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A. Veřejná podpora 

A.1 Právní rámec

Veřejná podpora je definována Smlouvou o fungování Evropské Unie v článku 107 jako podpora 
splňující následující definiční znaky: jedná se o podporu z veřejných zdrojů, která je směřovaná podniku 
nebo skupině podniků a která má potenciál ovlivnit hospodářskou soutěž do té míry, že může být 
narušen obchod mezi členskými státy.

Jednotlivá kritéria výše uvedené definice lze blíže objasnit následujícím způsobem:

a) pravidla veřejné podpory pokrývají pouze opatření, při kterých dojde k přesunu státních 
(veřejných) prostředků (může se jednat o prostředky národní, regionální, obecní, prostředky 
veřejných bank, nadací atd.). Veřejná podpora nemusí být poskytnuta přímo státem 
samotným. Může dojít k jejímu poskytnutí také ze strany soukromých či veřejných 
zprostředkovatelů určených státem, např. v případě, kdy je soukromá banka pověřená 
správou prostředků státního programu podpory. Přesun finančních prostředků představující 
poskytnutí veřejné podpory může mít také různé formy: dotace, slevy na dani, záruky za úvěr, 
odpuštění penále apod.; 

b) ke zvýhodnění určitého podniku (odvětví výroby) dochází, když poskytnutím státních 
(veřejných) prostředků podnik (odvětví výroby) získá výhodu, kterou by za běžných tržních 
podmínek nezískal. Podnikem je ve smyslu pravidel veřejné podpory jakýkoliv subjekt, bez 
ohledu na právní formu, který na trhu nabízí zboží a/nebo služby. Pokud příjemce podpory 
získává výše zmíněné zvýhodnění na úkor ostatních soutěžitelů, tzn. opatření je selektivní 
nikoli obecné (určené všem soutěžitelům bez rozdílu na daném trhu členského státu), je 
splněno jedno z kritérií definice poskytnutí veřejné podpory. Opatření je považováno za 
selektivní např. ve chvíli, kdy poskytovatel veřejné podpory uplatňuje volné uvážení při výběru 
příjemce podpory nebo pokud je omezena platnost opatření pouze na část území členského 
státu či určité odvětví výroby;

c) k potenciálnímu narušení soutěže a
d) ovlivnění obchodu mezi členskými státy dochází již ve chvíli, kdy příjemce podpory 

vykonává ekonomické aktivity a účastní se trhu, na kterém probíhá obchod mezi členskými 
státy. Pravidla veřejné podpory jsou relevantní pro všechny žadatele a příjemce podpory bez 
ohledu na právní status v případě, že v souvislosti s projektem lze příjemce charakterizovat 
jako podnik (dochází nebo bude docházet k nabídce zboží nebo služeb na trhu). Podle této 
definice může být podnikem i obec, nezisková organizace nebo spolek a další subjekty.

O veřejnou podporu se jedná pouze tehdy, pokud jsou naplněny všechny 4 znaky uvedené pod 
písmeny a) až d).

Obecně je taková podpora zakázaná, ale z tohoto zákazu existují výjimky ve formě sekundárních 
předpisů uvedených níže. V rámci těchto výjimek je možné poskytovat podpory projektům, které 
přispívají k naplňování cílů EU a kde je dopad na trh vyvážen pozitivním přínosem. Sekundární předpisy 
definují jak podmínky a cíle, tak formy podpory, kterými se členské státy řídí při přípravě a provádění 
programů podpor nebo při udělování jednotlivých podpor projektům.

V rámci Národního programu Životní prostředí (dále jen NPŽP) bude podpora poskytována z veřejných 
zdrojů a naplnění všech ostatních znaků veřejné podpory je variabilní v závislosti na charakteru projektu 
a jeho výstupech a výsledcích.
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A.2 Sekundární předpisy

Pro NPŽP 2014-2020 bude poskytována veřejná podpora podle následujících kategorií veřejných 
podpor (plné znění předpisů je uvedeno na www.compet.cz):

 Blokové výjimky A.2.1.1 – Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým 
se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie 
podpory za slučitelné s vnitřním trhem tzv. obecné nařízení o blokových výjimkách - GBER - 
pouze vybrané relevantní články (dále jen „Nařízení GBER“).

 Podpora de minimis A.2.1.3 – Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (dále 
jen podpora de minimis).

 Služby obecného hospodářského zájmu A.2.1.4 – Balíček Předpisů pro poskytování podpor 
v režimu závazku veřejné služby (dále jen SGEI).

Žadatel o podporu v podkladové dokumentaci k žádosti specifikuje charakter projektu (především 
s ohledem na podmínky jednotlivých potenciálně vhodných režimů pro poskytnutí veřejné podpory podle 
technického charakteru projektu, nebo podle následného využívání výstupů projektu) a jeho dopad na 
tržní prostředí. Na základě těchto informací, případně po konzultaci s poskytovatelem dotace, provede 
žadatel zařazení projektu pod pravidla veřejné podpory nebo mimo její rámec. 

