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Treba mať na pamäti, že Komisia má diskrečnú právomoc, výkon ktorej zahŕňa hodnotenie 
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Úvod 
 

 Európska komisia publikovala dňa 7. júna 2005 konzultačný dokument Akčný plán 

štátnej pomoci s podtitulom: Menej a lepšie prerozdelenej štátnej pomoci. Cestovná mapa 

reformy štátnej pomoci 2005-2009 (ďalej len: Akčný plán)1. Akčný plán sa tým stal základom 

neskoršej kompletnej revízie únijnej politiky v oblasti štátnej pomoci s cieľom, aby táto v 

súlade s ostanými politikami Únie „prispela k trvalo udržateľnému rastu, 

konkurencieschopnosti, sociálnej a regionálnej kohézii a ochrane prírody v rámci EÚ“, tej EÚ, 

ktorá sa medzičasom rozrástla na EÚ 25 a plánovalo sa pristúpenie ďalších dvoch členských 

štátov. 

 Ak sa v roku 2005, kedy bol Akčný plán schválený, zakladal na Lisabonskej stratégii 

pre roky 2000-2010, suprime crisis a následný nedostatok lividity na trhu si vyžiadali 

promptnú a alternatívnu odpoveď. Politika rastu a rozvoja sa v dôsledku suprime crises 

pretransformovala na politiku hospodárskej obnovy na národnej aj európskej úrovni.  

 Obsahom tejto práce je jednak rozbor cieľov Akčného plánu tak ako boli stanové v 

roku 2005 a ich neskoršia implementácia ako aj rozbor diskusia o tom, ako sa zmeny, ktoré 

priniesol Akčný plán, stali odrazovým mostíkom nových dočasných pravidiel v období 

finančnej krízy a hospodárskej krízy. Politika štátnej pomoci je politika, ktorá napomáha k 

dosiahnutie cieľov EÚ. Práca sa preto bude zaoberať skutočnosťami, ktoré prispeli k 

transformácii sloganu: „menej a lepšie prerozdelenie štátnej pomoci“ na slogan: „ako najlepšie 

využiť štátnu pomoc v prospech návratu k ekonomickému rastu v EÚ“. 

 Práca sa skladá z troch častí. V prvej časti práce sa budem venovať nasledujúcim 

otázkam: čo je štátna pomoc a z akého dôvodu je nevyhnutné regulovať ju na úrovni EÚ. 

Objasnenie týchto skutočností poskytne teoretický základ na diskusiu tých výziev, ktoré 

svojho času podnietili Komisiu k návrhu kompletnej revízie právnych prepisov v oblasti 

štátnej pomoci. 

                                                 
1  Európska komisia. Konzultačný dokument zo 7.6.2005 - Akčný plán štátnej pomoci - Menšia a lepšie 

zacielená štátna pomoc: orientačný plán reformy štátnej pomoci na roky 2005 – 2009 v konečnom znení. 
In Stránka GR pre hospodársku súťaž. 2005. {SEC(2005) 795}/KOM/2005/0107. Dostupný z WWW:  
<http://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/reform.html>. 
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 V druhej časti práce budú jednotlivé právne predpisy Únie prijaté v rámci 

implementácie Akčného plánu konfrontované s plánom. Rovnako budem hodnotiť jednotlivé 

zmeny nielen z hľadiska naplnenia cieľov Akčného plánu ale aj ich prínosu k disciplíne ako 

takej. Tento prínos ohodnotím z hľadiska teoretického aj praktického, t.j. ako sa jednotlivé 

ciele premietli do rozhodovacej praxe Európskej komisie, a to do 31. decembra 20010 a od 1. 

januára 2011. 

 Tretia, záverečná časť, je venovaná dočasnej aplikácii pravidiel štátnej pomoci v 

období súčasnej finančnej a ekonomickej krízy. 

 Práca je ukončená k právnemu stavu k 30. aprílu 2011. 
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1 Štátna pomoc – definícia a koncept 
 

 Hmotnoprávna úprava únijného konceptu štátnej pomoci je obsiahnutá v článku 107 

ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len: ZFEÚ), ktorý zakotvuje pravidlo zákazu 

takej štátnej pomoci, ktorá hrozí narúšaním alebo narúša hospodársku súťaž v EÚ: 

„Ak nie je touto zmluvou ustanovené inak, pomoc poskytovaná členským štátom alebo 

akoukoľvek formou zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša alebo hrozí narúšaním 

hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov 

tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými 

štátmi“. 

 ZFEÚ zakazuje štátnu pomoc len vtedy, „ak nie je touto zmluvou ustanovené inak“. 

Podľa článku 42 ZFEÚ: „Ustanovenia kapitoly o pravidlách hospodárskej súťaže sa vzťahujú 

na výrobu a odchod  s poľnohospodárskymi výrobkami len v rozsahu, aký určia Európsky 

parlament a rada podľa článku 43 ods. 2 a v súlade so zreteľom na ciele uvedené v článku 39.“ 

Podľa článku 93 ZFEÚ: „Pomoc je so zmluvami zlučiteľná, ak slúži na koordináciu dopravy 

alebo tvorí náhrady za plnenie niektorých záväzkov súvisiacich s verejnoprospešnou službou“. 

Zo zákazu poskytovania štátnej pomoci je vyňatá aj štátna pomoc vynakladaná členskými 

štátmi na zabezpečenie vlastnej bezpečnosti. Výnimka je formulovaná nasledovne: 

„Ustanovenia zmlúv nebránia použitiu nasledujúcich pravidiel: [...] b) každý členský štát môže 

prijať opatrenia, ktoré pokladá za nevyhnuté na ochranu základných záujmov vlastnej 

bezpečnosti a ktoré sú späté s výrobou zbraní, munície a bojového materiálu alebo obchodu s 

nimi; tieto opatrenia nesmú nepriaznivo ovplyvniť podmienky hospodárskej súťaže na 

vnútornom trhu výrobkov, ktoré nie si určené na vojenské účely.“ Výnimka podľa článku 305 

ods. 2 ZEAS stanovuje, že pravidlá štátnej pomoci obsiahnuté v ZFEÚ sa aplikujú do tej 

miery, kým sa nepriečia cieľom, ktoré zakotvuje ZEAS. 

 Politika hospodárskej súťaže, do ktorej patrí aj politika štátnej pomoci, spočíva na 

myšlienke, že trhové hospodárstvo je najlepšou zárukou hospodárskeho rastu. Spotrebiteľom 

umožňuje získať požadované tovary za konkurenčné ceny, spoločnosti núti inovovať a súťažiť 
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navzájom v rámci EÚ bez nekalých praktík, čím posilňuje konkurencieschopnosť spoločností 

v globálnej trhovej ekonomike. 

 Úprava únijneho konceptu štátnej pomoci siaha až do Rímskej zmluvy. Jej snahou bolo 

zabezpečiť, aby jednotlivé členské štáty nedotovali domáce spoločnosti, ktoré by potom 

získali privilegované postavenie na trhu, na ktorom sa mal postupne vytvoriť voľný pohyb 

tovaru, služieb a kapitálu. Aj keď sa štátna pomoc nazýva „pomocou“ lepšie vystihujúcim 

názvom pre ňu by bola „selektívna podpora“, pretože predstavuje zásah štátu do ekonomiky, 

ktorý narúša ekvilibrium vytvorené trhovými silami. Poskytuje výhodu, zo štátnych 

prostriedkov, teda daní všetkých daňových poplatníkov, v prospech určitých podnikov, čím 

diskriminuje iné. Ak je, napríklad, výroba určitých výrobkov alebo určitá služba podporovaná 

v jednom členskom štáte, ich cena v tomto členskom štáte, ako aj cena na export, je nižšia. 

Podporou produkcie a zamestnanosti v jednom členskom štáte, umelým zásahom štátu, sa ale 

vytvára nezamestnanosť v inom členskom štáte. Ohrozuje sa tým nielen jednota vnútorného 

trhu, ale i z globálnej - EÚ - perspektívy dochádza k vynaloženiu verejných zdrojov bez 

akéhokoľvek pridanej hodnoty.2  

 Členské štáty mnohokrát myslia regionálne, čo v neposlednej miere vychádza ich 

kompetencií, preto je potrebná celoeurópska koordinácia s nadnárodnou perspektívou. 

Komisia má zodpovednosť zaistiť, aby sa medzi členskými štátmi udržali rovnaké súťažné 

podmienky bez ohľadu na rôzne úrovne ich ekonomických zdrojov a rôzne tradície štátnej 

intervencie do trhov. V neposlednom rade, Komisia háji záujmy členských štátov aj voči 

tretím štátom. Je treba brať do úvahy, že určité formy alebo druhy pomoci, hlavne ak obsahujú 

protekcionistické prvky, môžu viesť k retaliácii zo strany tretích štátov voči tovarom alebo 

službám pochádzajúcich z EÚ alebo podnietiť protekcionizmus v samotnom treťom štáte.3  

                                                 
2  MEDERER, Wolfgang et al. EU Competition law, State aid EU Competition Law, Book I and Book II. 

1st ed. Leuven: CLAEYS & CASTEELS. 2008, 1596 s. ISBN 907-76-4409-1. 
3  MEDERER, cit. 2. 
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1.1 Hmotnoprávna úprava štátnej pomoci 

 

 Na to, aby Komisia rozhodla, či v tom ktorom prípade ide o udelenie štátnej pomoci, 

analyzuje existenciu štyroch skutočností. Tieto skutočnosti je možné analyzovať vo forme 

otázok. Ak sú v prípade jednotlivej pomoci alebo schémy pomoci prítomné všetky hore 

spomenuté skutočnosti, jedná sa o štátnu pomoc podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ.  

