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Předmět revize
č.
1

Strana

Nově doplněno: Poskytovatel je 6
orgán státu či organizace, která
hospodaří se státními prostředky.
doplněno slovo „pokud“

7

doplněno slovo „pokud“

7

Platné od

Podpis a datum

2. 6. 2009

nařízení komise č. 1628/2006 8
zaměněno za nařízení č. 800/2008
čl. 2.3 poslední věta doplněno 8
slovo „fiskálních“
čl. 2.3 předposlední věta doplněna 8
„ohrožení nebo“
první věta doplněna „nejméně však
do 31. 12. 2021“.
čl. 24 přejmenován na „Regionální 9
podpora“
nařízení komise č. 1628/2006 9
zaměněno za nařízení č. 800/2008
čl. 2.4 odstavec první doplněn 9
„regionální podpory“
čl. 2.4 doplněn o nový dostavec „V 9
případě, že se podpora vypočítává
na
základě
hmotných
nebo
nehmotných investičních nákladů
nebo na základě převzetí nákladů
v případě převzetí podniků, musí
příjemce
poskytnout
finanční
příspěvek ve výši alespoň 25 %
způsobilých nákladů, buď z
vlastních
zdrojů,
nebo
prostřednictvím
externího
financování, a to ve formě, která
neobsahuje
žádnou
veřejnou
podporu. V případě, že maximální
intenzita podpory schválená podle
vnitrostátní
mapy
regionální
podpory dotyčného členského
státu, případně zvýšená v souladu
s odstavcem 4, přesahuje 75 %, je
finanční
příspěvek
příjemce
odpovídajícím způsobem snížen.
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Doplněno vymezení Podmínek 10
platných pro investiční podporu:
Počáteční
investice
v oblasti 11
cestovního ruchu doplněny o výčet:
„
ubytování,
stravování
a
pohostinství, činnost cestovních
agentur a kanceláří a jiné
rezervační a související činnosti,
tvůtčí,
umělecké
a
zábavní
činnosti,
činnosti
knihoven,
archívů, muzeí a jiných kulturních
zařízení, sportovní, zábavní a
rekreační činnosti“
nařízení komise č. 1628/2006 11
zaměněno za nařízení č. 800/2008
upraveny podmínky, za kterých se 12
bude jednat o závazek veřejné
služby
čl. 3 Slučitelnost podpor byl 13
změněn na: Podporu vyňatou
Nařízením EK č. 800/2008 lze
kumulovat s další státní podporou
vyňatou podle tohoto nařízení,
pokud se tato opatření podpory
týkají
různých
vyčíslitelných
způsobilých nákladů.
Podporu vyňatou Nařízením EK
800/2008 nelze kumulovat s další
státní podporou vyňatou tímto
nařízením nebo podporou de
minimis
splňující
podmínky
stanovené v nařízení Komise (ES)
č. 1998/2006 [26], nebo s jiným
financováním Společenstvím ve
vztahu ke shodným – částečně či
plně se překrývajícím – způsobilým
nákladům, pokud by taková
kumulace vedla k překročení
nejvyšší intenzity podpory nebo
částky podpory platné pro danou
podporu podle tohoto nařízení.
nařízení komise č. 1628/2006 14
zaměněno za nařízení č. 800/2008
čl. 4 doplněn:“a to u projektů, 14
jejichž celkové náklady (tj. součet
způsobilých
a
nezpůsobilých
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výdajů) přesahují 1.000.000,- EUR,
a to při kurzu, který byl vyhlášen
Evropskou centrální bankou k datu
schválení
projektu
Výborem
Regionální
rady
regionu
soudržnosti Střední Morava. To
znamená, že u projektů, jejich
celkové
výdaje
nepřekročí
1 000 000 EUR, nebudou mít
dosažené příjmy projektu žádný
vliv na výši dotace“.
Vložena věta:

2

7

9.11.2009

„V případě, že oblast či podoblast
podpory vyžaduje notifikaci ze
strany Evropské komise, budou
výzvy k předkládání projektových
žádosti na tyto oblasti a podoblasti
podpory
vyhlášeny
řídícím
orgánem
až
po
schválení
notifikace.“

3

Upřesněno
počáteční
datum 13
způsobilosti výdajů u projektů
zakládajících veřejnou podporu.

