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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Bakalářská práce objasňuje a zhodnocuje poskytování veřejné podpory. 

Cílem této práce je postihnout problematiku poskytování veřejné podpory. 

Charakterizuje vymezení veřejné podpory včetně vysvětlení cílů politiky, při 

jejichţ plnění můţe být veřejná podpora povaţována za slučitelnou se 

Smlouvou o zaloţení ES. Evropská komise vybudovala ve světě unikátní sytém 

pravidel, podle nichţ je veřejná podpora v EU sledována a vyhodnocována. 

Práce popisuje znaky, formy a výjimky v souvislosti s poskytováním podpory. 

Jsou zde zmiňovány i povinnosti a práva Evropské komise, jakoţ i 

poskytovatelů a tzv. třetích stran a celý proces schvalování podpor Evropskou 

komisí. Část práce se věnuje veřejné podpoře poskytované vyšším územním 

samosprávným celkem - Ústeckým krajem včetně konkrétních případů 

poskytování veřejných prostředků určitým příjemcům. 

 

 

ANOTATION OF THESIS 

 This thesis explains and summarises granting the State aid. 

 The task is to describe the questions concerning the state aid. The thesis 

describes the definition of State aid and explains policy objectives for which the 

State aid can be considered compatible with the EC Treaty. The European 

Commission has established a worldwide unique system of rules under which 

State aid is monitored and assessed in the European Union. The thesis 

recounts the singns, forms and exemptions of State aid. The rights and duties of 

European Commission are described, as well as those of the state authorities 

and the third parties and the notification by European Commission. One part of 

this thesis is the State aid granted by higher self-governing units, in this case by 

Region Ústí including the concrete cases of public funding of some recipients. 
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1. Úvod 

 V roce 2004 vstoupila ČR do EU. Před tímto vstupem ČR musela 

prokázat, ţe je schopna plně respektovat povinnosti vyplývající z členství v EU. 

To se týkalo především sladění svých právních předpisů s komunitární 

legislativou. Do této legislativy náleţí i pravidla pro oblast veřejné podpory. 

Přestoţe byly tyto normy v ČR jiţ uţívány na základě asociační dohody a 

následovně zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění zákona č. 

130/2002 Sb., přinesl vstup do EU v této oblasti některé podstatné změny. 

 Hlavní změnou je přesun pravomoci a působnosti posuzovat slučitelnost 

veřejné podpory poskytované na území ČR z ÚOHS na Evropskou komisi 

v Bruselu. Ta bude postupovat výhradně podle příslušných norem práva ES, 

čímţ zákon o veřejné podpoře ztratil své opodstatnění a byl nahrazen zákonem 

č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o 

změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje. 3  

 V oblasti aplikace norem práva ES týkajících se veřejné podpory nejde na 

první pohled o nic nového. Evropská komise aplikuje stejná pravidla, jaká 

aplikoval ÚOHS. 

 Významným elementem práva ES jsou normy na ochranu svobodné 

soutěţe, která je v EU chráněna ve čtyřech rovinách. První tři roviny se týkají 

ochrany proti zakázaným kartelovým dohodám, ochrany společného trhu proti 

zneuţívání dominantního postavení a přísnou regulací poskytování státních 

podpor jinak řečeno veřejných podpor. Čtvrtou rovinu pak tvoří normy upravující 

zadávání veřejných zakázek. 

 Ochrana soutěţe v EU je důleţitá, neboť pro vnitřní trh je příznačné, ţe 

v jeho rámci jsou v podstatě odstraněny veškeré bariéry podnikání. To 

znamená, ţe jak se na vnitřním trhu podnikatelské subjekty prosadí, záleţí plně 

na nich samotných. Podnikatelé, silnější i slabší, se setkávají v soutěţi, s 

úmyslem získat přízeň spotřebitelů a prodat své výrobky či sluţby. V této 

soutěţi vyuţívají různých nástrojů a metod. V případě, ţe je zvoleno chování 

ryze soutěţní a konkurent je poraţen v rámci čestného jednání, je vše 

v naprostém pořádku. Ve skutečnosti se však pouţívají mravy, které se 

svobodnou, a tím méně čestnou soutěţí nemají nic společného. 



8 

 Předloţená bakalářská práce je vypracována na základě poznatků 

získaných v rámci mého pracoviště, konkrétně poskytování veřejných 

prostředků určitým příjemcům a objasňuje problematiku poskytování veřejné 

podpory včetně rozsáhlého popisu znaků, forem, výjimek, práv a povinností 

všech zainteresovaných a rovněţ postavení Evropské komise ve spletité 

proceduře ve spojitosti s poskytováním veřejné podpory. 

 Cílem této práce je vypracovat podrobný přehled dostupných informací 

ohledně vybraného tématu a jeho bliţší náhled na členění a další specifikace.  
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2. Veřejná podpora 

 Veřejnou podporou se rozumí výhoda, která můţe mít jakoukoliv formu, 

plynoucí podnikatelským subjektům z rozpočtů orgánů veřejné správy, státních 

fondů či subjektů pod kontrolou veřejné moci, jeţ ve svém důsledku můţe 

narušit hospodářskou soutěţ s negativním dopadem na obchod či obchodní 

výměnu mezi ČR a členskými státy ES. 9  

 Problematika veřejné podpory je v ČR aktuální od roku 1995, resp. 1998, 

kdy došlo k podpisu Evropské dohody a Prováděcích pravidel. Poskytování 

veřejné podpory tvoří součást hospodářské politiky členských států.  

 Tato část práce popisuje znaky, opatření, formy a výjimky týkající se 

poskytování veřejné podpory. 

 

2.1  Pojem „veřejná podpora“ 

 Základní normou vymezující veřejnou podporu je čl. 87 odst. 1 Smlouvy 

ES. Tento článek, který je součástí tzv. primárního práva ES, stanoví, ţe: 

„.Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, 

které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěţ tím, ţe zvýhodňují 

určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi 

členskými státy, neslučitelné se společným trhem, nestanoví-li tato smlouva 

jinak.“ 7  Tato oblast práva ES velmi závisí na rozhodovací praxi Evropské 

komise a soudů EU, kterými jsou Soud I. stupně a Evropský soudní dvůr. 

 Hlavním českým předpisem v této oblasti je jiţ zmiňovaný zákon č. 

215/2004 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 5. 2004. Tento zákon upravuje výkon 

státní správy ze strany ÚOHS v oblasti veřejné podpory, který z ÚOHS činí tzv. 

monitorující jednotku, a některé otázky součinnosti ČR s Evropskou komisí při 

postupu dle procedurálního nařízení č. 659/1999. Dále vymezuje jednoznačně 

povinnosti poskytovatelů veřejné podpory a postup při navracení veřejných 

podpor. 

 Poskytovateli v ČR jsou dle čl. 87 odst. 1 Smlouvy ES především vláda, 

ministerstva a jiné správní úřady, územní samosprávy, Česká konsolidační 

agentura, zdravotní pojišťovny, subjekty pod kontrolou orgánů veřejné moci. 

 Evropská komise má 2 pohledy na veřejnou podporu:  
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 Negativní – neuváţené poskytování představuje hrozbu pro existenci 

soutěţe na vnitřním trhu EU. Z tohoto důvodu je v současnosti 

Evropskou komisí zdůrazňována zásada „less but better targeted 

state aid“. 

 Pozitivní – veřejná podpora pomáhá odstranit trţní nedokonalosti 

čímţ přispívá rozvoji regionů, posiluje malé a střední podnikání, 

výzkum a vývoj a pod. 

 Evropská komise původně uţívala 2 zásady, a to zásadu subsidiarity - 

veřejnou podporu lze uţít pouze tam, kde nefunguje jiný nástroj a zásadu 

proporcionality - lze uţít veřejnou podporu pouze ve výši, která odstraní trţní 

selhání. Obě zásady jsou v praxi častokrát modifikovány. 

 Mezi veřejnou podporu nepatří: 

 opatření nenaplňující některý ze znaků veřejné podpory; 

 obecná opatření; 

 opatření směřující jednotlivcům – fyzickým osobám nikoliv však 

podnikatelům, např. sociální dávky, zvýhodněné úvěry fyzickým 

osobám mladším 36 let na pořízení prvního bydlení; 

 opatření pokrytá pravidlem de minimis; 

 opatření respektující princip soukromého investora a soukromého 

věřitele; 

 kompenzace nákladů vzniklých v souvislosti se sluţbami obecného 

hospodářského významu za předpokladu, ţe jsou kumulativně 

splněna čtyři kritéria z rozhodnutí Soudního dvora ve věci Altmark 

Trans GmbH a Vládní prezidium Magdeburg proti 

Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH. 