 

Prvá otázka: je pomoc poskytnutá členským štátom alebo akoukoľvek formou zo štátnych 

prostriedkov?  

Druhá otázka: zvýhodňuje de facto pomoc určitých podnikateľov alebo výrobu určitých 

druhov tovaru?  

Tretia otázka: narúša takáto pomoc hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej 

súťaže?  

Štvrtá otázka: môže štátna pomoc ovplyvňovať obchod medzi členskými štátmi?  

 

 Pri rozhodovaní o tom, či pomoc z verejných zdrojov spadá pod koncept štátnej 

pomoci je nevyhnutné brať do úvahy aj ustanovenia článku 106 ZFEÚ. Súdny Dvor Európskej 

únie (ďalej: Súdny dvor) vo veci Altmark4 rozhodol, že pomoc, ktorá je poskytovaná ako 

„náhrada za poskytovanie služieb vo verejnom záujme“ sa nepovažuje za štátnu pomoc ak 

spĺňa nasledujúce podmienky: 

 „[...] Po prvé, prijímajúci podnik musí skutočne plniť záväzky súvisiace so službami 

vo verejnom záujme a tieto záväzky musia byť jasne definované [...]. 

 [...] Po druhé, parametre, na základe ktorých sa náhrada vypočíta musia byť stanovené 

vopred objektívnym a transparentným spôsobom, aby touto náhradou nebola poskytnutá 

ekonomická výhoda, ktorá by mohla zvýhodniť prijímajúci podnik pred konkurenčnými 

podnikmi [...]. Platba náhrady zo strany členského štátu za straty vzniknuté podniku bez 

použitia vopred stanovených parametrov takejto náhrady predstavuje finančné opatrenie, na 

                                                 
4  Vec C-280/00, Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium Magdeburg v. Nahverkehrsgesellschaft 

Altmark GmbH [2003] Zb. s. I-7747. 
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ktoré sa vzťahuje štátna pomoc v zmysle článku 107 ods. l Zmluvy, ak sa dodatočne preukáže, 

že poskytovanie niektorých služieb v spojení s plnením záväzkov súvisiacich so službami vo 

verejnom záujme nebolo ekonomicky uskutočniteľné. 

 [...] Po tretie, náhrada nemôže prekročiť hodnotu nevyhnutnú na pokrytie nákladov 

vzniknutých pri plnení záväzkov súvisiacich so službami vo verejnom záujme, so 

zohľadnením relevantných príjmov a priemerného zisku [...]. 

 [...] Po štvrté, ak podnik, ktorý má plniť záväzky súvisiace so službami vo verejnom 

záujme, nebol v konkrétom prípade vybraný verejným obstarávaním, ktoré by umožnilo výber 

súťažiaceho schopného poskytovať tieto služby pre verejnosť za najnižšiu cenu, výška 

potrebnej náhrady sa musí stanoviť na základe analýzy nákladov, ktoré by vznikli 

priemernému podniku, dobre fungujúcemu a adekvátne vybavenému prostriedkami tak, aby 

bol schopný plniť potrebné požiadavky na služby vo verejnom záujme pri plnení týchto 

záväzkov so zohľadnením relevantných príjmov a primeraného zisku z plnenia záväzkov.“ 
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1.1.1. Pomoc poskytovaná členským štátom zo štátnych prostriedkov pripísateľná 
členskému štátu 

 

 Táto podmienka zastrešuje pomoc poskytnutú buď „členským štátom“ alebo z 

verejných prostriedkov, pripísateľnú štátu (tzv. „imputability“), čím stavia oba spôsoby 

poskytovania pomoci na rovnakú úroveň.5  

 Rozsudok Súdneho dvora vo veci Sloman Neptun Schiffarts AG bližšie objasnil pojem 

„členský štát“. Tento pojem zahŕňa nielen centrálnu vládu ale aj jednotlivé ministerstvá, 

územné jednotky verejnej správy a samosprávy; či už tieto vykonávajú funkcie štátnej správy 

alebo samosprávy a samosprávu ako takú.6 V prípadoch, kedy dochádza k poskytovaniu alebo 

prerozdeľovaniu verejných zdrojov súkromnými podnikmi (napr. akciovými spoločnosťami), 

nad ktorými má v niektorých prípadoch štát rozhodujúci vplyv sa odpoveď na otázku, či je 

pomoc poskytovaná z verejných prostriedkov a či je ju možné pripísať členskému štátu 

(„imputability“) posudzuje podľa okolností, za ktorých k presunu verejných zdrojov došlo. 

Týmito okolnosťami sú: (a) úroveň integrácie verejného podniku v rámci štátnej správy alebo 

samosprávy, (b) právna forma podniku, (c) intenzita väzieb a kontroly, ktorú nad verejným 

podnikom vykonáva štát, (d) charakter činnosti/právomoc verejného podniku a (e) skutočnosť, 

či jednotlivé transakcie prebiehajú na základe ponuky a dopytu, t.j. na základe trhových 

podmienok.7 

 To, či určitá pomoc je z „verejných prostriedkov“, bolo predmetom rady rozhodnutí. 

Vo veci Van Tiggele8, Súdny dvor rozhodol, že stanovenie štátom minimálnych 

maloobchodných cien alkoholu, nemožno považovať za štátnu pomoc, pretože tu nedochádza 

k presunu štátnych prostriedkov. Vo veci Kirsammer-Hack9, zasa rozhodol, že vyradenie 

                                                 
5  Vec C-78/76, Steinike&Weiling v. Nemecko [1977] Zb. s. 595, para 21 a Vec 290/83 Komisia v. 

Francúszko [1985] Zb. s. 439, para 15. 
6  Vec C-248/84, Nemecko v. Komisia [1987] Zb. s. 4013, para 17. 
7  Pozri aj: Vec 290/83, Komisia v. Francúszko [1985] Zb. s. 439, para 14; Spojené veci 67/85, 68/85 a 

70/85, Van der Kooy a iní v. Komisia [1988] Zb. s. 219, para 35 a Vec C-305/89, Taliansko v. Komisia 
[1991] Zb. s. I-1603, para 13. 

8  Vec 82/77, Openbaar Ministerie of the Netherlands v. Van Tiggele [1978] Zb. s. 25, para 23-25. 
9  Vec C-189/91, Petra Kisammer-Hack v. Nurhan Sidal [1993] Zb. s. I-6185. 
 Pozri aj: Spojené veci C-52/97, C-53/97 a C-54/97, Epifanio Viscido a iní v. Ente Poste Italiane [1998] 

Zb. s. I-2629. 
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malých živnostníkov z povinnosti niektorých odvodov nie je výhodou voči ostaným väčším 

obchodníkom, pretože tu rovnako nedochádza k presunu štátnych prostriedkov. Vo veci 

PreussenElektra10 Súdny dvor rozhodol, že subvencie, ktoré poskytovalo Nemecko pre 

výrobcov alternatívnych zdrojov energie im poskytuje výhodu; táto však nepochádza zo 

štátnych zdrojov. Z týchto prípadov vyplýva, že exituje celý rad situácií, keď štát zasahuje do 

slobodných trhových síl v rámci svojich regulačných kompetencií (ako je napr. regulácia cien 

bytov), ktoré sa ale nepovažujú za štátnu pomoc. 

                                                 
10  Vec C-379/98, PreussenElektra AG [2001] Zb. s. I-2099. 
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1.1.2 Príjemca štátnej pomoci musí byť podnik 
 
 Pod pojmom podnik sa rozumie akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá 

vykonáva hospodársku činnosť s určitou pravidelnosťou (spravidla) za odmenu bez ohľadu na 

právnu formu, či ide o štátny podnik alebo o podnik s väčšinovou účasťou štátu.11 Rovnako za 

podnik sa považuje spoločnosť so sídlom alebo miestom podnikania v inom členskom štáte, 

ako je ten, ktorý štátnu pomoc poskytuje.12 Test spočívajci v troch otázkach napomáha pri 

rozhodovaní, či určitá právnická alebo fyzická osoba je „podnikom“ pri aplikácii únijneho 

konceptu štátnej pomoci: 

 

Prvá otázka: Je príjemca pomoci osoba, ktorá vykonáva predmetnú činnosť v rámci svojej 

verejnej právomoci? 

V prípade, že odpoveď je nie, je nutné prejsť na druhú otázku. 

