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Veřejná podpora

veřejná podpora – „state aid“ 

Základ úpravy v čl. 107 SFEU

Součást soutěžního práva ES – nástroj politiky ES

Subvenční právo je pro podporu VaVaI základním  
mantinelem 

Při poskytování podpory – přímá podpora

Při nakládání s hodnotami pořízenými z podpory –nepřímá 
podpora
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Veřejná podpora – 4 znaky

Poskytování „státem“ nebo ze státních prostředků

Výhoda určitému podniku (podnikům) či odvětví 
výroby

Výhoda = jakýkoli prospěch, který by příjemce nezískal za 
běžných tržních podmínek

Podnik = bez ohledu na právní status či způsob 
financování, vykonávající tzv. ekonomickou aktivitu, tedy 
činnost, pro niž existuje na příslušném trhu konkurence

Hrozba narušení či přímé narušení soutěže

Dopad na obchod mezi členskými státy ES
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Podnik – hospodářská činnost

HOČ 

nabízení produktů a služeb 

na relevantním trhu

NEHOČ

Výkon veřejné moci

Sociální zabezpečení a sociální péče (část, v ČE 
NE)

Zdravotní péče (ne v ČR)

Vzdělávání a výzkumné činnosti (nezávislý VaV)

4



Veřejná podpora – Výjimky

obecné výjimky 

zakotvené SFEU, přímo aplikovatelné

individuální výjimky (kategorie stanovené SFEU, 
konkrétní posouzení Komisí)

významné projekty společného evropského zájmu (čl.4.RS)

podpory pro usnadnění rozvoje hospodářství 
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Veřejná podpora – Výjimky

skupinové (blokové) výjimky 

Obecné nařízení o blokové výjimce GBER 651/2014

Bloková výjimka v oblasti zemědělství ABER 702/2014

Rozhodnutí SGEI

výjimky stanovené Radou ES
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Veřejná podpora – Quasi-výjimky – nejedná se o veřejnou podporu

Podpora nehospodářských činností

viz zejména návrh sdělení Komise k pojmu veřejné 
podpory

Požadavek oddělení hospodářských a 
nehospodářských činností

SGEI

De minimis 1407/2013 , SGEI de minimis 360/2012 
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SGEI - obecně

Rozsudek Altmark (C-280/00);

Rozhodnutí SGEI K(2011) 9380(2012/21/EU);

Rámec SGEI;

Sdělení SGEI

Nařízení SGEI 360/2012
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SGEI - obecně

obvykle zajišťovány státem, kraji či obcemi 

ve veřejném zájmu (tzn. v zájmu veřejnosti), 

cílovými adresáty občané

znak tržního selhání v oblasti nabídky

zpravidla hospodářské činnosti
přeprava cestujících;

poštovní služby;

energetika;

odpadové a vodní hospodářství;

finanční služby;

veřejnoprávní vysílání;

širokopásmová infrastruktura;
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SGEI - Altmark

pověření SGEI – pověřovací akt

ukazatele vyrovnávací platby předem objektivně

čisté náklady + přiměřený zisk

platí že

provozovatel vybrán výběrovým řízením 
(vyrovnávací platba vysoutěžena); nebo

vyrovnávací platba na základě tržní analýzy
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SGEI de minimis

jde o SGEI

500k EUR za tři roky (registr de minimis)

lze kombinovat s de minimis do 500k

Na danou službu nelze kumulovat s jinou 
vyrovnávací platbou
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SGEI dle Rozhodnutí SGEI

SGEI (obecná kategorie do 15mil EUR + další 
specifické kategorie)

Pověření

Vyrovnávací platba

Transparentnost

12



Veřejná podpora – quasi SGEI veřejná doprava - nařízení 1370/2007

smlouvy o veřejných službách

vymezení závazku veřejné služby;

stanovení ukazatelů platby kompenzace

způsob rozdělování příjmů z jizdenek;

doba trvání smlouvy  omezena (obecně 15 let, 
možnosti prodloužení).

zveřejňování, zprávy
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Děkuji Vám za pozornost

Mgr. Matej Kliman JUDr. Karel Zuska

AK HOLEC, ZUSKA & Partneři

Radlická 1c, 150 00 Praha 5

Telefon: (+420)  296 325 235

E-mail: mkliman@holec-advokati.cz

www.holec-advokati.cz

http://www.holec-advokati.cz/