 

2.1.1 Přehled legislativy týkající se veřejné podpory v Evropské unii 

Do přehledu norem a úprav v souvislosti s poskytováním veřejné 

podpory patří následující: 

 Základní úpravy 

 Smlouva o zaloţení Evropského společenství [7] 

 Akční plán pro státní podpory 
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 Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 

veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 

v platném znění [3] 

 Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 

prostředků a o změně některých souvisejících zákonů v platném 

znění [4] 

 Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění 

finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů [5]  

 Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění 

pozdějších předpisů [6] 

 Horizontální pravidla 

 Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 

 Pokyny Společenství o státní podpoře na ochranu ţivotního 

prostředí 

 Pokyny Společenství pro státní podporu investic rizikového 

kapitálu do malých a středních podniků 

 Pokyny Společenství pro státní podporu na záchranu a 

restrukturalizaci podniků v obtíţích – sdělení Komise 

 Blokové výjimky – umoţněno na základě nařízení Rady ES č. 994/98 

 Podpora de minimis – nařízení Komise ES č. 1998/2006 

 Prodlouţení blokových výjimek pro MSP, výcvik a zaměstnanost – 

nařízení Komise ES č. 1976/2006 a rozhodnutí Komise ES č. 

K(2006) 6927 

 Podpora na vzdělávání - nařízení Komise ES č. 68/2001 a č. 

363/2004 

 Pomoc malým a středním podnikům - nařízení Komise ES č. 

70/2001, č. 364/2004 a č. 1857/2006 

 Podpora zaměstnanosti - nařízení Komise ES č. 2204/2002 

 Regionální podpora - nařízení Komise ES č. 1628/2006 

 Definice malých a středních podniků 

 Závazky veřejné sluţby 

 Rozhodnutí Komise č. 2005/842/ES 
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 Rámec společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací 

veřejné platby za závazek veřejné sluţby 

 Sluţby ve veřejném zájmu – názor zpracovaný skupinou veřejné 

podpory dne 29. 6. 2006 

 Finanční transfery veřejným podnikům 

 Směrnice Komise ES č. 2006/111/ES 

 Specifické nástroje podpory 

 Prodej pozemků – sdělení Komise ES o prvcích státní podpory při 

prodejích pozemků a staveb orgány veřejné moci 

 Státní záruky, pojištění exportních úvěrů, daňové zvýhodnění 

 Specifická sektorová pravidla platná pro 

 Audiovizuální výrobu, vysílání, uhlí, elektřinu, poštovní sluţby, 

stavby lodí, ocel, syntetická vlákna a výrobu motorových vozidel 

 Procesní pravidla 

 Nařízení Rady ES č. 659/1999 

 Nařízení Rady ES č. 794/2004 

 Nařízení Rady ES č. 1791/2006 

 Nařízení Komise ES č. 1935/2006 

 Oprava nařízení Komise ES č. 1935/2006 – mění se jím nařízení 

č. 794/2004, kterým se provádí nařízení Rady ES č. 659/1999 

 

2.2 Znaky veřejné podpory 

 Aby se jednalo o veřejnou podporu musí být splněny následující znaky. 

Určité opatření je poskytováno státem nebo ze státních (veřejných) prostředků. 

Zakládá výhodu pro určitý podnik/podniky či určitá odvětví výroby, přičemţ tato 

výhoda můţe mít jakoukoliv formu. Důsledkem poskytnutí podpory je hrozba 

narušení či přímo dochází k narušení hospodářské soutěţe a má dopad na 

obchod mezi členskými státy. Všechny uvedené znaky jsou navzájem úzce 

provázány. 1   

 O veřejnou podporu jde pouze tehdy, dochází-li k přímému či nepřímému 

zatíţení veřejných rozpočtů, resp. rozpočtů příslušných poskytovatelů. Pravidla 

veřejné podpory se vztahují pouze na opatření, která splňují kritéria uvedená 

v čl. 87 odst. 1 Smlouvy ES, konkrétně: 
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2.2.1 Poskytování státem nebo ze státních prostředků 

 Pravidla veřejné 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. Můţe ji udělit rovněţ soukromý nebo veřejný 

zprostředkující subjekt jmenovaný státem.  

 Převody finančních prostředků, které představují podporu, mohou mít 

řadu podob: nemusí se jednat pouze o granty nebo úrokové příspěvky, ale 

rovněţ o úvěrové záruky, sazby pro urychlené odpisy, kapitálové injekce atd. 

 

2.2.2 Výhoda určitému podniku či odvětví výroby 

 Podpora by měla představovat hospodářskou výhodu, kterou by podnik 

nezískal v rámci běţného podnikání. Definice podniku zahrnuje všechny 

subjekty vykonávající ekonomické aktivity – soukromý i veřejný sektor, ziskové i 

neziskové organizace. Při posuzování není podstatné, zda nezisková 

organizace vykonává ekonomickou činnost přímo nebo prostřednictvím s ní 

spojené obchodní společnosti. 

 Příklady operací, které splňují tuto podmínku: 

 společnost koupí/najme pozemek ve vlastnictví státu za niţší neţ 

trţní cenu; 

 společnost prodá státu pozemek ze vyšší neţ trţní cenu; 

 společnost má přednostní přístup k infrastruktuře, aniţ by platila 

poplatky; 

 podnik obdrţí od státu rizikový kapitál za podmínek, které jsou 

příznivější neţ podmínky, jeţ by mu poskytl soukromý investor. 

 Výhodu lze dovodit ze skutečnosti, ţe určité opatření je selektivní -  

zvýhodňující určité podniky nebo určitá odvětví výroby. Reţim se povaţuje za 

selektivní, pokud orgány, které reţim spravují, mají určitou pravomoc volného 

rozhodování. Kritérium selektivity je rovněţ splněno, jestliţe se reţim vztahuje 

pouze na část území členského státu. Selektivita bývá v praxi dovozována 

z následujících skutečností uvedených v obrázku č. 1. 
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Obrázek č. 1 – Selektivita 

  

Zdroj: Aktuální otázky veřejné podpory – Přednáška 
JUDr. Michael Kincl 

 

2.2.3 Hrozba narušením či narušení soutěţe 

 Znak narušení soutěţe úzce souvisí se znakem výhody určitému podniku 

či odvětví výroby. Z rozhodovací praxe Evropské komise lze konstatovat, ţe 

prakticky kaţdá výhoda je způsobilá narušit soutěţ. Lze ji např. spatřovat ve 

skutečnosti, ţe v důsledku výhody můţe být uzavřen národní trh a jiné podniky 

sem nebudou mít přístup. 

 

2.2.4 Dopad na obchod mezi členskými státy EU 

 Pojmem „obchod“ je třeba rozumět výměnu zboţí, sluţeb včetně 

platebního styku. 1  Tento znak je hypoteticky naplněn téměř vţdy ve chvíli, 

kdy příjemce podpory vykonává ekonomické aktivity na trhu, na kterém probíhá 

obchod mezi členskými státy. Dotčení obchodu je vyvozováno z následujících 

skutečností uvedených v obrázku č. 2. 

Obrázek č. 2 – Ovlivnění obchodu 

 

Zdroj: Aktuální otázky veřejné podpory – Přednáška 
JUDr. Michael Kincl 
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 Ovlivnit obchod nemohou opatření lokálního charakteru a opatření 

pokrytá pravidlem de minimis. V případech určování, zda výhoda je způsobilá 

ovlivnit obchod mezi členskými státy je nutno posuzovat charakter sluţby či 

výrobku příjemce, především jakým klientům směřují a zda jsou předmětem 

obchodu mezi členskými státy. 

 

2.3  Formy veřejné podpory 

 Forma je vyjádřením podpůrného opatření navenek. Právo ES nezná 

taxativní výčet forem veřejné podpory. Z čl. 87 odst. 1 Smlouvy ES vyplývá, ţe 

veřejná podpora můţe nabývat jakékoliv formy. Okruh forem veřejné podpory 

se neustále vyvíjí.  

