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Upozornění: 
Tyto informační listy představují stručné a někdy zjednodušené shrnutí právních 
předpisů týkajících se státních podpor. Ze souhrnů a tabulek uvedených v těchto 
informačních listech nevyplývají žádná práva. Pokud jde o směrodatnější verzi pravidel 
platných v jednotlivých oblastech, čtenář se odkazuje na plné znění příslušných 
právních předpisů, přičemž přesné odkazy na ně jsou uvedeny v jednotlivých 
informačních listech. 

Tato verze příručky byla aktualizována dne 30. září 2008. 
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1.    Úvod 
 
Evropská komise nedávno přijala obecné nařízení o blokových výjimkách (dále jen „obecné 
nařízení“), podle něhož je řada opatření státní podpory vyňata z povinnosti být oznámena 
Komisi. Zavedení obecného nařízení představuje jeden z hlavních prvků reformy státní 
podpory, kterou Komise uskutečňuje v několika posledních letech. Reforma je důležitým 
krokem ke snížení byrokracie a zaujímá moderní přístup ke kontrole státní podpory s cílem 
přispět k lisabonské strategii týkající se udržitelného rozvoje, konkurenceschopnosti průmyslu 
EU, větší zaměstnanosti a rovněž sociální a regionální soudržnosti. 
 
Kontrola státní podpory ze strany EU je základním prvkem politiky hospodářské soutěže 
a nezbytnou zárukou účinné hospodářské soutěže a volného obchodu. Vytvořením společného 
rámce pravidla státní podpory zajišťují především rovné podmínky pro evropské společnosti 
a brání tomu, aby se členské státy podílely na nehospodárných závodech v dotování, které 
nejsou pro jednotlivé členské státy udržitelné a jsou škodlivé pro celou EU. Komise za druhé 
členské státy a regiony vybízí, aby dávaly přednost opatřením k posílení 
konkurenceschopnosti svého hospodářství a zvýšení sociální a regionální soudržnosti. Cílem 
reformy státní podpory je přesměrovat podporu na cíle spojené s lisabonskou strategií, 
například VaVaI, opatření týkající se rizikového kapitálu, vzdělávání, obnovitelnou energii / 
změnu klimatu a ostatní opatření na ochranu životního prostředí. Pravidla EU rovněž 
vyžadují, aby zúčastněné strany ověřovaly, zda je státní podpora vhodným nástrojem 
k dosažení cílů společného zájmu. Kontrola státní podpory proto pomáhá omezit plýtvání 
veřejnými prostředky, které by nakonec museli zaplatit daňoví poplatníci. 

Ustanovení o kontrole státní podpory jsou různorodá a jsou založena na Smlouvě, 
sekundárních právních předpisech i soudních rozhodnutích. Cílem této příručky je podat 
stručný přehled o použitelných pravidlech státní podpory. Příručka neobsahuje úplný popis 
těchto pravidel, ani způsobu, jakým jsou uplatňována. Příručka se skládá ze dvou částí: 
i) obecné části, která objasňuje základní pojmy v oblasti státních podpor, a ii) jednotlivých 
informačních listů, které jsou věnovány jednotlivým důležitým nástrojům podpory nebo 
tématům. 

Na základě akčního plánu Komise pro státní podpory, což je její plán reformy v oblasti státní 
podpory, byla v minulých třech letech revidována a přijata řada právních textů týkajících se 
státních podpor, včetně pokynů k podpoře na ochranu životního prostředí (zahrnujících změnu 
klimatu), rámce pro VaVaI nebo pokynů k regionální podpoře. Nové obecné nařízení 
představuje v tomto ohledu zvláštní opatření, které sjednocuje a zjednodušuje stávající 
pravidla pro blokové výjimky ve všech nástrojích a odvětvích. V důsledku toho byla v zájmu 
zohlednění těchto změn nezbytná revize této příručky. 

Reforma státní podpory, kterou Komise zahájila v roce 2005, je nyní téměř dokončena. 
S obecným nařízením o blokových výjimkách a balíčkem ke zjednodušení procesních aspektů 
kontroly státní podpory (zahrnujícím návrhy na zjednodušený postup u některých oznámení, 
kodex osvědčených postupů a oznámení o soukromoprávním vymáhání práva v řízeních 
týkajících se státní podpory u vnitrostátních soudů) jako závěrečným krokem reformy Komise 
nadále chrání hospodářskou soutěž, zatímco členské státy si mohou zvolit nástroje podpory, 
které nejlépe odpovídají jejich celkové kombinaci politik. 
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2.    Opatření, na něž se vztahují pravidla státní podpory 
Výchozí bod politiky EU v oblasti státních podpor je stanoven v čl. 87 odst. 1 Smlouvy 
o založení Evropského společenství (dále jen „Smlouva“). Tento článek stanoví, že státní 
podpora je v zásadě neslučitelná se společným trhem. Podle článku 88 Smlouvy je Komise 
pověřena úkolem kontrolovat státní podpory. Podle tohoto článku musejí členské státy Komisi 
předem informovat o záměrech poskytnout státní podporu („oznamovací povinnost“). 

Tvůrci Smlouvy nepředpokládali, že by Komise měla usilovat o sledování a kontrolu všech 
druhů opatření, která se mohou dotýkat jednotlivých společností. 

Pravidla státní podpory se vztahují pouze na opatření, která splňují všechna kritéria uvedená 
v čl. 87 odst. 1 Smlouvy, konkrétně: 

a) Převod státních prostředků 

Pravidla státní podpory se vztahují pouze na opatření, která zahrnují převod státních 
prostředků (včetně prostředků vnitrostátních, regionálních nebo místních orgánů, veřejných 
bank a nadací atd.). 

Kromě toho podporu nemusí nutně poskytovat samotný stát. Může ji udělit rovněž soukromý 
nebo veřejný zprostředkující subjekt jmenovaný státem. Tak tomu může být například 
v případě, kdy soukromá banka odpovídá za spravování režimu podpor pro malé a střední 
podniky, který je financován státem. 

Převody finančních prostředků, které představují podporu, mohou mít řadu podob: nemusí se 
jednat pouze o granty nebo úrokové příspěvky, ale rovněž o úvěrové záruky, sazby 
pro urychlené odpisy, kapitálové injekce, osvobození od daně atd. 

b) Hospodářská výhoda 

Podpora by měla představovat hospodářskou výhodu, kterou by podnik nezískal v rámci 
běžného podnikání. Níže jsou uvedeny méně zjevné příklady operací, které splňují tuto 
podmínku: 

• společnost koupí/najme pozemek ve vlastnictví státu za nižší než tržní cenu; 
• společnost prodá státu pozemek za vyšší než tržní cenu; 
• společnost má přednostní přístup k infrastruktuře, aniž by platila poplatky; 
• podnik obdrží od státu rizikový kapitál za podmínek, které jsou příznivější než 

podmínky, jež by mu poskytl soukromý investor. 
 

c) Selektivita 
Státní podpora musí být selektivní, a tudíž ovlivňovat rovnováhu mezi určitými podniky 
a jejich konkurenty. „Selektivita“ je to, co odlišuje státní podporu od tzv. „obecných opatření“ 
(opatření, která platí bez rozdílu pro všechny podniky ve všech hospodářských odvětvích 
v daném členském státě (např. většina celostátních daňových opatření)). 

Režim se považuje za „selektivní“, pokud orgány, které režim spravují, mají určitou 
pravomoc volného rozhodování. Kritérium selektivity je rovněž splněno, jestliže se režim 
vztahuje pouze na část území členského státu (tak tomu je u všech regionálních 
a odvětvových režimů podpor). 
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d) Účinek na hospodářskou soutěž a obchod 
 
Podpora musí mít možný účinek na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy. 
Postačuje, lze-li prokázat, že se příjemce podpory podílí na hospodářské činnosti a že působí 
na trhu, na němž dochází k obchodu mezi členskými státy. V tomto ohledu není důležitý 
charakter příjemce (i nezisková organizace se může podílet na hospodářských činnostech). 

Komise zastává názor, že malé částky podpory (podpora de minimis1) nemají potenciální 
účinek na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy. Domnívá se proto, že tato 
podpora nespadá do oblasti působnosti čl. 87 odst. 1 Smlouvy. 

Tento stručný popis kritérií vymezujících státní podporu ukazuje, že oblast působnosti 
pravidel Společenství v oblasti státní podpory je široká (nikoliv však neomezená). 

 

3.    Slučitelná státní podpora 

Podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy jsou opatření podpory, která splňují všechna výše uvedená 
kritéria, v zásadě neslučitelná se společným trhem. Zásada neslučitelnosti však neznamená 
úplný zákaz. Čl. 87 odst. 2 a 3 Smlouvy upřesňují řadu případů, kdy lze státní podporu 
považovat za přijatelnou (tzv. „výjimky“). Existence těchto výjimek Komisi rovněž opravňuje 
k tomu, aby plánovaná opatření státní podpory zakázala, jak je stanoveno v článku 88 
Smlouvy. Tento článek stanoví, že členské státy musí Komisi informovat o záměru poskytnout 
státní podporu, než takovýto záměr uskuteční. Komise je rovněž oprávněna rozhodnout, zda je 
navrhovaná podpora způsobilá pro výjimku nebo zda „dotyčný stát musí tuto podporu zrušit 
nebo upravit“. 

Pro většinu případů státní podpory jsou nejdůležitější ustanovení o výjimkách uvedena v čl. 87 
odst. 3 písm. a) a c) Smlouvy: 

 
• čl. 87 odst. 3 písm. a) se vztahuje na „podpory, které mají napomoci hospodářskému 

rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností“; 
 
• čl. 87 odst. 3 písm. c) se vztahuje na „podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých 

hospodářských činností nebo oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v míře, jež by 
byla v rozporu se společným zájmem“. 

 

Při výkonu svých pravomocí Komise vypracovala konkrétní koncepce v závislosti na velikosti 
podniku, místu, kde se nachází, dotčeném výrobním odvětví, účelu podpory atd. Aby byla 
zajištěna průhlednost, předvídatelnost a právní jistota, Komise zveřejnila kritéria, která 
používá při rozhodování, zda je oznámená podpora způsobilá pro výjimku. Tato zveřejnění 
měla podobu nařízení, „sdělení“, „oznámení“, „rámců“, „pokynů“ a dopisů členským státům2. 

Podle čl. 87 odst. 3 písm. a) a c) Smlouvy lze rozlišit tři hlavní kategorie podpory: 
 

a) Regionální podpora 
                                                 
1 Viz příloha: informační list 13 o pravidlu de minimis. 
2 Všechna příslušná nařízení, sdělení, oznámení, rámce a pokyny jsou k dispozici na internetových stránkách GŘ 
pro hospodářskou soutěž: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html. 
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Čl. 87 odst. 3 písm. a) a c) Smlouvy stanoví základ pro schválení opatření státní podpory, 
která jsou zaměřena na řešení regionálních problémů: 

• Čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy se vztahuje na státní podpory, které mají napomoci 
hospodářskému rozvoji „oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou 
nezaměstnaností“. Proto se status podle čl. 87 odst. 3 písm. a) přiděluje na základě 
kritéria EU (regiony NUTS II s HDP na obyvatele (parita kupní síly) nižším než 75 % 
průměru EU-253). V období 2007-2010 jsou podle čl. 87 odst. 3 písm. a) způsobilé 
rovněž regiony s HDP na obyvatele nižším než 75 % průměru EU-15 (parita kupní 
síly)4. 

 
• Čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy se vztahuje na podpory pro ostatní druhy 

problémových regionů (v daném členském státě), a to na „podpory, které mají usnadnit 
rozvoj … některých hospodářských oblastí“. Tento článek členským státům umožňuje 
poskytnout podporu regionům, které jsou znevýhodněny v porovnání s národním 
průměrem. O seznamu regionů, které jsou způsobilé pro tuto výjimku, rozhoduje 
rovněž Komise, avšak na návrh členských států. K odůvodnění návrhu mohou členské 
státy použít vnitrostátní kritéria. 

 
Kritéria používaná k posouzení regionální podpory jsou shrnuta v „Pokynech k regionální 
podpoře na období 2007–2013“. Obsah tohoto dokumentu je shrnut v informačním listu 
o regionální podpoře, který je uveden v příloze. 

 

b) Ostatní horizontální pravidla 
Meziodvětvová nebo „horizontální“ pravidla objasňují postoj Komise k jednotlivým 
kategoriím podpory, které jsou zaměřeny na řešení problémů, jež mohou nastat v jakémkoli 
výrobním odvětví a regionu. 

Komise přijala „rámce“, „pokyny“ nebo „nařízení o blokových výjimkách“, jež stanoví 
kritéria, která se mají používat na tyto kategorie podpory: 

• podpora pro změnu klimatu a další ochranu životního prostředí; 
• podpora výzkumu, vývoje a inovací; 
• podpora na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích; 
• podpora malým a středním podnikům; 
• podpora zaměstnanosti; 
• podpora na vzdělávání; 
• podpora rizikového kapitálu a 
• podpora služeb obecného hospodářského zájmu. 
 

Shrnutí „nařízení“, „rámců“ a „pokynů“ týkajících se jednotlivých výše uvedených kategorií 
podpory je rovněž uvedeno v informačních listech v příloze. 

 

c) Odvětvová pravidla 
Komise přijala rovněž zvláštní pravidla pro jednotlivá výrobní odvětví neboli „odvětvová“ 
                                                 
3 K zajištění konzistentnosti jsou údaje pro EU-25 použity pro celé období 2007–2013. 
4 Což odpovídá 82,2 % průměru HDP na obyvatele v EU-25. 



 9  

pravidla, která vymezují její přístup ke státní podpoře v konkrétních výrobních odvětvích. 
V této souvislosti patří k nejdůležitějším: 
 

• Obecná odvětví 

Postupem času byla přijata zvláštní pravidla pro řadu odvětví se specifickými problémy nebo 
podmínkami, jež je nutno řešit zvláštním souborem pravidel. K těmto v současnosti patří 
odvětví audiovizuální výroby, vysílání, uhlí, elektřiny (uvízlé náklady), poštovních služeb 
a stavby lodí. Existují rovněž zvláštní omezení týkající se poskytování podpory v ocelářství 
a v odvětví výroby umělých vláken. 
 

• Zemědělství, lesnictví, rybolov a akvakultura 

Obecná pravidla státní podpory popsaná v této příručce se nevztahují (či se vztahují pouze 
v omezeném rozsahu) na odvětví výroby a uvádění produktů zemědělství a rybolovu na trh5. 
Pravidla, která se vztahují na tato odvětví, jsou stanovená v prvé řadě v pokynech Společenství 
ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–20136 a v pokynech 
Společenství pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury7. 
Další informace o pravidlech platných v těchto odvětvích je možno získat od oddělení pro 
státní podpory v GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova a v GŘ pro námořní záležitosti a 
rybářství. 
 

• Doprava 

V odvětví silniční dopravy platí většina obecných pravidel státní podpory (včetně nařízení de 
minimis), ačkoliv existuje řada výjimek (např. dopravní zařízení není obecně způsobilé pro 
podporu, podpora na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu je vyloučena z nařízení 
de minimis a v odvětví silniční dopravy je minimální strop de minimis snížen 
na 100 000 EUR). 
Zvláštní odvětvová pravidla státní podpory platí v ostatních odvětvích dopravy (železniční, 
letecká, vnitrozemská vodní a námořní doprava). Informace o pravidlech státní podpory 
v těchto odvětvích lze získat od oddělení pro státní podpory v GŘ pro dopravu a energii8. 

GŘ pro dopravu a energii je rovněž příslušné pro uplatňování pravidel státní podpory v 
odvětví uhlí 9. 

 

d) Zvláštní nástroje státní podpory 

Pokyny k použití zvláštních nástrojů státní podpory, např. záruk, daňové podpory, 

                                                 
5 Seznam dotčených výrobků je uveden v příloze I Smlouvy o ES (internetová adresa: 
 http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm). 
6 Úřední věstník C 319, 27.12.2006, s. 1. 
7 Úřední věstník C 84, 3.4.2008, s. 10. 
8 Viz internetová adresa http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm. 
9 GŘ pro dopravu a energii odpovídá za černé uhlí, které spadá do definice nařízení Rady (ES) č. 1407/2002 ze 
dne 23. července 2002 o státní podpoře uhelnému průmyslu, čímž se rozumí uhlí vysoké, střední a nízké kvality, 
kategorie A a B, ve smyslu mezinárodního systému kodifikace uhlí stanoveného Evropskou hospodářskou 
komisí Spojených národů. 

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm
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kapitálových injekcí, nebo k výpočtu prvku podpory v daném opatření byly poskytnuty 
prostřednictvím řady oznámení, která jsou k dispozici na internetových stránkách Evropské 
komise týkajících se hospodářské soutěže. 

Shrnutí 
 

Vyjma výše uvedených pravomocí GŘ pro zemědělství, GŘ pro rybářství a GŘ pro dopravu 
a energii je pro podporu ve všech ostatních odvětvích příslušné GŘ pro hospodářskou soutěž. 

Tabulka 1 na další straně obsahuje přehled hlavních kategorií podpory, na něž se vztahují 
„pokyny“, „rámce“ nebo „nařízení o blokových výjimkách“, která až dosud Komise přijala. 
Tabulka u každé z těchto kategorií rovněž udává, zda lze udělit výjimku na celém území EU, 
nebo zda je omezena na podporované oblasti. V posledním sloupci tabulky je uveden název 
informačního listu (viz příloha), který se dotyčnou podporou zabývá. 