7.2.2011

4

Ustanovení o čl. 87 – 89 Smlouvy 6
o ES bylo nahrazeno aktuálním čl.
107
–
109
Smlouvy
o
fungování EU.

10.8.2011

.

Za zpracovatelský tým
Verze č.

Jméno

06/2008

Iva Glacner

Podpis
datum

Ověřil
a Jméno

Schválil
Podpis
datum

Zdeněk
Bogoč

a Jméno

Podpis
datum

Ivan
Matulík
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1 Definice pojmu
Základní pravidla poskytování veřejné podpory vyplývají přímo z čl. 107-109 Smlouvy
o fungování EU.
Z čl. 107 Smlouvy o fungování EU vyplývá, že není-li uvedeno jinak, jsou se společným
trhem neslučitelné jakékoli formy podpory poskytované státem nebo ze státních prostředků,
které zvýhodňováním určitých podniků nebo určitých odvětví výroby narušují soutěž nebo
hrozí narušením soutěže, pokud nepříznivě ovlivňují obchod mezi členskými státy.
V období po vstupu ČR do EU se poskytování veřejné podpory řídí zákonem
č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, ve znění pozdějších
předpisů.
Výše uvedenou definici existence veřejné podpory (tzv. „state aid“) lze rozdělit do čtyř
podmínek:
1)

Musí být poskytována státem nebo ze státních prostředků:
Musí jít o veřejné zdroje, které zahrnují veškeré zdroje, které jsou administrovány
členským státem prostřednictvím národních, regionálních nebo místních institucí,
případně i jinými subjekty, které byly zřízeny nebo jsou kontrolovány státem.
Poskytovatel je orgán státu či organizace, která hospodaří se státními prostředky.

2)

Musí porušovat nebo hrozit porušením hospodářské soutěže:
Postačí potencionální hrozba narušení hospodářské soutěže.

3)

Musí zvýhodňovat určité podniky nebo určitá odvětví výroby:
Výhodou se zde myslí jakýkoli prospěch, který by příjemce nezískal za běžných tržních
podmínek. Forma výhody může být jakákoliv. Právo EU nezná taxativní výčet forem
veřejné podpory.
„Podnikem“ podle práva EU je jakýkoli subjekt bez ohledu na právní status či způsob
financování vyvíjející ekonomické aktivity, a to nejen ty, jejichž předmětem je vytvářet
zisk, ale i ty, jejichž, dotčená činnost by mohla zisk vytvářet. Do „podniku“ je zahrnut
soukromý i veřejný sektor.
Z veřejné podpory je tak vyloučena jakákoliv podpora jednotlivcům.

4)

Musí poškozovat obchod mezi členskými státy:
Podmínka vlivu podpory na obchod mezi členskými státy je téměř vždy naplněna,
neboť existuje jen velmi málo činností, které nejsou a nemohou mít přeshraniční
dopad. Tato podmínka nemusí být naplněna tehdy, kdy se jedná o velmi lokalizované
aktivity.

Veřejnou podporu zakládá pouze opatření, které kumulativně splňuje všechny výše uvedené
znaky. Taková podpora je neslučitelná se společným trhem a tedy zakázaná.
Obecný zákaz poskytování veřejné podpory však připouští výjimky, které jsou základním
způsobem vymezeny přímo ve Smlouvě ES a které jsou dále specifikovány v prováděcích
předpisech EU.