 Nejznámější formy veřejné podpory: 

 daňové úlevy; 

 dotace na podnikání, tvorbu pracovních míst, školení a rekvalifikaci 

zaměstnanců; 

 subvence; 

 státní záruky a jiné záruky ze strany orgánů veřejné moci; 

 promíjení plateb sociálního a zdravotního pojištění, rovněţ i promíjení 

penále v této oblasti; 

 promíjení cla; 

 prodeje pozemků, budov a jiných aktiv za cenu niţší neţ trţní; 

 bezplatná reklama ve veřejnoprávní televizi; 

 budování infrastruktury na míru podnikům; 

 úvěry se zvýhodněnou úrokovou sazbou; 

 úvěry ze strany státem kontrolovaných bank společnostem v obtíţích; 

 navyšování základního kapitálu orgány veřejné moci včetně 

kapitalizace pohledávek; 

 kapitálové injekce; 

 odkupy nebonitních pohledávek; 

 výpůjčky nemovitostí vlastněných orgány veřejné moci ze strany 

podniků; 

 sníţený nájem aj. 
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2.4  Výjimky ze zákazu poskytování veřejné podpory 

 Podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy ES jsou opatření podpory, která splňují 

všechna kritéria uvedená v bodu 2.2. této práce, v zásadě neslučitelná se 

společným trhem. Zásada neslučitelnosti však neznamená úplný zákaz. Článek 

87 odst. 2 a 3 Smlouvy ES upřesňují řadu případů, kdy lze podporu povaţovat 

za přijatelnou, tzv. „výjimky“. Existence těchto výjimek Evropskou komisi rovněţ 

opravňuje k tomu, aby plánovaná opatření veřejné podpory zakázala, jak je 

stanoveno v článku 88 Smlouvy ES. Tento článek stanoví, ţe členské státy 

musí Evropskou komisi informovat o záměrech poskytnout veřejnou podporu, 

neţ takovýto záměr uskuteční. Evropská komise je rovněţ oprávněna 

rozhodnout, zda je navrhovaná podpora způsobilá pro výjimku nebo zda 

dotyčný stát musí tuto podporu zrušit nebo upravit. 

 Tyto výjimky dělíme do níţe uvedených kategorií: 

 

2.4.1 Obecné výjimky 

 Vyplývají přímo z článku 87 odst. 2 Smlouvy ES. Toto ustanovení 

stanoví, ţe se společným trhem jsou slučitelné: 

 podpory sociální povahy poskytované individuálním spotřebitelům za 

podmínky, ţe se poskytují bez diskriminace zaloţené na původu 

výrobku; 

 podpory určené k náhradě škod způsobených přírodními pohromami 

nebo jinými mimořádnými událostmi jako jsou např. tornáda, záplavy, 

vichřice, válečný konflikt, teroristický útok, občanská válka; 

 podpory poskytované hospodářství určitých oblastí Spolkové 

republiky Německo - netýká se ČR. 1  

 

2.4.2 Individuální výjimky 

 Individuální výjimky podléhají procesu notifikace. V souvislosti 

s operacemi strukturálních fondů jsou nejdůleţitější ustanovení o výjimkách 

uvedena v článku 87 odst. 3 písm. a) a c) Smlouvy ES: 
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 čl. 87 odst. 3 písm. a) se vztahuje na podpory, které mají napomoci 

hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou ţivotní úrovní 

nebo s vysokou nezaměstnaností – „Regionální podpora“; 

 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, jeţ by byla v rozporu se společným 

zájmem – „Sektorová a regionální podpora“. 1  

 

2.4.3 Skupinové výjimky 

 Zmocnění je obsaţeno v čl. 89 Smlouvy ES, který stanový, ţe: „Rada 

můţe kvalifikovanou většinou na návrh Evropské komise a po konzultaci 

s Evropským parlamentem vydávat veškerá potřebná nařízení k provedení 

článků 87 a 88, a zejména stanovit podmínky provádění čl. 88 odst. 3, jakoţ i 

vymezit druhy podpor, které jsou vyňaty z tohoto nařízení“. Rada ES přijala 

nařízení č. 994/98, kterým zmocnila Evropskou komisi k přijímání tzv. 

skupinových výjimek - veřejné podpory nepodléhající notifikaci. 

 V současné době jsou platná následující nařízení Evropské komise 

stanovící skupinové výjimky: 

Pravidlo de minimis - nařízení Komise ES č. 1998/2006 

 Nařízení se vztahuje na nízké částky podpory, které nepředstavují 

veřejnou podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy ES, a které proto 

nepodléhají oznamovací povinnosti.  

 Pravidlo se nevztahuje na podniky činné v odvětví rybolovu a 

akvakultury, v uhelném průmyslu a v odvětvích prvovýroby zemědělských 

produktů uvedených v příloze I. Smlouvy ES. Vztahuje se na podniky činné 

v odvětví zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh. V odvětví 

dopravy nelze podporu de minimis pouţít na nabývání vozidel pro silniční 

nákladní dopravu. Toto nařízení se dále nevztahuje na podniky v obtíţích. 

 Pravidlo de minimis stanoví prahovou hodnotu podpory. Jestliţe podpora 

této hodnoty nedosáhne, lze mít za to, ţe se na ni nevztahuje čl. 87 odst. 1 

Smlouvy ES, takţe opatření není nutné Evropské komisi předem oznámit. Toto 

pravidlo je zaloţeno na předpokladu, ţe ve velké většině případů nemají nízké 

částky podpory ţádný účinek na obchod a hospodářskou soutěţ mezi 

členskými státy. 
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 Podpora de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů je 

upravena Nařízením Komise ES č. 1535/2007. 

Podpora malým a středním podnikům - nařízení Komise ES č. 70/2001 

 Toto nařízení se týká opatření státní podpory na hmotné a nehmotné 

investice a měkké podpory pro malé a střední podniky. Zvláštní pravidla se 

vztahují na uhelný průmysl, stavbu lodí a produkty rybolovu. 

 Podporu lze poskytnout ve vztahu k těmto kategoriím výdajů: 

 investice do hmotného majetku (pozemky, stavby, závod/strojní 

zařízení) a do nehmotného majetku (výdaje spojené s převodem 

technologie); 

 náklady na sluţby poskytnuté externími poradci a náklady první 

účasti podniku na určitém veletrhu nebo výstavě. 

Podpora výzkumu, vývoje a inovací - nařízení Komise ES č. 70/2001 

 V současném plánovacím období je tato podpora řešena nejen v nařízení 

Komise ES č. 70/2001, ale především v Rámci Společenství pro státní podporu 

výzkumu, vývoje a inovací. Rámec je publikován v Úředním věstníku C 323 

z 30. 12. 2006. 

 Pokud jde o slučitelnost podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy ES, za 

způsobilá se podle rámce povaţují tato opatření: 

 podpora na projekty zahrnující základní a aplikovaný výzkum a  

experimentální vývoj; 

 podpora na studie technické proveditelnosti; 

 podpora pro malé a střední podniky; 

 podpora pro mladé inovativní podniky; 

 podpora na inovace postupů a organizační inovace ve sluţbách; 

 podpora na poradenské sluţby a podpůrné sluţby v oblasti inovací; 

 podpora na vypůjčení vysoce kvalifikovaných pracovníků; 

 podpora pro inovační seskupení. 

Podpora na ochranu ţivotního prostředí - Rámec 2001/C37/03 

 Rámec se vztahuje na činnost určenou k odstranění nebo zamezení 

poškození našeho fyzického přírodního prostředí nebo přírodních zdrojů nebo 

k podpoře účinného vyuţívání těchto zdrojů. Nevztahuje se na podporu na 

výzkum a vývoj a vzdělání v oblasti ochrany ţivotního prostředí a dále na 
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výrobu, zpracování a uvádění zemědělských výrobků uvedených v příloze I. 

Smlouvy ES na trh. 

 Podpora na ochranu ţivotního prostředí se dále dělí: 

 Investiční podpora a podpora na poradenské sluţby  

 investiční podpora pro přizpůsobení se novým povinným 

ekologickým normám EU nebo splnění přísnějších norem 

 podpora na investice na úsporu energie, do obnovitelných zdrojů 

energie a do kombinované výroby elektrické energie a tepla 

 podpora na sanaci znečištěných průmyslových areálů  

 podpora na přemístění podniků 

 podpora na poradenské sluţby 

 Provozní podpora 

 provozní podpora na formy nakládání s odpady, které jsou šetrné 

k ţivotnímu prostředí, a v oblasti úspor energie 

 provozní podpora ve formě sníţení daní či osvobození od daní 

vybíraných z určitých činností z důvodů ochrany ţivotního 

prostředí (např. daň z CO2) 

 provozní podpora pro obnovitelné zdroje energie 

 provozní podpora v případě kombinované výroby elektrické 

energie a tepla 

Podpora na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtíţích - sdělení 

Komise ES 2004/C244/02 

 Podpora se vztahuje na záchranu nebo restrukturalizaci jednotlivých 

podniků v obtíţích. Nevztahuje se na ocelářství a těţbu uhlí. S určitými 

výjimkami jí lze poskytnout na odvětví rybolovu a akvakultury. Zvláštní 

dodatečná pravidla umoţňující poskytnutí podpory platí pro restrukturalizaci 

v zemědělství. 