 

Tabulka č. 1. Hlavní kategorie horizontální a regionální podpory, které jsou povoleny podle pokynů, 
rámců nebo nařízení EU 

Oblasti pro regionální 
podporu 

Podpora určená na: 
Oblasti 
podle 
čl. 87 

odst. 3 
písm. a) 

Oblasti podle 
čl. 87 odst. 3 

písm. c) 

Ostatní 
oblasti 

Příslušný informační list (viz 
příloha) 

počáteční investice (velké 
podniky) 

Ano Ano Ne Regionální podpora + obecné 
nařízení o blokových výjimkách 

počáteční investice (malé 
a střední podniky) 

Ano Ano Ano Regionální podpora + podpora 
malým a středním podnikům + 
obecné nařízení o blokových 
výjimkách 

výdaje na ochranu životního 
prostředí 

Ano Ano Ano Podpora na ochranu životního 
prostředí + obecné nařízení 
o blokových výjimkách 

výdaje na výzkum, vývoj 
a inovace 

Ano Ano Ano Podpora na VaVaI + obecné nařízení 
o blokových výjimkách 

podporu dopravy(*) Ano(*) Ano(*) Ne Regionální podpora 
měkkou podporu (malé 
a střední podniky) 

Ano Ano Ano Podpora malým a středním podnikům 
+ obecné nařízení o blokových 
výjimkách 

podporu rizikového kapitálu Ano Ano Ano Podpora rizikového kapitálu + 
obecné nařízení o blokových 
výjimkách 

služby obecného 
hospodářského zájmu 

Ano Ano Ano Služby obecného hospodářského 
zájmu 

podporu na vzdělávání Ano Ano Ano Podpora na vzdělávání + obecné 
nařízení o blokových výjimkách 

podporu na záchranu 
a restrukturalizaci 

Ano Ano Ano Podpora na záchranu 
a restrukturalizaci 

* Podpora určená na nahrazení dodatečných nákladů na dopravu, jež vznikly podnikům usazeným 
v nejvzdálenějších regionech nebo v regionech s nízkou hustotou obyvatelstva. 
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4.    Základní metodika používaná při posuzování státní 
podpory 
 
Balíček pro reformu státních podpor navázal na zkušenosti a odborné znalosti získané 
v průběhu času a zavedl do posuzování státních podpor zlepšený ekonomický přístup. Účelem 
stanovení přesnějších ekonomických kritérií a metodiky k posouzení pozitivních a negativních 
prvků opatření státní podpory bylo dosáhnout „cílenějších státních podpor a jejich nižšího 
počtu“. 
 
Ekonomika hraje při analýze státní podpory důležitou roli jak ve fázi hodnocení podpory podle 
čl. 87 odst. 1 Smlouvy, tak při posuzování slučitelnosti opatření podpory. Co se týká první 
fáze, Komise přezkoumala oznámení de minimis (informační list 13) a oznámení o zárukách 
(informační list 12) a v současnosti přezkoumává oznámení o zásadě investora v tržním 
hospodářství. 
 
Posouzení slučitelnosti podpory v podstatě spočívá ve srovnání vyváženosti příznivých 
účinků podpory (příspěvek k dosažení dobře vymezeného cíle společného zájmu) a jejích 
nepříznivých účinků (výsledné narušení hospodářské soutěže a obchodu) („ověření 
vyváženosti“). Aby byla podpora prohlášena za slučitelnou, musí být nezbytná a přiměřená 
k dosažení konkrétního cíle společného zájmu. 
 
Zlepšený ekonomický přístup však neznamená, že zvláštním podrobným posouzením prochází 
každá státní podpora. Pomocí hospodářského odůvodnění ověření vyváženosti Komise při 
stanovení obecných pravidel státní podpory zohlednila ekonomické požadavky a současně 
umožnila zavést nejvhodnější kontrolní systém. V důsledku toho nejsou za státní podporu 
považována opatření, která narušují hospodářskou soutěž nejméně (viz informační list 13 o 
podpoře de minimis). Za druhé jsou z oznamovací povinnosti vyňaty případy, u nichž je možné 
předem navrhnout snadno použitelný soubor kritérií slučitelnosti (viz informační list 1 
o obecném nařízení o blokových výjimkách). Další úroveň, běžné posouzení, Komisi 
umožňuje posoudit většinu případů na základě předem stanovených podmínek (včetně 
stanovených měr podpory), jejichž cílem je zajistit přiměřenost a nezbytnost podpory a nízkou 
úroveň narušujících účinků, zlepšené ekonomické posouzení je tedy prováděno celkově 
předem a odráží se v právních předpokladech pravidel. Nejvyšší úroveň kontroly – podrobné 
posouzení – se používá u případů potenciálně nejvíce narušujících hospodářskou soutěž, u 
nichž Komise ověřuje hospodářské odůvodnění podpory v každém jednotlivém případě. 
 

Tabulka č. 2. Odstupňování posouzení: 
1 Žádná podpora – de minimis 
2 Obecné nařízení o blokových výjimkách 
3 Běžné posouzení 
4 Podrobné posouzení 
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Základním prvkem zlepšeného ekonomického přístupu je ověření vyváženosti. To je 
v podstatě analýza poměru nákladů a přínosů navrhovaného opatření. 
 
Ověření vyváženosti obsahuje tyto prvky analýzy: 
 
1. Dobře vymezený cíl společného zájmu 
 
Podpora by měla být zaměřena na dobře vymezený cíl společného zájmu (například růst, 
zaměstnanost, soudržnost, ochranu životního prostředí atd.). Může se jednat o cíle v oblasti 
účinnosti i spravedlnosti. Cíl týkající se účinnosti se zaměřuje na odstranění selhání trhu 
(například vnější účinky, neúplné informace, problémy při koordinaci). Cíle týkající se 
spravedlnosti mohou zahrnovat například zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků 
nebo pobídky pro podniky, aby zakládaly výrobní závody v znevýhodněných oblastech. 
V některých případech může být podpora povolena rovněž na prosazování přechodu na lépe 
fungující trhy. 
 
2. Dobře vymezený nástroj 
 
Základní otázkou je zjistit, zda je podpora náležitě navržena, aby zajistila dosažení cíle 
společného zájmu, jak bylo stanoveno výše. Za tímto účelem jsou rozhodující tyto tři otázky: 
 

• Je podpora vhodným nástrojem politiky? Aniž by se zasahovalo do výběru nástrojů 
politiky ze strany členských států, státní podpora by měla být použita v případě, jsou-li 
zjištěny a prokázány výhody použití selektivního nástroje (jako je státní podpora). 

 
• Existuje motivační účinek? Změní podpora chování příjemce? Příjemce by se měl 

v důsledku podpory provádět činnosti, které by i) bez podpory neprováděl vůbec nebo 
ii) by prováděl omezeným nebo odlišným způsobem. Cílem je zamezit poskytnutí 
státní podpory na činnost, kterou by podnik každopádně vykonával, a to i bez podpory, 
ve stejném rozsahu (např. vzdělávání, které by společnost musela svým zaměstnancům 
v každém případě poskytnout, aby mohla fungovat). 

 
• Je opatření podpory přiměřené řešenému problému? Tato otázka se zabývá tím, zda by 

bylo možno docílit stejné změny chování s menší podporou. Výše a míra podpory musí 
být omezena na minimum, které je nezbytné k uskutečnění činnosti. Podpora se 
obvykle považuje za přiměřenou, jsou-li dodrženy maximální míry podpory stanovené 
v právních předpisech. 

 
K provedení analýzy musí Komise určit srovnávací scénář. To znamená, že se podporovaný 
projekt srovná s hypotetickou situací, v níž podpora není poskytnuta. Pouze tak je možno 
analyzovat některé z cílů společného zájmu (například selhání trhu) a motivační účinek (změní 
se chování příjemce?). 
 
3. Uvážení příznivých a nepříznivých účinků / celkově kladný výsledek 
 
Tato otázka se zabývá možnými nepříznivými účinky podpory a jejich rozsahem, s nimiž jsou 
porovnány její příznivé účinky. 
 
Nepříznivými účinky jsou především účinky narušující hospodářskou soutěž a obchod. K nim 
může patřit udržování určitých podniků na trhu nebo udržování nevýkonných podniků při 
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životě, vytěsňování soukromých investic, narušování dynamických pobídek, náklady státní 
podpory spojené s fiskálními výdaji atd. 
 
Aby byla podpora prohlášena za slučitelnou, musí být velký rozsah nepříznivých účinků 
dostatečně vyvážen odpovídající vysokou úrovní příznivých účinků podpory. K provedení 
takovéto analýzy je nutno vyjádřit účinky na obou stranách rovnice kvalitativně a pokud 
možno i kvantitativně. Komise provede celkové posouzení dopadů na výrobce a spotřebitele na 
trzích, jichž se opatření podpory týká. Celkový výsledek bude záviset na řadě charakteristik 
navrhovaného opatření podpory a u opatření podléhajících podrobnému posouzení bude 
posouzen individuálně v každém jednotlivém případě podpory. 
 
 

5.     Postupy oznamování a povolování 
 

Dohled nad státní podporou ze strany Společenství je založen na systému povolování předem. 
Podle tohoto systému musejí členské státy Komisi informovat („oznámení předem“) 
o záměrech poskytnout nebo upravit státní podpory a nesmí takovouto podporu uskutečnit, 
dokud ji Komise nepovolí („zásada nečinnosti“). Podle Smlouvy je Komise oprávněna určit, 
zda oznámené opatření podpory představuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy 
či nikoliv, a pokud ano, zda je či není způsobilé pro výjimku podle čl. 87 odst. 2 nebo 3 
Smlouvy. Členské státy nemohou státní podporu poskytnout, pokud nebyla oznámena a 
povolena Komisí. Jakákoliv podpora, která je poskytnuta před schválením Komisí, se 
automaticky považuje za „protiprávní podporu“. Podle stávajících procesních pravidel je 
Komise povinna nařídit, aby příjemci vrátili veškerou protiprávní podporu, u níž bylo 
shledáno, že je neslučitelná se společným trhem. Evropské soudy mimoto uznaly, že 
vnitrostátní soudci jsou oprávněni rozhodnout, zda byly dodrženy postupy oznamování, a v 
případě že nikoliv, nařídit vrácení podpory včetně příslušných úroků. 

V minulých letech Komise zahájila proces modernizace a zjednodušení řízení týkajících se 
státní podpory. Za tímto účelem Rada přijala nařízení (E) č. 994/98 ze dne 7. května 1998, 
které Komisi umožňuje přijmout tzv. „nařízení o blokových výjimkách“ pro státní podporu. 
Pomocí těchto nařízení může Komise prohlásit některé kategorie státní podpory za slučitelné 
se Smlouvou, jestliže splňují určité podmínky, a vyjmout je z požadavku předchozího 
oznámení Komisi a jejího schválení. V minulosti Komise přijala několik nařízení o blokových 
výjimkách. V roce 2008 však byla tato nařízení nahrazena novým obecným nařízením 
o blokových výjimkách, které sjednocuje stávající právní rámec a zavádí další nové druhy 
opatření, jež jsou vyňaty z oznamovací povinnosti. V důsledku toho mohou členské státy 
poskytnout podporu, která splňuje podmínky stanovené v obecném nařízení o blokových 
výjimkách, aniž by ji musely předem oznámit Komisi a získat její souhlas. Více informací 
o obecném nařízení o blokových výjimkách je k dispozici v příloze (informační list 1). Další 
nařízení kodifikuje použití pravidla de minimis, které stanoví, že podpora podniku, která je 
nižší než prahová hodnota 200 000 EUR v kterémkoliv tříletém období a která splňuje určité 
podmínky, nepředstavuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy, jelikož se má za 
to, že neovlivňuje obchod, ani nenarušuje hospodářskou soutěž (informační list 13). Jakékoli 
takové opatření proto není nutno oznamovat. 

 

V důsledku procesu modernizace je třeba rozlišovat mezi dvěma druhy podpor: 
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• Opatření podpory, která jsou vyňata z oznamovací povinnosti 
 
Jednotlivé podpory nebo režimy podpor, které splňují všechny podmínky stanovené 
v obecném nařízení o blokových výjimkách přijatém Komisí, nemusí být Komisi oznámeny. 
Členské státy namísto toho předloží Komisi do 20 pracovních dnů po provedení opatření 
souhrnný popis daného opatření. Pokud opatření podpory splňuje všechny podmínky 
stanovené v nařízení de minimis (viz informační list 13), není nutno předložit ani tyto 
souhrnné informace (ačkoliv v souladu s nařízením de minimis jsou členské státy povinny tuto 
podporu sledovat). U opatření vyňatých z oznamovací povinnosti podle obecného nařízení 
o blokových výjimkách jsou členské státy rovněž povinny zveřejnit na internetu plné znění 
těchto opatření a ponechat tento text vyvěšený po celou dobu platnosti opatření. 

 
• Opatření podpory, která podléhají oznamovací povinnosti 
 

Dne 22. 3. 1999 přijala Rada nařízení (ES) č. 659/1999 (ve znění pozdějších předpisů)10, které 
stanoví procesní pravidla, jež je nutno dodržovat v oblasti státních podpor. Poté následovalo 
nařízení Komise (ES) č. 794/200411, které provádí výše uvedené nařízení Rady. Níže je 
uveden stručný přehled pravidel, která se vztahují na běžné oznámení: 

 

• Oznamování 
 

Plánovaná opatření podpory musí oznámit dotčený členský stát (ústřední orgány), a to 
prostřednictvím svého stálého zastoupení. Aby se vyřízení urychlilo, Komise vypracovala pro 
většinu druhů podpor standardní oznamovací formuláře. Členským státům bylo poskytnuto 
vyhrazené programové vybavení („SANI“) s cílem oznamování usnadnit a urychlit. 

Určité menší změny existující podpory podléhají zjednodušenému systému oznamování 
a rychlejšímu rozhodování. Této zjednodušené úpravy lze využít pouze tehdy, byla-li Komise 
řádně informována o provádění dotčené existující podpory. 

 

• Žádost o doplňkové informace 
 

Je-li oznámení neúplné, Komise si vyžádá další informace. K předložení těchto informací je 
dotčenému členskému státu obvykle poskytnuta lhůta 20 dnů. 

 

• Posouzení a rozhodnutí 
 

Na posouzení navrhované podpory má Komise dva měsíce. Dvouměsíční lhůta počíná běžet 
dnem, kdy Komise obdržela veškeré informace, které potřebuje k posouzení daného případu, 
a oznámení lze považovat za úplné. Toto posouzení je obvykle ukončeno „rozhodnutím 
nevznášet námitky“ nebo „rozhodnutím o zahájení řízení podle čl. 88 odst. 2“: 

Pokud Komise rozhodne, že nevznese námitky, lze dotčené opatření podpory provést. 

Komise zahájí řízení podle čl. 88 odst. 2, pokud má pochybnosti o slučitelnosti oznámené 
                                                 
10 Úřední věstník L 83, 27.3.1999, s. 1. 
11 Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES, Úřední věstník L 140, 30.4.2004, s. 1-134. 
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podpory se společným trhem. V těchto případech Komise zahájí „formální šetření“. Zveřejní 
popis podpory v Úředním věstníku a na svých internetových stránkách a vyzve dotčený 
členský stát a zúčastněné strany, aby podaly připomínky. Na konci šetření Komise přijme 
konečné rozhodnutí. To může být buď kladné (podporu lze provést), nebo záporné (podporu 
nelze provést), či kladné s výhradou stanovených podmínek (podporu lze provést, jsou-li 
splněny určité podmínky). Orientační maximální lhůta, jež se pro tento přezkum předpokládá, 
je 18 měsíců. 

Podle článku 230 Smlouvy o ES podléhají veškerá rozhodnutí přezkumu Evropského 
soudního dvora. Svou roli hrají rovněž vnitrostátní soudy, a to v souvislosti s vymáháním 
rozhodnutí Komise o navrácení podpory. 

6.    Státní podpora v programech strukturálních fondů 

Operační programy v rámci strukturálních fondů na období 2007–2013 budou obsahovat 
standardní ustanovení, v němž se uvádí, že „jakákoliv veřejná podpora na základě tohoto 
programu musí být v souladu s procesními a hmotnými pravidly státní podpory platnými 
v okamžiku poskytnutí veřejné podpory“. Za zajištění splnění této podmínky odpovídají řídící 
orgány. 
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Příloha: Informační listy o státní podpoře 
 

Existuje 13 informačních listů týkajících se zvláštních oblastí státní podpory, které jsou 
uspořádány podle kategorie podpory nebo podle nástroje podpory. 

Každý informační list obsahuje stručné shrnutí hlavních ustanovení, jež se na danou oblast 
vztahují. Obsahuje rovněž přesný odkaz na příslušné nařízení Komise, pokyny, rámec, sdělení 
nebo popřípadě oznámení. Plné znění právních předpisů uvedených v informačních listech je 
k dispozici rovněž na internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž 
(http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html). 