Poskytovatel podpory může po konzultaci se žadatelem změnit kategorii veřejné podpory v závislosti 
na parametrech projektu.

A.2.1 Specifika a náležitosti jednotlivých kategorií veřejných podpor

A.2.1.1 Blokové výjimky

Nařízení GBER představuje komplexní právní základ pro poskytování slučitelných veřejných podpor pro 
širokou oblast cílů EU. Umožňuje poskytování podpor v kompetenci poskytovatele dotace bez 
předchozí komunikace s Evropskou komisí (dále jen EK) za předpokladu, že jsou dodrženy všechny 
obecné a specifické podmínky dané tímto Nařízením (specifikováno v článku 3).

Mezi obecné podmínky Nařízení GBER patří takzvané vymezení působnosti, včetně odvětvového 
omezení, které je definováno v kapitole 1, článku 1 Nařízení GBER. Podrobnosti k působnosti jsou 
uvedeny v příloze č. 1.

Podpora podle Nařízení GBER dále nemůže být poskytnuta žadateli, jemuž byl vydán inkasní příkaz 
k navrácení neoprávněné neslučitelné veřejné podpory. 

Podpora dle Nařízení GBER nemůže být poskytnuta podniku v obtížích dle článku 2 bodu 18 Nařízení 
GBER. Definice podniku v obtížích je uvedena v příloze č. 2.

Dalším základním požadavkem pro poskytnutí podpory podle Nařízení GBER v rámci NPŽP je, aby tato 
podpora měla motivační účinek (měnila chování podniků). Motivační účinek je splněn v případě, že 
žádost o podporu byla podána před zahájením prací na projektu. Za zahájení je obecně považováno 
odeslání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo zahájení stavebních nebo montážních prací, 
podle toho co nastane dříve a který případ je pro projekt relevantní. Za zahájení není považováno 
zpracování předběžných studií proveditelnosti, nákup pozemků nebo získání povolení. 

Podpory mohou být dle Nařízení GBER poskytovány pouze v limitované výši, pro jednotlivé projekty 
v rámci Nařízení GBER proto platí individuální notifikační prahy (uvedeny u jednotlivých článků), které 
se liší podle kategorie podpory a do jejichž výše lze podporu poskytnout bez předchozího projednání 
s EK. Při jejich překročení by byla nutná notifikace podle příslušného Rámce nebo Pokynů. Prahové 
hodnoty se nesmí obcházet tím, že se projekty rozdělí.

Žadatel o podporu, který je malým nebo středním podnikem doloží k žádosti relevantní podklady pro 
posouzení velikosti podniku, včetně informací o partnerských a propojených podnicích pro potřeby 

http://www.compet.cz/
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přiznání bonusu pro malé a střední podniky (dále jen „MSP“) u podpor, kde je tento bonus poskytován, 
nebo u podpor, jejichž poskytnutí je možné pouze pro MSP. Definice MSP je uvedena v příloze č. 3.

Důležitým znakem, společným pro většinu kategorií podpory poskytovaných podle Nařízení GBER 
(oddíl 7 – podpora na ochranu životního prostředí), je fakt, že podporu je možné poskytnout pouze na 
opatření, které povede k nadstandardní ochraně životního prostředí. Nadstandardní ochrana je obvykle 
definována ve vztahu k normám EU. K přísnější národní právní úpravě se nepřihlíží. Další možností 
nadstandardní ochrany je realizace opatření nevynutitelného právní úpravou (článek 45). Způsobilé 
výdaje pro výpočet veřejné podpory v tomto oddíle jsou obvykle posuzovány v porovnání s alternativní 
investicí – standardním opatřením nebo chováním žadatele. Za standardní opatření (alternativní 
investici) je považována investice, kterou by žadatel pravděpodobně realizoval bez podpory, případně 
investice vynutitelná právní úpravou. Žadatel, jehož projekt bude podpořen v rámci oddílu „podpora na 
ochranu životního prostředí“, doloží jako součást žádosti o podporu popis a ocenění alternativní 
investice, je-li pro jeho projekt relevantní (články: 36, 38, 40, 41, 46 a 47 Nařízení GBER).

Podpora dle Nařízení GBER bude poskytována na základě schématu oznámeného EK a evidovaného 
pod číslem SA 41 838.

V rámci NPŽP budou podpory z důvodu zaměření programu poskytovány pouze podle vybraných 
relevantních článků Nařízení GBER. Podrobnosti a specifické požadavky k jednotlivým článkům jsou 
uvedeny v následující kapitole.

A.2.1.2 Oblasti (tzv. kategorii) podpory Nařízení GBER

A.2.1.2.1 Regionální investiční podpora (článek 14)

Podpora nemůže být poskytnuta do vyloučených odvětví, která jsou specifikována článkem 13 Nařízení 
GBER. Seznam vyloučených odvětví je uveden v příloze č. 4.