V prípade, že odpoveď je áno, nejedná sa o podnik. 

Druhá otázka: Poskytuje príjemca pomoci tovar alebo služby, pre ktoré existuje trh, na ktorom 

strany objednávajú tovary alebo služby za odplatu? 

V prípade, že odpoveď je áno, je nutné prejsť na tretiu otázku. 

V prípade, že odpoveď je nie, nejedná sa o podnik. 

Tretia otázka: Obsahuje činnosť príjemcu aj také činnosti, ktorých hodnota sa nerovná odplate 

za ne alebo činnosti, ktoré sú objednané štátom? 

V prípade, že odpoveď je áno, príjemca je podnik. 

                                                 
11  Vec C-41/90, Hoefner a Helser [1991] Zb. s. I-1979, para 21. 
12  Vec C-353/95, Tiercé Ladbroke [1984] Zb. s. I-70007. 
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1.1.3 Pomoc môže byť poskytnutá v akejkoľvek forme 

 

 Pojem štátna pomoc nie je možné stotožňovať s pojmom dotácia.13 Forma, v ktorej 

bude pomoc príjemcovi poskytnutá môže byť rôznorodá, napr.: dotácia, príspevok, grant, 

zvýhodnená pôžička, štátna záruka14, úhrada úrokov, daňová úľava15 alebo odklad platenia 

dane16. Aby sa akákoľvek forma podpory považovala za výhodu pre určitých podnikateľov 

alebo za výhodu pri výrobe určitých tovarov alebo pri poskytovaní určitých služieb musí ísť o 

„selektívnu výhodu“ určitého sektoru alebo podnikateľských subjektov, čím sa narúša voľná 

hospodárska súťaž.17 Logika únijneho konceptu štátnej pomoci spočíva v tom, že hospodárska 

súťaž sa má zakladať na trhu, ponuke a dopyte. Samotný Akčný plán uvádza, že bezdôvodná 

selektívna výhoda v prospech určitých podnikov obmedzuje trhové sily pri odmeňovaní tých 

najkonkurencieschopných podnikov a tým celkovú konkurencieschopnosť EÚ. 

 Vrámci únijnej disciplíny existuje vyhradená skupina daní, nazývaných parafiškálne 

dane („parafiscal taxes/charges“), ktoré možno definovať ako povinnú daň alebo odvod 

vyrubenú verejnou alebo súkromnou organizáciou z produkcie alebo predaja produktov, aby 

financovala činnosti, ktoré prospievajú celému sektoru národného hospodárstva. Na základe 

ustálenej rozhodovacej praxe18 Komisia tieto dane tradične pokladala za štátnu pomoc, ak boli 

povinnými daňami z rozhodnutia verejnej moci. Vec Pearle19, však priniesla v tomto smere 

                                                 
13  Vec C-308/01, GIL Insurance a iní [2004] Zb. s. I-4777, para 69; vec C-387/92, Banco Exterior de 

España/Ayuntamiento de Valencia [1994] Zb. s. I-877, para 13; vec C-295/97, Piaggio [1999] Zb. s. I-
3735, para 34; vec C-39/94, Syndicat français de l’Express international (SFEI) a iní v. La Poste a iní 
[1996] Zb. s. I-3547, para 58; vec C-237/04, Enirisorse [2006] Zb. s. I-2843, para 42 a vec C-66/02, 
Taliansko v. Komisia [2005] Zb. s. I-10901, para 77. 

14  Spojené veci T-204/97 a T-270/97, EPAC [2000] Zb. s. II-02267. 
15  Vec C-156/98, Nemecko v. Komisia [2000] Zb. s. I-06857. 
16  Pozri stanovisko generálneho advokáta Jacobsa v spojených veciach C-278/92, C-279/92 a C-280/92, 

Španielsko v. Komisia [1994] Zb. s. I-4103, para 28: „Štátna pomoc je udelená vždy, keď členský štát 
sprístupní podniku prostriedky, ktoré by súkromný investor za normálnych okolností neposkytol, pri 
uplatňovaní bežných obchodných kritérií a bez ohľadu na ďalšie úvahy sociálnej, politickej alebo 
filantropickej povahy“. 

17  Pozri aj: KOENING, Christian; KUEHLING, Juergen. EC control of aid granted though State 
resources: public undertakings, funds, imputability and the importance how resources are transferred. 
European State aid law quarterly. 2002, vol. 1, issue 1, s. 7-19. Dostupný tiež z WWW: 
<www.lexxion.de/estal>. ISSN 1619-5272, s. 7-18. 

18  Vec 78/76, Steinike&Weiling v. Nemecko [1977] Zb. s. 595, para 21-22.  
19  Vec C-345/02, Pearle [2004] Zb. s. I-7139.  
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zlom. Súdny dvor v nej stanovil, že ak sú kumulatívne splnene štyri nasledujúce podmienky, 

existenciu štátnej pomoci je možné vylúčiť: (i) profesijný orgán, ktorý vyrubuje túto daň 

zastrešuje všetky podniky a zamestnancov v hospodárskom sektore a neslúži ako nástroj na 

vykonávanie štátnej politiky v tej oblasti; (ii) ciele a opatrenia vrámci toho systému sú plne 

financované z daní jednotlivých podnikov patriacich do hospodárskeho sektora; (iii) spôsob 

ich financovania veľkosť/percento daní je vyrubované profesijným orgánom, v ktorom sú 

reprezentovaní zamestnávatelia aj zamestnanci bez akéhokoľvek zásahu štátu a (iv) dane sa 

môžu použiť len na financovanie opatrení, bez akéhokoľvek zásahu štátu. 

 Komisia, berúc do úvahy Perle, vydala v roku 2004 rozhodnutie vo veci Belgickej 

schémy sektorálnych fondov20, v ktorom aplikovala podmienky ustanovené Súdonym dvorom. 

Išlo o sociálny fond, ktorý bol: (i) povinný pre všetky spoločnosti v sektore, (ii) ustanovený 

kráľovským dekrétom („royal decree“), (iii) financovaný z daní zúčastnených spoločností (iv) 

sebestačný a (v) spravovaný bez zásahu štátu. Komisia preto rozhodla, že v tomto prípade sa 

nejedná o štátnu pomoc, pretože neboli zainteresované verejné zdroje a rozhodnutie nemožno 

pripísať („imputability“) členskému štátu. 

                                                                                                                                                         
 Pozri aj: ALEXIS, Alain. La Cour de Justice précise les notions de ressources d'État et imputabilité à 

l'État: l'affaire Pearle BV, Competition Policy Newsletter. 2004, vol. 21, issue 3, s. 24-29. Dostupný 
tiež z WWW: <http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/>. ISSN 1025-226. 

20  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 20.10.2004, NN 136/2003, Belgicko - sektorálne fondy, Ú.v. 
EÚ C 316, 13.12.2005. 
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1.1.4 Selektívna výhoda  

 

 Je dôležité podčiarknuť, že výhoda musí byť „selektívna“, t.j. vzťahovať sa len na 

určité podniky. Selektivita sa posudzuje v dvoch krokoch. Po prvé, sa určí referenčný systém, 

ktorý obsahuje spoločnosti, ktoré sa nachádzajú v rovnakej právnej a faktickej pozícii. V 

druhom kroku sa porovnáva, či sa postavenie podniku zlepší v dôsledoku výhody v porovnaní 

s referenčným systémom.21 O selektívnu výhodu sa však nejedná v prípade ak ide o 

výnimočnú normu, ktorá je súčasťou všeobecného systému daní a sociálneho poistenia ak je ju 

možné ospravedlniť tým, že spadá do celkového charakteru tohto systému v rámci určitého 

členského štátu, t.j. nie je výnimkou. 

 Na zistenie, či na transakcia ukladá „výhodu“ alebo či ide o transakciu v súlade s 

trhovými cenami sa spravidla aplikuje „Princíp investora trhovej ekonomiky“22 („Market 

ecomony investor principle“) a „Princíp dlžníka trhovej ekonomiky“23 („Market ecomony 

creditor principle“). Ich podstatou je porovnať podmienky, za ktorých člensky štát zo štátnych 

zdrojov poskytuje určitú výhodu podnikateľom s podmienkami, ktoré prevládajú na trhu, t.j. či 

by súkromný subjekt investoval alebo uzavrel zmluvu/poskytol úver s za takých podmienok, 

                                                 
21 Vec C-143/99, Adria Wien Pipeline GmbH [2001] Zb. s. I-8365, para 41. 
22  O teste súkromného investora vo všeobecnosti pozri Vec C-142/87, Belgicko v. Komisia (Tubemeuse) 

[1990] Zb. s. I-959 a vec C-305/89, Taliansko v. Komisia (Alfa Romeo) [1991] Zb. s. I-1603 para 19 a 
20.  

 Pre podrobnosti o teste pozri spojené veci T-228/99 a T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
[2003] Zb. s. II-435, para 245 a nasl.  