 

Informační list 1 Obecné nařízení o blokových výjimkách 
Informační list 2 Podpora pro změnu klimatu a další ochranu životního prostředí 
Informační list 3 Podpora výzkumu, vývoje a inovací 
Informační list 4 Regionální podpora 
Informační list 5 Podpora na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích 
Informační list 6 Podpora malým a středním podnikům 
Informační list 7 Podpora zaměstnanosti 
Informační list 8 Podpora na vzdělávání 
Informační list 9 Opatření týkající se rizikového kapitálu 
Informační list 10  Prvky státní podpory při prodejích pozemků a staveb orgány veřejné 
správy 
Informační list 11 Služby obecného hospodářského zájmu 
Informační list 12 Oznámení o zárukách 
Informační list 13 Pravidlo de minimis 
 

 

Upozornění: 
Připojené informační listy představují stručné a někdy zjednodušené shrnutí právních 
předpisů týkajících se státních podpor. Ze souhrnů a tabulek uvedených v těchto 
informačních listech nevyplývají žádná práva. Pokud jde o směrodatnější verzi pravidel 
platných v jednotlivých oblastech, čtenář se odkazuje na plné znění příslušných 
právních předpisů, přičemž přesné odkazy na ně jsou uvedeny v jednotlivých 
informačních listech. 

Tato verze příručky byla dokončena dne 30. září 2008. 
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Informační list 1 Obecné nařízení o blokových výjimkách 

Odkaz 
Tento informační list shrnuje „nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým 
se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné 
se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)“ (Úřední věstník L 214, 
9.8.2008, s. 3-47) (dále jen „obecné nařízení“). 

Další podrobnosti o uplatňování obecného nařízení na jednotlivé kategorie podpory jsou 
obsaženy v jednotlivých informačních listech této přílohy podle příslušného tématu. 

Oblast působnosti 
Obecné nařízení se vztahuje na všechna hospodářská odvětví s výjimkou rybolovu 
a akvakultury, zemědělství a odvětví uhlí12 a vyjma regionální podpory v ocelářství, v odvětví 
stavby lodí a odvětví výroby syntetických vláken, jakož i režimů regionální podpory 
zaměřených na určitá odvětví ekonomické činnosti (s výjimkou cestovního ruchu). Nevztahuje 
se na činnosti spojené s vývozem nebo na upřednostnění použití domácího zboží na úkor 
dováženého zboží. Nevztahuje na podpory ad hoc poskytnuté velkým podnikům s výjimkou 
regionální investiční podpory a podpory zaměstnanosti. 
 
Obecné nařízení stanoví stropy jednotlivých podpor13 (pro každou kategorií opatření), do 
jejichž výše je použitelné. 
 

Pojmy 
Vynětí z oznamovací povinnosti se vztahuje na opatření, která jsou uvedena v obecném 
nařízení a splňují podmínky a kritéria v něm stanovená. Členské státy je proto mohou provést 
bez dodatečného posouzení Komisí. 
 
Podpora, na niž se nevztahuje obecné nařízení, nadále podléhá oznamovací povinnosti 
a řádnému posouzení státní podpory ze strany Komise. 
 
Obecné nařízení konsoliduje do jednoho textu pravidla, která dříve existovala v různých 
nařízeních, a harmonizuje je. Rovněž rozšiřuje oblast, na niž se vztahuje vynětí z oznamovací 
povinnosti, o pět druhů podpory, které nebyly dosud vyňaty (podpora na ochranu životního 
prostředí, podpora inovací, podpora výzkumu a vývoje pro velké podniky, podpora v podobě 
rizikového kapitálu a podpora pro podniky nově založené ženami-podnikatelkami). 
 
Obecné nařízení se vztahuje pouze na transparentní podporu, tj. granty a subvence úrokových 
sazeb, půjčky, jestliže hrubý ekvivalent podpory bere v úvahu referenční sazbu, systémy záruk, 
daňová opatření (s horní mezí) a za určitých podmínek vratné zálohy. 

                                                 
12 S výhradou podmínek obecného nařízení však může být za určitých podmínek použita podpora na vzdělávání, 
podpora rizikového kapitálu, podpora na VaVaI, podpora pro znevýhodněné a zdravotně postižené pracovníky 
a podpora na ochranu životního prostředí. 
13 Např. investiční podpora na ochranu životního prostředí ve výši maximálně 7,5 milionu EUR, poradenské 
služby pro malé a střední podniky ve výši 2 milionů EUR, základní výzkum ve výši 20 milionů EUR, 
průmyslový výzkum ve výši 10 milionů EUR, podpora pro zdravotně postižené pracovníky ve výši 
10 milionů EUR. 
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Podpora je povolena pouze v případě, má-li motivační účinek. Obecné nařízení stanoví různá 
kritéria pro ověření motivačního účinku s různou složitostí: i) u některých druhů opatření se 
motivační účinek předpokládá; ii) u malých a středních podniků se motivační účinek vyskytuje 
v případě, byla-li žádost o podporu předložena před zahájením projektu, a iii) u velkých 
podniků musí členský stát kromě výše uvedeného ověřit základní podmínky dokumentace. 

Kategorie zahrnuté podpory a míry podpory 
 
Obecné nařízení povoluje tyto druhy podpor: 
 

• podporu ve prospěch malých a středních podniků, 
• podporu na výzkum a inovace, 
• podporu na regionální rozvoj, 
• podporu na vzdělávání, 
• podporu zaměstnanosti, 
• podporu v podobě rizikového kapitálu, 
• podporu na ochranu životního prostředí, 
• podporu na podnikání. 

 
Tabulka č. 3. Kategorie opatření, příslušné částky podpory a míry podpory použitelné podle obecného 

nařízení 

Druh opatření podpory Maximální přípustná částka 
podpory podle obecného 

nařízení 

Strop míry podpory podle 
obecného nařízení 

Regionální investiční podpora 
a podpora zaměstnanosti (pouze 
v podporovaných oblastech), 
(článek 13) 
 
(velké, střední a malé podniky) 
 

Podpora nižší než 75 % 
maximální částky podpory pro 
investici se způsobilými náklady 
ve výši 100 milionů EUR 

• Míra regionální podpory podle 
příslušné mapy regionální podpory 
A 
•+ 20 procentních bodů u malých 
podniků; 
•+10 procentních bodů u středních 
podniků (vyjma velkých 
investičních projektů a odvětví 
dopravy)14 

Podpora nově založeným malým 
podnikům (článek 14) 

• 2 miliony EUR na podnik 
v regionu způsobilém podle 
čl. 87 odst. 3 písm. a) 
• 1 milion EUR na podnik 
v regionu způsobilém podle 
čl. 87 odst. 3 písm. c) 
• roční částky na podnik – 
nejvýše 33 % výše uvedených 
částek podpory 

Regiony způsobilé podle čl. 87 
odst. 3 písm. a): 
• 35 % v prvních třech letech po 
založení podniku 
• 25 % ve dvou následujících letech 
 
Regiony způsobilé podle čl. 87 
odst. 3 písm. c): 
• 25 % v prvních třech letech po 
založení podniku 
15 % ve dvou následujících letech15 

                                                 
14 Pro zemědělství platí jiné míry podpory. 
15 V určitých případech existuje navýšení o dalších 5 % způsobilých nákladů. 
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Druh opatření podpory Maximální přípustná částka 
podpory podle obecného 

nařízení 

Strop míry podpory podle 
obecného nařízení 

Investiční podpora a podpora 
zaměstnanosti určená malým 
a středním podnikům (dostupná mimo 
podporované oblasti) (článek 15) 
 
Pro investice v odvětví zpracování 
a uvádění zemědělských produktů na 
trh 

7,5 milionu EUR na podnik 
a projekt 
 
 
7,5 milionu EUR na podnik 
a projekt 

• 20 % pro malé podniky 
• 10 % pro střední podniky 
 
 
• 75 % v nejvzdálenějších 
regionech 
• 65 % na menších ostrovech 
v Egejském moři 
• 50 % v regionech způsobilých 
podle čl. 87 odst. 3 písm. a) 
40 % ve všech ostatních regionech 

Podpora pro podniky nově založené 
ženami-podnikatelkami 

1 milion EUR na podnik (max. 
33 % této částky ročně) 

15 % v prvních pěti letech 
 

Podpora na poradenské služby ve 
prospěch malých a středních podniků 

2 miliony EUR na podnik 
a projekt 

50 % 

Podpora účasti malých a středních 
podniků na veletrzích 

2 miliony EUR na podnik 
a projekt 

50 % 

Podpora v podobě rizikového kapitálu 
 

1,5 milionu EUR na cílový 
podnik za 12 měsíců 

nepoužitelné 

Podpora na výzkum a vývoj 
 

• základní výzkum: 
20 milionů EUR 
• průmyslový výzkum: 
10 milionů EUR 
• ostatní: 7,5 milionu EUR na 
podnik a projekt 
 
•2x v případě EUREKA16 

velké podniky: 
• základní výzkum: 100 % 
• průmyslový výzkum: 50 % 
• experimentální vývoj: 25 % 
 
střední podniky: 
• průmyslový výzkum: 60 % 
• experimentální vývoj: 35 % 
 
malé podniky: 
• průmyslový výzkum: 70 % 
• experimentální vývoj: 45 % 
+15 procentních bodů (celkem až 
do výše 80 %) v případě spolupráce 
dvou nebo více podniků 

Podpora na studie technické 
proveditelnosti 
 

• základní výzkum: 
20 milionů EUR 
• průmyslový výzkum: 
10 milionů EUR 
• ostatní: 7,5 milionu EUR na 
podnik a projekt 
•2x v případě EUREKA 

• malé a střední podniky: 75 % 
u studií pro účely průmyslového 
výzkumu, 50 % u studií pro účely 
experimentálního vývoje; 
 
• velké podniky: 65 % u studií pro 
účely průmyslového výzkumu, 
40 % u studií pro účely 
experimentálního vývoje 

Podpora pro malé a střední podniky na 
náklady práv k průmyslovému 
vlastnictví 

5 milionů EUR na podnik 
a projekt 

• základní výzkum: 100 % 
• průmyslový výzkum: 50 % 
• experimentální vývoj: 25 % 
 

                                                 
16 Eureka je celoevropská síť pro průmyslový výzkum a vývoj zaměřený na trh. 
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Druh opatření podpory Maximální přípustná částka 
podpory podle obecného 

nařízení 

Strop míry podpory podle 
obecného nařízení 

Podpora pro mladé inovativní podniky • 1 milion EUR 
• 1,5 milionu EUR v regionech 
způsobilých podle čl. 87 odst. 3 
písm. a) 
•1,25 milionu EUR v regionech 
způsobilých podle čl. 87 odst. 3 
písm. c) 

nepoužitelné 

Podpora na výzkum a vývoj v odvětví 
zemědělství a rybolovu 

Za určitých podmínek 100 % za určitých podmínek 

Podpora malých a středních podniků 
na poradenské služby a podpůrné 
služby v oblasti inovací 

200 000 EUR na podnik 
v období 3 let 

75 % bez vnitrostátní nebo 
evropské certifikace 

Podpora na vypůjčení vysoce 
kvalifikovaných pracovníků 

nepoužitelné 50 % po dobu 3 let na podnik 
a půjčenou osobu 

Podpora na vzdělávání 2 miliony EUR na projekt 
vzdělávání 

• 25 % specifické vzdělávání 
• 60 % obecné vzdělávání 
• +10 procentních bodů pro 
znevýhodněné / zdravotně 
postižené pracovníky 
• +20 procentních bodů pro malý 
podnik 
• +10 procentních bodů pro střední 
podnik 
100 % pro námořní dopravu 

Podpora na nábor znevýhodněných 
pracovníků v podobě subvencování 
mzdových nákladů 

5 milionů EUR na podnik ročně 50 % 

Podpora pro zaměstnávání zdravotně 
postižených pracovníků v podobě 
subvencování mzdových nákladů 

10 milionů EUR na podnik 
ročně 

75 % 

Podpora na uhrazení dodatečných 
nákladů na zaměstnávání zdravotně 
postižených pracovníků 

10 milionů EUR na podnik 
ročně 

100 % 

Podpora na investice umožňující řídit 
se přísnějšími normami, než jsou 
normy Společenství v oblasti ochrany 
životního prostředí, nebo zvyšovat 
úroveň ochrany životního prostředí 
v případě, že norma Společenství 
neexistuje 

7,5 milionu EUR na podnik 
a projekt 

Velké podniky: 35 %  
Střední podniky: 45 % 
Malé podniky: 55 % 

Podpora pro získání nových 
dopravních prostředků, které splňují 
přísnější normy, než jsou normy 
Společenství týkající se ochrany 
životního prostředí 

7,5 milionu EUR na podnik 
a projekt 

Velké podniky: 35 %  
Střední podniky: 45 % 
Malé podniky: 55 % 

Podpora na včasné přizpůsobení se 
malých a středních podniků budoucím 
normám Společenství 
 

7,5 milionu EUR na podnik 
a projekt 

Při zavedení více než 3 roky před 
vstupem normy v platnost: 
• 15 % pro malé podniky 
• 10% pro střední podniky 
 
Při zavedení v období 1–3 roky 
před vstupem normy v platnost: 
10 % pro malé podniky 
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Druh opatření podpory Maximální přípustná částka 
podpory podle obecného 

nařízení 

Strop míry podpory podle 
obecného nařízení 

Investiční podpora pro opatření na 
úsporu energie 
 

7,5 milionu EUR na podnik 
a projekt 

Dva způsoby výpočtu: 
1. dodatečné investiční náklady 
(čisté): 
• velký podnik: 60 % 
• střední podnik: 70 % 
• malý podnik: 80 % 
 
2. dodatečné investiční náklady 
(hrubé): 
• velký podnik: 20 % 
• střední podnik: 30 % 
• malý podnik: 40 % 

Investiční podpora na vysoce účinnou 
kombinovanou výrobu tepla 
a elektrické energie 
 

7,5 milionu EUR na podnik 
a projekt 

Velké podniky: 45 % 
Střední podniky: 55 % 
Malé podniky: 65 % 

Investiční podpora na podporu energie 
z obnovitelných zdrojů energie 
 

7,5 milionu EUR na podnik 
a projekt 

Velké podniky: 45 % 
Střední podniky: 55 % 
Malé podniky: 65 % 

Podpora na ekologické studie nepoužitelné Velké podniky: 50 % 
Střední podniky: 60 % 
Malé podniky: 70 % 

Podpora životního prostředí ve formě 
snížení daní 

nepoužitelné Žádná intenzita (přípustná pouze 
v případě uhrazení alespoň 
minimální daně Společenství, po 
dobu nejvýše 10 let) 

 

Kumulace 
Kumulace jednotlivých opatření podle obecného nařízení je možná, pokud se tato opatření 
týkají různých vyčíslitelných způsobilých nákladů. Co se týká stejných způsobilých nákladů, 
kumulace není povolena u částečně či plně se překrývajících nákladů, pokud by tato kumulace 
vedla k překročení nejvyšší přípustné míry podpory platné podle obecného nařízení. 
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Informační list 2 Podpora pro změnu klimatu a další ochranu 
životního prostředí 

Odkaz 
Tento informační list shrnuje „Pokyny Společenství o státní podpoře na ochranu životního 
prostředí“ (Úřední věstník C 37, 3.2.2001, s. 3) (dále v tomto informačním listu jen 
„pokyny“). Obsahuje rovněž informace o uplatňování obecného nařízení na podporu na 
ochranu životního prostředí. 

Oblast působnosti 
Pokyny se vztahují na činnost určenou k odstranění nebo zamezení poškození našeho 
fyzického okolí nebo přírodních zdrojů nebo k podpoře účinného využívání těchto zdrojů. 
Kontrola státní podpory v této oblasti zajistí, aby opatření dosáhla vyšší úrovně ochrany 
životního prostředí, než by bylo dosaženo bez této podpory, a aby pozitivní účinky podpory 
převážily její negativní účinky. 

Pokyny se zpravidla vztahují na všechna odvětví upravená Smlouvou, včetně odvětví, která 
podléhají zvláštním pravidlům Společenství o státní podpoře (pokud z těchto zvláštních 
pravidel nevyplývá opak). Pokyny se však nevztahují na: 

• podporu pro výzkum a vývoj ani na podporu pro návrhy a výrobu produktů šetrných 
k životnímu prostředí. Tyto pokyny se však vztahují na investiční podporu na získání 
majetku (projektu) v oblasti ekologických inovací, jehož cílem je snížit znečištění 
působené vlastní činností; 

• podporu na vzdělávání v oblasti životního prostředí; 
• oblast zemědělské prvovýroby, pokud se na opatření vztahují pokyny Společenství 

pro státní podporu v odvětvích zemědělství a lesnictví17; 
• v oblasti rybolovu a akvakultury se uplatní pouze v případě, že neexistují žádná 

zvláštní ustanovení; 
• uvízlé náklady; 
• dálkové vytápění s výjimkou opatření, která vedou k úsporám energie; 
• infrastrukturu v oblasti letecké, silniční a železniční dopravy, vnitrozemských vodních 

cest a námořní dopravy; 
• návrhy a výrobu produktů šetrných k životnímu prostředí, strojů nebo dopravních 

prostředků, které mohou být provozovány za využití menšího množství přírodních 
zdrojů, ani na opatření přijatá s cílem zlepšit bezpečnost nebo hygienu a 

• zachycování a uchovávání uhlíku. 
 