Podpora může být poskytnuta pouze na prvoinvestici, žadatel v podkladové dokumentaci specifikuje, 
o jaký typ prvoinvestice z následujícího výčtu se jedná:

 Výstavba nové provozovny.
 Navýšení kapacity stávající provozovny.
 Rozšíření provozovny o nové dodatečné výrobky – způsobilé náklady musí být minimálně 

o 200 % vyšší, než účetní hodnota znovupoužitého majetku, která je zachycena v účetním 
období, které předchází zahájení prací.

 Zásadní změna výrobního postupu – způsobilé výdaje musí být vyšší než odpisy provedené 
z účetního majetku, jež je používán pro činnost, jež má být modernizována.

Příjemce musí potvrdit, že neprovedl přemístění do provozovny, do které se má počáteční investice, na 
niž se podpora požaduje, uskutečnit, během dvou let předcházejících žádosti o podporu a zaváže se, 
že tak neučiní až do doby dvou let po dokončení počáteční investice, na niž se podpora požaduje.

Intenzita podpory: stanovena v souladu s mapou regionální podpory pro období 2014-2020 (regionální 
mapa je uvedena v příloze č. 5). 

Podnik / podpora (%) Praha Ostatní regiony

Velký podnik 0 25

Střední podnik 0 35

Malý podnik 0 45
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Notifikační práh: upravená výše podpory, která přesahuje výši, která by byla poskytnuta projektu 
s investičními náklady 100 mil. EUR v podporovaném regionu (pro ČR 18,5 mil. EUR).

U projektů jejichž způsobilé výdaje přesahují částku 50 mil. EUR, dochází ke krácení intenzity podpory 
dle následujícího vzorce:

maximální výše podpory = R × (A + 0,50 × B + 0 × C),

kde: R je maximální intenzita podpory použitelná v dané oblasti podle schválené mapy regionální 
podpory a platná k datu poskytnutí podpory, s výjimkou navýšené intenzity podpory určené malým 
a středním podnikům; A představuje původních 50 mil. EUR způsobilých nákladů, B je část způsobilých 
nákladů v rozmezí 50 mil. EUR 100 mil. EUR a C je část způsobilých nákladů nad 100 mil. EUR. 

Způsobilé výdaje:

 investice do hmotného a nehmotného majetku,
 mzdové náklady odhadované na období 2 let, jež jsou spojeny s pracovními místy vytvořenými 

počáteční investicí,
 kombinace zmíněných nákladů, přičemž nesmí být překročena vyšší ze zmíněných částek.

A.2.1.2.2 Investiční podpora pro malé a střední podniky (článek 17)

Podpora je poskytována malým podnikům a středním podnikům na náklady na prvoinvestici.

Intenzita podpory:

Podnik / podpora (%) Praha Ostatní regiony

Střední podnik 10 10

Malý podnik 20 20

Notifikační práh: 7,5 mil. EUR.

A.2.1.2.3 Podpora na poradenské služby ve prospěch MSP (článek 18)

Podpora je poskytována na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací.

Intenzita podpory:

Podnik/podpora (%) Praha Ostatní regiony

Střední podnik 50 50

Malý podnik 50 50

Notifikační práh: 2 mil. EUR na podnik a projekt

Způsobilé výdaje:

 náklady na poradenské služby poskytnuté externími poradci. 

Uvedené služby nemají charakter stálé nebo pravidelné činnosti ani nesouvisejí s obvyklými provozními 
náklady podniku na služby jako například běžné daňové poradenství, pravidelné právní služby nebo 
reklama.
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A.2.1.2.4 Podpora na výzkumné a vývojové projekty

A.2.1.2.4.1 Experimentální vývoj (článek 25)

Intenzita podpory:

Podnik/podpora (%) Praha Ostatní regiony

Velký podnik 25 25

Střední podnik 35 35

Malý podnik 45 45

Notifikační práh: 15 mil. EUR na podnik a projekt. O takový případ se jedná tehdy, jestliže více než polovina 
způsobilých nákladů na projekt vzniká při činnostech, jež spadají do kategorie experimentálního vývoje.

Způsobilé výdaje:

 osobní náklady,
 náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu,
 náklady na budovy a pozemky v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu,
 náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence 

z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné 
služby využité výlučně pro účely projektu,

 dodatečné režijní a ostatní provozní náklady.

A.2.1.2.4.2 Podpora na studie proveditelnosti (článek 25)

Podpora na studie proveditelnosti v rámci přípravy výzkumných činností.

Intenzita podpory:

Podnik/podpora (%) Praha Ostatní regiony

Velký podnik 50 50

Střední podnik 60 60

Malý podnik 70 70

Notifikační práh: 7,5 mil. EUR na studii.