 Pozri tiež: Európska únia. Európska komisia. O uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o EHS ohľadne 
participácií verejných orgánov v spoločnostiach, Bulletin EC 9-1984. In Stránka GR pre hospodársku 
súťaž. 1984. Dostupný z WWW: <http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html> 
a Európska únia. Európska komisia. Oznámenie Komisie členským štátom o uplatňovaní článkov 92 a 
93 Zmluvy o EHS a článku 5 smernice Komisie 80/723/EHS na štátne podniky vo výrobnom sektore, Ú. 
v. EÚ C 307, 13.11.1993, s. 3.  

 Pokiaľ ide o uplatňovanie tejto zásady v oblasti financovania letísk, pozri: Európska únia. Európska 
komisia. Oznámenie komisie, Usmernenia Spoločenstva týkajúce sa financovania letísk a štátnej pomoci 
na začatie činnosti pre letecké spoločnosti s odletom z regionálnych letísk (EHP), Ú. v. EÚ C 312, 
9.12.2005, s. 1, para 42 až 52. Dostupné z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/JOHtml.do?year=2005&serie=C&textfield2=312&Submit=Search&ihmlang=sk> ISSN 
1725-5236. 

23  O teste súkromného veriteľa vo všeobecnosti pozri Vec C-342/96, Španielsko v. Komisia [1999] Zb. s. I-
2459, para 34 a vec C-256/97, DM Transport [1999] Zb. s. I-3913, para 25. 
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za akých pomoc poskytol štát. Ak to tak nie je, členský štát poskytol podniku „výhodu“24. 

Tieto dva princípy sú ďalej vysvetlené o.i. v nasledovných publikáciách Komisie: Aplikácia 

článku 92 Zmluvy o EHS na majetkovú účasť vo verejných inštitúciách25, Dvadsiata tretia 

výročná správa ohľadne politiky hospodárskej súťaže26, Oznámení Komisie ohľadne článku 92 

Zmluvy o EHS a článku 5 Smernice 80/723/EHS ohľadne verejných podnikov v primárnom 

sektore27 a v rozhodnutí Komisie vo veci Automobile Craiova (predtým Daewoo).28  

 Na základe rozhodovancej praxe súdov EÚ sa o „výhodu“ nejedná, ak je poskytnutá 

ako náhradu škody, ktorú vypláca štát v rámci občianskoprávnych vzťahov.  

 Podľa článku 345 ZFEÚ sa táto Zmluva „nedotýka úpravy vlastníckych vzťahov 

uplatňovanej v členských štátoch“. ZFEÚ teda zakotvuje „princíp neutrality verejného či 

súkromného vlastníctva“, čo znamená, že je na členskom štáte, či určitý majetok bude vo 

vlastníctve štátu alebo bude prevedený na iné osoby. Ak sa však štát (v zmysle v sekcie 1.1.1.) 

rozhodne previesť svoj majetok na iné osoby (podnik v v sekcie 1.1.2.), musí rešpektovať 

pravidlá štátnej pomoci. Z toho dôvodu sa štát pri predaji verejného majetku musí správať ako 

súkromná osoba a maximalizovať svoj zisk, tak ako je uvedené v Oznámení Komisie o 

prvkoch štátnej pomoci pri predaji pozemkov a budov verejnými orgánmi.29 Míľnikom je v 

tejto oblasti rozhodnutie Všeobecného súdu vo veci Scott30. Súd objasnil, že „pri posudzovaní 

rozsahu pomoci pri predaji nehnuteľného majetku za domnelo zvýhodnenú cenu, sa aplikuje 

princíp investora trhovej ekonomiky. Z toho dôvodu sa výška štátnej pomoci vypočíta ako 

rozdiel medzi tým, čo príjemca skutočné zaplatil a tým, čo by príjemca zaplatil, keby sa 

                                                 
24 Jasnú analýzu tohto rozdielu je možné nájsť v stanovisku generálneho advokáta Darmona v spojených 

veciach C-72/91 a C-73/91, Sloman Neptun/Bodo Ziesemer [1993] Zb. s. I-887. 
25  Európska komisia. O uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o EHS ohľadne participácií verejných 

orgánov v spoločnostiach, Bulletin EC 9-1984. In Stránka GR pre hospodársku súťaž. 1984. Dostupný z 
WWW: <http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html>. 

26  Európska komisia. Dvadsiata tretia výročná správa ohľadne politiky hospodárskej súťaže. Brusel, 
Luxemburg: Úrad pre publikácie. 2004. 315 s. ISBN 92-894-8332-6. 

27  Európska komisia. Oznámenie Komisie členským štátom o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o EHS 
a článku 5 smernice Komisie 80/723/EHS na štátne podniky vo výrobnom sektore, Ú. v. EÚ C 307, 
13.11.1993, s. 3. 

28  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 27.02.2008, C 46/07 (ex NN 59/07), Ford Craiova, Ú.v. EÚ 
L 239, 6.9.2008. 

29 Európska Komisa. Oznámenie Komisie o prvkoch štátnej pomoci pri predaji pozemkov a budov 
verejnoprávnymi orgánmi. Ú. v. EÚ C 209, 10.7.97, s. 3. Čo sa týka privatizácie, je treba podotknúť, 
že tento koncept zastrešuje aj predaj majetku obce osobám, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

30  Vec T-366/00, Scott [2007] Zb. s. II-01763. 
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jednalo o transakciu rovnocennej nehnuteľnosti v rovnakom čase na trhu od súkromného 

predajcu.“  
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1.1.5 Pomoc, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením 
hospodárskej súťaže a vplyv na obchod medzi členskými štátmi  

 
 Je ustálenou rozhodovacou praxou súdov EÚ, že v prípade, ak pomoc poskytnutá 

členskými štátmi posilňuje pozíciu spoločnosti v porovnaní s inými spoločnosťami vrámci 

obchodu v EÚ, tieto musia byť považované za touto pomocou „ovplyvnené“.31 Vo veci 

Francúzsko v. Komisia Súdny dvor potvrdil rozhodnutie Komisie, že ak člensky štát poskytne 

pomoc domácemu podniku, môže dôjsť k zvýšeniu jeho produkcie, s následkom, že sa zvýši 

pravdepodobnosť, že dovoz podnikov z iných členských štátov sa zníži.32  

 Na splnenie podmienky vplyvu podpory na obchod medzi členskými štátmi nezáleží na 

tom, či charakter podniku je miestny alebo na rozsahu, akým ovplyvňuje trh medzi členskými 

štátmi, ale aj na „potenciálnom vplyve“, ktorý podnik môže na takýto trh mať a či určitý trh 

podlieha cezhraničnej konkurencii alebo nie.33 Vplyv na obchod medzi členskými štátmi 

nemusí byť ani podstatný („appeciable“).34 

 V prípade, ak je príjemcom pomoc spoločnosť, ktorá súťaži s inými na vnútornom 

trhu, fakt, že je príjemcom pomoci, jej sám o sebe, dáva výhodu ktorá aspoň „hrozí narúšaním 

hospodárskej súťaže“. Podľa Generálneho advokáta v prípade WAM, dôkazné bremeno, ktoré 

musí Komisia uniesť by sa dalo charakterizovať nasledovne:  

„Zdôrazňujem, že netvrdím, že Komisia musí použiť špecifickú kombináciu ekonomickej 

analýzy a dôkazov, aby prišla k záveru, že existuje „možný“ vplyv pomoci na obchod a 

                                                 
31  Vec 730/79, Philip Morris Holland [1980] Zb. s. 2671 para 11, Vec C-53/00, Ferring [2001] Zb. s. I-

9067, para 21 and Vec C-372/97, Taliansko v. Komisia, [2004] Zb. s. I-3679, para 52. 
32  Vec 102/87, Francúszko v. Komisia [1988] Zb. s. 4067. 
33  Pozri okrem iného Spojené veci C-393/04 a C-41/05, Air Liquide Industries Belgium [2006] Zb. s. I-

5293, para 33-36; Vec C-222/04, Cassa di Risparmio de Firenze a iní [2006] Zb. s. I-289, para 139-141 
a vec C-310/99, Taliansko v. Komisia [2002] Zb. s. I-2289, para 84 až 86. 

 Pozri aj: a Európska komisia. Rozhodnutie komisie z 16.09.2005, N 488/2005, Španielsko - štátna 
pomoc pre divadlá, tanec a audiovizuálne aktivity v Baskskej komunite, Ú.v. EÚ C 89, 12.4.2006. 

 Pozri aj: Vec C 4/2003, pomoc na export v prospech WAM, z 24. marca 2010, Ú.v. L 235, 4.9.2010, para 
26-40 a odvolanie Talianska: T-257/10 z 4. júna 2010 a WAM-u: T-303/10 z 19. júla 2010. 

34  Vec C-172/03, Heiser [1998] Zb. s. I-1627 para 32 a T-214/95, Vlaams Gewest v. Komisia [1998] Zb. s. 
II-717 para 49.  

 Pozri aj: SINNAEVE, Adinda. Does aid for theaters affect trade between Member States? European 
State aid law quarterly, 2008, vol. 7, issue 1, s. 1-7. Dostupný tiež z WWW: <www.lexxion.de/estal>. 
ISSN 1619-5272. 