Posuzování 
Pokyny vycházejí z přístupu, který byl přijat v akčním plánu pro státní podpory v oblasti 
zdokonaleného ekonomického přístupu k analýze státní podpory a ověřování vyváženosti. 
Pokyny proto obsahují pravidla, podle nichž bude Komise provádět buď běžné posouzení 
(v případě, kdy lze státní podporu uznat za slučitelnou, pokud splňuje jednodušší kritéria 
stanovená v oddílu 3 těchto pokynů), nebo podrobné posouzení (stanovené v oddílu 5 těchto 

                                                 
17 Pokyny Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013, Úř. věst. 
C 319, 27.12.2006. 
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pokynů), které v jednotlivém případě vyžaduje důkladnější analýzu opatření a ověření 
vyváženosti. Pokyny stanoví zásadu, že Komise má posuzovat motivační účinek, nezbytnost 
a přiměřenost státní podpory na opatření v oblasti životního prostředí. 
 

Tabulka č. 4. Prahové hodnoty vedoucí k podrobnému posouzení podle pokynů* 

Druh opatření Běžné posouzení Podrobné posouzení 

U opatření, na něž se vztahuje obecné 
nařízení 

Ano (nejsou-li splněny 
podmínky obecného 

nařízení) 

Všechna opatření s individuální 
oznamovací povinností podle obecného 
nařízení 

U veškeré investiční podpory (bez ohledu 
na druh) 

Ano 7,5 milionu EUR na podnik 

Provozní podpora na úsporu energie Ano 5 milionů EUR na podnik po dobu 5 let 

Provozní podpora na výrobu elektrické 
energie z obnovitelných zdrojů a/nebo 
kombinovanou výrobu tepla 
z obnovitelných zdrojů 

Ano Výsledná kapacita výroby elektrické 
energie z obnovitelných zdrojů 
překračuje 125 MW 

Provozní podpora na výrobu biopaliv Ano Výsledná výrobní kapacita překračuje 
150 000 t ročně 

Provozní výroba na kombinovanou 
výrobu tepla a elektrické energie 

Ano Výsledná kapacita kombinované výroby 
elektrické energiepřekračuje 200 MW 

Podpora v podobě úlev na ekologických 
daních nebo osvobození od ekologických 
daní 

Ano Ne 

*Všechna ostatní opatření podpory na ochranu životního prostředí stanovená v pokynech, která nejsou 
uvedená v tabulce, podléhají pouze běžnému posouzení. 

 

Podpory 
 

Podpora na investice pro podniky, které se řídí přísnějšími normami, než jsou normy 
Společenství, nebo které zvyšují úroveň ochrany životního prostředí v případě, že normy 
Společenství neexistují 

• Způsobilé náklady: výhradně mimořádné investiční náklady nezbytné pro dosažení vyšší 
úrovně ochrany životního prostředí. Provozní přínosy/náklady se berou v úvahu po dobu 
5 let. Způsobilé jsou investice do pozemků, budov, zařízení a do převodu technologie. 
Podpora nesmí být poskytnuta na dosažení souladu s normami, které již byly schváleny, 
ale dosud nejsou platné. 

 
Podpora na investice pro získání nových dopravních prostředků, které splňují přísnější 
normy, než jsou normy Společenství, nebo které zvyšují úroveň ochrany životního 
prostředí v případě, že normy Společenství neexistují 

• Způsobilé náklady: výhradně mimořádné investiční náklady nezbytné pro dosažení vyšší 
úrovně ochrany životního prostředí. Provozní přínosy/náklady se berou v úvahu po dobu 
5 let. Podpora pro získání nových dopravních prostředků pro silniční, železniční, 
vnitrozemskou vodní a námořní dopravu, jež splňují přijaté normy Společenství, které 
ještě nejsou platné, pokud se nové normy nebudou používat se zpětnou platností. Podpora 
může být také poskytnuta na dodatečnou montáž zařízení do stávajících dopravních 
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prostředků. 
 

Podpora na investice, jejichž cílem je včas se přizpůsobit budoucím normám 
Společenství 

• Způsobilé náklady: výhradně mimořádné náklady nezbytné pro dosažení vyšší úrovně 
ochrany životního prostředí. Provozní přínosy/náklady se berou v úvahu po dobu 5 let. 
Způsobilé jsou investice do pozemků, budov, zařízení a do převodu technologie. Podpora 
je povolená, pokud k přizpůsobení dojde nejméně 1 rok před vstupem normy Společenství 
v platnost. 

  
Podpora na úsporu energie 

Investiční podpora 

• Způsobilé náklady: výhradně mimořádné náklady přímo spojené s úsporou energie, která 
je vyšší, než požadují normy Společenství. Navíc se odečtou provozní přínosy a přičtou 
provozní náklady vzniklé během prvních tří let existence investice (v případě malých 
a středních podniků), během prvních čtyř let (v případě velkých podniků mimo systém 
obchodování s emisemi CO2 v EU) nebo prvních pěti let (v případě velkých podniků, 
které jsou v systému obchodování s emisemi CO2 v EU). Způsobilé jsou investice do 
pozemků, budov, zařízení a do převodu technologie. 

 
Provozní podpora 

• Podpora je omezená na náhradu čistých mimořádných výrobních nákladů a zohledňuje 
přínosy vyplývající z úspory energie. Poskytnutá investiční podpora se odečte 
od výrobních nákladů. Trvání podpory je omezeno na pět let. 

 
Podpora na obnovitelné zdroje energie 

Investiční podpora 

• Způsobilé náklady: výhradně mimořádné investiční náklady, které příjemce vynaložil 
oproti klasické elektrárně nebo klasickému systému vytápění se stejnou kapacitou. 
Způsobilé náklady musí být vypočteny bez jakýchkoli provozních přínosů a provozních 
nákladů vzniklých během prvních pěti let existence této investice. Způsobilé jsou 
investice do pozemků, budov, zařízení a převodu technologie. 

• Podpora na biopaliva může být povolena jen v případě udržitelných biopaliv. 
 
Provozní podpora 

• Na pokrytí rozdílu mezi náklady na výrobu energie z obnovitelných zdrojů energie a tržní 
cenou daného druhu energie. 

 
Podpora na kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie 

Investiční podpora 

• Způsobilé náklady: výhradně mimořádné investiční náklady, které jsou nezbytné 
k vybudování zařízení na vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie 
ve srovnání s referenční investicí. Náklady je třeba vypočítat bez jakýchkoli provozních 
přínosů a provozních nákladů vzniklých během prvních pěti let existence investice. 
Způsobilé jsou investice do pozemků, budov, zařízení a převodu technologie. 
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Provozní podpora 

• Platí stejná pravidla jako pro podporu na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. 
Způsobilá zařízení: podniky, které elektřinu a teplo dodávají veřejnosti, pokud náklady 
na výrobu převyšují jejich tržní cenu. V případě dodávek pro průmyslové využití jen 
pokud lze prokázat, že výrobní náklady na jednotku energie vyrobené za použití tohoto 
postupu jsou vyšší než tržní cena za jednotku klasické energie. 

  
Podpora na investice do energeticky účinného dálkového vytápění 

• Způsobilé náklady: výhradně mimořádné investiční náklady, které příjemce vynaložil 
oproti klasickému systému dálkového vytápění se stejnou kapacitou. Způsobilé náklady je 
třeba vypočítat bez jakýchkoli provozních přínosů a provozních nákladů vzniklých během 
prvních pěti let existence této investice. Způsobilé jsou investice do pozemků, budov, 
zařízení a převodu technologie. 

 
Podpora na nakládání s odpady 

• Způsobilé náklady: výhradně mimořádné investiční náklady nezbytné k realizaci investice 
v oblasti nakládání s odpady, které příjemce podpory vynaložil ve srovnání s referenční 
investicí. Náklady je třeba vypočíst bez jakýchkoli provozních přínosů a provozních 
nákladů vzniklých během prvních pěti let existence této investice. 

• Za určitých podmínek se vztahuje na činnosti spojené s opětovným využitím, recyklací 
a regenerací. Určená ke snížení znečišťování způsobeného jinými podniky. Nevztahuje 
se na znečišťování způsobené příjemcem podpory. 

 
Podpora na sanaci kontaminovaných lokalit 

• Pokud není zjištěna osoba odpovědná za znečištění nebo nemůže být přinucena nést 
související náklady, může osoba odpovědná za rekultivaci půdy získat podporu. 
„Znečišťovatel“ je vymezen jako osoba odpovědná za znečištění podle práva použitelného 
v jednotlivých členských státech. 

• Způsobilé náklady se rovnají nákladům na sanaci, od nichž se odečte navýšení hodnoty 
pozemku. 

 
Podpora na přemístění podniků 

• Podpora na přemístění určitých podniků do nových lokalit může být poskytnuta, jen 
pokud je změna lokality odůvodněna ochranou životního prostředí nebo je nařízena 
správním nebo soudním rozhodnutím nebo dohodnuta mezi podnikem a příslušným 
veřejným orgánem. Přemisťující se společnost musí mimoto splňovat nejpřísnější 
ekologické normy použitelné v její nové lokalitě. 

• Způsobilé náklady by měly být omezeny na čisté náklady na přemístění. Komise vezme 
v úvahu přínosy (tj. výnos z prodeje nebo pronájmu opuštěného závodu, náhradu 
v případě vyvlastnění) a náklady (nákup pozemku, výstavba nebo nákup nového závodu, 
smluvní sankce). 

 
Podpora obsažená v systémech obchodování s povolenkami 

• Podpora může být považována za slučitelnou, jen pokud jsou systémy založeny proto, aby 
bylo dosaženo vyšších ekologických cílů, než které jsou dány závaznými normami 
Společenství, pokud probíhá průhledné a objektivní přidělování povolenek, pokud celkové 
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množství povolení nebo povolenek vydaných podnikům za cenu, která je nižší než jejich 
tržní cena, nepřesahuje jejich potřeby, pokud nejsou upřednostňovány nové podniky 
vstupující na trh a neexistují zbytečné překážky vstupu. 

• Bude posouzena nezbytnost a přiměřenost státní podpory. Bez poskytnutí podpory 
(tj. v případě úplného obchodování formou dražby) musí systém povolenek vést 
ke značnému nárůstu výrobních nákladů, který není možné přenést na zákazníky, aniž by 
to vedlo k významnému snížení prodeje, a přitom není možné snížit úrovně emisí, aby se 
cena povolení stala únosnou. 

• K ověření nezbytnosti a přiměřenosti se nepřihlíželo v systému EU pro obchodování 
s emisemi CO2 při přidělování pro obchodní období končící dne 31. prosince 2012. 

 
Podpora ve formě snížení ekologických daní nebo osvobození od ekologických daní 

• Je povolená, pokud alespoň nepřímo přispívá ke zlepšení úrovně ochrany životního 
prostředí a pokud daňové úlevy a osvobození od daně nebrání splnění obecného cíle 
sledovaného daněmi. 

• Harmonizované daně: podpora je slučitelná po dobu 10 let, pokud příjemce podpory platí 
alespoň minimální úroveň daně ve Společenství a pokud je její snížení nebo prominutí 
v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství. 

• Neharmonizované daně a harmonizované daně, pokud je odváděná daň nižší než 
minimální úroveň ve Společenství: každé prominutí nebo snížení daně musí být nezbytné 
a přiměřené: 
- Nezbytnost podpory: výběr příjemce podpory musí být založen na objektivních 

a transparentních kritériích, ekologická daň bez snížení by vedla k podstatnému 
zvýšení výrobních nákladů, které by nebylo možné přenést na zákazníky bez 
významného snížení prodeje. 

- Přiměřenost podpory: každý jednotlivý příjemce podpory zaplatí poměrnou částku 
vnitrostátní daně, která odpovídá vlivu jeho činnosti na životní prostředí ve srovnání 
s vlivem, který by jeho činnost měla, pokud by používal nejúčinnější technologie, 
které jsou v EHP k dispozici, nebo 20 % vnitrostátní daně (pokud s ohledem na 
omezené narušení hospodářské soutěže není důvod ke stanovení ještě nižší úrovně) 
nebo se mezi členským státem a přijímajícími podniky uzavřou environmentální 
dohody. 

 

Metoda výpočtu mimořádných investičních nákladů 

Mimořádné investiční náklady se vypočtou ve dvou krocích: 

1. Náklady na investici stanovené odkazem na hypotetickou situaci při neexistenci státní 
podpory. Hypotetický scénář musí být věrohodný a musí přinejmenším splňovat 
použitelné normy Společenství. 

2. Odečtou se veškeré provozní přínosy vzniklé za stanovené časové období (obvykle pět 
let) existence investice a přičtou se odpovídající provozní náklady. 

 

Maximální podpora 
Tabulka č. 5. Přehled hodnot maximální míry podpory jako procenta způsobilých nákladů 
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Druh opatření podpory Investiční podpora Provozní podpora 

a) Podpora na investice pro podniky, které 
se řídí přísnějšími normami, než jsou 
normy Společenství, nebo které zvyšují 
úroveň ochrany životního prostředí 
v případě, že norma Společenství 
neexistuje 

 
a 
 
b) podpora pro získání nových dopravních 
prostředků, které splňují přísnější normy, 
než jsou normy Společenství, nebo které 
zvyšují úroveň ochrany životního prostředí, 
pokud norma Společenství neexistuje 

Malý podnik: 70 % 
Střední podnik: 60 % 
Velký podnik: 50 % 
 
Veřejná soutěž: 100 % 
 
Bonus v případě ekologické 
inovace: + 10 % 

 

c) Podpora na včasné přizpůsobení se 
budoucím normám Společenství 

Více než 3 roky předem: 
• malý podnik: 25 % 
• střední podnik: 20 % 
• velký podnik: 15 % 
 
1 až 3 roky předem: 
• malý podnik: 20 % 
• střední podnik: 15 % 
• velký podnik: 10 % 

 

d) Podpora na environmentální studie malý podnik: 70 % 
střední podnik: 60 % 
velký podnik: 50 % 

 

e) Podpora na úsporu energie 
 

malý podnik: 80 % 
střední podnik: 70 % 
velký podnik: 60 % 

• 100 % mimoř. nákladů při 
postupném snižování na 0 za 5 let 
NEBO 
• 50 % mimoř. nákladů za 5 let 

f) Podpora na obnovitelné zdroje energie malý podnik: 80 % 
střední podnik: 70 % 
velký podnik: 60 % 
 
veřejná soutěž: 100 % 

• Náhrada rozdílu mezi 
výrobními náklady a tržní cenou 
NEBO 
• 100 % mimoř. nákladů při 
postupném snižování na 0 za 5 let 
NEBO 
 50 % mimoř. nákladů za 5 let 

g) Podpora na kombinovanou výrobu tepla 
a elektrické energie 

malý podnik: 80 % 
střední podnik: 70 % 
velký podnik: 60 % 
 
veřejná soutěž: 100 % 

Použijí se pravidla pro 
obnovitelné zdroje 
 

h) Podpora na energeticky účinné dálkové 
vytápění 
 

malý podnik: 70 % 
střední podnik: 60 % 
velký podnik: 50 % 
 
veřejná soutěž: 100 % 

 

i) Podpora na nakládání s odpady malý podnik: 70 % 
střední podnik: 60 % 
velký podnik: 50 % 

 

j) Podpora na sanaci kontaminovaných 
lokalit 

100 % způsobilých nákladů  
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Druh opatření podpory Investiční podpora Provozní podpora 

k) Podpora na přemístění podniků malý podnik: 70 % 
střední podnik: 60 % 
velký podnik: 50 % 

 

Oznamování 
 
Obecné nařízení zavedlo nové kategorie podpory na ochranu životního prostředí, které jsou 
vyňaty z oznamovací povinnosti. S výhradou podmínek stanovených v obecném nařízení 
(včetně zvláštních hodnot míry podpory) není nutno v některých případech oznámit investiční 
podporu, která podnikům umožňuje řídit se přísnějšími normami, než jsou normy 
Společenství v oblasti ochrany životního prostředí, nebo zvyšovat úroveň ochrany životního 
prostředí v případě, že norma Společenství neexistuje; podporu pro získání nových 
dopravních prostředků, které splňují přísnější normy, než jsou normy Společenství týkající se 
ochrany životního prostředí, nebo které zvyšují úroveň ochrany životního prostředí v případě, 
že normy Společenství neexistují; podporu na včasné přizpůsobení se malých a středních 
podniků budoucím normám Společenství; investiční podporu pro opatření na úsporu energie; 
investiční podporu pro vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie; 
investiční podporu na podporu energie z obnovitelných zdrojů energie a podporu na 
ekologické studie a podporu v podobě úlev na ekologických daních. 
 
Jakoukoli takovouto podporu je však nutno oznámit, jestliže přesahuje individuální prahové 
hodnoty oznamovací povinnosti ve výši 7,5 milionu EUR na podnik a investiční projekt. 
Obdobně v případě, nejsou-li splněny podmínky obecného nařízení, podpora musí být 
oznámena a bude posouzena podle pokynů. 
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Informační list 3 Podpora výzkumu, vývoje a inovací 

Odkaz 
Tento informační list shrnuje „rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje 
a inovací“ (Úřední věstník C 323, 30.12.2006, s. 1) (dále v tomto informačním listu jen 
„rámec“). Obsahuje rovněž informace o uplatňování obecného nařízení na podporu výzkumu, 
vývoje a inovací. 

Oblast působnosti 
Rámec se vztahuje na všechna opatření, na jejichž základě je poskytnuta státní podpora 
na podnikový výzkum, vývoj a inovace. 
 