Způsobilé výdaje:

 osobní náklady,
 náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu,
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 náklady na budovy a pozemky v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu,
 náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence 

z vnější zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné 
služby využité výlučně pro účely projektu,

 dodatečné režijní a ostatní provozní náklady.

A.2.1.2.4.3 Podpora na inovace určené malým a středním podnikům (článek 28)

Intenzita podpory:

Podnik/podpora (%) Praha Ostatní regiony

Střední podnik 50 50

Malý podnik 50 50

Notifikační práh: u podpory na inovace určené malým a středním podnikům 5 mil. EUR na podnik a 
projekt.

Způsobilé výdaje:

 náklady na získání, uznání a obranu patentů a dalších nehmotných aktiv,
 náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací.

A.2.1.2.4.4 Podpora na inovace postupů a organizační inovace (článek 29)

Intenzita podpory:

Podnik/podpora (%) Praha Ostatní regiony

Střední podnik 50 50

Malý podnik 50 50

Notifikační práh: 7,5 milionu EUR na podnik a projekt.

Způsobilé výdaje:

 osobní náklady,
 náklady na nástroje, vybavení, budovy a pozemky v rozsahu a za období, kdy jsou využívány 

pro projekt,
 náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, které byly zakoupeny nebo na něž byla 

pořízena licence od vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek,
 dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné 

výrobky, které vznikly přímo v důsledku provádění projektu.
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A.2.1.2.5 Podpora na vzdělávání (článek 31)

Podpora nesmí být poskytnuta na vzdělávání, které podnik organizuje za účelem, aby dodržel závazné 
vnitrostátní normy vzdělávání.

Intenzita podpory:

Podnik/podpora (%) Praha Ostatní regiony

Velký podnik 50 50

Střední podnik 60 60

Malý podnik 70 70

Notifikační práh: 2 mil. EUR na vzdělávací projekt.

Způsobilé výdaje:

 osobní náklady školitelů za hodiny, během kterých se školitelé účastní vzdělávání,
 provozní náklady školitelů a školených osob přímo spojené s projektem vzdělávání, např. 

cestovní výdaje,
 výdaje na materiál a vybavení přímo spojené s projektem,
 odpisy nástrojů a vybavení v rozsahu, který připadá na jejich výlučné používání pro projekt 

vzdělávání,
 náklady na ubytování způsobilé nejsou, s výjimkou minimálních nezbytných nákladů na 

ubytování školených osob, jedná-li se o pracovníky se zdravotním postižením,
 náklady na poradenské služby týkající se projektu vzdělávání,
 osobní náklady školených osob a obecné nepřímé náklady (správní náklady, nájemné, režijní 

náklady) připadající na hodiny, během nichž se školené osoby účastní vzdělávání.

A.2.1.2.6 Podpora pro podniky, které dosáhnou vyšší úrovně ochrany životního prostředí nad 
rámec norem EU nebo na zvýšení ochrany životního prostředí v případě absence 
norem EU (článek 36)

Podpora může být poskytnuta na opatření jdoucí nad rámec norem ve vztahu k ochraně životního 
prostředí. Za normu je považována hodnota, kdy je poprvé dosaženo limitu z referenčního dokumentu 
o nejlepších dostupných technikách (dále jen BREF dokumentu), pokud je to pro projekt relevantní nebo 
hodnota limitu zakotveného v evropské právní úpravě, která se vztahuje ke konkrétnímu zdroji 
znečišťování. Relevantní jsou účinné i budoucí známé, avšak dosud neúčinné normy (tj. právní předpis 
je již přijat, je platný, ale dosud nenabyl účinnosti). I v těchto případech je možné podporu poskytnout 
pouze na překročení norem EU. K přísnějším národním normám se nepřihlíží, tj. i v případě, že existuje 
právní předpis, který stanovuje emisní limity, k těmto limitům se nepřihlíží.
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Intenzita podpory: 

Podnik / podpora (%) Praha Ostatní regiony

Velký podnik 40 55

Střední podnik 50 65

Malý podnik 60 75

Notifikační práh: 15 mil EUR.

Způsobilé výdaje:

 Náklady na opatření vedoucí k nadstandardní ochraně životního prostředí ponížené o náklady 
na opatření, které by žadatel realizoval/musel realizovat i bez podpory právě např. na dosažení 
normy EU (alternativní investice). 

 Za způsobilé výdaje se považují pouze rozdílové náklady (od zamýšlené investice odečteme 
alternativní investici). Pokud normy EU neexistují, způsobilé jsou veškeré náklady. Pokud 
alternativní investice neexistuje, způsobilé jsou veškeré náklady.