 Podpora na záchranu musí splňovat tyto podmínky: 

 podnik musí odpovídat definici podniku v obtíţích; 

 podporu musí tvořit vratná likvidní pomoc ve formě úvěrových záruk 

či úvěrů, s běţnými obchodními úrokovými sazbami; 

 podpora musí být omezena na částku potřebnou k udrţení podniku 

v chodu; 
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 pouze na dobu nezbytnou - nejvýše 6 měsíců po navrţení plánu na 

obnovení ţivotaschopnosti podniku; 

 musí být opodstatněna závaţnými sociálními problémy a nesmí mít 

nepříznivý dopad na ostatní členské státy; 

 dotčený členský stát se při oznámení musí zavázat, ţe Evropské 

komisi nejpozději šest měsíců poté, co byla podpora poskytnuta, sdělí 

plán restrukturalizace nebo likvidace nebo předloţí doklad o tom, ţe 

byl úvěr v celé výši splacen a /nebo o tom, ţe byla ukončena platnost 

záruky; 

 měla by být jednorázovou záleţitostí - zásada „jednou a dost“. 

 Podporu na restrukturalizaci lze poskytnout pouze tehdy, jsou-li splněna 

tato kritéria: 

 podnik musí odpovídat definici podniku v obtíţích; 

 Evropské komisi je předloţen program restrukturalizace/zotavení 

k obnovení ţivotaschopnosti v přiměřené době; 

 jsou přijata kompenzační opatření, aby se zamezilo nepatřičnému 

narušení hospodářské soutěţe (např. odpovídající sníţení kapacity); 

 podpora je omezena na minimum nezbytné k provedení 

restrukturalizačních opatření. Příjemce musí významně přispět a jeho 

příspěvek nesmí obsahovat ţádný prvek podpory; 

 společnost musí zcela provést plán restrukturalizace a dodrţet 

všechny připojené podmínky; 

 podporu na restrukturalizaci lze poskytnout pouze jednou - zásada 

„jednou a dost“; 

  vyţaduje se přísná kontrola a výroční zpráva; 

 malé a střední podniky a podniky v podporovaných oblastech: kritéria 

týkající se sníţení kapacity/vlastního přispění lze pouţít s větší 

pruţností; 

 Evropská komise posuzuje příznivě veřejnou podporu na pokrytí 

sociálních nákladů na restrukturalizaci. 
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Podpora  zaměstnanosti - nařízení Komise ES č. 2204/2002 

 Nařízení se vztahuje pouze na reţimy podpory, které jsou selektivní 

(omezené na určité regiony nebo odvětví) a na jejichţ základě je podpora 

poskytována za účelem: 

 vytvoření pracovních míst; 

 náboru znevýhodněných pracovníků nebo zdravotně postiţených 

osob; 

 pokrytí dodatečných nákladů na zaměstnávání zdravotně postiţených 

osob. 

Nařízení se vztahuje na všechna odvětví vyjma odvětví těţby uhlí, stavby 

lodí a dopravy. 

 Podmínky, jeţ je nutno splnit v případě podpory na vytváření pracovních 

míst: 

 vytvořená pracovní místa musí představovat čisté zvýšení počtu 

zaměstnanců; 

 vytvořená pracovní místa musí být zachována přinejmenším po dobu 

3 let (2 let v případě malých a středních podniků); 

 na nově vytvořených pracovních místech mohou být zaměstnání jen 

noví pracovníci, kteří buď nikdy nebyli zaměstnáni, nebo své 

předchozí zaměstnání ztratili; 

 vyšší míry podpory v podporovaných oblastech platí jen v případě, ţe 

příspěvek příjemce k financování nového pracovního místa činí 

alespoň 25% a pokud pracovní místo zůstává ve způsobilém regionu; 

 ţádost o podporu je nutno podat před vytvořením pracovních míst. 

Podpora  na vzdělávání - nařízení Komise ES č. 68/2001 

 Nařízení se vztahuje na veškerou veřejnou podporu na vzdělávání, která 

zvýhodňuje jeden či více podniků nebo výrobních odvětví sníţením nákladů, 

které by jinak musely hradit, pokud chtějí, aby jejich zaměstnanci získali nové 

dovednosti. Nařízení se vztahuje na podporu na vzdělávání bez ohledu na to, 

zda je poskytují samotné podniky nebo veřejná či soukromá vzdělávací 

zařízení.  

 Příklady podpor na vzdělávání, které nepředstavují veřejnou podporu: 
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 školní vzdělání a základní odborné vzdělávání např. programy 

učňovského školství a studium při zaměstnání; 

 vzdělávání pro nezaměstnané, včetně školení v podnicích. Nařízení 

se vztahuje na všechna odvětví. 

 Mezi způsobilé náklady patří osobní výdaje školitelů, cestovní výdaje 

školitelů a školených osob, ostatní běţné výdaje např. materiál a vybavení aj., 

opotřebení nástrojů a zařízení v rozsahu způsobeném výlučným pouţíváním 

pro projekt vzdělávání, náklady na poradenské a konzultační sluţby týkající se 

projektu vzdělávání a osobní výdaje školených osob aţ do výše součtu 

uvedených způsobilých nákladů. 

Podpora investic rizikového kapitálu do malých a středních podniků -

sdělení Komise ES 2006/C194/02 

 Podpora je řešena v Rámci Společenství pro státní podporu investic 

rizikového kapitálu do malých a středních podniků, který je publikován 

v Úředním věstníku C 194 z 18. 8. 2006. 

 Evropská komise posuzuje, zda je podpora v podobě rizikového kapitálu 

slučitelná na základě kritérií, která 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 vyváţenosti s cílem přešetřit zaměření na příslušné selhání trhu, vyšší 

rizika moţného vytěsňování soukromých investorů a narušení hospodářské 

soutěţe. 
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Podpora na sluţby obecného hospodářského zájmu - rozhodnutí Komise 

ES 2005/842/ES 

 Jedná se o rozhodnutí Evropské komise týkající se veřejné podpory ve 

formě vyrovnávací platby za závazek veřejné sluţby poskytované určitým 

podnikům pověřeným poskytováním sluţeb obecného hospodářského zájmu, 

dále rámce Společenství pro veřejnou podporu ve formě vyrovnávací platby za 

závazek veřejné sluţby a směrnice o zprůhlednění finančních vztahů mezi 

členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých 

podniků. Směrnice o zprůhlednění finančních vztahů je v současné době 

zahrnuta do českého práva zákonem č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních 

ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 Cílem rozhodnutí a rámce je zajistit větší právní jistotu při financování 

sluţeb obecného hospodářského zájmu. Rozhodnutí a rámec berou v úvahu 

rozhodnutí Soudního dvora ve věci Altmark a mají zajistit, aby společnosti 

mohly dostávat veřejnou podporu na pokrytí všech vzniklých nákladů, včetně 

přiměřeného zisku, při plnění úkolů v oblasti veřejné sluţby stanovených a 

svěřených jim veřejnými orgány, a současně zajistit, aby nedocházelo 

k nadměrné náhradě nákladů veřejné sluţby a k dotování komerčních činností, 

které mohou narušit hospodářskou soutěţ. 

 Kritérii rozhodnutí Altmark se rozumí podmínky vymezené v rozsudku 

Soudního dvora, za nichţ by se vyrovnávací platba za závazek sluţby 

obecného hospodářského zájmu neměla povaţovat za veřejnou podporu. 

 Některé z vymezených podmínek rozhodnutí Altmark: 

 činnost odpovídá definici sluţby obecného hospodářského zájmu a 

její úkoly a povinnosti jsou jednoznačně vymezeny; 

 parametry pro náhradu nákladů veřejné sluţby jsou objektivní, 

průhledné a jsou stanoveny předem; 

 vyrovnávací platba nepřekračuje čisté náklady na poskytování sluţby 

plus přiměřený zisk tj. nedochází k nadměrné náhradě; 

 vyrovnávací platba je stanovena v procesu zadávání veřejných 

zakázek, nebo pokud se neuskutečnilo veřejné nabídkové řízení, je 

společnosti pověřené sluţbou obecného hospodářského zájmu 
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vyrovnávací platba vyplácena na základě nákladů typického dobře 

vedeného podniku. 

 

2.4.4 Výjimky stanovené Radou ES 

 Článek 88 odst. 2 Smlouvy ES mimo jiné stanoví, ţe Rada ES můţe na 

ţádost členského státu jednomyslně rozhodnout, ţe podpora, kterou tento stát 

poskytuje nebo hodlá poskytnout, má být jako výjimka z ustanovení čl. 87 nebo 

nařízení uvedených v čl. 89 povaţována za slučitelnou se společným trhem, 

jestliţe mimořádné okolnosti takové rozhodnutí odůvodňují. 