Podpora výzkumu, vývoje a inovací, která se nepovažuje za státní podporu: 

• veřejné financování nehospodářských činností, které v oblasti výzkumu, vývoje a 
inovací provádějí výzkumné organizace; 

• výzkum a vývoj zadaný veřejnými orgány podnikům podle tržních podmínek (otevřené 
nabídkové řízení). 

 
Odvětví, pro něž platí zvláštní pravidla: 

• železniční, silniční a vnitrozemská vodní doprava 
• zemědělství a rybolov: ve všech případech maximální míra podpory ve výši 100 % 

(s výhradou určitých podmínek) 

Pojmy 
Základní výzkum: experimentální nebo teoretická práce vynakládaná především za účelem 
získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, 
která není zaměřena na přímé uplatnění nebo využití v praxi. 
 
Aplikovaný výzkum: plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových 
poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo ke značnému 
zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb. 
 
Experimentální vývoj: získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, 
technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem tvorby 
plánů a uspořádání nebo návrhů nových, pozměněných nebo zdokonalených výrobků, postupů 
nebo služeb (za určitých podmínek včetně vytváření obchodně využitelných prototypů nebo 
pilotních projektů). 

Opatření podpory 
Pokud jde o slučitelnost podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy, za způsobilá se podle rámce 
považují tato opatření: 
 

• podpora na projekty v oblasti výzkumu a vývoje; 
• podpora na studie technické proveditelnosti; 
• podpora pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví; 
• podpora pro mladé inovující podniky; 
• podpora na inovace postupů a organizace ve službách; 
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• podpora na poradenské služby a podpůrné služby v oblasti inovací; 
• podpora na vypůjčení vysoce kvalifikovaných pracovníků a 
• podpora pro inovační seskupení. 

Způsobilé náklady 
Způsobilé náklady závisí na druhu navrhovaného opatření a jsou stanoveny v příslušných 
oddílech rámce. Pro příklad, za způsobilé náklady se u podpory na projekty v oblasti výzkumu 
a vývoje (tj. první výše uvedená kategorie podpory) považují tyto druhy nákladů: 
 

• osobní náklady na zaměstnance v rozsahu, v jakém se podílejí na výzkumné činnosti; 
• náklady na nástroje, vybavení, budovy a pozemky v rozsahu a na období, kdy jsou 

využívány pro výzkumný projekt (popřípadě podléhající opotřebení); 
• náklady na smluvní výzkum, technické poznatky a patenty, které byly zakoupené nebo 

získané prostřednictvím licence od vnějších subjektů za tržní ceny; 
• náklady na externí poradenství a rovnocenné služby využité výlučně pro projekt; 
• dodatečné režijní náklady vzniklé bezprostředně v důsledku výzkumného projektu; 
• ostatní provozní výdaje, které vznikly přímo v důsledku provádění výzkumné činnosti. 

Míry podpory 
Stejně jako u způsobilých nákladů se i míry podpory liší v závislosti na dotyčném opatření. 
Pro příklad jsou v níže uvedené tabulce uvedeny míry podpory, které se vztahují na první 
druh opatření podpory – podpora na projekty v oblasti výzkumu a vývoje: 

Tabulka č. 6. Míry podpory v případě podpory na projekty v oblasti výzkumu a vývoje 

Druh VaV Malý podnik Střední podnik Velký 
podnik 

Základní výzkum 100 % 100 % 100 % 

Aplikovaný výzkum 70 % 60 % 50 % 

Aplikovaný výzkum v případě  
• spolupráce mezi podniky, pro velké podniky: přeshraniční 
spolupráce nebo spolupráce s nejméně jedním malým nebo 
středním podnikem nebo 
• spolupráce podniku s výzkumnou organizací nebo 
• šíření výsledků 

80 % 75 % 65 % 

Experimentální vývoj 45 % 35 % 25 % 

Experimentální vývoj v případě: 
• spolupráce mezi podniky, pro velké podniky: přeshraniční 
spolupráce nebo spolupráce s nejméně jedním malým nebo 
středním podnikem nebo 
• spolupráce podniku s výzkumnou organizací 

60 % 50 % 40 % 

 

Zvláštní podmínky 
Rámec stanoví tři druhy posouzení na základě ověření vyváženosti pozitivních a negativních 
účinků podpory: 

i) běžné posouzení – pokud projekt splňuje podmínky stanovené v kapitole 5 rámce, 
předpokládá se, že ověření vyváženosti bude pozitivní. Do této kategorie patří níže uvedená 
opatření (za předpokladu, že podpora je poskytnuta pouze na základě žádosti podané 
vnitrostátním orgánům): 
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• podpora na projekty a studie proveditelnosti, je-li příjemcem podpory malý nebo 
střední podnik a je-li výše podpory nižší než 7,5 milionu EUR na malý nebo střední 
podnik a projekt; 

• podpora pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví; 
• podpora pro mladé inovující podniky; 
• podpora na poradenské služby v oblasti inovací; 
• podpora na podpůrné služby v oblasti inovací a 
• podpora na vypůjčení vysoce kvalifikovaných pracovníků. 

 

ii) běžné posouzení a prokázání motivačního účinku a nezbytnosti podpory – podle kapitol 5 
a 6 rámce: u všech oznámených podpor spadajících pod limity pro podrobné posouzení 
(uvedené níže) a nespadající do žádné z kategorií běžného posouzení podle kapitoly 5 
(u nichž se předpokládá motivační účinek); 

iii) podrobné posouzení – vzhledem k vyššímu riziku narušení hospodářské soutěže Komise 
provede podrobné posouzení u opatření, kdy částka podpory převyšuje: 

• u podpory na projekty a studie proveditelnosti: 
- je-li předmětem projektu převážně základní výzkum: 20 milionů EUR; 
- je-li předmětem projektu převážně aplikovaný výzkum: 10 milionů EUR; 
- u všech ostatních projektů: 7,5 milionu EUR; 

• u inovací postupů nebo organizace ve službách: 5 milionů EUR; 
• u inovačních seskupení: 5 milionů EUR. 

 

U každého režimu podpory se vyžaduje výroční zpráva o provádění. 
 

Tabulka č. 7. Kategorie opatření podpory, příslušné stropy výše podpory platné podle obecného nařízení 
a prahové hodnoty vedoucí k podrobnému posouzení podle rámce 

Opatření podpory 
Maximální přípustná částka 

podpory podle obecného 
nařízení 

Běžné 
posouzení 
(rámec) 

Podrobné posouzení18

(rámec) 

Podpora projektů a studií 
proveditelnosti 

•základní výzkum: 
20 milionů EUR 
•průmyslový výzkum: 
10 milionů EUR 
•ostatní: 7,5 milionů EUR na 
podnik a projekt 
 
•2x v případě EUREKA19 

Ano (nejsou-li 
splněny 

podmínky 
obecného 
nařízení) 

• základní výzkum: 
20 milionů EUR 
• průmyslový výzkum: 
10 milionů EUR 
•ostatní: 
7,5 milionů EUR na 
podnik a projekt 
 
•2x v případě EUREKA 

Náklady práv k průmyslovému 
vlastnictví u malých a středních 
podniků 

5 milionů EUR na podnik 
a projekt Ano Ne 

Mladé inovující podniky  1 milion EUR Ano Ne 

                                                 
18 Všechny případy oznámené Komisi na základě individuální oznamovací povinnosti stanovené v obecném 
nařízení rovněž podléhají podrobnému posouzení. 
19 Eureka je celoevropská síť pro průmyslový výzkum a vývoj zaměřený na trh. 
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Opatření podpory 
Maximální přípustná částka 

podpory podle obecného 
nařízení 

Běžné 
posouzení 
(rámec) 

Podrobné posouzení18

(rámec) 

Poradenské služby a podpůrné 
služby v oblasti inovací 

200 000 EUR na podnik po 
dobu 3 let Ano Ne 

Vypůjčení vysoce 
kvalifikovaných pracovníků 

50 % způsobilých nákladů po 
dobu 3 let na podnik a půjčenou 
osobu 

Ano Ne 

Inovace postupů a organizace Nezahrnuto v obecném nařízení
Ano 

Ve službách: 
5 milionů EUR na 
projekt a podnik 

Inovační seskupení Nezahrnuto v obecném nařízení Ano 5 milionů EUR na 
seskupení 

Oznamování 
 
Obecné nařízení zavedlo nové kategorie podpory na výzkum, vývoj a inovace, které jsou 
vyňaty z oznamovací povinnosti. S výhradou podmínek stanovených v obecném nařízení 
(včetně zvláštních hodnot míry podpory) nemusí být v určitých případech oznámena podpora 
výzkumných a vývojových projektů, podpora na studie technické proveditelnosti, podpora pro 
malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví, podpora na výzkum 
a vývoj v odvětví zemědělství a rybolovu, podpora pro mladé inovující podniky, podpora na 
poradenské služby a podpůrné služby v oblasti inovací a podpora na vypůjčení vysoce 
kvalifikovaných pracovníků. 
 
Tuto podporu je však nutno vždy oznámit, jsou-li překročeny individuální prahové hodnoty 
oznamovací povinnosti stanovené ve výše uvedené tabulce. 
 
Obdobně v případě, nejsou-li splněny podmínky obecného nařízení, podpora musí být rovněž 
oznámena a bude posouzena podle rámce. 
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Informační list 4 Regionální podpora 

Odkazy 
Tento informační list shrnuje: 

• pokyny k regionální podpoře na období 2007–2013 (Úřední věstník C 54, 4.3.2006, 
s. 13) (dále v tomto informačním listu jen „pokyny“); 

• uplatňování obecného nařízení na regionální investiční podporu a podporu 
zaměstnanosti a podporu nově založených podniků. 

 

Cíl 
Podpora rozvoje znevýhodněných regionů: 

• podporou počátečních investic a investic a zaměstnanosti spojených s počátečními 
investicemi a nově založených malých podniků nebo 

• ve výjimečných případech poskytnutím provozní podpory. 

Oblast působnosti 
Pokyny zahrnují investiční podporu, podporu nově založeným podnikům a provozní podporu 
provozovnám nacházejícím se v oblastech způsobilých pro regionální podporu (viz níže). 

Pokyny se nevztahují na prvovýrobu zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy. 
Obecně se vztahují na zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh20. Nevztahují se 
však na odvětví rybolovu, ani na uhelný průmysl. 

Zvláštní pravidla platí pro: 

• dopravu a stavbu lodí; 
• regionální podpora není přípustná v ocelářském odvětví ani v odvětví výroby umělých 

vláken; 
• velké investiční projekty (viz „pojmy“). 

Hlavní podmínky 
Aby byl projekt způsobilý pro podporu podle pokynů, musí splňovat tyto hlavní podmínky: 
 

• nová aktiva (s výjimkou malých a středních podniků); 
• zachování investice v regionu po dobu nejméně 5 let (3 roky u malých a středních 

podniků) po dokončení; 
• finanční příspěvek příjemce ve výši nejméně 25 % způsobilých nákladů. 
 

Pojmy 
Lze rozlišit dvě kategorie způsobilých regionů: 

• regiony podle čl. 87 odst. 3 písm. a): To jsou oblasti s mimořádně nízkou životní 
úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností (regiony NUTS II s HDP na obyvatele nižším 
než 75 % průměru EU); 

• regiony podle čl. 87 odst. 3 písm. c): Toto jsou problémové oblasti vymezené na 
                                                 
20 Viz rovněž pokyny Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013 
(Úř. věst. C 319, 27.12.2006). 
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základě (vnitrostátních) ukazatelů navržených členskými státy s výhradou maximálního 
podílu obyvatelstva a určitých minimálních podmínek s cílem zamezit zneužití. 

 
Počáteční investice: investice do hmotného a nehmotného majetku v souvislosti se založením 
nové provozovny, rozšířením stávající provozovny, rozšířením výrobního sortimentu 
provozovny o nové, dodatečné výrobky nebo zásadní změnou výrobního postupu stávající 
provozovny. 

Tvorba pracovních míst spojená s investicí: čistý nárůst pracovních míst vytvořených 
v období 3 let od dokončení investice. 

Provozní podpora: podpora, jejímž cílem je snížení běžných výdajů podniku (např. mzdové 
náklady, náklady na dopravu, nájemné). 

Velký investiční projekt: počáteční investiční projekt se způsobilými investičními náklady 
ve výši nejméně 50 milionů EUR v současné hodnotě (způsobilé investiční náklady jsou 
definovány níže). 

Velký investiční projekt podléhající individuální oznamovací povinnosti: je velký 
investiční projekt, u něhož celková částka podpory ze všech zdrojů přesahuje 75 % maximální 
částky podpory, kterou může v dotyčném regionu dostat investice se způsobilými výdaji ve 
výši 100 milionů EUR. Členské státy musí jednotlivě oznámit všechny případy, které 
přesahují tuto výši podpory. 

Hrubý ekvivalent podpory (HEP): jmenovitá hodnota poskytnuté podpory diskontovaná na 
hodnotu platnou v době poskytnutí podpory. 
 
Míra podpory: HEP vyjádřený jako procento celkových způsobilých nákladů projektu. 
 

Podpora na počáteční investice 

Způsobilé výdaje: Podporu na počáteční investice lze vypočíst jako procento hodnoty 
investice nebo jako procento mzdových nákladů na pracovní místa související s počáteční 
investicí. 

• Investice: hmotné investice (pozemky, stavby, závod/strojní zařízení) a omezená výše 
nehmotných investic (výdaje spojené s převodem technologie). Výdaje na dopravní 
zařízení v odvětví dopravy nejsou způsobilé. 

• Mzdové náklady: očekávané hrubé mzdové náklady a povinné příspěvky na sociální 
zabezpečení v období dvou let vynásobené počtem vytvořených pracovních míst (čistá 
tvorba pracovních míst v dotčené provozovně). 

Maximální míry podpory 
Tabulka č. 8. Maximální míry podpory 

Regionální HDP jako % HDP 
EU-25 

Maximální míry podpory pro 
velké společnosti 

Míry podpory 
v nejvzdálenějších regionech 

> 75 % 15 % – 10 % 40 % 
<75 % 30 % 50 % 
<60 % 40 % 60 % 
<45 % 50 % Nepoužitelné 
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Tzv. „regiony se statistickým účinkem“ – s HDP nižším než 75 % HDP EU-15, ale vyšším 
než 75 % HDP EU-25 (3,6 % obyvatelstva EU-25) – budou do 31. 12. 2010 využívat 
přechodného postavení a budou způsobilé pro nejnižší míry podpory podle čl. 87 odst. 3 
písm. a) Smlouvy s mírou podpory pro velké společnosti ve výši 30 %. V roce 2010 bude 
situace těchto regionů přezkoumána. Jestliže jejich situace poklesla pod 75 % průměru EU-
25, budou využívat čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy i nadále. V opačném případě budou ode 
dne 1. 1. 2011 způsobilé podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy s mírou podpory ve výši 20 %. 
Způsobilé oblasti jsou stanoveny v mapách regionální podpory pro jednotlivé členské státy, 
které jsou zveřejněny na internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž 21. 
Přechodná opatření se předpokládají do konce roku 2010 u regionů s nejvyšším snížením míry 
podpory a do konce roku 2008 u regionů, které podle nových pokynů nejsou nadále způsobilé. 
Tyto oblasti jsou rovněž stanoveny v mapách. 
U velkých investic se limity míry regionální podpory snižují takto: 
• pro část způsobilých výdajů do výše 50 milionů EUR na 00 % platného limitu regionální 

podpory; 

• pro část způsobilých výdajů mezi 50 miliony EUR – 100 miliony EUR se míra podpory 
snižuje na 50 % platného limitu regionální podpory; 

• pro část způsobilých výdajů nad 100 milionů EUR se míra podpory snižuje na 34 % limitu 
regionální podpory. 

• Příklad: velký investiční projekt se způsobilými náklady ve výši 200 milionů EUR 
a platným stropem regionální podpory ve výši 40 % HEP může získat maximální podporu 
ve výši 43,6 milionu EUR: 

i) do výše 50 milionů EUR: 100 % platného stropu regionální podpory => 
50 milionů EUR x 40 %; tj. 20 milionů EUR; 
ii) pro část mezi 50 miliony EUR – 100 miliony EUR: 50 % platného stropu regionální 
podpory => 50 milionů EUR x (40 % x 50 %); tj. 10 milionů EUR; 
iii) pro část převyšující 100 milionů EUR: 34 % platného stropu regionální podpory => 
100 milionů EUR x (40 % x 34 %); tj. 13,6 milionu EUR; 
Celková podpora => (i)+(ii)+(iii) = 20 milionů EUR + 10 milionů EUR + 
13,6 milionu EUR = 43,6 milionu EUR 

 
Bod 65 pokynů obsahuje ustanovení o následném monitorování státní podpory poskytnuté 
velkým investičním projektům nepodléhajícím oznamovací povinnosti, tzv. 
„mechanismus k zajištění transparentnosti“. Velké investiční projekty nepodléhající 
oznamovací povinnosti jsou projekty, u nichž výše podpory nepřesáhne prahovou hodnotu 
oznamovací povinnosti, tj. 75 % maximální výše podpory, kterou by mohla obdržet investice 
se způsobilými výdaji ve výši 100 milionů EUR s použitím běžného platného stropu podpory 
pro velké podniky ve schválené mapě regionální podpory ke dni udělení podpory. 
 