Datum vydání:
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2 Veřejná podpora ve vztahu k projektům financovaných
ze zdrojů EU
Pro veřejnou podporu ve vztahu k projektům financovaným ze zdrojů EU platí, že projekty
financované ze zdrojů EU:
1)

nesmí zakládat veřejnou podporu,

2)

pokud veřejnou podporu zakládají, musí být povoleny na základě aplikace výjimek ze
zákazu veřejné podpory (tzv. blokové výjimky),

3)

pokud veřejnou podporu zakládají a nelze podporu zařadit pod režim povolených
výjimek, potom není možné poskytnutí podpory bez získání souhlasu Evropské
komise, tzv. notifikace,

4)

ve všech ostatních případech nelze žádnou podporu projektům financovaných ze
zdrojů EU poskytnout.

Výše dotace se odvíjí od toho, zda projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu.
V případě, že oblast či podoblast podpory vyžaduje notifikaci ze strany Evropské komise,
budou výzvy k předkládání projektových žádosti na tyto oblasti a podoblasti podpory
vyhlášeny řídícím orgánem až po schválení notifikace.

2.1 Projekty nezakládající veřejnou podporu
U projektů nezakládajících veřejnou podporu může výše podpory ze strukturálních fondů
(ERDF) dosáhnout až 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Projekty nezakládající
veřejnou podporu však mohou vytvářet příjmy ve smyslu čl. 55 nařízení Rady (ES)
č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti.

2.2 Projekty zakládající veřejnou podporu
Poskytnutí dotace (nebo jiné výhody) jednomu podniku ve smyslu práva EU, obvykle naruší
nebo hrozí narušením hospodářské soutěže v daném odvětví.
O veřejnou podporu se jedná, jsou-li následující podmínky naplněny současně:
1)

podpora je poskytnutá z veřejných prostředků;

2)

udělení podpory přináší výhodu pro daný podnik;

3)

podpora je selektivní – zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví výroby;

4)

podpora ovlivní obchod mezi členskými státy (zde se hledí na to, zda v dané oblasti
existuje tzv. relevantní trh a dalším hlediskem je ovlivnění obchodu mezi členskými
státy).

U projektů zakládajících veřejnou podporu bude poskytována veřejná podpora
zejména v následujících úrovních:
a) podpora poskytovaná v souladu s pravidlem de minimis (dle Nařízení komise
č. 1998/2006, o použití čl. 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis
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b) podpora poskytovaná v souladu s obecným nařízením o blokových výjimkách (dle
Nařízení EK č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují
určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem.
Poskytnutá veřejná podpora nesmí překročit limity podpory stanovené v Regionální mapě
intenzity veřejné podpory pro období 2007-13. Dne 1. 1. 2007 nabyla účinnosti Pravidla pro
národní regionální pomoc č. 2006/C 54/08 na léta 2007-2013, která nově stanovují
maximální intenzitu veřejné podpory. V souvislosti s Pravidly se bude v České republice
uplatňovat nová regionální mapa schválená Evropskou komisí.
Regionální mapa intenzity veřejné podpory - určuje maximální míru veřejné podpory
(procento z vhodných investičních nákladů), která může být investorovi poskytnuta v daném
regionu soudržnosti NUTS II. Pro NUTS II Střední Morava je to obecně 40%. Malé podniky
mohou obdržet maximální míru veřejné podpory zvýšenou o 20%, střední podniky o 10%.

2.3 De minimis
Je podporou malého rozsahu. Rozhodné období pro počítání stropu de minimis je stanovena
na období 3 let, ve smyslu fiskálních roků používaných k daňovým účelům. Základní hranice
u de minimis je stanovena na 200 tisíc eur pro jeden podnik za období 3 fiskálních let.
Opatření de minimis není v užším slova smyslu povolenou výjimkou ze zákazu poskytování
veřejné podpory, protože poskytnuté podpory do výše administrativně stanovené hranice
nesplňují základní znaky veřejné podpory, a to ohrožení nebo poškození obchodu mezi
členskými státy a ohrožení nebo poškození hospodářské soutěže. Proto nezakládají
veřejnou podporu.
Podpora de minimis nesmí být použita na:


podpory na činnosti spojené s vývozem do třetích zemí nebo do členských států zejména
podpory přímo spojené s vyváženým množstvím, na vytvoření a provoz distribuční sítě
nebo jiné běžné výdaje související s vývozní činností



podpory závislé na užití domácích produktů na úkor dovážených produktů



podpory udělené podnikům v obtížích

Bude-li poskytnuta v rámci ROP Střední Morava podpora de minimis musí, být příslušný
podnik informován poskytovatelem podpory o charakteru podpory de minimis a musí být od
něj vyžádány úplné údaje o podpoře de minimis, kterou podnik během posledních 3 let
získal.
Překročí-li celková částka podpory poskytnutá podle určitého opatření podpory tento strop,
nelze v době poskytnutí podpory ani v podějším období využít právní výhody plynoucí
z nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ani část celkové částky podpory, která tento strop
nepřekračuje. V takovém případě nelze využít výhodu plynoucí z tohoto nařízení pro opatření
podpory ani v době, kdy je podpora poskytnuta, ani k žádnému pozdějšímu okamžiku.
Záznamy týkající se určitého režimu podpory de minimis se archivují po dobu 10 let ode dne,
kdy byla podle tohoto režimu udělena poslední individuální podpora, nejméně však do
31. 12. 2021.
Podporu v rámci opatření de minimis nelze použít tzv. kumulativně, tj. na shodné způsobilé
výdaje spolu s dalšími blokovými výjimkami, za předpokladu, že by došlo k překročení míry
podpory pro danou výjimku).
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V rámci některých oblastí podpory ROP Střední Morava nelze vyloučit, že nastane situace
tzv. přenášení podpory de minimis prostřednictvím projektu na jiné subjekty (podniky) než je
příjemce podpory z ROP Střední Morava. Příjemce je v takovém případě považován za
poskytovatele podpory jiným subjektům.
Důsledkem toho vzniká příjemci podpory z ROP Střední Morava povinnost sdělit podniku,
který má být zvýhodněn, přesnou částku podpory a upozornit ho na charakter de minimis
podpory s výlučným odvoláním na uvedené na Nařízení uvedené výše.
Současně příjemce podpory z ROP Střední Morava ověří, zda podpora de minimis není
poskytována podniku v obtížích a zda poskytnutím nedojde k překročení hranice podpory de
minimis (tj. 200 tisíc eur během 3 let).
Zároveň je příjemce podpory z ROP Střední Morava povinen evidovat takto poskytované
podpory de minimis.
Podpora de minimis nesmí být poskytnuta na kvantifikovatelné proexportní aktivity, lze však
podpořit uvádění nových produktů na nové trhy.

2.4 Regionální podpora
Evropská komise přijala dne 6. 8. 2008 Nařízení EK č. 800/20081, 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). Nařízení bude použito na režimy
podpory, které vstoupí v platnost nebo jejichž provádění je zahájeno po 29. 8. 2008. Míra
spolufinancování z prostředků EU se vztahuje pouze ke způsobilým výdajům, které jsou
mapou regionální podpory stanoveny pro region soudržnosti Střední Morava obecně na
40%. Malé podniky mohou obdržet maximální míru veřejné podpory zvýšenou o 20%, střední
podniky o 10%.
V případě, že se podpora vypočítává na základě hmotných nebo nehmotných investičních
nákladů nebo na základě převzetí nákladů v případě převzetí podniků, musí příjemce
poskytnout finanční příspěvek ve výši alespoň 25 % způsobilých nákladů, buď z vlastních
zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou
veřejnou podporu. V případě, že maximální intenzita podpory schválená podle vnitrostátní
mapy regionální podpory dotyčného členského státu, případně zvýšená v souladu
s odstavcem 4, přesahuje 75 %, je finanční příspěvek příjemce odpovídajícím způsobem
snížen.
O jaký typ podniku se jedná, uvede žadatel v „Prohlášení žadatele pro stanovení horní
hranice veřejné podpory“ v přílohách č. 1 a 2 tohoto metodického pokynu Charakteristika
žadatele o veřejnou podporu. Žadatel zde podepíše pouze to prohlášení, které se ho týká.
Obecně platí, že regionální podporu je nutné poskytovat na základě víceodvětvového režimu
podpory, který je nedílnou součástí regionální rozvojové strategie s jednoznačně
definovanými cíli. V rámci takového režimu mohou mít příslušné orgány právo stanovit
priority investičních projektů podle jejich významu pro daný region.
Podmínky platné pro investiční podporu:
Aby byly náklady považovány za způsobilé, investice musí sestávat z:
1)