 Zahájila-li jiţ Evropská komise ve věci této podpory výše uvedené řízení, 

bude podáním ţádosti příslušného státu Radě ES uvedené řízení pozastaveno 

aţ do vyjádření Rady ES. Jestliţe se však Rada ES nevyjádří do tří měsíců od 

podání této ţádosti, rozhodne věc Evropská komise. 
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3. Postavení Evropské Komise v procesu 

poskytování veřejné podpory 

 Evropská komise hraje v procesu poskytování veřejné podpory klíčovou 

úlohu. Je jediným orgánem, který posuzuje slučitelnost veřejné podpory se 

společným trhem. Komise je orgánem, který jako jediný můţe povolit a rovněţ i 

zakázat poskytnutí veřejné podpory na území členských států EU. Tato 

pravomoc podléhá soudnímu přezkumu u Evropského soudního dvora. 

 Dále výrazně ovlivňuje politiku poskytování veřejné podpory v EU. 

Nevede pouze příslušná řízení, ale vydává i sekundární předpisy a navrhuje 

změny příslušných předpisů. 

 Základní normou upravující řízení před Evropskou komisí je čl. 88 

Smlouvy ES, který stanoví: 

 Evropská komise ve spolupráci s členskými státy průběţně zkoumá 

systémy podpor existující v těchto státech. Navrhuje jim vhodná 

opatření, která vyţaduje postupný rozvoj nebo fungování společného 

trhu. 

 Zjistí-li Evropská komise poté, co vyzvala zainteresované strany 

k podání připomínek, ţe podpora poskytovaná některým státem nebo 

ze státních prostředků není slučitelná se společným trhem podle čl. 

87 nebo ţe je zneuţívána, rozhodne, ţe dotyčný stát ve lhůtě 

stanovené Evropskou komisí takovou podporu zruší nebo upraví. 

Nepodrobí-li se dotyčný stát tomuto rozhodnutí ve stanovené lhůtě, 

můţe Evropská komise nebo jiný zainteresovaný stát odchylně od čl. 

226 a 227 přímo předloţit věc Soudnímu dvoru. Rada ES můţe na 

ţádost členského státu jednomyslně rozhodnout, ţe podpora, kterou 

tento stát poskytuje nebo hodlá poskytnout, má být jako výjimka 

z ustanovení čl. 87 nebo nařízení uvedených v čl. 89 povaţována za 

slučitelnou se společným trhem, jestliţe mimořádné okolnosti takové 

rozhodnutí odůvodňují. Zahájila-li jiţ Evropská komise ve věci této 

podpory řízení stanovené v tomto bodě, bude podáním ţádosti 

příslušného státu Radě ES uvedené řízení pozastaveno aţ do 

vyjádření Rady ES. Jestliţe se však Rada ES nevyjádří do tří měsíců 

od podání ţádosti, rozhodne věc Evropská komise. 
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 Evropská komise musí být včas informována o záměrech poskytnout 

nebo upravit podpory, aby mohla podat své připomínky. Má-li za to, 

ţe takový záměr není s ohledem na čl. 87 slučitelný se společným 

trhem, zahájí neprodleně řízení podle předchozího bodu. Dotyčný 

členský stát nemůţe provést zamýšlená opatření, dokud se v tomto 

řízení nedospěje ke konečnému rozhodnutí. 1  

 

 V souvislosti s kontrolou veřejné podpory došlo v roce 2006 

k významnému nárůstu pracovního zatíţení Evropské komise v porovnání 

s předchozím rokem o celých 36%, tzn. 921 nových zaregistrovaných případů. 

Evropská komise vydala 710 konečných rozhodnutí, z toho podle závěrů 

Komise bylo 91% opatření slučitelných s pravidly veřejné podpory a 4% 

opatření, která nepředstavují veřejnou podporu. U pouhých 2% rozhodnutí 

Komise shledala, ţe podpora není v souladu s pravidly podpory. 8  

 

3.1 Zvláštní nařízení v procesu poskytování veřejné podpory 

 Evropská komise původně procesně postupovala podle zmíněného čl. 88 

s tím, ţe její praxi usměrňoval judikaturou Evropský soudní dvůr. K tomuto čl. 

88 Smlouvy ES bylo přijato zvláštní nařízení Rady ES č. 659/1999 ze dne 

22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93, nyní čl. 88 

Smlouvy o ES, publikováno v Úředním věstníku. L 83 z 27. 3. 1999, které 

jednotlivá ustanovení detailněji rozvádí.  

  Nařízení rozeznává tyto čtyři druhy řízení: 

 

3.1.1 Řízení ve věcech notifikované veřejné podpory  

 Notifikace je jako ţádost subjektu, který můţe podporu poskytnout, 

Evropské komisi o posouzení slučitelnosti tohoto opatření se společným trhem.  

Tato povinnost je zakotvena v čl. 88 odst. 3 Smlouvy ES a čl. 2 odst. 1 nařízení. 

Spočívá v povinnosti poskytovatele notifikovat s dostatečným předstihem 

Evropské komisi záměr poskytnout novou veřejnou podporu. Nová veřejná 

podpora představuje dle čl. 1 písm. c) nařízení buď individuální podporu nebo 

program veřejné podpory, které nespadají do kategorie existující veřejné 
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podpory. Opatření podléhající notifikaci nesmí být realizováno před příslušným 

rozhodnutím Evropské komise.  

 Řízení ve věcech notifikované podpory má dvě fáze: 

Předběţný přezkum notifikace 

 Tato fáze se týká povinnosti Evropské komise okamţitého přezkoumání 

notifikace po jejím obdrţení a to podle čl. 4 odst. 1 nařízení. Úkolem této fáze je 

na základě přezkumu učinit závěry k určitému opatření ohledně výskytu 

pochybností týkající se slučitelnosti se společným trhem či nikoliv. 

 Moţné závěry vzešlé z přezkumu notifikace: 

 notifikované opatření nezakládá veřejnou podporu - o této skutečnosti 

je vydáno rozhodnutí, které je publikováno v Úředním věstníku 

(Official Journal); 

 notifikované opatření zakládá veřejnou podporu a je slučitelné se 

společným trhem  vyhovuje předpisům práva ES - o této 

skutečnosti je vydáno rozhodnutí, které je publikováno v Úředním 

věstníku ve zkráceném znění; 

 notifikované opatření zakládá veřejnou podporu a existují pochybnosti 

o slučitelnosti se společným trhem  Evropská komise vydá 

rozhodnutí o zahájení formální vyšetřovací procedury. 

 Všechna tato rozhodnutí musejí být vydána ve lhůtě dvou měsíců. 

Notifikace je kompletní pokud Evropská komise ve stanovené lhůtě nebude 

poţadovat doplňující nebo další informace. Je zde i moţnost po dohodě 

příslušného členského státu s Evropskou komisí uvedenou lhůtu prodlouţit. Je 

třeba zmínit i povinnost členského státu poskytnou Evropské komisi veškeré 

informace a podklady. V případě, ţe členský stát tuto povinnost nedodrţí, je 

Evropská komise oprávněna poţadovat doplňující informace. Pokud členský 

stát poţadavku nevyhoví, je mu zaslána urgence a v případě nevyhovění ani 

urgenci, je notifikace povaţována za vzatou zpět. To znamená, ţe veřejná 

podpora nemůţe být poskytnuta.  

 Je moţné, ţe poţadované informace nejsou k dispozici, a v takovémto 

případě by měl příslušný členský stát o této skutečnosti, kdy povaţuje notifikaci 

za kompletní, informovat Evropskou komisi.  
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Formální vyšetřovací procedura 

 Formální vyšetřovací procedura je zahajována rozhodnutím Evropské 

komise, které je i zároveň publikováno v Úředním věstníku a má stanovený 

obsah. Mimo jiného např. právní a faktické otázky případu a posouzení opatření 

v souladu s pravidly veřejné podpory, musí rozhodnutí obsahovat oznámení 

třetím stranám. Coţ znamená, ţe mohou příslušné opatření připomínkovat ve 

stanovené lhůtě.   

 Moţné závěry vzešlé z formální vyšetřovací procedury: 

 notifikované opatření nezakládá veřejnou podporu - o této skutečnosti 

je vydáno rozhodnutí; 

 notifikované opatření zakládá veřejnou podporu a je slučitelné se 

společným trhem  pochybnosti o slučitelnosti, které měla Evropská 

komise byly rozptýleny - o této skutečnosti je vydáno rozhodnutí; 

 notifikované opatření zakládá veřejnou podporu, která je neslučitelná 

se společným trhem  Evropská komise vydá rozhodnutí, ţe takové 

opatření nesmí být realizováno. 

 Některé z výše uvedených rozhodnutí musí být vydáno nejpozději ve 

lhůtě 18 měsíců od zahájení této procedury. Tato lhůta můţe být po dohodě 

rovněţ prodlouţena. 