V rámci mechanismu k zajištění transparentnosti musí členské státy v případě, že je 
poskytnuta regionální podpora na základě stávajících režimů podpory22 pro velké investiční 
projekty nepodléhající oznamovací povinnosti, do 20 pracovních dnů od udělení podpory 
příslušným orgánem poskytnout Komisi požadované informace pomocí standardního 

                                                 
21 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.cfm 
22 Jednotlivou podporu udělenou mimo schválené režimy (podporu ad hoc) je nutno vždy oznámit Komisi. 
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formuláře stanoveného v pokynech23. Souhrnné informace jsou poté zveřejněny na 
internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž24. 
Míry podpory lze ve všech podporovaných oblastech zvýšit o 20 procentních bodů, pokud se 
podpora poskytuje malým podnikům, a o 10 procentních bodů, je-li podpora poskytována 
středním podnikům. Takovýto příplatek pro malé a střední podniky však není povolen 
u velkých investičních projektů se způsobilými výdaji vyššími než 50 milionů EUR. 

Kumulace 
Limity míry podpory uvedené v tabulce se vztahují na celkovou podporu: 

• je-li podpora poskytována na základě několika režimů regionální podpory; 
• pochází-li podpora ze zdrojů na úrovni místní, regionální či celostátní nebo na úrovni 

Společenství. 
 
Pokud jsou výdaje způsobilé pro regionální podporu způsobilé i pro podporu na jiné účely 
(např. výzkum, vývoj a inovace), bude se na ně vztahovat nejpříznivější limit podle dotyčných 
režimů. 

 

Provozní podpora 

Obecná ustanovení 
Kromě určitých výjimek lze provozní podporu poskytnout pouze v regionech podle čl. 87 
odst. 3 písm. a) a pouze v případě, jsou-li splněny všechny tyto podmínky: 

• je oprávněná z hlediska jejího příspěvku k regionálnímu rozvoji; 
• její výše je úměrná znevýhodněním, která se snaží zmírnit; 
• je časově omezena a postupně se snižuje. 

Členské státy musí prokázat existenci a důležitost těchto znevýhodnění. 
Podpora na dopravu: podporu ke kompenzaci dodatečných nákladů na dopravu lze 
poskytnout pouze v nejvzdálenějších regionech a v oblastech s nízkou hustotou obyvatelstva, 
které jsou způsobilé pro regionální podporu. 
 
Podpora ke kompenzaci úbytku obyvatelstva: podporu ke kompenzaci úbytku obyvatelstva 
lze poskytnout trvale v nejméně obydlených oblastech s hustotou obyvatelstva nižší než 
8 obyvatel/km². 
 
Podpora ke kompenzaci znevýhodnění nejvzdálenějších regionů: podporu lze poskytnout 
trvale ke kompenzaci znevýhodnění nejvzdálenějších regionů (odlehlost, ostrovní povaha, 
malá rozloha, povrch nebo podnebí, které je znevýhodňují, hospodářská závislost na malém 
množství produktů).  

Podpora nově založeným malým podnikům 
• nejvýše 3 miliony EUR pro jednotlivý podnik v regionech podle čl. 87 odst. 3 písm. a) 

a 2 miliony EUR pro jednotlivý podnik v regionech podle čl. 87 odst. 3 písm. c); 

                                                 
23 Standardní formulář pro podávání zpráv je k dispozici rovněž v Excelu na internetových stránkách GŘ pro 
hospodářskou soutěž: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/forms.cfm. 
24 http://ec.europa.eu/competition 

http://ec.europa.eu/comm/competition
http://ec.europa.eu/comm/competition
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• příplatek ve výši 5 % pro regiony podle čl. 87 odst. 3 písm. a) < 60 % HDP EU, regiony 
s nízkou hustotou obyvatelstva a malé ostrovy do 5000 obyvatel, jakož i další komunity 
postižené podobnou izolací; 

• míry podpory: 

Tabulka č. 9. Maximální míry podpory 

 Roky 1–3 Roky 4–5 

Regiony způsobilé podle 
čl. 87 odst. 3 písm. a) 

35 % 25 % 

Regiony způsobilé podle 
čl. 87 odst. 3 písm. c) 

25 % 15 % 

Oznamování 
Obecné nařízení vyjímá z oznamování Komisi transparentní režimy regionální investiční 
podpory a podpory zaměstnanosti, které dodržují pravidla týkající se způsobilých výdajů 
a maximální míry podpory stanovené v mapě regionální podpory pro dotčený členský stát. 
S výjimkou velkých investičních projektů a podpory v odvětví dopravy lze tyto míry podpory 
navýšit o 20 procentních bodů v případě malých podniků a o 10 procentních bodů v případě 
středních podniků. Na investice v odvětví zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh 
se vztahují odlišné míry podpory. 

Z oznamovací povinnosti by neměly být vyňaty režimy regionální podpory zaměřené na 
zvláštní odvětví ekonomické činnosti a rovněž regionální podpora na činnosti v ocelářství, 
v odvětví stavby lodí a odvětví výroby syntetických vláken. Opatření ve prospěch cestovního 
ruchu však spadají do obecného nařízení. 

Obecné nařízení se nevztahuje na podporu ad hoc udělenou velkým podnikům s výjimkou 
ustanovení v článku 13. Podle tohoto ustanovení je z oznamovací povinnosti vyňata rovněž 
transparentní podpora ad hoc udělená jednotlivé společnosti (včetně velkého podniku), je-li 
použita jako doplněk podpory poskytnuté na základě režimů podpory a složka ad hoc 
nepřesahuje 50 % celkové výše podpory. 

Z oznamovací povinnosti je nyní automaticky vyňata rovněž podpora nově založeným malým 
podnikům. 

Věcná pravidla pro investiční podporu jsou v obecném nařízení i v pokynech v zásadě stejná, 
takže z oznámení opatření podpory, na které se nevztahuje oznamovací povinnost, neplyne 
žádná výhoda. 

Jednotlivé oznámení velkých investičních projektů je nutné, pokud podpora přesahuje 75 % 
maximální výše podpory, kterou může v dotyčném regionu dostat investice se způsobilými 
náklady ve výši 100 milionů EUR. 

Obdobně v případě, nejsou-li splněny podmínky obecného nařízení, podpora musí být rovněž 
oznámena a bude posouzena podle pokynů. 

 

Tabulka č. 10. Kategorie regionálních opatření, příslušné maximální částky a stropy míry podpory platné 
podle obecného nařízení25 a prahové hodnoty vedoucí k podrobnému posouzení podle pokynů 

                                                 
25 Obecné nařízení se nevztahuje na velké investiční projekty podléhající individuální oznamovací povinnosti. 
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Druh opatření Maximální přípustná podpora podle 
obecného nařízení 

Běžné 
posouzení 
(pokyny) 

Podrobné posouzení (pokyny) 

Režimy podpory 
(velké, malé 
a střední podniky) 

• Článek 13: pouze podporované oblasti: 
podpora < 75 % maximální podpory pro 
investice se způsobilými náklady ve výši 
100 milionů EUR 
 

Ano Nikoli v případě samotného režimu, 
nýbrž pouze u velkých investičních 
projektů podléhajících individuální 
oznamovací povinnosti: 
• podíl na trhu více než 25 % 
• zvýšení kapacity o více než 5 % na 
upadajících trzích 

 
Podpora ad hoc 
pro malé a střední 
podniky 

Ano 
• Článek 13 – podporované oblasti: 
pouze jako doplněk režimu, maximálně 
50 % celkové podpory 
 

Ano 
 

Pouze u velkých investičních projektů 
podléhajících individuální oznamovací 
povinnosti: 
• podíl na trhu více než 25 % 
• zvýšení kapacity o více než 5 % na 
upadajících trzích 

Podpora ad hoc 
pro velké podniky 

• Podle obecného nařízení není v zásadě 
vyňata 
jedna výjimka: povolena 
v podporovaných oblastech pouze 
v případě, pokud doplňuje podporu 
poskytnutou na základě režimu 
a maximální částka nepřesáhne 50 % 
celkové poskytnuté podpory za 
předpokladu, že se na podporu nevztahuje 
individuální oznamovací povinnost 

Ano Pouze u velkých investičních projektů 
podléhajících individuální oznamovací 
povinnosti: 
• podíl na trhu více než 25 % 
• zvýšení kapacity o více než 5 % na 
upadajících trzích 

Podpora nově 
založeným malým 
podnikům (pouze 
režimy) 

• 2 miliony EUR na podnik v regionu 
způsobilém podle čl. 87 odst. 3 písm. a) 
• 1 milion na podnik v regionu 
způsobilém podle čl. 87 odst. 3 písm. c) 
• roční částky na podnik – maximálně 
33 % výše uvedených částek podpory 

Ano Nepoužitelné 
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Informační list 5 Podpora na záchranu a restrukturalizaci 
podniků v obtížích 

Odkazy 
Tento informační list shrnuje „pokyny Společenství pro státní podporu na záchranu 
a restrukturalizaci podniků v obtížích“ (Úřední věstník C 244, 1.10.2004, s. 2) (dále v tomto 
informačním listu jen „pokyny“). 

Oblast působnosti 
Pokyny se vztahují na podporu na záchranu nebo restrukturalizaci jednotlivých podniků 
v obtížích. 

Nevztahují se na ocelářství a těžbu uhlí. S určitými výjimkami se vztahují na odvětví 
rybolovu a akvakultury. Zvláštní dodatečná pravidla platí pro restrukturalizaci v zemědělství. 

Pojmy 
Podnikem v obtížích je podnik, který není schopen z vlastních zdrojů nebo finančních 
prostředků, které získá od vlastníka/akcionářů či společníků nebo věřitelů, zamezit ztrátám, 
které by ho bez vnějšího zásahu ze strany orgánů veřejné moci v krátkodobém nebo 
střednědobém výhledu téměř jistě odsoudily k ukončení podnikatelské činnosti. 

Podpora na záchranu je dočasná a vratná pomoc. Měla by podniku v obtížích umožnit 
udržet se na trhu po dobu nezbytnou pro vypracování plánu restrukturalizace nebo likvidace 
nebo po dobu, kterou Komise nebo příslušné vnitrostátní orgány potřebují, aby o tomto plánu 
rozhodly. 

Podpora na restrukturalizaci vychází z uskutečnitelného, rozsáhlého a vnitřně provázaného 
plánu, jehož cílem je obnovit dlouhodobou životaschopnost podniku. 

Podmínky 
Podpora na záchranu musí splňovat tyto podmínky: 

• podnik musí odpovídat definici podniku v obtížích; 
• podporu musí tvořit vratná likvidní pomoc ve formě úvěrových záruk či úvěrů, 

s běžnými obchodními úrokovými sazbami (a přinejmenším srovnatelnými 
s referenčními sazbami přijatými Komisí); 

• podpora musí být omezena na částku potřebnou k udržení podniku v chodu; 
• pouze na dobu nezbytnou (nejvýše 6 měsíců) pro navržení plánu na obnovení 

životaschopnosti podniku; 
• musí být opodstatněna závažnými sociálními problémy a nesmí mít nepříznivý dopad 

na situaci daného odvětví v jiných členských státech; 
• dotčený členský stát se při oznámení musí zavázat, že Komisi nejpozději šest měsíců 

poté, co byla podpora poskytnuta, sdělí plán restrukturalizace nebo likvidace nebo 
předloží doklad o tom, že byl úvěr v celé výši splacen a/nebo o tom, že byla ukončena 
platnost záruky; 

• měla by být jednorázovou záležitostí (zásada „jednou a dost“). 
 
Pokyny umožňují zjednodušený postup, je-li podpora založena na minulých provozních 
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výsledcích podle vzorce stanoveného v pokynech a nepřekračuje-li částku 10 milionů EUR. 
 
Podporu na restrukturalizaci lze poskytnout pouze tehdy, jsou-li splněna tato kritéria: 

• podnik musí odpovídat definici podniku v obtížích; 
• Komisi je předložen program restrukturalizace/oživení k obnovení životaschopnosti 

v přiměřené době; 
• jsou přijata kompenzační opatření, aby se zamezilo nepatřičnému narušení hospodářské 

soutěže (např. odpovídající snížení kapacity); 
• podpora je omezena na minimum nezbytné k provedení restrukturalizačních opatření. 

Příjemci musí významně přispět a jejich příspěvek nesmí obsahovat žádný prvek 
podpory; 

• společnost musí zcela provést plán restrukturalizace a dodržet všechny připojené 
podmínky; 

• podporu na restrukturalizaci lze poskytnout pouze jednou (zásada „jednou a dost“); 
• vyžaduje se přísná kontrola a výroční zpráva; 
• malé a střední podniky a podniky v podporovaných oblastech: kritéria týkající se 

snížení kapacity/vlastního přispění lze použít s větší pružností; 
• Komise posuzuje příznivě státní podporu na pokrytí sociálních nákladů 

na restrukturalizaci. 
 
U velkých podniků se vyžaduje jednotlivé oznámení každé poskytnuté podpory na záchranu 
a restrukturalizaci. 
 
U malých a středních podniků lze podporu na záchranu a restrukturalizaci (do výše 
10 milionů EUR na podnik) poskytnout na základě oznámeného a schváleného režimu 
podpory. 
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Informační list 6 Podpora malým a středním podnikům 

Odkaz 
Tento informační list shrnuje uplatňování obecného nařízení na státní podpory malým 
a středním podnikům. 

Oblast působnosti 
Obecné nařízení stanoví zvláštní pravidla pro podporu malým a středním podnikům26. Tento 
informační list obsahuje kategorie podpory poskytované výhradně malým a středním 
podnikům. Zvláštní pravidla použitelná na malé a střední podniky v případě podpory 
rizikového kapitálu, podpory VaVaI, regionální podpory a podpory na ochranu životního 
prostředí jsou analyzována v příslušných informačních listech, které se týkají těchto témat27. 
 

Pojmy 
Definice malých a středních podniků 
Definice malých a středních podniků jsou obsaženy v příloze 1 obecného nařízení. 
 
• Středním podnikem je podnik, který splňuje všechna tato kritéria: 

- má méně než 250 zaměstnanců a 
- má buď roční obrat nepřesahující 50 milionů EUR, a/nebo bilanční sumu roční 

rozvahy nepřesahující 43 milionů EUR. 
 

• Malým podnikem je podnik, který splňuje všechna tato kritéria: 

- má méně než 50 zaměstnanců a 
- má buď roční obrat a/nebo bilanční sumu roční rozvahy nepřesahující 

10 milionů EUR. 
 
• Mikropodnikem je podnik, který splňuje všechna tato kritéria: 

- má méně než 10 zaměstnanců a 
- má buď roční obrat a/nebo bilanční sumu roční rozvahy nepřesahující 

2 miliony EUR. 
 
Kritéria je nutno použít na společnost jako celek (včetně dceřiných společností usazených 
v jiných členských státech a mimo EU). Nařízení obsahuje definice nezávislého podniku, 
partnerského podniku a propojeného podniku za účelem posouzení skutečného 
hospodářského postavení dotyčného malého nebo středního podniku. 
 

                                                 
26 Komise v současnosti vypracovává zvláštní příručku o státní podpoře malým a středním podnikům, jejímž 
cílem je poskytnout stručné a systematické shrnutí pravidel státní podpory, která se vztahují na malé a střední 
podniky. 
27 Ta zahrnují podporu na včasné přizpůsobení se malých a středních podniků budoucím normám Společenství 
v oblasti ochrany životního prostředí; podporu v podobě rizikového kapitálu ve prospěch malých a středních 
podniků; podporu pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví; podporu na 
vypůjčení vysoce kvalifikovaných pracovníků a podporu na založení nového malého nebo středního podniku. 



 44  

Obecné nařízení stanoví podmínky pro vynětí těchto hlavních druhů podpor určených 
výhradně pro malé a střední podniky z oznamovací povinnosti: 
 

• investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky; 
• podpora pro malé podniky nově založené ženami-podnikatelkami; 
• podpora na včasné přizpůsobení se malých a středních podniků budoucím normám 

Společenství; 
• podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků; 
• podpora na účast malých a středních podniků na veletrzích; 
• podpora pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví; 
• podpora na poradenské služby a podpůrné služby v oblasti inovací. 

 
Kromě těchto opatření, která jsou určena výhradně malým a středním podnikům, jsou malé 
a střední podniky způsobilé rovněž pro další druhy podpory uvedené v obecném nařízení. 