 



 
 

24

hospodársku súťaž. Mýlil by som sa, keby som chcel obmedziť jej výkonnú voľnosť pri 

interpretácii tohto konceptu. Okolnosti sa líšia od prípadu k prípadu, nájsť určité dôkazy je 

ťažké a zdroje Komisie na vyšetrovanie nie sú neobmedzené. Z toho vyplýva, že Komisia 

nemusí vykonávať detailnú ekonomickú analýzu a špecificky dokázať, ako predmetná pomoc 

môže ovplyvniť odchod medzi členskými štátmi a narušiť alebo hroziť narušením 

hospodárskej súťaže. Je však nevyhnutné načrtnúť podklady, ktoré hodnoverne vedú k tomu 

záveru – inými slovami, že vplyv je možný. Na jednej strane, keď okolnosti, za ktorých bola 

pomoc udelená, sami osebe naznačujú, že vplyv na odchod a súťaž medzi členskými štátmi je 

možný, Komisia nemusí urobiť nič iné, ako determinovať tieto skutočnosti v rozhodnutí, na to, 

aby preukázala, že pomoc spĺňa kritéria podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ. Na strane druhej, keď 

okolnosti, za ktorých bola pomoc udelená, sami osebe nevyhnutne nenaznačujú, že takýto 

vplyv je možný, Komisia musí poskytnúť viac dôkazov na to, aby uniesla svoju [dôkaznú] 

povinnosť“.35 

 

                                                 
35  Stanovisko generálneho advokáta Sharpstona zo dňa 20. novembra 2008 v spojených veciach T-304/04 

a T-316/04, Taliansko a WAM v. Komisia [2009] Zb. s. I-03639. 
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1.2 Zlučiteľnosť štátnej pomoci s vnútorným trhom 

 

 Ak štátna pomoc spĺňa všetky podmienky článku 107 ods. 1 ZFEÚ, Komisia rozhodne, 

či je ju možno považovať za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Na základe ustanovení článku 107 

ods. 2 ZFEÚ sa nasledujúce formy štátnej pomoci považujú za zlučiteľné s vnútorným trhom:  

 „S vnútorným trhom je zlučiteľná: 

 (a) pomoc sociálnej povahy poskytovaná jednotlivým spotrebiteľom za predpokladu, 

že sa poskytuje bez diskriminácie vo vzťahu k pôvodu výrobkov; 

 (b) pomoc určená na náhradu škody spôsobenej prírodnými katastrofami alebo 

mimoriadnymi udalosťami; 

 (c) pomoc poskytovaná hospodárstvu v určitých oblastiach Spolkovej republiky 

Nemecko v dôsledku rozdelenia Nemecka v rozsahu potrebnom na vyrovnanie hospodárskych 

nevýhod spôsobených týmto rozdelením.“ 

 Komisia rovnako aplikuje oznámenia, usmernenia, ktoré interpretujú a sumarizuje 

doterajšiu právnu prax ohľadne aplikácie jednotlivých písmen článku 107 ods. 3 ZFEÚ alebo 

priamo relevantné písmeno článku 107 ods. 3 ZFEÚ: 

 „Za zlučiteľnú s vnútorným trhom možno považovať: 

 (a) pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja oblastí s mimoriadne nízkou životnou 

úrovňou alebo s mimoriadne vysokou nezamestnanosťou, 

 (b) pomoc na podporu vykonávania dôležitého projektu spoločného európskeho 

záujmu alebo na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu, 

 (c) pomoc na rozvoj určitých hospodárskych činností alebo určitých hospodárskych 

oblastí, za predpokladu, že táto podpora nepriaznivo neovplyvní podmienky obchodu tak, aby 

by to bolo v rozpore so spoločným záujmom, 

 (d) pomoc na podporu kultúry a zachovania kultúrneho dedičstva, ak takáto pomoc 

neovplyvňuje podmienky obchodovania a hospodárskej súťaže v spoločenstve v rozsahu, 

ktorý odporuje spoločným záujmom a 

 (e) iné druhy pomoci, ako ich vymedzia rozhodnutia Rady prijaté kvalifikovanou 

väčšinou na návrh Komisie.“ 
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 Aj keď je štátna pomoc per se zakázaná článkom 107 ods. 1 ZFEÚ, je dôležité 

podotknúť, že nie každá štátna pomoc vedie k neefektívnemu trhovému výsledku. Existuje 

napr. štátna pomoc na regionálny rozvoj, ktorá je dôležitým nástrojom kohézie v rámci EÚ a 

jej poskytovanie spoločnostiam na území, ktoré spadá do Regionálnej mapy štátnej pomoci je 

samotnou Komisiou vítané. Na strane druhej však existujú isté formy štátnej pomoci, ktoré 

narúšajú hospodársku súťaž do takej miery, že ich poskytovanie je obmedzené, ako napríklad 

štátna pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach. Takáto štátna pomoc 

môže byť potom poskytnutá len za striktných podmienok.  

 Rovnako, sekondárne právo EÚ, špecificky článok 2 ods. 2 Nariadenia (ES) č. 994/98, 

oprávňuje Európsku komisiu určiť hranicu vrámci do ktorej sa tie formy pomoci, ktoré by inak 

spĺňali kritéria pre klasifikáciu ako štátnej pomoci podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ, sa za štátnu 

pomoc nepovažujú z hľadiska limitovaného vplyvu na trh medzi členskými štátmi a na 

hospodársku súťaž ako takú. Ide o pomoc de minimis. V rámci de minimis celková pomoc 

poskytnutá podniku v troch rozpočtových rokoch nesmie presiahnuť Komisiou stanovenú 

hranicu. „Celková pomoc de minimis poskytnutá akémukoľvek podniku nesmie presiahnuť 

200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov. Celková pomoc de 

minimis udelená akúkoľvek podniku pôsobiacemu v sektore cestnej dopravy nesmie prekročiť 

100 000 EUR v priebehu troch fiškálnych rokov.“ 
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1.3 Procesnoprávna úprava štátnej pomoci 

 

 Procesnoprávna úprava štátnej pomoci je upravená v článkoch 108 a 109 ZFEÚ 

nasledovne:  

 „108 ods. 1 Komisia v spolupráci s členskými štátmi priebežne skúma systémy pomoci 

poskytovanej v týchto štátoch. Navrhuje im príslušné opatrenia, ktoré si vyžaduje postupný 

rozvoj alebo fungovanie vnútorného trhu.  

 (2) Ak Komisia po výzve, aby príslušné strany predložili pripomienky, zistí, že pomoc 

poskytnutá štátom alebo zo štátnych zdrojov je nezlučiteľná s vnútorným trhom podľa článku 

107, alebo ak zistí, že táto podpora sa zneužíva, rozhodne o tom, že príslušný štát túto pomoc 

v lehote stanovenej Komisiou zruší alebo upraví. 

 Ak sa daný štát nepodriadi tomuto rozhodnutiu v stanovenej lehote, Komisia alebo iný 

dotknutý štát môže, odhliadnuc od ustanovení článkov 258 a 259, predložiť vec priamo 

Súdnemu dvoru. 

 Na žiadosť členského štátu môže Rada jednomyseľne rozhodnúť, že pomoc, ktorú štát 

poskytuje alebo zamýšľa poskytnúť, sa ako výnimka z ustanovení článku 107 alebo nariadení 

uvedených v článku 109 považuje za zlučiteľnú, a to za predpokladu, že takéto rozhodnutie 

odôvodňujú výnimočné okolnosti. Ak v súvislosti s touto pomocou Komisia už začala konať, 

ako je uvedené v prvom pododseku tohto odseku, podaním žiadosti Rade sa toto konanie 

zastavuje až do vyjadrenia Rady.  

 Ak sa Rada do troch mesiacov od podania tejto žiadosti nevyjadrí, o veci rozhodne 

Komisia. 

 (3) Komisia musí byť v dostatočnom čase upovedomená o zámeroch v súvislosti s 

poskytnutím alebo upravením pomoci, aby mohla podať svoje pripomienky. Ak usúdi, že 

takýto zámer je nezlučiteľný s vnútorným trhom podľa článku 107, začne konanie podľa 

odseku 2. Členský štát nemôže vykonať navrhované opatrenia, pokiaľ sa vo veci nerozhodlo s 

konečnou platnosťou.  