investice do hmotného a nehmotného majetku v souvislosti se:
a) založením nové provozovny;
b) rozšířením stávající provozovny;

1

Blíže dále k regionální podpoře viz Pokyny k regionální podpoře na období 2007 - 2013 č. 2006/C 54/08
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c) rozšířením výrobního sortimentu provozovny o nové, dodatečné výrobky;
d) zásadní změnou celkového výrobního postupu stávající provozovny
nebo
2)

nabytí kapitálového majetku přímo spojeného s provozovnou. V případě, že
provozovna byla uzavřena nebo by byla uzavřena, pokud by nedošlo k jejímu
odkoupení, a tento majetek odkoupil nezávislý investor, v případě převedení malého
podniku v rámci rodiny původního vlastníka nebo původních vlastníků nebo jeho
převod na zaměstnance se podmínka, že majetek musí odkoupit nezávislý investor,
nepoužije.

Nehmotný majetek musí splňovat tyto podmínky:
a) musí se používat výhradně v podniku, který je příjemcem podpory,
b) musí se s ním nakládat jako s umořitelnými aktivy,
c) musí být pořízen od třetích stran za tržních podmínek,
d) v případě investiční podpory pro malé a střední podniky musí být zahrnuty do majetku
podniku alespoň po dobu tří let; v případě regionální investiční podpory musí být veden
na straně aktiv podniku a zůstat v provozovně, která je příjemcem podpory, v případě
malých a středních podniků po dobu nejméně 5 let nebo 3 let.
Hmotným majetkem se rozumí aktiva vztahující se k pozemkům, budovám
a k závodu/strojnímu zařízení. V případě převzetí provozovny je nutné brát v úvahu pouze
náklady vynaložené na zakoupení majetku od třetích stran, a to za předpokladu, že
transakce proběhla za tržních podmínek.
Výdaje na pozemky, budovy, závod/strojní zařízení (v odvětví dopravy nejsou pro podporu
počátečních investic způsobilé výdaje na nákup dopravního zařízení – movitého majetku)
jsou způsobilé pro podporu na počáteční investice.
S výjimkou malých a středních podniků a převzetí provozovny musí být nabytý majetek nový.
V případě převzetí je třeba odečíst majetek, na jehož pořízení byla již dříve poskytnuta
podpora.
Nehmotným majetkem se rozumí aktiva vzniklá převodem technologie formou nabytí
patentových práv, licencí, know-how nebo patentem nechráněných technických znalostí.
U malých a středních podniků je možné vždy zohlednit v plné výši náklady na nehmotné
investice prostřednictvím převodu technologie formou nabytí patentových práv, licencí,
know-how nebo patentem nechráněných technických znalostí. U velkých společností jsou
tyto náklady způsobilé pouze do výše 50 % celkových způsobilých investičních výdajů na
projekt.
Investice na obnovu, které nesplňují některou z uvedených podmínek, nejsou proto pod tento
pojem zahrnuty.
Výše vymezené počáteční investice u oblasti podpory cestovnímu ruchu musí být
realizovány v následujících podnikatelských činnostech souvisejících s cestovním ruchem:
a) ubytování,
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b) stravování a pohostinství;
c) činnosti cestovních agentur a kanceláří a jiné rezervační a související činnosti;
d) tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti;
e) činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení;
sportovní, zábavní a rekreační činnosti.