Způsobilé náklady 
Podporu lze poskytnout ve vztahu k těmto kategoriím výdajů: 

• u investiční podpory a podpory zaměstnanosti pro malé a střední podniky investice do 
hmotného majetku (pozemky, stavby, závod/strojní zařízení) a do nehmotného majetku 
(výdaje spojené s převodem technologie) a mzdové náklady; 

• v případě podpory pro malé podniky nově založené ženami-podnikatelkami jsou 
způsobilými náklady náklady na právní služby, náklady na poradenství a správní 
náklady přímo související se vznikem podniku, jakož i určité náklady vzniklé během 
prvních pěti let po založení podniku (např. úroky z externích půjček a dividendy, 
poplatky za nájem výrobních zařízení a techniky; náklady na spotřebu energie, vody, 
topení, daně (kromě DPH a daně z příjmu) a správní poplatky; odpisy, poplatky za 
nájem výrobních provozoven, mzdové náklady, náklady na péči o děti a rodičovskou 
péči); 

• v případě podpory na včasné přizpůsobení se malých a středních podniků budoucím 
normám Společenství jsou způsobilými náklady dodatečné investiční náklady nezbytné 
k dosažení úrovně ochrany životního prostředí vyplývající z norem Společenství ve 
srovnání se stávající úrovní ochrany životního prostředí požadovanou předtím, než tyto 
normy vstoupí v platnost; 

• v případě poradenství a účasti na veletrzích náklady na služby poskytnuté externími 
poradci a náklady první účasti podniku na určitém veletrhu nebo výstavě; 

• u podpory na náklady práv k průmyslovému vlastnictví způsobilé náklady zahrnují 
veškeré náklady, které vzniknou do doby udělení práv v prvním právním řízení (včetně 
nákladů spojených s vypracováním, podáním a vyřizováním přihlášky a obnovováním 
přihlášky), náklady na překlady a další náklady, které vzniknou v souvislosti se 
získáváním práva nebo s jeho uznáváním v jiných jurisdikcích, náklady, které vzniknou 
v souvislosti s obhajováním platnosti práva během přihlašovacího řízení a s případným 
námitkovým řízením (i v případě, že tyto náklady vzniknou až po udělení práva); 

• u podpory na poradenské služby v oblasti inovací jsou způsobilými náklady náklady na 
konzultaci vedení, technologickou pomoc, služby v oblasti převodu technologií, 
vzdělávání, poradenství při nabývání a ochraně práv k duševnímu vlastnictví a při 
obchodování s těmito právy a v souvislosti s licenčními smlouvami a na poradenství 
v souvislosti s používáním norem. U podpůrných služeb v oblasti inovací jsou 
způsobilé náklady na kancelářské prostory, databáze, technické knihovny, výzkum 
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trhu, použití laboratoře a označování, zkoušení a certifikaci. 
 
 

Maximální míry podpory 
Tabulka č. 11. Maximální míry podpory 

Opatření Míra podpory 

Investice a zaměstnanost28 
• malé podniky 
• střední podniky 

20 % 
10 % 

Podnikání žen 
• malé podniky 

15 % 

Včasné přizpůsobení se normám Společenství 
• malé podniky 
•  střední podniky 

15 % 
10 % 

Služby externích poradců a účast na veletrzích 50 % 
Náklady práv k průmyslovému vlastnictví 

• základní výzkum 
• průmyslový výzkum 
• experimentální vývoj 

100 % 
50 % 
25 % 

Poradenské služby a podpůrné služby v oblasti 
inovací 

75 % bez vnitrostátní nebo 
evropské certifikace 

 
 

Oznamování 
Opatření podpory, jež splňují podmínky stanovené v obecném nařízení, jsou vyňata 
z oznamovací povinnosti ex ante. Z individuálního oznamování však nejsou vyňaty velké 
projekty splňující níže uvedené prahové hodnoty, pokud hrubý ekvivalent podpory jednotlivé 
podpory přesáhne 7,5 milionu EUR pro podnik a investiční projekt. V případě účasti malých 
a středních podniků na veletrzích a podpory na poradenství ve prospěch malých a středních 
podniků je prahová hodnota stanovena na 2 miliony EUR na podnik a projekt. U nákladů 
malých a středních podniků na práva k průmyslovému vlastnictví činí prahová hodnota 
5 milionů EUR na podnik a projekt. U poradenských služeb a podpůrných služeb v oblasti 
inovací činí prahová hodnota nejvýše 200 000 EUR na příjemce v období tří let. 

 

                                                 
28 Vyšší míry podpory platí v případě, že se investice týká zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh. 
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Informační list 7 Podpora zaměstnanosti 

Odkaz 
Tento informační list shrnuje uplatňování obecného nařízení na státní podpory zaměstnanosti. 
Zvláštní pravidla pro regionální investiční podporu a podporu zaměstnanosti a pro investiční 
podporu a podporu zaměstnanosti pro malé a střední podniky jsou stanovena v příslušných 
informačních listech. 

Oblast působnosti 
Oddíl obecného nařízení týkající se zaměstnanosti se vztahuje pouze na podporu, která je 
udělena na tyto účely: 

• nábor znevýhodněných pracovníků v podobě subvencování mzdových nákladů; 
• zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků v podobě subvencování mzdových 

nákladů; 
• uhrazení dodatečných nákladů na zaměstnávání zdravotně postižených osob. 

 

Jako výjimku z obecné oblasti působnosti obecného nařízení toto nařízení povoluje podporu 
zaměstnanosti i v odvětvích rybolovu a akvakultury a rovněž v oblasti prvovýroby 
zemědělských produktů. 

Pojmy 
Znevýhodnění pracovníci: každá osoba, pro níž platí cokoli z níže uvedeného: 

• během předchozích 6 měsíců neměla pravidelné placené zaměstnání; 
• nezískala střední vzdělání ukončené maturitou nebo odbornou kvalifikaci; 
• je starší 50 let; 
• žije jako svobodná dospělá osoba s jednou nebo několika závislými osobami; 
• pracuje v odvětví nebo v profesi v některém členském státě, kde je nerovnováha mezi 

zastoupením mužů a žen alespoň o 25 % vyšší než průměrná nerovnováha mezi 
zastoupením mužů a žen ve všech hospodářských odvětvích v daném členském státě, 
a která patří do příslušné menšiny; nebo 

• je příslušníkem etnické menšiny v členském státě a potřebuje rozvíjet své jazykové a 
odborné vzdělání nebo pracovní zkušenosti, aby zlepšila své vyhlídky na získání 
přístupu k trvalému zaměstnání. 
 

Vážně znevýhodnění pracovníci: každá osoba, která je nezaměstnána 24 měsíců či déle. 

Zdravotně postižení pracovníci: každá osoba, která je uznána za zdravotně postiženou podle 
vnitrostátních právních předpisů, nebo postižena uznaným omezením, které je způsobeno 
fyzickým, mentálním nebo psychologickým poškozením. 

Podmínky 
Podmínky, jež je nutno splnit v případě podpory na nábor znevýhodněných pracovníků 
a zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků v podobě subvencování mzdových nákladů: 

• zaměstnání musí představovat čistý přírůstek počtu pracovních míst nebo v případě, že 
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tomu tak není, místa musela být uprázdněna z důvodu dobrovolného odchodu, 
tělesného postižení, odchodu do důchodu z důvodu věku, dobrovolného zkrácení 
pracovní doby nebo dovoleného propuštění pro porušení pracovních povinností, nikoli 
však z důvodu snižování počtu pracovníků; 

• zaměstnání musí být zachováno alespoň po minimální dobu stanovenou v příslušných 
vnitrostátních právních předpisech nebo kolektivních dohodách. 

 
Způsobilé náklady 
Podpora na nábor znevýhodněných pracovníků: mzdové náklady za období jednoho roku, 
24 měsíců u vážně znevýhodněných pracovníků (je-li doba zaměstnání kratší než 
12/24 měsíců, podpora se poměrně sníží). 

Podpora na zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků: mzdové náklady za jakoukoliv 
danou dobu, během níž je zdravotně postižený pracovník zaměstnáván (je-li doba zaměstnání 
kratší než 12 měsíců, podpora se poměrně sníží). 

Podpora na uhrazení dodatečných nákladů na zaměstnávání zdravotně postižených 
pracovníků: dodatečné náklady přímo spojené se zaměstnáváním zdravotně postiženého 
pracovníka (s výjimkou mzdy), včetně nákladů na přizpůsobení provozovny, nákladů na 
zaměstnání asistentů za dobu odpracovanou výhradně formou pomoci zdravotně postiženým 
pracovníkům a nákladů na přizpůsobení nebo pořízení vybavení pro zdravotně postižené 
pracovníky, jestliže příjemce poskytuje chráněné zaměstnání, rovněž náklady na výstavbu, 
vestavbu nebo rozšíření dotyčného provozu a všechny správní a dopravní náklady, které 
vyplývají ze zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků. 

Maximální podpora 
Tabulka č. 12. Maximální míry podpory 

Opatření Míra podpory 

Podpora na nábor znevýhodněných pracovníků 50 % 

Podpora na zaměstnávání zdravotně postižených 
pracovníků 

75 % 

Podpora na dodatečné náklady na zaměstnávání 
zdravotně postižených pracovníků 

100 % 

 

Oznamování 
Tabulka č. 13. Podpora, která není vyňata z oznamovací povinnosti 

Opatření Individuální prahová hodnota oznamovací 
povinnosti podle obecného nařízení 

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé 
a střední podniky 

7,5 milionů EUR na projekt a podnik 

Nábor znevýhodněných pracovníků 5 milionů EUR na podnik ročně 
Zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků v podobě 
subvencování mzdových nákladů 

10 milionů EUR na podnik ročně 

Dodatečné náklady na zaměstnávání zdravotně postižených 
pracovníků 

10 milionů EUR na podnik ročně 

Ostatní druhy opatření spojených se zaměstnaností, jež 
nespadají do žádné z vyňatých kategorií 

Nepoužitelné 
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Informační list 8 Podpora na vzdělávání 

Odkaz 
Tento informační list shrnuje uplatňování obecného nařízení na podpory na vzdělávání. 

Oblast působnosti 
Jako výjimku z obecné oblasti působnosti obecného nařízení toto nařízení povoluje podporu 
zaměstnanosti i v odvětvích rybolovu a akvakultury a rovněž v oblasti prvovýroby 
zemědělských produktů a v odvětví uhelného průmyslu. 

 

Obecné nařízení se vztahuje na veškerou veřejnou podporu na vzdělávání, která zvýhodňuje 
jeden či více podniků nebo výrobních odvětví snížením nákladů, které by jinak musely hradit, 
pokud chtějí, aby jejich zaměstnanci získali nové dovednosti. Vztahuje se na podporu 
na vzdělávání bez ohledu na to, zda je poskytují samotné podniky nebo veřejná či soukromá 
vzdělávací zařízení. 

Pojmy 
Specifické vzdělávání: vzdělávání, které zahrnuje výuku s přímým a zásadním vztahem 
k současnému nebo budoucímu postavení zaměstnanců v podniku a poskytuje kvalifikace, 
které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu, do dalších podniků 
a pracovních oborů. 

Obecné vzdělávání: vzdělávání zahrnující výuku, která se nevztahuje pouze nebo zásadně 
na současné nebo budoucí postavení zaměstnanců v podniku, ale která poskytuje kvalifikace 
ve větší míře přenositelné do ostatních podniků nebo pracovních oborů, a tak podstatně 
zlepšuje schopnost profesního zařazení zaměstnance. Vzdělávání se považuje za „obecné“, 
když je například společně organizováno různými nezávislými podniky nebo když užitek ze 
vzdělávání mohou mít zaměstnanci různých podniků. Považuje se rovněž za „obecné“, když 
je uznáno, osvědčeno nebo ověřeno orgány veřejné moci nebo subjekty, nebo ostatními 
subjekty nebo orgány, na které členský stát nebo Společenství přenesly nezbytné pravomoci. 

Pokud projekt zahrnuje složky specifického i obecného vzdělávání, jež nelze oddělit, nebo 
nelze-li zjistit charakter projektu, použijí se míry podpory pro specifické vzdělávání. 

Způsobilé náklady 
• osobní výdaje školitele; 
• cestovní náklady školitelů a školených osob, včetně ubytování; 
• ostatní běžné výdaje (materiál a vybavení atd.); 
• opotřebení nástrojů a zařízení v rozsahu způsobeném výlučným používáním pro 

projekt vzdělávání; 
• náklady na poradenské a konzultační služby týkající se projektu vzdělávání; 
• osobní náklady školených osob a obecné nepřímé náklady (správní náklady, nájemné, 

režijní náklady) až do výše součtu ostatních způsobilých nákladů. Co se týká osobních 
nákladů školených osob, v úvahu je možné brát pouze hodiny, během kterých se 
školené osoby skutečně účastní vzdělávání, a to po odečtení všech produktivních 
hodin. 
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Maximální podpora 
Tabulka č. 14. Maximální míry podpory 

 Specifické 
vzdělávání 

Obecné 
vzdělávání 

Běžná míra 25 % 60 % 

Ostatní: 

Střední podniky 35 % 70 % 

Malé podniky 45 % 80 % 

Příjemci: znevýhodnění nebo zdravotně postižení 
pracovníci 

35 % 70 % 

Odvětví námořní dopravy 100 % 100 % 
  

Oznamování 
Podpora na vzdělávání překračující částku 2 miliony EUR na projekt vzdělávání není vyňata 
z individuálního oznamování. 
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Informační list 9 Opatření týkající se rizikového kapitálu 

Odkazy 
Tento informační list shrnuje „pokyny Společenství pro státní podporu investic rizikového 
kapitálu do malých a středních podniků“ (Úřední věstník C 194, 18.8.2006, s. 2) (dále v tomto 
informačním listu jen „pokyny“). Obsahuje rovněž informace o uplatňování obecného 
nařízení na opatření týkající se rizikového kapitálu. 

Cíl 
Cílem pokynů je stanovit kritéria, která bude Komise používat při posuzování slučitelnosti 
opatření týkajících se rizikového kapitálu v souladu s čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy. 

Oblast působnosti 
Použití na režimy rizikového kapitálu zaměřené pouze na malé a střední podniky. Opatření 
k poskytování nebo prosazování rizikového kapitálového nebo kvazikapitálového financování 
podniků ve fázi jejich zakládání a rozšiřování. 

Opatření týkající se rizikového kapitálu musí vyloučit poskytování podpory podnikům 
v obtížích a společnostem v odvětví stavby lodí, uhelném průmyslu a v ocelářství. Pokyny se 
nevztahují na podporu činností souvisejících s vývozem. 

Komise bude věnovat zvláštní pozornost potřebě zabránit tomu, aby tyto pokyny byly 
zneužívány k obcházení zásad stanovených ve stávajících rámcích, pokynech a nařízeních. 
  

Přítomnost státní podpory 
Při posuzování opatření týkajících se rizikového kapitálu bude Komise ověřovat přítomnost 
státní podpory na každé z těchto úrovní: 

• Podpora investorům: Pokud opatření investorům umožňuje, aby se účastnili fondu 
rizikového kapitálu za podmínek, které jsou příznivější, než kdyby investici uskutečnili 
v případě neexistence opatření, pak je pravděpodobné, že tito investoři dostávají státní 
podporu. Totéž platí, jestliže se soukromí investoři účastní ve fondu za příznivějších 
podmínek než veřejní investoři. 

• Podpora investičnímu prostředku nebo fondu a/nebo jeho manažeru: Fond je obecně 
spíše prostředníkem pro převod podpory než samotným příjemcem podpory. 
V určitých případech (např. daňová opatření nebo jiná opatření zahrnující přímé 
převody ve prospěch investičního prostředku nebo fondu s povahou nezávislého 
podniku) však může být podpora přítomna, pokud se investice neuskuteční za 
podmínek, které by byly přijatelné pro běžný hospodářský subjekt. 

• Podpora podnikům, do nichž se investuje: Podniky nebudou považovány za příjemce 
podpory, pokud se investice uskuteční za podmínek, které by byly přijatelné 
pro soukromého investora v tržním hospodářství za nepřítomnosti jakéhokoliv zásahu 
státu. Za tímto účelem Komise ověří mimo jiné, zda jsou investiční rozhodnutí 
motivována ziskem, zda jsou spojena s přiměřeným obchodním plánem a s realistickou 
výstupní strategií. 
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Kritéria pro posouzení opatření týkajících se rizikového kapitálu 
Komise bude posuzovat slučitelnost opatření týkajících se rizikového kapitálu s přihlédnutím 
k motivačnímu účinku, nezbytnosti podpory, existenci selhání trhu a přiměřenosti podpory. 

Pokyny stanoví soubor podmínek, podle nichž bude Komise posuzovat, zda je podpora 
v podobě rizikového kapitálu slučitelná s čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy. U opatření 
splňujících tato kritéria se bude předpokládat, že je splněn motivační účinek, nezbytnost 
a přiměřenost podpory a že celkově převažují příznivé účinky. Tato kritéria zahrnují: 

• maximální výše tranší investic 1,5 milionu EUR na cílový malý nebo střední podnik 
v období dvanácti měsíců; 

• omezení na financování růstu v počáteční fázi, fázi zahájení nebo rozvoje, případně 
na financování fáze zahájení činnosti středních podniků mimo podporované oblasti; 

• převaha nástrojů investování do vlastního a kvazivlastního kapitálu (nejméně 70 % 
rozpočtu opatření); 

• povinná účast soukromých investorů (přinejmenším 50 % financování, nebo 30 % 
v podporovaných oblastech); 

• investiční rozhodnutí motivovaná ziskem; 
• obchodní řízení. 

 
Opatření týkající se rizikového kapitálu, která nesplňují všechny výše uvedené podmínky, 
podléhají podrobnému posouzení slučitelnosti na základě ověření vyváženosti s cílem přešetřit 
zaměření na příslušné selhání trhu, vyšší rizika možného vytěsňování soukromých investorů 
a narušení hospodářské soutěže. 

Při ověřování vyváženosti bude Komise považovat za kladné prvky: 

• existenci tržního selhání a důkazy o něm; 
• vhodnost nástroje; 
• motivační účinek a nezbytnost podpory: 

- obchodní řízení; 
- přítomnost investičního výboru; 
- rozsah opatření/velikost fondu; 
- přítomnost tzv. „business angels“; 

• přiměřenost (včetně veřejného nabídkového řízení pro manažery, výzvy k podání 
nabídek nebo veřejné výzvy pro investory). 