A.2.1.2.7 Podpora na včasné přizpůsobení se normám Unie (článek 37)

Podpora je poskytována podnikům na opatření, která jim umožní předčasně splnit normy EU. Za normu 
je považována hodnota, kdy je poprvé dosaženo limitu z BREF dokumentu, pokud je to pro projekt 
relevantní, nebo dosažení hodnoty limitu stanoveného v evropské právní úpravě, která se vztahuje ke 
konkrétnímu zdroji znečišťování.

Intenzita podpory (pokud je investice uvedena do provozu dříve než tři roky před účinností normy):

Podnik / podpora (%) Praha Ostatní regiony

Velký podnik 10 25

Střední podnik 15 30

Malý podnik 20 35

Intenzita podpory (pokud je investice uvedena do provozu tři až jeden rok před účinností normy):

Podnik / podpora (%) Praha Ostatní regiony

Velký podnik 5 20

Střední podnik 10 25

Malý podnik 15 30

Notifikační práh: 15 mil EUR.

Způsobilé výdaje:

 investiční náklady nezbytné k tomu, aby bylo možné řídit se přísnějšími normami, než jsou 
použitelné normy Unie.
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A.2.1.2.8 Investiční podpora energie z obnovitelných zdrojů (článek 41)

Intenzita podpory:

Podnik / podpora (%) Praha Ostatní regiony

Velký podnik 45 60

Střední podnik 55 70

Malý podnik 65 80

Notifikační práh: 15 mil EUR.

Způsobilé výdaje:

 dodatečné investiční náklady nezbytné k podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů.

U dodatečných zařízení ke stávajícímu zdroji se bude jednat o celkové investiční náklady. V případě 
výstavby/náhrady zdroje za účelem využití obnovitelného zdroje energie (dále jen OZE) je provedeno 
srovnání s méně šetrnou investicí o stejném instalovaném výkonu (např. uhelný kotel).

Nebo v případě některých malých zařízení:

Intenzita podpory:

Podnik / podpora (%) Praha Ostatní regiony

Velký podnik 30 45

Střední podnik 40 55

Malý podnik 50 65

Notifikační práh: 15 mil EUR.

Způsobilé výdaje:

 investiční náklady nezbytné k podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů (např. malé 
zařízení kde neexistuje alternativní investice).

V případě některých malých zařízení, u nichž nelze investici, která je méně šetrná k životnímu prostředí, 
identifikovat, protože tak malé elektrárny neexistují, způsobilé výdaje představují celkové investiční 
náklady vynaložené na dosažení vyšší úrovně ochrany životního prostředí.
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A.2.1.2.9 Investiční podpora na sanaci kontaminovaných lokalit (článek 45)

Podpora může být poskytnuta pouze podnikům, které nejsou znečišťovateli nebo jejich právními 
nástupci. Zároveň musí být zajištěno, že znečišťovatel neexistuje nebo není znám, případně není možné 
po něm požadovat, aby sanaci provedl (existuje v neživotaschopné podobě).

Intenzita podpory: až 100 % (bude poskytována maximální intenzita podpory podle pravidel NPŽP). 

Podnik / podpora (%) Praha Ostatní regiony

Velký podnik 100 100

Střední podnik 100 100

Malý podnik 100 100

Notifikační práh: 20 mil EUR.

Způsobilé výdaje:

 náklady spojené se sanací kontaminované lokality, od nichž se odečte navýšení hodnoty 
pozemku.

A.2.1.2.10 Investiční podpora na recyklaci a opětovné využití odpadu (článek 47)

 Podpora může být poskytnuta pouze na nakládání s odpadem jiných subjektů.
 Podpora nesmí pouze zvyšovat poptávku po materiálu k recyklaci, aniž by zvýšila jejich sběr.
 Recyklované nebo znovu využité materiály by jinak byly odstraněny nebo využity méně 

ekologickým způsobem (např. skládkovány).
 Musí být dodržen princip „znečišťovatel platí“ (podporu nelze využít na nakládání s vlastním 

odpadem podniků).
 Investice musí směřovat do postupů, které jsou dokonalejší než současný stav techniky.

Intenzita podpory: 

Podnik / podpora (%) Praha Ostatní regiony

Velký podnik 35 50

Střední podnik 45 60

Malý podnik 55 70

Notifikační práh: 15 mil EUR.

Způsobilé výdaje:

 dodatečné investiční náklady, které vedou k účinnějšímu způsobu recyklace nebo znovuvyužití 
po odečtení nákladů na standardní postupy recyklace a opětovného použití o stejné kapacitě, 
které by byly realizovány bez podpory (alternativní investice).

Alternativní investice: zařízení pro nakládání s odpady o stejné kapacitě, které je považováno za 
standardní.
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A.2.1.2.11 Podpora na energetickou infrastrukturu (článek 48)

Podpora se poskytuje ve prospěch energetické infrastruktury, jež se nachází v podporovaných 
oblastech. Na energetickou infrastrukturu se použije regulace tarifů a regulace přístupu v plném rozsahu 
podle právních předpisů v oblasti vnitřního trhu s energií.