 109. Na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom môže Rada vydať 

akékoľvek nariadenia potrebné na uplatnenie článkov 107 a 108 a najmä môže stanoviť 
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podmienky uplatnenia článku 108 ods. 3 ako aj uviesť druhy pomoci, ktoré sú vyňaté z tohto 

postupu.“ 

 Dňa 22. marca 1999 Komisia vydala Nariadenie (ES) č. 652/99 ustanovujúce 

podrobné pravidlá uplatňovania článku 93 Zmluvy o Európskych spoločenstvách (ďalej ako: 

Procesné nariadenie). Nariadenie sa skladá z ôsmych kapitol a je základom procesného 

postupu útvarov Komisie pri prejednávaní (a) notifikovanej, (b) neoprávnenej pomoci, (c) 

zneužitia pomoci, (d) existujúcich schém pomoci a (f) práva zainteresovaných strán. Ohľadne 

prejedávania notifikácie (kapitola II) obsahuje pravidlá predbežného preskúmania notifikácie, 

žiadosti o informácie, konanie vo veci formálneho zisťovania, rozhodnutia, spätvzatie 

notifikácie členským štátom a zrušenie rozhodnutia Komisiou (kapitola II). Ohľadne pomoci, 

ktorá bola poskytnutá bez notifikácie Komisiou, tzv. neoprávnenej pomoci, Procesné 

nariadenie upravuje, inter alia, inštitút pozastavenia a predbežného vymáhania pomoci a 

vymáhania pomoci (kapitola III). 

 Dňa 21. apríla 2004 Komisia vydala Nariadenie (ES) č. 794/200436 (ďalej len: 

Implementujúce nariadenie), ktoré vykonáva článok 27 Procesného nariadenia. Nariadenie 

uľahčuje členským štátom plniť správne notifikačnú povinnosť tým, že zavádza „notifikačné 

formuláre“, ktoré sú súčasťou žiadostí o schválenie poskytnutia pomoci (notifikácie). Ak 

členský štát vyplní notifikačný formulár v celosti a podrobne, aspoň v teórii, by Komisia mala 

mať k dispozícii všetky potrebné informácie na posúdenie notifikácie, čím sa urýchľuje 

rozhodovací proces.  

 

                                                 
36  Európska komisia. Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva 

nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy 
o ES, Ú. v. EÚ L 140, 30.04.2004, s. 1. Dostupné tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2004:140:SOM:EN:HTML>. 
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2 Akčný plán štátnej pomoci 
 
 Akčný plán sa zrodil ako reakcia na viaceré skutočnosti.37 Prvou skutočnosťou bola 

nevyhnutnosť dokončiť modernizáciu pravidiel hospodárskej súťaže už vykonanú talianskym 

komisárom Máriom Montim prijatím Nariadenia (ES) č. 1/200338 o vykonávaní pravidiel 

hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 101 a 102 ZFEÚ a Nariadenia (ES) č. 802/2004 

na kontrolu fúzií, obidva s účinnosťou od 1. mája 2004.39  

 Druhou skutočnosťou bolo presvedčenie, že disciplína hospodárskej súťaže ako takej 

je nevyhnutným predpokladom úspešnej hospodárskej politiky a nástrojom, ktorý podporí 

dosiahnutie spoločných cieľov: plnej zamestnanosti, cenovej stability a rastu. Bolo preto 

nevyhnutné zvýšiť účinnosť tejto politiky a dôslednejšie monitorovať jej celkovú efektivitu 

pomocou výsledkovej tabuľky („scoreboard“) štátnej pomoci a dôslednejším monitorovaním 

výkonu rozhodnutí Komisie jednotlivými členskými štátmi. Až v roku 2001 bol zavedený aj 

register prípadov štátnej pomoci, ktorý zlepšil transparentnosť rozhodovacieho procesu 

Komisie40. Došlo k prijatiu Usmernenia ohľadom pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu 

spoločností41 a Implementujúceho nariadenie42. Iné výzvy však ešte len stáli pred dverami: 

modernizácia a aktualizácia pravidiel štátnej pomoci na výskum a vývoj43, ochranu životného 

                                                 
37  MEDERER, cit. 2. 
38  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže 

stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy Ú.v. EÚ L 1, 4.01.2003, s. 1 – 25. 
39  Európska komisia. Nariadenie Komisie (ES) č. 802/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva 

nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi, Ú. v. EÚ L 133 z 30.4.2004, 
s. 88. Dostupné tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2004:133:SOM:EN:HTML>. ISSN 1725-2555. 

40 Register je možné konzultovať na odkaze z WWW: 
<http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/>. 

41  Európska komisia. Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v 
ťažkostiach, Ú. v. EÚ C 244 z 1.10.2004, s. 2. Dostupné tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:244:0002:0017:SK:PDF>. ISSN 1735-5236. 

42  Európska komisia. Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva 
nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 
Zmluvy o ES, cit. 36. Pozri aj poznámku pod čiarou 38.  

43  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum a vývoj, 
Ú.v. EÚ C 45, 17.2.1996, s. 5. Dostupné tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y0217(01):EN:NOT>. 
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prostredia44 a regionálnej pomoci45. V prípade regionálnej pomoci ju bolo potrebné nielen 

prispôsobiť výzvam EÚ 27,46 ale aj zosúladiť s plánovanou reformou štrukturálnych fondov v 

roku 2007. 

 Treťou skutočnosťou bola nevyhnutnosť vysporiadať sa s preťaženosťou jednotlivých 

útvarov Generálneho riaditeľstva na ochranu hospodárskej súťaže zaoberajúceho sa štátnou 

pomocou po zanechaní plánu na implementovania jednoduchšieho prejednávania („light 

review prodecure“) pre tie druhy pomoci, ktoré majú len obmedzený vplyv na obchod medzi 

členskými štátmi („limited effect on intra-EU trade“). 

 Štvrtou skutočnosťou bola nevyhnutnosť prispieť k cieľom Lisabonskej stratégie. V 

roku 2005 sa bilancovali dosiaľ dosiahnuté výsledky. Na svojom zasadnutí 4. až 5. novembra 

2004 Rada EÚ rozhodla o nevyhnutnosti nového stimulu pre „Lisabonskú stratégiu“47. 

Následne Komisia pred jarným zasadnutím Rady EÚ v roku 2005 vydala Oznámenie 

s názvom „Spolupráca pre rast a zamestnanosť, nový začiatok Lisabonskej Stratégie“48. Jarné 

zasadnutie Rady EÚ vyzvalo členské štáty pokračovať v znižovaní celkovej úrovne štátnej 

pomoci, a poskytovaní štátnej pomoci na určité horizontálne ciele vyzvala členské štáty, aby 

sa: „[n]aďalej usilovali o znižovanie celkovej úrovne štátnej pomoci zohľadňujúc pritom 

akékoľvek zlyhania trhu. Túto snahu musí sprevádzať preskupenie pomoci v prospech 

podpory určitých horizontálnych cieľov, ako je výskum a inovácie a optimalizácia ľudského 

kapitálu. Reforma regionálnej pomoci by mala tiež podporiť vysokú úroveň investícií a 

zabezpečiť zmiernenie rozdielov v súlade s lisabonskými cieľmi“.49
 

                                                 
44  Európska komisia. Usmernenie o národnej regionálnej pomoci, Ú. v. EÚ C 074, 10.03.1998, s. 9. 

Dostupné tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:08:01:31998Y0326(01):SK:PDF>. 

45  Európska komisia. Usmernenie o národnej regionálnej pomoci, cit. 44. 
46  Európska komisia. Konzultačný dokument zo 7.6.2005 - Akčný plán štátnej pomoci - Menšia a lepšie 

zacielená štátna pomoc: orientačný plán reformy štátnej pomoci na roky 2005 – 2009 v konečnom znení, 
cit. 1. 

47  Rada Európskej únie. Závery predserníctva zo 4./5. novembra 2004, č. 14292/1/04. Dostupné z WWW: 
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/82534.pdf>. 

48  Európska komisia. Oznámenie Komisie jarnej Európskej Rade, Spoločne pracujeme na hospodárskom 
raste a zamestnanosti Nový začiatok lisabonskej stratégie Oznámenie predsedu Barrosa po dohode s 
podpredsedom Verheughenom z 2.2.2005, KOM(2005) 24, Dostupné z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0024:FIN:sk:PDF>. 

49  Rada Európskej únie. Závery predsedníctva - Brusel, 7619/1/05, 23.3.2005. Dostupné z WWW: 
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/SK/ec/84350.pdf>. 
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2.1 Ciele a princípy reformy štátnej pomoci 

 

 Akčný plán bol prvým pokusom v histórii disciplíny štátnej pomoci o jej reformu. Pre 

vtedajšiu komisárku N. Kroes sa stala hlavnou prioritou jej funkčného obdobia. Cieľom 

Akčného plánu bolo nabádať členské štáty, aby znížili svoju celkovú úroveň pomoci a súčasne 

presmerovali zdroje štátnej pomoci na tie ciele, ktoré majú pre Úniu nesporný význam. Grom 

Akčného plánu je teda zásada „ menšia a lepšie zacielená štátna pomoc“ .  

 V úvode Oznámenie preto Komisia uviedla: „Je čas, aby sa v Komisii v partnerstve s 

členskými štátmi a inými zainteresovanými stranami vytvoril impulz na to, aby pravidlá 

poskytovania štátnej pomoci lepšie prispievali k trvalo udržateľnému hospodárskemu rastu, 

konkurencieschopnosti, sociálnej a regionálnej súdržnosti a k ochrane životného prostredia“50. 