Komise porovná tyto příznivé účinky s níže uvedenými nepříznivými účinky podpory: 
• vytěsňování soukromých investic; 
• další narušení hospodářské soutěže, jelikož nelze vyloučit, že opatření týkající se 

rizikového kapitálu udrží při životě nevýkonné podniky nebo odvětví, které by jinak 
zanikly, nebo uměle zvýší jejich hodnotu, a tak naruší trh rizikového kapitálu. Podpora 
určitému odvětví může rovněž zachovat výrobu v nekonkurenceschopných odvětvích, 
zatímco podpora určitým regionům může vést k neefektivní alokaci výrobních činitelů 
v regionech. 

 

Oznamování 
Obecné nařízení zavedlo do kategorií podpory, které jsou vyňaty z oznamovací povinnosti, 
podporu v podobě opatření týkajících se rizikového kapitálu. S výhradou podmínek 
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stanovených v obecném nařízení není nutno oznámit podporu v podobě účasti v komerčně 
řízeném investičním fondu soukromého vlastního kapitálu, který je zaměřen na zisk. 
 
Nejsou-li splněny podmínky obecného nařízení, tato podpora musí být oznámena a bude 
posouzena na základě pokynů. 
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Informační list 10 Prvky podpory při prodejích pozemků 
a staveb orgány veřejné správy 

Odkazy 
Tento informační list shrnuje „sdělení Komise o prvcích státní podpory při prodejích 
pozemků a staveb orgány veřejné moci“ (Úřední věstník C 209, 10.7.1997, s. 3) (dále v tomto 
informačním listu jen „sdělení“)29. 

Cíl 
Cílem sdělení je: 

• popsat jednoduchý postup, který členským státům umožňuje uskutečňovat prodeje 
pozemků a staveb způsobem, který automaticky vylučuje přítomnost státní podpory; 

• stanovit případy prodejů pozemků a staveb, které by měly být oznámeny Komisi. 
 
Zásada 
Komise předpokládá, že prodeje pozemků a staveb orgány veřejné správy neobsahují 
podporu, pokud byl dodržen jeden z těchto dvou postupů: 

• Prodej se uskutečnil na základě dostatečně zveřejněného, otevřeného a nepodmíněného 
nabídkového řízení s přijetím nejlepší nebo jediné nabídky. 

• Prodej se uskutečnil za tržní cenu stanovenou nezávislými odhadci. 
 

Cena, za niž jsou dotyčné pozemky nebo stavby prodány, by měla odpovídat přinejmenším 
ceně stanovené nezávislým majetkovým odhadcem v jeho ocenění. 

Jestliže je po přiměřeném úsilí prodat pozemek nebo stavbu za cenu stanovenou v odborném 
posudku jasné, že je nelze za tuto cenu prodat, lze mít za to, že odchylka až do výše 5 % 
původní ceny je v souladu s tržními podmínkami. 

Aniž je dotčeno pravidlo de minimis (viz informační list 13), členské státy by měly Komisi 
oznámit jakýkoliv prodej, který se neuskutečnil v souladu s jedním z výše popsaných postupů. 

                                                 
29 Komise v současnosti pracuje na zevrubném sdělení o uplatňování kritéria soukromého investora v tržním 
hospodářství, které bude zahrnovat tato pravidla. 
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Informační list 11 Služby obecného hospodářského zájmu 

Odkazy  
Tento informační list shrnuje „rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 86 
odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu“ (2005/842/ES) (Úřední věstník L 312, 29.11.2005, s. 67-73), „rámec 
Společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby“ 
(2005/C 297/04) (Úřední věstník C 297, 29.11.2005, s. 4-7) a „směrnici Komise 2006/111/ES 
ze dne 16. listopadu 2006 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými 
podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků (kodifikované znění) (Úřední 
věstník L 318, 17.11.2006, s. 17-25) (dále v tomto informačním listu jen „rozhodnutí“, 
„rámec“ a „směrnice o průhlednosti“). 

Cíl 
Cílem rozhodnutí a rámce je zajistit větší právní jistotu při financování služeb obecného 
hospodářského zájmu. Rozhodnutí a rámec berou v úvahu rozsudek Soudního dvora ve věci 
Altmark30 a mají zajistit, aby společnosti mohly dostávat veřejnou podporu na pokrytí všech 
vzniklých nákladů, včetně přiměřeného zisku, při plnění úkolů v oblasti veřejné služby 
stanovených a svěřených jim veřejnými orgány, a současně zajistit, aby nedocházelo 
k nadměrné náhradě nákladů veřejné služby a k dotování komerčních činností, které mohou 
narušit hospodářskou soutěž. 
 

Oblast působnosti 
Rozhodnutí a rámec se vztahují pouze na podniky poskytující služby obecného 
hospodářského zájmu stanovené ve Smlouvě, sekundárních právních předpisech a platné 
judikatuře. Vztahují se pouze na podniky vykonávající hospodářské činnosti, jelikož finanční 
podpora poskytnutá subjektům, které neprovádějí hospodářské činnosti, nepředstavuje státní 
podporu. 
  

Pojmy 
Službami obecného hospodářského zájmu se rozumí hospodářské činnosti, které veřejné 
orgány určí jako služby zvláštního významu pro občany a které by bez veřejného zásahu 
nebyly poskytovány (nebo byly poskytovány za jiných podmínek). Činnost musí vykazovat 
zvláštní vlastnosti v porovnání s obecným hospodářským zájmem jiných hospodářských 
činností. 

Kritérii rozsudku Altmark se rozumí podmínky vymezené v rozsudku Soudního dvora, 
za nichž by se vyrovnávací platba za závazek služby obecného hospodářského zájmu neměla 
považovat za státní podporu. Stručně: 

i) činnost odpovídá definici služby obecného hospodářského zájmu a její úkoly 
a povinnosti jsou jednoznačně vymezeny; 

ii) parametry pro náhradu nákladů veřejné služby jsou objektivní, průhledné a jsou 

                                                 
30 C-280/00, 24.7.2003. 
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stanoveny předem; 

iii) vyrovnávací platba nepřekračuje čisté náklady na poskytování služby plus 
přiměřený zisk (tj. nedochází k nadměrné náhradě) a 

iv) vyrovnávací platba je stanovena v procesu zadávání veřejných zakázek, nebo 
pokud se neuskutečnilo veřejné nabídkové řízení, je společnosti pověřené službou 
obecného hospodářského zájmu vyrovnávací platba vyplácena na základě nákladů 
typického dobře vedeného podniku. 

Opatření 
 
1. Rozhodnutí 
Rozhodnutí stanoví podmínky, za nichž jsou vyrovnávací platby pro společnosti 
za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu slučitelné s pravidly státní podpory 
a Komisi nemusí být oznámeny předem. 

Podmínky: 
 

• jednoznačně vymezené povinnosti veřejné služby; 
• žádná nadměrná náhrada; 
• roční vyrovnávací platba nepřesahuje 30 milionů EUR na podnik a roční obrat 

nepřesahuje 100 milionů EUR na podnik; 
• žádná omezení výše vyrovnávací platby: 

• nemocnice; 
• sociální bydlení; 
• letecká nebo námořní doprava na ostrovy; 
• letiště a přístavy, pokud nejsou překročeny zvláštní prahové hodnoty stanovené 

s ohledem na počet cestujících. 
 
2. Rámec 
Rámec stanoví podmínky, za nichž je vyrovnávací platba, na kterou se nevztahuje rozhodnutí, 
slučitelná s pravidly státní podpory. Tyto vyrovnávací platby je nutno Komisi oznámit 
vzhledem k vyššímu riziku narušení hospodářské soutěže. 

Pravidla mají zajistit, aby nedocházelo k nadměrné náhradě (náhrada převyšuje čisté náklady 
veřejné služby) a k dotování jiných činností (náhrada použita na jiných trzích, otevřených 
hospodářské soutěži), jelikož takovéto případy nelze považovat za slučitelné se Smlouvou. 

 

3. Směrnice o průhlednosti 
Směrnice o průhlednosti objasňuje, že společnosti, které dostávají vyrovnávací platbu 
a působí na trhu veřejných služeb i na ostatních trzích, musí vést oddělené účetnictví různých 
činností, aby bylo možno zjistit, zda nedochází k nadměrné náhradě. 
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Informační list 12 Oznámení o zárukách 

Odkaz 
Tento informační list shrnuje „sdělení Komise o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na 
státní podpory ve formě záruk“ (Úřední věstník C 155, 20.6.2008, s. 10-22 a oprava s. 15 
v Úředním věstníku C 244, 25.9.2008, s. 32) (dále v tomto informačním listu jen „sdělení“). 

Oblast působnosti 
Sdělení se vztahuje na individuální záruky i na systémy záruk. Vztahuje se na všechna 
hospodářská odvětví, včetně zemědělství, rybolovu a dopravy, aniž jsou dotčena zvláštní 
pravidla týkající se záruk v dotyčných odvětvích. 
 
Sdělení se nevztahuje na zajištění vývozních úvěrů. 
 
Sdělení stanoví pravidla týkající se toho, kdy se záruka považuje za záruku, která je v souladu 
s trhem, a nepředstavuje tudíž podporu. Stanoví rovněž posouzení záruk s prvkem podpory. 
 

Pojmy 
Záruky jsou obvykle spojeny s půjčkou nebo jiným finančním závazkem uzavřeným mezi 
dlužníkem a věřitelem. Stejná pravidla platí rovněž pro ostatní druhy záruk, kde dochází 
k podobnému přesunu rizika (např. přímé investice). 
 
Sdělení objasňuje pravidla pro jednoznačné a transparentní metodiky pro výpočet prvku 
podpory v dané záruce nebo systému záruk. Pro malé a střední podniky jsou zavedena 
zjednodušená pravidla s cílem pomoci vyřešit specifické potíže malých a středních podniků, 
pokud jde o přístup k financování. 
 
U záruk, které splňují podmínky části 3 sdělení, se má za to, že příjemci nepřinášejí žádnou 
výhodu, nepředstavují tudíž státní podporu. Posouzení prvku státní podpory v záruce je 
založeno na zásadě investora v tržním hospodářství31, jelikož vychází z řádného posouzení 
rizik pomocí ratingu. Rating nemusí provést mezinárodní agentura, nýbrž může být proveden 
bankou příjemce. 
 
U záruk s prvkem státní podpory se má za to, že státní podporu představuje rozdíl mezi 
příslušnou tržní cenou záruky a skutečnou cenou hrazenou za dané opatření. 
 

Kritéria 
K vyloučení existence podpory musí záruka splnit tato kritéria: 

                                                 
31 Podle této zásady mohou být investice nebo jiné financování společností ze strany veřejných orgánů přijatelné, 
pokud se uskuteční za podmínek, které by v případě srovnatelné transakce přijal investor v tržním hospodářství. 
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a) Individuální záruky: 
• dlužník není podnik v obtížích (viz informační list 5. Pozn.: Nové malé a střední podniky 

nejsou pro účely tohoto sdělení považovány za podniky v obtížích.); 
• jsou vázané na konkrétní finanční transakci a jsou časově omezené a mají stanovenu 

maximální částku; 
• maximální pokrytí – 80 % nesplacené půjčky (nebo jiného finančního závazku); 
• přiměřenost splátek a snížení záruky a sdílení ztrát; 
• za záruku se platí běžná tržní cena (s přihlédnutím k zvláštnostem transakce); 
• malé a střední podniky: možnost použít předem stanovenou prémii „safe-harbour“ 

(spojenou s úvěrovým ratingem malého nebo středního podniku). Možnost prokázat 
soulad nižší prémie s trhem. U začínajících společností je použitelná prémie „safe-
harbour“ ve výši 3,8 % ročně, a to i při neexistenci ratingu. 

  
b) Systémy záruk: 
• nejsou povoleny pro podniky v obtížích; 
• záruky jsou vázány na konkrétní transakce, jsou časově omezené a mají stanovenou 

maximální částku; 
• nejvýše 80 % nesplacené půjčky (nebo jiného finančního závazku); 
• prémie jsou nejméně jednou ročně přezkoumány; 
• prémie musí pokrývat obvyklá rizika, administrativní náklady a roční odměnu za 

odpovídající kapitál; 
• transparentní podmínky u budoucích záruk (např. způsobilé podniky); 
• malé a střední podniky: prémie „safe-harbour“ nebo možnost použití paušální prémie 

(nejsou zapotřebí individuální ratingy malých a středních podniků, kteří jsou příjemci) 
u částky záruky do výše 2,5 milionu EUR na podnik v daném systému (umožňuje účinek 
spojený se sdružením rizika ve prospěch záruk pro malé a střední podniky s nízkou 
částkou). 

 

Ostatní 
80% strop se nevztahuje na záruky týkající se dluhových cenných papírů nebo záruky 
pro společnosti, které poskytují určité místní služby obecného hospodářského zájmu. 
 
Pozn.: Záruky nižší než 1,5 milionu EUR mohou využít režim de minimis stanovený 
v nařízení de minimis32. 
 
 
 
 

                                                 
32 Aniž je dotčena možnost členských států oznámit metodiku, jak je stanoveno v čl. 2 odst. 4 písm. d) nařízení 
de minimis. Viz informační list 13. 
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Informační list 13 Pravidlo „de minimis“ 

Odkaz 
Tento informační list shrnuje „nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 
o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis“ (Úřední věstník L 379, 28.12.2006, 
s. 5) (dále v tomto informačním listu jen „nařízení“). 

Oblast působnosti 
Nařízení se vztahuje na nízké částky státní podpory („podpora de minimis“), které 
nepředstavují státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy, a které proto nepodléhají 
oznamovací povinnosti. 

 
Pravidlo de minimis se nevztahuje na podniky činné v odvětví rybolovu a akvakultury, 
v uhelném průmyslu a v odvětvích prvovýroby zemědělských produktů uvedených v příloze I 
Smlouvy. S určitým počtem dodatečných podmínek se vztahuje na podniky činné v odvětví 
zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh. V odvětví dopravy nelze podporu de 
minimis použít na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu. Toto nařízení se nevztahuje 
na podniky v obtížích. 
 

Pojem 
Pravidlo de mimimis stanoví prahovou hodnotu podpory. Jestliže podpora této hodnoty 
nedosáhne, lze mít za to, že se na ni nevztahuje čl. 87 odst. 1 Smlouvy, takže opatření není 
nutné Komisi předem oznámit. Toto pravidlo je založeno na předpokladu, že ve velké většině 
případů nemají nízké částky podpory žádný účinek na obchod a hospodářskou soutěž mezi 
členskými státy. 
 
Kritéria 
 Aby bylo možno využít pravidla de minimis, podpora musí splňovat tato kritéria: 
• Aby se na podporu vztahovalo pravidlo de minimis, strop podpory činí obecně 

200 000 EUR (ekvivalent podpory) v kterémkoli tříletém období. Příslušné tříleté období 
je pohyblivé, takže u každého nového grantu de minimis je nutno určit celkovou výši 
podpory de minimis poskytnuté v období tří po sobě následujících rozpočtových let 
(včetně současného rozpočtového roku). 

• Strop se použije na veškerou veřejnou podporu, která se považuje za podporu de minimis. 
Nebrání příjemci získat jinou státní podporu na základě režimů schválených Komisí, aniž 
jsou dotčena níže popsaná pravidla kumulace. 

• Tento strop se vztahuje na všechny druhy podpory, bez ohledu na jejich podobu nebo 
sledovaný cíl. Jediným druhem podpory, jenž je vyloučen z pravidla de minimis, je 
podpora vývozu. 

• Nařízení se vztahuje pouze na „transparentní“ formy podpory, to znamená na podporu, 
u níž lze určit předem hrubý ekvivalent podpory bez potřeby provádět hodnocení rizik. To 
znamená určitá omezení u některých forem podpory, např. záruk. Nařízení se může 
vztahovat pouze na záruky nižší než 1,5 milionu EUR33. 

 
                                                 
33 Aniž je dotčena možnost členských států oznámit metodiku, jak je stanoveno v čl. 2 odst. 4 písm. d) nařízení. 
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Kumulace 
Výše uvedený limit (200 000 EUR podpory de minimis v tříletém období) se vztahuje na 
celkovou částku podpory de minimis poskytnuté jednomu podniku. V odvětví silniční dopravy 
je tato částka snížena na 100 000 EUR. 
Při poskytování podpory de minimis konkrétnímu podniku musí dotčený členský stát ověřit, 
zda nová podpora nezvýší celkovou částku podpory de minimis, kterou tento podnik obdržel 
v příslušném tříletém období, nad limit 200 000 EUR (popřípadě 100 000 EUR). 
Členský stát odpovídá za vytvoření nástrojů potřebných k zajištění účinné kontroly s ohledem 
na limit pro kumulaci podpory de minimis. To lze učinit dvěma způsoby: 
 
• Členský stát buď vytvoří centrální registr podpory de minimis obsahující úplné informace 

o všech podporách de minimis, které poskytl kterýkoli orgán daného členského státu. 
• Nebo členský stát výslovně informuje podnik o tom, že se jedná o podporu de minimis, 

a vyžádá si od dotčeného podniku úplné informace o ostatních podporách de minimis, 
které podnik obdržel během předchozích dvou rozpočtových let a v současném 
rozpočtovém roce. Členský stát zůstává v každém případě odpovědný za dodržení stropu 
pro kumulaci podpory. 
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