 

3.1.2 Řízení o nezákonné veřejné podpoře 

 Jedná se o nezákonnou veřejnou podporu, která byla realizována 

v rozporu s povinnostmi stanovenými v čl. 88 odst. 3 Smlouvy ES. Tato podpora 

byla realizována bez předběţné notifikace Evropskou komisí. Evropská komise 

se většinou o nezákonné podpoře dozví ze stíţností konkurentů příjemce 

takové veřejné podpory. Dalším zdrojem informací je vlastní monitoring 

prováděný Evropskou komisí, která vyhodnocuje zprávy z tisku, medií či 

odborných časopisů týkající se oblasti opatření, která mohou zakládat veřejnou 

podporu.  

 Povinností Evropské komise je tyto informace bezodkladně prověřit a 

Komise je oprávněna poţadovat o příslušného státu nezbytné podklady a 

informace, které je členský stát povinen poskytnout. V případě, ţe členský stát 

na tuto výzvu nereagoval, vydá Evropská komise rozhodnutí s přesnou 
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specifikací údajů či informací a lhůt, které musí členský stát zaslat. Pokud ani 

nyní členský stát nereaguje, můţe Evropská komise vydat rozhodnutí například 

o neslučitelnosti se společným trhem v případě nedostatku informací. 

 Moţné závěry vyšetřování nezákonné podpory: 

 opatření nezakládá veřejnou podporu - o této skutečnosti je vydáno 

rozhodnutí; 

 opatření zakládá veřejnou podporu a je slučitelné se společným 

trhem; 

 Evropská komise má pochybnosti o slučitelnosti opatření se 

společným trhem  zahájí formální vyšetřovací procedury. 

 Na výše uvedená rozhodnutí ve věci zkoumání nezákonné veřejné 

podpory se nevztahují lhůty, coţ znamená, ţe rozhodnutí můţe být vydáno 

v řádu let. 

Pozastavení a provizorní navrácení veřejné podpory 

 Jedná se o dva instituty, které lze vyuţít aţ poté, co byla členskému státu 

poskytnuta moţnost předloţit své připomínky Evropské komisi. Lze je vyuţít 

pouze do doby vydání rozhodnutí o slučitelnosti veřejné podpory Evropskou 

komisí. Toto rozhodnutí o pozastavení poskytování podpory můţe být vydáno 

kdykoliv, ale povinnost provizorního navrácení podpory lze uloţit za těchto 

podmínek: 

 opatření zakládá veřejnou podporu a neexistují o tom pochybnosti; 

 rychlé jednání; 

 na základě poskytnutí nezákonné veřejné podpory mohou 

konkurentům příjemce podpory vzniknout váţné škody. 

Důsledek negativního rozhodnutí 

 Evropská komise posuzuje slučitelnost se společným trhem i u veřejné 

podpory, která byla poskytnuta nezákonně. Ani tento aspekt nemusí znamenat 

zamítnutí veřejné podpory. V případě, ţe Evropská komise uzná nezákonnou 

veřejnou podporu za neslučitelnou se společným trhem, rozhodne, aby 

příslušný členský stát takovouto podporu vrátil. Podporu je třeba navrátit 

s úrokem ve výši tzv. referenční sazby. Navrácení podpory se vztahuje i na 

subjekt, na který byla podpora převedena.  
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 Uloţení ze strany Evropské komise o navrácení nezákonné veřejné 

podpory je časově omezeno. Povinnost navrácení můţe být uloţena nejpozději 

do deseti let ode dne poskytnutí nezákonné veřejné podpory. 

 

3.1.3 Řízení v případech zneuţití veřejné podpory 

 Řízení v případech zneuţití veřejné podpory se týká takové podpory, 

která byla vyuţita v rozporu s rozhodnutím Evropské komise. O zneuţití 

podpory se Evropská komise dozví od konkurentů příjemce a má povinnost celý 

případ vyšetřit. Coţ znamená, ţe bude poţadovat od příslušného příjemce 

podpory dodání nezbytných podkladů a zahájí formální vyšetřovací proceduru, 

která vyústí v jedno z rozhodnutí, která jsou uvedena v bodě 3.1.1. Pokud 

Evropská komise uzná, ţe se jedná o zneuţití veřejné podpory, rozhodne o 

neslučitelnosti se společným trhem a bude poţadovat její navrácení. 

 

3.1.4 Řízení týkající se existujících programů veřejné podpory 

 Podle čl. 88 odst. 1 Smlouvy ES je Evropská komise povinna průběţně 

zkoumat systémy či programy existujících veřejných podpor v rámci členských 

států. Na základě čl. 1 písm. b) nařízení patří do kategorie existujících 

veřejných podpor následující podpory: 

 veškeré veřejné podpory poskytované ještě před vstupem 

příslušného státu do EU; 

 veřejná podpora, která byla schválena Evropskou komisí nebo Radou 

ES; 

 veřejná podpora, která se povaţuje za existující veřejnou podporu, a 

to podle čl. 15 odst. 3 nařízení; 

 opatření, které se povaţuje za existující veřejnou podporu z důvodu, 

ţe v okamţiku jeho realizace se o veřejnou podporu nejednalo, avšak 

vlivem vývoje na společném trhu bez přispění členského státu se 

veřejnou podporou stalo. 

 Na základě výše uvedené povinnosti ze strany Evropské komise o 

průběţném přezkumu programu existujících veřejných podpor, je Evropská 

komise oprávněna poţadovat po členských státech veškeré nezbytné informace 

a podklady k tomuto přezkumu. Pokud Evropská komise dojde k závěru, ţe 

takové programy nejsou jiţ slučitelné se společným trhem, informuje o svém 
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stanovisku členský stát, který má moţnost se ve lhůtě jednoto měsíce ke 

stanovisku vyjádřit. K závěru o neslučitelnosti programu existujících veřejných 

podpor vydá Evropská komise doporučení obsahující tzv. vhodná opatření, a to: 

 podstatnou změnu programu veřejné podpory; 

 zavedení příslušných procedurálních postupů; 

 zrušení programu veřejné podpory. 1  

 Pokud členský stát opatření akceptuje, je tímto přijetím vázán dle čl. 19 

odst. 1 nařízení. V případě nepřijetí opatření ze strany členského státu je 

Evropská komise oprávněna zahájit formální vyšetřovací proceduru. Po 

výsledku vyšetřovací procedury týkající se neslučitelnosti se společným trhem 

není však podpora členským státem vrácena, ale pouze je stát povinen 

s realizací programu skončit. 

 

3.2 Soudní přezkum rozhodnutí Evropské komise 

 I přes rozsáhlé pravomoce Evropské komise v oblasti veřejné podpory 

nejsou její rozhodnutí nezvratitelná a právo ES připouští soudní přezkum. Ten 

mají v pravomoci speciální justiční orgány Společenství, kterými jsou Soud I. 

Instance a Evropský soudní dvůr.  

 Za účelem nápravy lze vyuţít následující právní prostředky: 

 

3.2.1 Ţaloba na zrušení rozhodnutí Evropské komise 

 Tento prostředek podle čl. 230 Smlouvy ES stanoví, ţe kaţdá fyzická 

nebo právnická osoba můţe podat ţalobu proti rozhodnutím, která jsou jí 

určena, jakoţ i proti rozhodnutím, která byť vydána ve formě nařízení nebo 

rozhodnutí určeného jiné osobě se jí bezprostředně a osobně dotýkají. 

 Přezkum, který provádí Evropský soud, se týká mimo jiné právnosti aktů 

Evropské komise, coţ znamená souladu rozhodnutí s příslušnými předpisy ES, 

zejména ustanoveními čl. 87 a násl. Smlouvy ES. Přezkoumání se netýká 

doporučení a stanovisek.  

 

3.2.2 Ţaloba směřující proti nečinnosti Evropské komise 

 Podle čl. 232 Smlouvy ES mohou ţalobu podat členské státy nebo 

ostatní orgány Společenství. Ţaloba se podává v případě nečinnosti Evropské 
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komise a touto nečinností Evropská komise porušuje povinnosti vyplývající ze 

Smlouvy ES. Nečinností se rozumí nepodniknutí příslušných kroků proti 

nezákonné veřejné podpoře a dále neučinění příslušných kroků k zastavení 

poskytování takového veřejné podpory. 

 

3.2.3 Ţaloba na náhradu škody 

 Společenství odpovídá za škody způsobené jeho orgány nebo jeho 

zaměstnanci při výkonu jejich funkcí. Ţalobu lze podat i proti rozhodnutí 

Evropské komise ve věci poskytování veřejné podpory. Při podání je nezbytné 

prokázat porušení povinností ze strany Evropské komise či příslušných 

zaměstnanců nebo vzniklou škodu v důsledku rozhodnutí Evropské komise. O 

ţalobách na náhradu škody rozhoduje Evropský soudní dvůr. 