f)

Je důležité zajistit, aby regionální podpora měla skutečný pobídkový účinek k investování,
k němuž by v podporovaných oblastech jinak nedošlo. Podporu lze tedy poskytnout pouze
na základě tohoto režimu podpory, jestliže:
a) příjemce podal žádost
b) orgán odpovědný za provádění režimu podpory písemně a na základě podrobného
ověření potvrdil, že projekt ještě před zahájením prací na projektu v zásadě vyhověl
podmínkám způsobilosti stanoveným v režimu podpory.
Za účelem zajištění skutečného a trvalého příspěvku investice k rozvoji regionu
(udržitelnost projektu), je nutné regionální investiční podporu podmínit požadavkem, aby
předmětná investice zůstala v daném regionu nejméně po dobu 5 let (příp. 3 let, je-li
příjemce dotace malým nebo středním podnikatelem) ode dne finančního ukončení projektu.
Případné upřesnění pojmů je uvedeno v MP Způsobilé výdaje
Blokové výjimky dle Nařízení EK č. 800/2008 se bude využívat při poskytnutí dotace na
projekty zakládající veřejnou podporu, ovšem splňující všechny podmínky stanovené tímto
nařízením, tj. investice na počáteční investice.

2.5 Institut obecného hospodářského zájmu
Jde o situaci, kdy je třeba zajistit určité služby ve veřejném zájmu, na jejichž financování se
podílí veřejné rozpočty s cílem zabezpečit poskytování těchto služeb. Musí být naplněny tyto
podmínky:
1)

musí existovat jasně definovaný závazek veřejné služby;

2)

kompenzace musí být stanovena na základě transparentních a objektivních ukazatelů;

3)

výše kompenzace musí být omezena rozsahem nezbytným k pokrytí nákladů
vynaložených výlučně za účelem poskytnutí veřejné služby;

4)

náklady musí odrážet chování efektivně fungující společnosti.

Služba ve veřejném zájmu je činností vykonávanou ve veřejném zájmu. Jsou-li splněny
všechny následující podmínky (viz Rozhodnutí komise ze dne 28. 11. 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, bude se
jednat o podporu slučitelnou s trhem EU:
a) žadatel doložil, že jde o typickou službu, za jejíž zajištění má odpovědnost veřejná
správa – veřejná správa prokazatelně rozhodla, že se jedná o službu veřejného zájmu;
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b) žadatel prokázal, že tuto službu není možné zajistit za tržních podmínek, protože není
ekonomicky zisková a zároveň, protože ji nikdo na relevantním trhu nezajišťuje, nelze
narušit ani hospodářskou soutěž (musí být splněny obě části bodu b);
c) žadatel prokázal, že touto službou, byť teoreticky, nenaruší obchod mezi členskými státy
EU – zejména proto, že služba je určena jen pro místní obyvatelstvo a nemá žádný
přeshraniční dopad.
Podmínky, za kterých se bude jednat o závazek veřejné služby:
1) příjemci je svěřen výkon těchto služeb členským státem:
a) službu musí členský stát definovat (obecně závazným předpisem, jiným právním
aktem, smlouvou), v pověření musí být vymezena povaha, rozsah a trvání závazku,
označení dotčeného podniku a území, povaha případných výhradních nebo
zvláštních práv udělených dotčenému podniku, ukazatele pro výpočet, kontrolu
a hodnocení vyrovnávací platby, opatření směřující k vyloučení a vrácení jakékoliv
nadměrné vyrovnávací platby;
b) jedná se o podnik, který spadá do některé z kategorií podniků, na něž se vztahuje
rozhodnutí Komise 2005/842/ES (Altmark). Tj::


podnik, jehož průměrný roční obrat před zdaněním nesmí přesáhnout částku
100 mil. v průběhu dvou fiskálních let předcházejících roku, kdy byl daný podnik
pověřen poskytováním služeb v obecném hospodářském zájmu, pokud roční
vyrovnávací platba nepřesáhne 30 milionů EUR;