 Tak ako Lisabonská stratégia vymedzila svoje priority, Akčný plán sa rovnako zameral 

na určité prioritné oblasti. Týmito oblasťami sú: výskum a vývoj, vytváranie lepšej 

podnikateľskej klímy a stimulovanie podnikania, investovanie do ľudských zdrojov, 

dosiahnutie vysokej kvality služieb vo verejnom záujme, prehodnotenie priorít, silná 

regionálna politika, podpora trvalo udržateľného rastu, zavedenie modernej dopravnej, 

energetickej, informačnej a komunikačnej infraštruktúry a napokon reforma procesnoprávnych 

predpisov51. Tieto ciele sa plán snažil dosiahnuť prostredníctvom jednak apelácie na členské 

štáty poskytovať menej a lepšie prerozdelenej štátnej pomoci a jednak striktnejším 

ekonomickým prístupom k posudzovaniu vplyvu štátnej pomoci na trh („refined economic 

approach“)52.  

 Okrem iného, Akčný plán obsahoval konštatovanie, že tým, že rozhodovanie prípadov 

štátnej pomoci si vyžaduje stále viac administratívy, je nevyhnutné zaviesť formy kontroly s 

                                                 
50  Európska komisia. Konzultačný dokument zo 7.6.2005 - Akčný plán štátnej pomoci - Menšia a lepšie 

zacielená štátna pomoc: orientačný plán reformy štátnej pomoci na roky 2005 – 2009 v konečnom znení, 
cit. 1, článok 1.  

51  Európska komisia. Konzultačný dokument zo 7.6.2005 - Akčný plán štátnej pomoci - Menšia a lepšie 
zacielená štátna pomoc: orientačný plán reformy štátnej pomoci na roky 2005 – 2009 v konečnom znení, 
cit. 1. 

52  Čo sa zdokonaleného ekonomického prístupu týka, pozri: CHÉROT, Jean Yves. Le Plan d'action de la 
Commission dans le domaine des aides d'État, Progès et limites d'analyse éconimique communautaire 
des aides d'État, AJDA hebdo, L'Actualité juridique, Droit Administrative 2007. roč. 63, č. 44, s. 2412-
2419: Dostupný tiež z WWW: <http://www.swetswise.com/>. ISSN 0001-7728. 
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menším administratívnym bremenom pre Komisiu a pre národne orgány53. Akčný plán 

rovnako uviedol, že je nevyhnutné znížiť právnu neistotu a zvýšiť predvídateľnosť 

rozhodovania Komisie. Je preto potrebné upriamiť pozornosť na prípady, ktoré majú závažný 

vplyv na hospodársku súťaž.  

 Vtedajšia komisárska N. Kroes sa v tejto súvislosti vyjadrila nasledovne: „Kontrola 

štátnej pomoci sa za uplynulé obdobie stala zbytočne komplikovaným súborom pravidiel, 

výnimiek a usmernení [...]. Konanie sa stalo zdĺhavým a ťažkopádnym. Aj rozhodnutie 

Komisie o povolení štátnej pomoci je ešte v príliš mnohých prípadoch vnímané ako dodatočná 

byrokratická formalita na konci procesu, kedy je už o udelení pomoci rozhodnuté. Akčný plán 

má za cieľ zvýšiť efektívnosť a transparentnosť konania a urýchliť ho [...]. Uvažujeme preto o 

konsolidovaní and rozšírení pôsobnosti blokových výnimiek, ktoré umožňujú udeľovanie 

pomoci bez notifikovania Komisii [...], máme za cieľ zjednodušiť a konsolidovať mnohé 

platné nariadenia a zjednodušiť tým systém právnych predpisov [...]. Best practice usmernenia 

zjednoduchšia systém pre ich užívateľov [...]. Neskôr je možné, že rozhodneme o zmene 

Procesného nariadenia.“54 

 Na implementáciu týchto cieľov bolo ale v neposlednom potrebné vykonať komplexnú 

reformu hmotnoprávnych a procesnoprávnych predpisov v oblasti štátnej pomoci55. 

                                                 
53  Európska komisia. Konzultačný dokument zo 7.6.2005 - Akčný plán štátnej pomoci - Menšia a lepšie 

zacielená štátna pomoc: orientačný plán reformy štátnej pomoci na roky 2005 – 2009 v konečnom znení, 
cit. 1, článok 17. 

54  Pozri aj: KROES, Neely. Reforming Europe's State aid regime: an action plan for change, European 
State aid law quartely. 2005, vol. 4, issue 3, s. 387-390. Dostupný tiež z WWW: 
<www.lexxion.de/estal>. ISSN 1619-5272 a BARTOSCH, Andreas. Commnets on the Commissioner 
Kroes' new State Aid Action Plan, European State aid law quartely. 2005, vol. 4, issue 3. s. 391-393. 
Dostupný tiež z WWW: <www.lexxion.de/estal>. ISSN 1619-5272.  

55  Pozri aj: KLEINER, Thibault. Reforming the State aid policy to best contribute to the Lisbon strategy for 
growth and jobs, Competition Policy Newsletter. 2005, vol. 22, issue 2, s. 29-34. Dostupný tiež z 
WWW: <http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/>. ISSN 1025-2266. 
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2.2 Ukazovatele vplyvu štátnej pomoci na trh 

 

 Akčný plán priznal, že pozitívny vplyv štátnej pomoci na trh záleží na niekoľkých 

ukazovateľoch56. Po prvé, ako presne je možné pomenovať na európskej úrovni horizontálne 

ciele, oblasti spoločného záujmu, podpora ktorých sa považuje za blahodarnú pre ekonomiku a 

hospodársky rast. Po druhé, či členský štát poskytuje štátnu pomoc v súlade s horizontálnymi 

cieľmi a únijnými rámcami a oznámeniami a či je v konkrétnom prípade neexistuje lepší 

spôsob riešia problému ako udelenie štátnej pomoci. Týmto lepším spôsobom môže byť 

právna regulácia. Po tretie, či je rozsah štátnej pomoci primeraný problému, ktorý sa snaží 

adresovať a či vytvára žiadané stimuly. Negatívny vplyv a rozsah narušenia hospodárskej 

súťaže záleží po prvé na tom, ako sa postupuje pri výbere príjemcu pomoci a na podmienkach 

na poskytovania štátnej pomoci; po druhé, na charaktere trhu a príjemcu štátnej pomoci; a po 

tretie na rozsahu a forme štátnej pomoci57.  

                                                 
56 Európska komisia. Konzultačný dokument zo 7.6.2005 - Akčný plán štátnej pomoci - Menšia a lepšie 

zacielená štátna pomoc: orientačný plán reformy štátnej pomoci na roky 2005 – 2009 v konečnom znení, 
cit 1. 

57  Európska komisia. Konzultačný dokument zo 7.6.2005 - Akčný plán štátnej pomoci - Menšia a lepšie 
zacielená štátna pomoc: orientačný plán reformy štátnej pomoci na roky 2005 – 2009 v konečnom znení, 
cit 1. 
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2.3 Ekonomické hodnotenie dopadu pomoci na trh vrámci balansovania účinkou 
pomoci 

 

 Z dôvodu, že v konečnom dôsledku sú to daňoví poplatníci, ktorí financujú výhodu, 

ktorú štát poskytuje určitým spoločnostiam, bolo pri rozhodovaní o zlučiteľnosti štátnej 

pomoci s vnútorným trhom nevyhnutné prijať nové striktné kritériá, na ktorých základe bude 

Komisia hodnotiť pozitívny vplyv pomoci na dosiahnutie cieľov spoločného záujmu.  

 Na čom je teda táto metóda balansovania účinkov pomoci postavená? Na porovnaní 

pozitívnych a negatívnych účinkov pomoci. Mottom ekonomického hodnotenia dopadu 

pomoci na trh v rámci balansovania účinkov pomoci na trhu by mohol byť aj tento Keynsov 

výrok: „Ekonomická teória neposkytuje súbor osvedčených záverov bezprostredne 

aplikovateľných na prax. Je to skôr metóda ako doktrína. Aparát mysle, spôsob uvažovania, 

ktorý umožňuje tým, ktorí si ju osvoja vyvádzať z nej správne zámery.“  

 „Pozitívnymi účinkami“ pomoci sú nasledovné. Po prvé, existujú prípady, keď trh 

zlyháva a sám nedokáže dodať služby alebo nevedie k stavu, ktorý si členské štáty vytýčili ako 

nevyhnutnosť na hospodársky rast („tzv. market failure“)58. Príkladom, kedy je štátna pomoc 

prostriedkom, ktorý koriguje zlyhania trhu je štátna pomoc na budovanie širokopásmového 

internetu („broadband-u“) v tzv. bielych pásmach, t.j. v oblastiach, kde nie je ekonomicky 

rentabilné pre súčasných trhových operátorov budovať širokopásmovú infraštruktúru59. Z 

dôvodu ale, že Európska únia si dala za cieľ v rámci programu eEUROPE obsiahlo poryť celé 

územie širokopásmovým internetom a v i2010 stratégii rozvoj digitálnej ekonomiky, môžu 

členské štáty notifikovať pomoc na budovanie širokopásmových sietí, tam, kde by inak nebolo 

možné zaviesť internet, čo je v neposlednom rade aj predpokladom digitálnej ekonomiky a 

našej konkurencieschopnosti vo svetovej ekonomike. 