 

 



33 

4. Práva a povinnosti vyplývající z řízení o veřejné 

podpoře 

 Práva a povinnosti vyplývající z řízení o veřejné podpoře se týkají 

jednotlivých aktérů.  

 

4.1 Povinnosti poskytovatelů veřejné podpory 

 Poskytovatel je v právu ES příslušný členský stát. Podle ustanovení čl. 

87 odst. 1 Smlouvy ES jsou v ČR poskytovateli vláda, ministerstva a jiné 

správní úřady, územní samosprávy, Česká konsolidační agentura, zdravotní 

pojišťovny, subjekty pod kontrolou orgánů veřejné moci.  

 Mezi povinnosti poskytovatelů veřejné podpory patří: 

 notifikovat veřejnou podporu Evropské komise; 

 vyčkat rozhodnutí Evropské komise; 

 zajistit dodrţování stanovených podmínek ze strany příjemce veřejné 

podpory, tzn. předcházet zneuţití veřejné podpory; 

 zajistit navrácení protiprávní a neslučitelné veřejné podpory od 

příjemce. 

 Na kaţdém území členského státu by měl být vytvořen zkoordinovaný 

mechanismus tzv. monitorující jednotka, který zajistí, ţe veřejné podpory budou 

notifikovány Evropské komisi. Tento mechanismus většinou představují národní 

orgány či instituce, které poskytují poradenskou činnost v oblasti veřejné 

podpory pro státní či jiné orgány příslušného členského státu. Rovněţ 

koordinují celý postup notifikace a představují prostředníka mezi Evropskou 

komisí a členským státem. V České republice tyto úkoly plní jednak ÚOHS, ale i 

Ministerstvo zemědělství ČR pro veřejné podpory, poskytované do rezortu 

zemědělství a lesnictví. 

 

4.2 Oprávnění poskytovatelů veřejné podpory 

 Jedná se o právo členského státu vyjádřit se k jednotlivým úkonům, které 

v rámci jednotlivých úkonů provádí Evropská komise. Evropská komise většinou 

vyzývá členský stát k vyjádření, které slouţí jako podklad k příslušnému řízení. 
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4.3 Povinnosti příjemců veřejné podpory 

 Příjemcem je podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy ES podnik nebo podniky 

tvořící celá odvětví výroby nebo sluţeb. Dále podle § 2 písm. b) ZVP jde o 

fyzickou nebo právnickou osobu, v jejíţ prospěch bylo o poskytnutí veřejné 

podpory rozhodnuto. 

 Mezi povinnosti příjemců veřejné podpory patří: 

 ověřit si, zda veřejná podpora byla poskytnuta v souladu s čl. 88 

Smlouvy ES, tj. zda byla notifikována Evropské komisi a shledána 

slučitelnou se společným trhem; 

 dodrţovat veškeré podmínky stanovené rozhodnutím o poskytnutí 

veřejné podpory - jak rozhodnutím poskytovatele, tak i Evropské 

komise; 

 navrátit protiprávní a neslučitelnou veřejnou podporu spolu s úrokem 

ve výši referenční sazby, navrátit i zneuţitou veřejnou podporu. 

 

4.4 Povinnosti Evropské komise 

 Mezi povinnosti Evropské komise patří: 

 vydat rozhodnutí v předepsaných lhůtách; 

 umoţnit dotčeným členským státům a třetím stranám podat své 

připomínky; 

 zachovávat obchodní tajemství; 

 publikovat rozhodnutí v Úředním věstníku. 1  

 

4.5 Oprávnění Evropské komise 

 Evropská komise disponuje následujícími oprávněními: 

 vyţadovat doplnění podkladů a informací nezbytných pro vydání 

rozhodnutí; 

 rozhodnout o zastavení poskytování veřejné podpory či o jejím 

prozatímním navrácení; 

 uloţit v rámci rozhodnutí podmínky; 

 revokovat rozhodnutí, které bylo zaloţeno na nepřesných údajích a 

informacích; 
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 vyţadovat po členském státě zaslání výroční zprávy o existujících 

programech veřejné podpory; 

 provádět místní šetření ve věcech veřejné podpory, o níţ bylo vydáno 

některé z rozhodnutí; 

 přijmout prováděcí předpisy týkající se notifikace, výročních zpráv, 

úrokových sazeb, počítání lhůt. 1  

 

4.6 Oprávnění třetích stran 

 Podle čl. 1 písm. h) nařízení jsou definovány zásady o ochraně práv tzv. 

třetích stran, které jsou základem řízení notifikované veřejné podpory, 

konkrétně formální vyšetřovací procedury. Ochrana třetích strany se týká 

jakýchkoliv členských států, jakékoliv osoby, podniku, asociace podniků, jejichţ 

zájmy mohou být poskytnutím veřejné podpory dotčeny, zvláště pak příjemce 

podpory, konkurentů příjemce podpory a obchodních svazů. Tyto subjekty 

nejsou tedy přímými účastníky řízení. 

 Ochrana práv třetích osob je zakotvena v čl. 20 nařízení a umoţňuje 

výše uvedeným subjektům vznést připomínky k zahájené formální vyšetřovací 

proceduře, a to ve stanovené lhůtě. Tato lhůta by neměla přesáhnout jeden 

měsíc, ale můţe být Evropskou komisí prodlouţena. Námitky třetích stran proti 

poskytnutí veřejné podpory jsou brány jako jeden z podkladů pro rozhodnutí 

Evropské komise, která je nemusí akceptovat, pokud podporu shledá 

slučitelnou se společným trhem. 

 Tyto námitky by měly směřovat proti narušení soutěţe a dotčení obchodu 

v souvislosti s poskytnutím veřejné podpory. Dále se mohou námitky týkat 

nesouladu veřejné podpory s příslušnými sekundárními normami. Subjekty 

patřící do kategorie třetích stran mohou upozornit také na jiţ poskytnutou 

nezákonnou veřejnou podporu.  

 Třetí strany disponují i oprávněním, které jim umoţňuje zůstat 

v anonymitě z důvodu strachu z odvetných opatření ze strany dotčených 

členských států. 

 Jako příklad tohoto postupu můţe slouţit Rozhodnutí o běţící lhůtě pro 

připomínky třetích osob, uvedené v příloze č. 1, které demonstruje i některé 

postupy Evropské komise, popsané v části 3.1. této práce. 
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5. Veřejná podpora poskytovaná vyšším územním 

samosprávným celkem – Ústeckým krajem 

 Ústecký kraj, stejně jako ostatní územní samosprávné celky, poskytuje 

značnou část prostředků svého rozpočtu jiným příjemcům – ať jiţ ze svého 

podílu na daňové výtěţnosti, nebo z účelových transferů z ústředních správních 

úřadů - ministerstev. 

 Protoţe se u finančních prostředků kraje jedná o státní prostředky ve 

smyslu komunitárního práva (v České republice se spíše pouţívá pojem 

„veřejné prostředky“) musí se kraj před takovýmto převodem prostředků 

zabývat v první řadě otázkou, zda takovýto převod prostředků nemůţe být 

povaţován za veřejnou podporu. V případě, ţe by poskytnutí prostředků mohlo 

být či je veřejnou podporou, musí i vyřešit soulad poskytnuté veřejné podpory s 

právem EU. 

 

Obrázek č. 3 – Územní členění ČR na vyšší územní samosprávné celky 
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Obrázek č. 4 – Vyšší územní samosprávný celek – Ústecký kraj 

 

  

 

 U poskytování veřejných prostředků jiným příjemcům mohou nastat 

především následující případy: 

 kraj poskytuje příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím, které 

sám zřídil proto, aby plnily jeho úkoly 

Například Krajská správa a údrţba silnic má příspěvkem na provoz kryté 

výdaje na údrţbu a opravy majetku ve vlastnictví kraje - silnic II.a III. 

třídy. V tomto případě se nejedná o veřejnou podporu, protoţe jde o 

údrţbu a opravy vlastního majetku, coţ nelze povaţovat za 

hospodářskou či ekonomickou činnost. 