nemocnice, které vykonávají činnosti, které jsou členským státem označeny za
služby obecného hospodářského zájmu;



jiné subjekty, např. letiště a přístavy, kde v průběhu dvou rozpočtových let
předcházejících roku, kdy bylo vydáno pověření službou obecného
hospodářského zájmu, nepřevýšil roční počet cestujících 1.000.000 osob na
letištích a 300.000 osob v přístavech.
Rozhodnutí 2005/842/ES (Altmark) se však v žádném případě nepoužije na
vyrovnávací platby poskytované podnikům v odvětví pozemní dopravy.
V případě letecké a námořní dopravy se Rozhodnutí vztahuje pouze na ty
vyrovnávací platby, které byly poskytnuty v souvislosti se závazkem veřejné
služby, který vyhovuje podmínkám nařízení č. 2408/92 a nařízení č. 3577/92.

2) vyrovnávací platba:
a) je poskytnuta pouze v nezbytném rozsahu pro plnění závazku veřejné služby (je však
potřeba zohlednit příslušné příjmy za poskytovanou veřejnou službu a přiměřený
výnos z vlastního kapitálu za plnění závazku veřejné služby);
b) nesmí být využita na jinou činnost. Pokud jsou finanční prostředky z vyrovnávací
platby využity na poskytování jiných služeb či pro aktivity na jiném trhu, jde
o neslučitelnou podporu, která musí být vrácena;
3) ukazatele, na základě kterých je vypočtena výše platby jsou určeny předem objektivním
a transparentním způsobem;
4) podnik je nutno vybrat procedurou v souladu s platnou legislativou (veřejných zakázek,
koncesní zákon). Pokud nebyl podnik, pověřený plněním závazku veřejné služby,
v určitém případě vybrán prostřednictvím procesu zadávání veřejných zakázek, který by
umožnil vybrat uchazeče schopného poskytovat předmětné služby s nejnižšími náklady
pro Společenství, musí být výše vyrovnávací platby určena na základě analýzy nákladů,

Datum vydání:
10. 8. 2011

V 06 MP VP 6.4

Stránka 12 z 14

Metodický pokyn Veřejná podpora
které běžný, řádně řízený podnik disponující odpovídajícími dopravními prostředky
vynaložil na plnění těchto závazků, přičemž je třeba zohlednit příslušné příjmy
a přiměřený zisk za plnění těchto závazků.

3 Slučitelnost podpor
Podpora poskytnutá projektu v rámci ROP Střední Morava není slučitelná s podporou
poskytnutou na týž projekt z jiného dotačního programu České republiky. To neplatí
o příspěvcích ze státního rozpočtu, krajů a obcí, které přímo souvisejí s finančním plánem
projektu, tzn. jsou-li poskytnuty na spolufinancování projektu a také u projektů
spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Podporu vyňatou Nařízením EK č. 800/2008 lze kumulovat s další státní podporou vyňatou
podle tohoto nařízení, pokud se tato opatření podpory týkají různých vyčíslitelných
způsobilých nákladů.
Podporu vyňatou Nařízením EK 800/2008 nelze kumulovat s další státní podporou vyňatou
tímto nařízením nebo podporou de minimis splňující podmínky stanovené v nařízení Komise
(ES) č. 1998/2006 [26], nebo s jiným financováním Společenstvím ve vztahu ke shodným –
částečně či plně se překrývajícím – způsobilým nákladům, pokud by taková kumulace vedla
k překročení nejvyšší intenzity podpory nebo částky podpory platné pro danou podporu podle
tohoto nařízení.
Příjemce dodržování tohoto závazku potvrzuje svým podpisem ve Smlouvě o poskytnutí
dotace na individuální projekt, ve Smlouvě o poskytnutí dotace.