Intenzita podpory: 100 % ze způsobilých výdajů po odečtení provozního zisku z investice (intenzita 
podpory bude určena výzvou).

Podnik / podpora (%) Praha Ostatní regiony

Velký podnik 100 100

Střední podnik 100 100

Malý podnik 100 100

Notifikační práh: 50 mil. EUR na podnik a investiční projekt.

Způsobilé výdaje:

 investiční náklady,
 od způsobilých výdajů se odečte provozní zisk, a to buď ex ante nebo uplatněním mechanismu 

zpětného vymáhání podpory,
 „provozním ziskem“ se rozumí kladný rozdíl mezi diskontovanými výnosy a diskontovanými 

provozními náklady za příslušnou dobu životnosti investice. K provozním nákladům patří 
např. osobní náklady, náklady na materiál, služby, komunikaci, energii, údržbu, nájemné 
a správní náklady, avšak pro účely tohoto nařízení k nim nejsou zahrnovány odpisy a finanční 
náklady, pokud na ně byla poskytnuta investiční podpora.

A.2.1.2.12 Podpora na ekologické studie (článek 49)

Podpora může být poskytnuta na studii související s ochranou životního prostředí – například na analýzy 
rizik potenciálně kontaminovaných lokalit. Nelze poskytnout velkým podnikům na energetické audity 
prováděné podle článku 8, odst. 4, Směrnice č. 2012/27/EU.

Intenzita podpory: 

Podnik / podpora (%) Praha Ostatní regiony

Velký podnik 50 50

Střední podnik 60 60

Malý podnik 70 70

Notifikační práh: 15 mil. EUR.

Způsobilé výdaje:

 náklady na studii.
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A.2.1.2.13 Podpora kultury a zachování kulturního dědictví (článek 53)

Podpora se poskytuje na kulturní účely a činnosti: 
a) muzea, archivy, knihovny, umělecká a kulturní centra či prostory, divadla, kina, opery, 

koncertní síně, další organizace pořádající živá vystoupení, filmové archivy a další podobná 
umělecká a kulturní zařízení, organizace a instituce;

b) hmotné dědictví, včetně všech forem movitého a nemovitého kulturního dědictví 
a archeologických nalezišť, památek, historických památek a budov; přírodní dědictví 
související s kulturním dědictvím nebo, pokud je formálně uznáno za kulturní nebo přírodní 
dědictví, příslušnými orgány veřejné moci členského státu;

c) nehmotné dědictví v jakékoli formě včetně folklorních tradic a řemesel;
d) umělecké či kulturní akce a vystoupení, festivaly, výstavy a podobné kulturní činnosti;
e) činnosti v oblasti kulturního a uměleckého vzdělávání, jakož i podpora porozumění významu 

ochrany a prosazování rozmanitosti kulturního vyjádření prostřednictvím vzdělávání 
a programů, jež mají zvýšit informovanost veřejnosti, včetně činností využívajících nové 
technologie;

f) psaní, editace, produkce, distribuce, digitalizace a vydávání hudby a literatury, včetně 
překladů.

Intenzita podpory: 

V případě investiční podpory nesmí podpora přesáhnout výši rozdílu mezi způsobilými náklady 
a provozním ziskem z investice (intenzita podpory bude určena výzvou).

V případě provozní podpory nesmí podpora přesáhnout částku, která je nezbytná k pokrytí provozních 
ztrát a vygenerování přiměřeného zisku za příslušné období.

U podpory, která nepřesahuje 2 miliony euro, lze alternativně stanovit maximální výši podpory jako 80 % 
způsobilých výdajů.

Podnik / podpora (%) Praha Ostatní regiony

Velký podnik 100 100

Střední podnik 100 100

Malý podnik 100 100

Notifikační práh: 150 milionů EUR

Způsobilé výdaje:

 investice do hmotného a nehmotného majetku
 provozní náklady

A.2.1.2.14 Podpora na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu (článek 55)

Sportovní infrastrukturu nesmí výhradně využívat jediný uživatel v oblasti profesionálního sportu. Jiní 
uživatelé v oblasti profesionálního nebo amatérského sportu musí ročně využívat danou sportovní 
infrastrukturu alespoň z 20 % její kapacity.

Mezi multifunkční rekreační infrastrukturu se nepočítají zábavní parky a hotelová zařízení.

Přístup k infrastruktuře musí být umožněn za transparentních a nediskriminačních podmínek.

Pokud je sportovní infrastruktura využívána profesionálními kluby, podmínky stanovení cen za využívání 
musí být zveřejněny. 
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Jakékoli koncese nebo jiná pověření třetí strany k výstavbě, modernizaci a/nebo provozu sportovní nebo 
multifunkční rekreační infrastruktury se musí řídit otevřenými, transparentními a nediskriminačními 
podmínkami.