 kraj poskytuje jak ze svých, tak účelově z rozpočtu ministerstva kraji 

převedených prostředků příspěvek na provoz školám a školským 

zařízením - pouze na hlavní činnost 

Nejedná se o veřejnou podporu, protoţe podle precedenčního práva se 

nejedná o hospodářskou činnost. Za nehospodářskou činnost čistě 

sociální povahy je povaţováno zajišťování veřejného vzdělávání 

financovaného jako základní pravidlo z veřejných rozpočtů a 

provádějícího státní cíle v sociální, kulturní a výchovné oblasti směrem k 

obyvatelstvu. 
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 kraj poskytuje prostředky, které příjemci, pověřenému plněním  

veřejné sluţby, kryjí prokazatelnou ztrátu a přiměřený zisk vzniklou v 

souvislosti s plněním závazku veřejné sluţby, především v oblasti 

sociálních věcí a zdravotnictví 

 prostředky jsou poskytovány při splnění všech čtyř kritérií 

rozhodnutí Soudního dvora ve věci „Altmark“ – nejedná se tedy o 

veřejnou podporu 

 prostředky jsou poskytovány v souladu s Rozhodnutím Evropské 

komise ze dne 28. 11. 2005 o pouţití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o 

zaloţení ES o veřejné podpoře ve formě úhrady ztráty závazků 

veřejné sluţby poskytované některým podnikům pověřeným 

sluţbami obecného hospodářského zájmu – jedná se o slučitelnou 

veřejnou podporu 

 kraj poskytuje prostředky provozovatelům autobusové a ţelezniční 

veřejné přepravy v souladu s Nařízením Rady (EHS) č. 1191/69 na 

náhradu prokazatelné ztráty vyplývající ze závazků veřejné sluţby v 

dopravě po ţeleznici, silnici a vnitrozemských vodních cestách – 

jedná se o slučitelnou veřejnou podporu 

 kraj poskytuje prostředky v nízkých částkách příjemcům podle 

jednoho ze dvou platných Nařízení o podpoře de minimis – nejedná 

se o veřejnou podporu 

 kraj poskytuje podporu podle některého z horizontálních pravidel, to 

je: 

 podpora malým a středním podnikům; 

 podpora výzkumu, vývoje a inovací; 

 podpora na ochranu ţivotního prostředí; 

 podpora rizikového kapitálu; 

 podpora sluţeb obecného hospodářského zájmu; 

 podpora na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtíţích; 

 podpora zaměstnanosti a 

 podpora na vzdělávání. 

 V těchto případech musí kraj splnit podmínky, stanovené pro jednotlivé 

oblasti - přitom se můţe jednat například o maximální moţnou výši podpory, 

povinnost zveřejnění programu podpory v Úředním věstníku, povinnost 
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notifikace programu, povinnost oznámit Evropské komisi výši vyplacených 

částek atd., přičemţ při neplnění stanovených podmínek můţe být poskytnutá 

podpora povaţována za protiprávní podporu a Evropská komise můţe 

rozhodnout o povinnosti jejího navrácení.  

 Kraj poskytuje prostředky v rámci některého z programů, který je 

financován z prostředků EU 

V těchto případech zodpovídá za slučitelnost s právem Společenství 

řídící orgán příslušného programu. 

 

Přehled veřejných podpor 

poskytovaných Ústeckým krajem za rok 2006 

v tis. Kč

24 422

7 440

3 940

9 500
1 98718 104

25 000

9 000 0
3 159

1. Nezařazené programy 2. Sport a volný čas

3. Regionální kulturní činnost 4. Sociální a zdravotnické programy

5. Programy ţivotního prostřední a zemědělství 6. Podpora hospodaření v lesích

7. Program obnovy venkova 8. Záchrana kulturních památek

9. Podpora rozvoje obcí 10. Školství - hlavní činnost

 

 

 V této souvislosti je nutno upozornit i na tu skutečnost, ţe kraj můţe 

poskytnout veřejnou podporu i jiným způsobem, neţ přímým převodem 

prostředků. Vzhledem k tomu, ţe poskytování záruk a garancí není příliš časté, 

je v této souvislosti asi nejzávaţnějším moţným příkladem prodej či pronájem 

majetku kraje. I tato problematika je v EU řešena, a to například Sdělením 
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Evropské komise o prvcích státní podpory při prodejích pozemků a staveb 

orgány veřejné moci. 

 Ústecký kraj při poskytování prostředků vyuţívá všech výše uvedených 

moţností. U horizontálních pravidel vyuţívá postup v souladu s příslušnou 

úpravou ES, kde se můţe jednat o slučitelnost bez dalších podmínek, 

slučitelnost s povinností následného oznámení výše celkově vyplacených 

podpor, povinnost předchozího zveřejnění programu podpory v Úředním 

věstníku např. u podpory rozvoje zemědělství, tak i předchozího oznámení - 

notifikace např. při podpoře hospodaření v lesích. 

 Ohledně samotné praxe je nutno poukázat na následující problémy: 

 Prvním problémem je notifikace, tedy oznámení poskytovatele 

Evropské komisi o záměru poskytnout veřejnou podporu, kterou nelze 

realizovat na základě ţádné z existujících výjimek. Na základě 

zkušeností by měla být notifikace poslána s velkým časovým 

předstihem z důvodu vleklého notifikačního procesu. Např. Ústecký 

kraj poţádal o notifikaci programu podpory na hospodaření v lesích 

jiţ v květnu 2007. Vzhledem ke zdlouhavému procesu nebylo moţné 

prostředky čerpat (tedy poskytnout ţadatelům o podporu) v roce 

2007. Jelikoţ ani v březnu 2008 není proces dokončen, nelze čerpat 

ani v letošním roce, protoţe veřejnou podporu u notifikovaných 

podpor je moţno pouţít pouze na činnosti, realizované aţ po 

kladném rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory 

s právem EU. 

 Druhým problémem jsou změny přístupů k samotné notifikaci. V 

České republice byla spíše tendence, např. z Ministerstva 

zemědělství ČR, aby programy podpor byly notifikovány. Ústecký kraj 

tedy chtěl jeden ze svých programů podpory rozvoje zemědělství 

notifikovat, avšak nakonec ministerstvo vrátilo tuto ţádost s tím, ţe 

program podpory stačí pouze zveřejnit v Úředním věstníku a to na 

základě blokové výjimky, která pokrývá většinu zamýšlených 

dotačních titulů, a nemusí se notifikovat. 

 Za třetí by měly být programy podpory notifikovány, z důvodu 

dlouhého procesu schvalování i jeho poměrně značné administrativní 

náročnosti na co nejdelší období, tedy na celé plánovací období EU. 
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 V neposlední řadě se musí zvaţovat, zda je realizace programu 

podpory moţná: 

 dle výjimek, 

 podle nařízení o podpoře de minimis, 

Neexistují-li uvedené moţnosti, je vhodné zváţit, zda zamýšlený 

rozsah veřejné podpory a její přínosy jsou takové, aby byl 

podstoupen notifikační proces programu podpory. 
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6.  Závěr 

 Bakalářská práce se zabývá problematikou poskytování veřejné podpory. 

Vymezuje pojem „veřejná podpora“ a normy na ochranu svobodné soutěţe 

tvořící důleţitou součást práva Evropského Společenství. 

 Popisuje znaky, nejčastější formy podpory a detailně jsou zde rozebrány 

výjimky při poskytování veřejné podpory, které přesto, ţe nejsou slučitelné se 

společným trhem, jsou povaţovány za přijatelnou veřejnou podporu. 

 Dále je v této práci charakterizována úloha Evropské komise jako 

výkonného orgánu Evropského Společenství a s tím související povinnosti a 

práva jak Evropské komise, tak i poskytovatelů podpory a tzv. třetích stran. 

 Důleţitou roli zde hraje i proces poskytování veřejné podpory. V tomto 

procesu je podle Smlouvy ES Evropská komise oprávněna určit, zda předem 

oznámené opatření podpory představuje veřejnou podporu či nikoliv, a pokud 

ano, zda je či není způsobilé pro výjimku. Členské státy nemohou podporu 

přiznat, pokud nebyla oznámena a povolena Evropskou komisí. Podle 

stávajících pravidel je Evropská komise povinna nařídit, aby příjemci vrátili 

veškerou protiprávní podporu, u níţ bylo shledáno, ţe je neslučitelná se 

společným trhem. 

 Uvádí i veřejnou podporu, která je poskytovaná vyšším územním 

samosprávným celkem - Ústeckým krajem. Popisuje konkrétní případy 

poskytované veřejné podpory jiným příjemcům včetně přehledu za rok 2006. U 

těchto případů určuje zda se jedná či nejedná o slučitelnou veřejnou podporu a 

řeší soulad poskytnuté veřejné podpory s právem EU. Dále jsou zde uvedeny a 

zhodnoceny problémy v procesu poskytnutí podpory v praxi. Jedná se 

především o notifikační proces, kde jsou uvedeny konkrétní návrhy řešení dané 

problematiky – např. notifikovat s velkým časovým předstihem a vyvarovat se 

tím nemoţnosti čerpat prostředky včas. Dále si uvědomit, zda postačí pouze 

oznámení v Úředním věstníku a tím se vyhnout notifikačnímu procesu a nebo 

notifikovat na co nejdelší dobu poskytování podpory. 

 Cílem práce bylo přinést přehledné zpracování hlavních oblastí 

rozebíraného tématu, jakoţ i objasnění a zhodnocení poskytování veřejné 

podpory. 
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