4 Veřejná podpora a způsobilé výdaje
Způsobilé výdaje jsou ve specifickém vztahu k otázce veřejné podpory. Z hlediska přímé
aplikovatelnosti je problematika veřejné podpory nadřazená problematice způsobilosti
výdajů. Povinnost respektovat veřejnou podporu vyplývá přímo ze článku 87 Smlouvy
o založení ES. Pravidla veřejné podpory jsou určující pro definování množiny způsobilých
výdajů a mají horizontální působnost. Veškerá pravidla upravující konkrétní podmínky
čerpání finančních prostředků z Fondů EU jsou v důsledku toho upřesňujícími pravidly, která
jen dále zachovávají nebo zpřísňují omezení pro poskytování podpor. Způsobilým výdajem
může být jen takový náklad projektu, který nezakládá zakázanou veřejnou podporu. Náklad
projektu, který nezakládá zakázanou veřejnou podporu, nicméně nemusí být způsobilým
výdajem.
Pro projekty zakládající veřejnou podporu platí, že za počáteční datum způsobilosti výdajů je
považováno datum, kdy žadatel obdrží oznámení o schválení projektové žádosti
k dopracování, kde je písemně potvrzeno, že projekt splňuje podmínky způsobilosti
vymezené podmínkami pro regionální investiční podporu s výhradou konečného výsledku
podrobného prověření dle Nařízení Komise č. 800/2008, 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).
Jedině Evropská komise může, po podrobném prověření projektů zakládajících veřejnou
podporu ve smyslu Nařízení Komise č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88
Smlouvy o ES, prohlásit určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné
nařízení o blokových výjimkách).
Obdržením písemného potvrzení, že projekt splňuje podmínky způsobilosti vymezené
podmínkami pro vnitrostátní regionální investiční podporu, nevzniká žadateli nárok na
schválení projektu ani na poskytnutí dotace.
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Blíže se problematice způsobilých výdajů věnuje Metodický pokyn – Způsobilé výdaje.

5 Projekty vytvářející příjmy
Projekt vytvářející příjmy je definován v čl. 55 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního
fondu a Fondu soudržnosti. Obecně se dá říci, že projektem vytvářejícím příjmy se rozumí
jakýkoliv projekt nezakládající veřejnou podporu, ovšem zahrnující investici do infrastruktury,
za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakýkoliv projekt
nezakládající veřejnou podporu, ovšem zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov
nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu. Při podání žádosti o pomoc z fondů EU se
způsobilé výdaje snižují o tyto příjmy, pokud jsou známy, nejpozději však v okamžiku podání
poslední žádosti o platbu, a to u projektů, jejichž celkové náklady (tj. součet způsobilých
a nezpůsobilých výdajů) přesahují 1.000.000,- EUR, a to při kurzu, který byl vyhlášen
Evropskou centrální bankou k datu schválení projektu Výborem Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Morava. To znamená, že u projektů, jejich celkové výdaje nepřekročí
1 000 000 EUR, nebudou mít dosažené příjmy projektu žádný vliv na výši dotace. Pravidla
pro projekty vytvářející příjmy se neaplikují na projekty podléhající pravidlům o veřejné
podpoře ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení ES.
U pronájmu, prodeje a jakéhokoli jiného přímého poskytování služeb je třeba dbát na
transparentnost a transakce musí proběhnout za tržních podmínek, aby se zabránilo přenosu
veřejné podpory.
Blíže se uvedené problematice věnuje Metodický pokyn – Projekty vytvářející příjmy.

Přílohy:
Příloha č. 1:

Charakteristika žadatele o veřejnou podporu – prohlášení žadatele - malého
podniku, pro stanovení horní hranice veřejné podpory, pokud se nejedná
o partnerské a propojené podniky

Příloha č. 2:

Charakteristika žadatele o veřejnou podporu – prohlášení žadatele - malého
podniku středního podniku a velkého podniku pro stanovení horní hranice
veřejné podpory, jedná li se o partnerský a propojený podnik dle doporučení
Komise 2003/361/ES
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