Intenzita podpory: 

V případě investiční podpory nesmí přesáhnout výši rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním 
ziskem z investice (intenzita podpory bude určena výzvou).

V případě provozní podpory nesmí přesáhnout provozní částku za období.

U podpory, která nepřesahuje 2 miliony euro, lze alternativně stanovit maximální výši podpory jako 80 % 
způsobilých výdajů.

Podnik / podpora (%) Praha Ostatní regiony

Velký podnik 100 100

Střední podnik 100 100

Malý podnik 100 100

Notifikační práh: 30 mil. EUR nebo celkové způsobilé výdaje přesahující 100 mil. EUR

Způsobilé výdaje:

 investice do hmotného a nehmotného majetku;
 provozní náklady na služby, které infrastruktura poskytuje.

A.2.1.2.15 Podpora na místní infrastrukturu (článek 56)

Nepoužije se na podporu infrastruktur, které lze podpořit podle jiných článků Nařízení GBER kromě 
regionální podpory.

Provozovatel (pokud je to relevantní) musí být vybrán za transparentních podmínek.

 „Provozním ziskem“ se rozumí kladný rozdíl mezi diskontovanými výnosy a diskontovanými provozními 
náklady za příslušnou dobu životnosti investice. K provozním nákladům patří např. osobní náklady, 
náklady na materiál, služby, komunikaci, energii, údržbu, nájemné a správní náklady, avšak pro účely 
tohoto nařízení k nim nejsou zahrnovány odpisy a finanční náklady, pokud na ně byla poskytnuta 
investiční podpora.

Intenzita podpory: 100 % ze způsobilých výdajů po odečtení provozního zisku z investice (intenzita 
podpory bude určena výzvou).

Podnik / podpora (%) Praha Ostatní regiony

Velký podnik 100 100

Střední podnik 100 100

Malý podnik 100 100

Notifikační práh: 10 mil EUR, nebo část nákladů na projekt přesahující 20 mil EUR.

Způsobilé výdaje:

 investice do hmotného a nehmotného majetku.



Stránka 14 z 17

A.2.1.3 Podpora de minimis

Podpora de minimis neboli podpora malého rozsahu je poskytována přímo na základě Nařízení Komise 
(EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na podporu de minimis a na základě nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 26. dubna 2012 
o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím 
služby obecného hospodářského zájmu.

Podpora je poskytována v souladu s odvětvovým omezením viz příloha č. 7.

A.2.1.3.1 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

Podporu de minimis lze použít pouze na transparentní typy podpor, popř. na takové typy opatření, 
u nichž je možné přesně vyčíslit výši podpory. Za transparentní podporu lze považovat podporu, pro niž 
lze přesně vypočíst hrubý ekvivalent grantu ex ante bez potřeby provádět hodnocení rizik.

Podpora může být poskytnuta jednomu podniku ve výši maximálně 200 000 EUR nebo 100 000 EUR 
v odvětví nákladní silniční dopravy pro cizí potřebu, za tři po sobě jdoucí účetní období (kalendářní nebo 
hospodářský rok).

Pro potřeby podpory de minimis je za jeden podnik považována „skupina“ podniků (propojené podniky). 
Metodika „jeden podnik“ je uvedena v příloze č. 6.

Orgány veřejné moci a jimi vlastněné podniky platí alternativní podmínky, pokud podniky vlastněné 
jedním městem nebo obcí mají rozdílný předmět činnosti, nejsou považovány za propojené a tedy za 
jeden podnik.

Podpora je považována za poskytnutou dnem vydání právního aktu, jímž příjemce získal na podporu 
právní nárok, částka podpory v Kč je určena na základě přepočtu kurzem Evropské centrální banky 
k datu podpisu Rozhodnutí.

Údaje o podporách de minimis jsou zanášeny do registru de minimis v zákonné lhůtě 5 pracovních dnů 
od jejich poskytnutí. Zápis do registru provádí poskytovatel dotace.

Žadatel, který žádá o poskytnutí podpory de minimis doloží prohlášení o podporách de minimis 
čerpaných podnikem (skupinou podniků) za poslední tři účetní období.

A.2.1.4 Služby obecného hospodářského zájmu (SGEI)

Na úvod je vhodné uvést, že pojem SGEI, není vymezen ani ve Smlouvě o fungování EU ani 
v sekundárním právu EU. Nicméně EK vymezila, že SGEI jsou hospodářské činnosti, jež přinášejí 
výsledky v celkovém veřejném zájmu a jež by na trhu nebyly bez veřejného zásahu vykonávány (nebo 
by byly vykonávány za odlišných podmínek, pokud jde o kvalitu, bezpečnost, dostupnost, rovné 
zacházení či univerzální přístup). Závazek veřejné služby vzniká poskytovateli na základě pověření a na 
základě kritéria obecného zájmu, čímž je zajištěno poskytování služby za podmínek umožňujících 
splnění jejího cíle. SGEI jsou ze své podstaty odkázány na dotace veřejných subjektů, jež zpravidla 
financují provoz poskytovatelů těchto služeb. Tyto kompenzační platby mohou zakládat veřejnou 
podporu. V případě podpory, která je poskytována příjemcům na poskytování SGEI, existuje zvláštní 
právní úprava pravidel veřejné podpory.

Právní úprava SGEI:

 sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na kompenzační platbu 
udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu,

 nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského 
zájmu,
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 rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na státní podporu ve formě kompenzační platby za závazek veřejné služby 
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním SGEI,

 rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě kompenzační za závazek veřejné služby,
 Judikát Altmark Trans C 280/2000.

V rámci NPŽP bude ve vhodných případech podpora poskytována podle Rozhodnutí, Nařízení de 
minimis, SGEI, nebo v případě splnění všech podmínek v souladu s Judikátem Altmark.

A.2.1.4.1 Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě kompenzační platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním (SGEI)

Podmínky slučitelnosti:

 poskytovatel služby musí být jedním nebo více právními akty pověřen výkonem závazku veřejné 
služby, 

 právní akt musí specifikovat povahu závazku, území, na němž bude vykonáván, výši a způsob 
výpočtu kompenzační platby a mechanismus návratu platby pokud by došlo k překompenzaci, 

 výpočet kompenzační platby musí zahrnovat náklady na projekt, který je předmětem podpory. 

Žadatel, který žádá o podporu v režimu kompenzační platby za závazek veřejné služby, doloží, že je 
jedním nebo více právními akty pověřen výkonem závazku veřejné služby. Právní akt musí specifikovat 
povahu závazku, území, na němž bude vykováván, výši a způsob výpočtu kompenzační platby 
a mechanismus návratu platby, pokud by došlo k překompenzaci.

Intenzita podpory může dosáhnout až 100 % ze způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku.

A.2.1.4.2 Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 26. dubna 2012 o použití čl. 107 a 108 
Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím 
služby obecného hospodářského zájmu

Podpora může být poskytnuta jednomu podniku ve výši maximálně 500 000 EUR za tři po sobě jdoucí 
účetní období (kalendářní nebo hospodářský rok). Do tohoto limitu se započítávají i jakékoli jiné podpory 
de minimis poskytnuté stejnému příjemci za stejné období.

Podmínky slučitelnosti:

 podpora je poskytována v souladu s odvětvovým omezením viz příloha č. 8,
 podpora nesmí být poskytnuta podniku v obtížích,

 v případě podpory dle Nařízení Komise č. 360/2012 nemusí pověřovací akt obsahovat stejné 
náležitosti jako v případě Rozhodnutí SGEI v plném rozsahu,

 podpora je dle Nařízení Komise č. 360/2012  považována za poskytnutou dnem vydání právního 
aktu, jímž příjemce získal na podporu právní nárok. Částka podpory v Kč je určena na základě 
přepočtu kurzem Evropské centrální banky k datu podpisu Rozhodnutí,

 údaje o podporách de minimis dle Nařízení Komise č. 360/2012 jsou zanášeny do registru de 
minimis v zákonné lhůtě 5 pracovních dnů od jejich poskytnutí. Zápis provádí poskytovatel 
dotace,

 kompenzační platba poskytnutá dle tohoto Nařízení nesmí být kombinována s kompenzační 
platbou dle Rozhodnutí SGEI.

Žadatel, který žádá o poskytnutí podpory de minimis doloží prohlášení o podporách de minimis 
čerpaných podnikem (skupinou podniků) za poslední tři účetní období. 

Žadatel, který žádá o podporu podle Nařízení 360/2012, doloží, existenci závazku veřejné služby. 
Dokument musí specifikovat podnik, povahu závazku, a území, na němž bude vykováván.
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A.2.1.4.3 Judikát Altmark Trans

Podmínky slučitelnosti:

 subjekt, který je příjemcem kompenzační platby, musí být výkonem SGEI pověřen, a to jasně 
vymezeným způsobem,

 ukazatele pro kalkulaci výše kompenzační platby musí být stanoveny předem a objektivním 
způsobem,

 výše kompenzační platby nesmí překročit náklady vynaložené subjektem při plnění závazku 
veřejné služby po odečtení příslušných příjmů z tohoto závazku a přičtení přiměřeného zisku 
(nástroje proti překompenzaci),

subjekt pověřený výkonem veřejné služby byl vybrán v rámci řízení o zadání veřejné zakázky umožňující 
vybrat zájemce schopného poskytovat tyto služby za nejmenších nákladů pro územně samosprávný 
nebo na základě analýzy nákladů, jež by na výkon veřejné služby vynaložil průměrný, řádně řízený 
podnik, jež disponuje odpovídajícími technickými prostředky k plnění výkonu dané veřejné služby.