 Druhým kritériom, ktoré sa Komisia rozhodla požívať v rámci Akčného plánu je, či má 

štátna pomoc „stimulačný účinok“ („incentive effect“) na určitú činnosť, t.j. či by bez 

                                                 
58  Európska komisia. Konzultačný dokument zo 7.6.2005 - Akčný plán štátnej pomoci - Menšia a lepšie 

zacielená štátna pomoc: orientačný plán reformy štátnej pomoci na roky 2005 – 2009 v konečnom znení, 
cit 1, článok 23. 

59  Pozri aj sekciu 2.5.8. 
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poskytnutia štátnej pomoci bola činnosť rovnako vykonávaná alebo nebola vykonávaná vôbec, 

v prípade v menšom meradle. Stimulačný účinok pomoci je ekonomický koncept, ktorý má za 

to, že štátna pomoc má stimulačný účinok len keď je schopná meniť konanie príjemcov. 

Nielen na základe pomoci musí príjemca urobiť niečo extra, ale musí to byť aj v súlade 

s cieľmi EÚ podľa článku 107 ods. 2 alebo ods. 3 ZFEÚ. Je založený o.i. aj na jurisdikcii 

Všeobecného súdu60. So stimulačným účinkom sa stretneme preto v Usmerneniach prijatých v 

rámci Akčného plánu, napr. ohľadne štátnej pomoci na výskum, vývoj a inovácie.61 

 Tretím kritériom je „proporcionalita pomoci“, t.j. výška pomoci musí byť priamo 

úmerná výške prostriedkov striktne nevyhnutných na dosiahnutie vytýčeného cieľa.62 

 Štvrtým kritériom je, aby čo najmenej negatívne, t.j. v rozpore so spoločným záujmom, 

ovplyvňovala obchod medzi členskými štátmi a narúšala hospodársku súťaž.63 

 Za „negatívne vplyvy“ pomoci je možné vo všeobecnosti považovať, po prvé, 

„alokatívna neefektívnosť“, ak vrámci EÚ získa podnik v jednom členskom štáte pomoc na 

úkor podniku v inom alebo dokonca tom istom členskom štáte. Po druhé, preteky medzi 

členskými štátmi na podporu domácich šampiónov. Po tretie, strata celkovej efektívnosti 

pomoci v dôsledku negatívnych vplyvov na rozhodovanie príjemcu pomoci alebo z dôvodu, že 

pomoc nie vždy vedie k podpore, ktorá vytvára hodnoty. Ide mnohokrát o politické 

rozhodnutia samospráv pri poskytovaní pomoci na populárne, ba i populistické, teda tie 

najviac viditeľné ciele, namiesto podpory projektov s najväčšou pridanou hodnotou.64 

                                                 
60  Vec T-171/02, Autonómny Región Sardínia [2005] Zb. s. I-4777. Pozri aj: NICOLAIDES, Phedon. The 

incentive effect of State aid: Its meaning, measurement, pitfalls and application. Law and Economic 
review [online]. 2009, vol. 32, issue 4 [cit. 2011-01-01]. s. [579]-591. Dostupný z WWW: 
<http://www.swetswise.com/>. ISSN 1011-4548. 

61  Európska komisia. Konzultačný dokument zo 7.6.2005 - Akčný plán štátnej pomoci - Menšia a lepšie 
zacielená štátna pomoc: orientačný plán reformy štátnej pomoci na roky 2005 – 2009 v konečnom znení, 
cit 1, článok 23. 

62  Európska komisia. Konzultačný dokument zo 7.6.2005 - Akčný plán štátnej pomoci - Menšia a lepšie 
zacielená štátna pomoc: orientačný plán reformy štátnej pomoci na roky 2005 – 2009 v konečnom znení, 
cit 1, článok 20.  

63  Európska komisia. Konzultačný dokument zo 7.6.2005 - Akčný plán štátnej pomoci - Menšia a lepšie 
zacielená štátna pomoc: orientačný plán reformy štátnej pomoci na roky 2005 – 2009 v konečnom znení, 
cit 1. 

64  Európska komisia. Konzultačný dokument zo 7.6.2005 - Akčný plán štátnej pomoci - Menšia a lepšie 
zacielená štátna pomoc: orientačný plán reformy štátnej pomoci na roky 2005 – 2009 v konečnom znení, 
cit 1. 
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 Tým, že je rozhodovanie o zlučiteľnosti štátnej pomoci balancovaním jej pozitívnych a 

negatívnych vplyvov, len vtedy, ak je miska imaginárny váh naklonená v prospech 

pozitívnych vplyvov, je možné pomoc schváliť. Ak pomoc nemá stimulačný efekt na príjemcu 

a nie je proporcionálna, môže viesť k tomu, že tieto prostriedky budú použité na zníženie ceny 

výrobkov alebo služieb príjemcu a budú mať teda celkovo antikonkurenčný charakter. To je 

preto, že napriek tomu, že má pomoc stimulačný účinok a je proporcionálna, môže mať 

predominantne negatívny efekt na trh, a to tak, že napomôže príjemcovi pri výskume nového 

produktu, v rámci ktorého získa na trhu dominantné postavenie.  
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2.4 Implementácia Akčného plánu 

 

 Komisia začala plnenie Akčného plánu v rok 2005. V pláne si predsavzala prijatie 

alebo revíziu 19 právnych predpisov65. Boli rozdelené do dvoch skupín: pre roky 2005-2006 a 

pre roky 2007-2008. Len dve z plánovaných revízií neboli do dnešného dňa prijaté. Týkali sa 

revízii procesných pravidiel: Procesné a Implementačné nariadenie, ohľadne ktorých sa 

Komisia rozhodla namiesto zmeny nariadení prijať Best practices, ktoré vylepšujú vnútorné 

postupy Komisie bez potreby zmeny právneho rámca. V roku 2005 Komisia prijala 

nasledovné právne predpisy: Rozhodnutie a Rámec o službách vo verejnom záujme66 a 

Oznámenie o krátkodobom poistení pohľadávok67. V roku 2006 Komisia pokračovala v plnení 

plánu prijatím dvoch významných usmernení: Usmernenia o regionálnej pomoci na roky 

2007-201368 a Usmernenie o rizikovom kapitály69. Ďalej prijala Rámec pre poskytovanie 

štátnej pomoci na výskum, vývoj a inovácie70 a dve Nariadenia zakotvujúce skupinové 

výnimky: o regionálnej pomoci71 a o de minimis72. V roku 2008 boli prijaté dlho očakávané 

                                                 
65  Európska komisia. Konzultačný dokument zo 7.6.2005 - Akčný plán štátnej pomoci - Menšia a lepšie 

zacielená štátna pomoc: orientačný plán reformy štátnej pomoci na roky 2005 – 2009 v konečnom znení, 
cit 1, článok 68.  

66  Európska komisia. Rámec spoločenstva pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom 
záujme, Ú. v. EÚ C 297, 29.11.2005, s. 4. Dostupný tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:297:0004:0007:SK:PDF>. ISSN 1725-5236. 

67  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z  28. novembra 2005 o uplatňovaní článku 86 ods. 2 Zmluvy 
o ES na štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom 
povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu [oznámené pod číslom K(2005) 
2673], Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2005, s. 67. Dostupný tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:312:0067:0073:SK:PDF>. ISSN 1725-5147. 

68  Európska komisia. Usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013, Ú. v. EÚ C 54, 
04.03.2006, s. 13. Dostupné tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:054:0013:0044:SK:PDF>. ISSN 1725-5236. 

69  Európska komisia. Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci a rizikovom kapitáli pre malé a stredné 
podniky, Ú. v. EÚ C 194, 18.8.2006, s. 2. Dostupné tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:194:0002:0021:SK:PDF>. ISSN 1725-5236. 

70  Európska komisia. Rámec spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie, Ú. v. EÚ C 323, 
30.12.2006, s. 1. Dostupné tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:SK:PDF>. ISSN 1725-5236. 

71  Európska komisia. Nariadenie Komisie (ES) č. 1628/2006 z  24. októbra 2006 o uplatňovaní článkov 87 
a 88 zmluvy na národnú regionálnu investičnú pomoc Text s významom pre EHP, Ú. v. EÚ L 302, 
01.11.2006, s. 29. Dostupné tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:302:0029:0040:SK:PDF>. ISSN 1725-5147. 

72  Európska komisia. Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z  15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 
87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis, Ú. v. EÚ L 379, 28.12.2006, s. 5. Dostupné tiež z WWW: 
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Usmernenia pre štátnu pomoc na ochranu životného prostredia73, ktoré sa stali súčasťou 

širšieho Balíka ohľadne klimatických zmien74. Okrem neho boli prijaté dve technické 

oznámenia: o garanciách75 a referenčných a diskontných hodnotách76. Nakoniec bolo prijaté 

veľmi významné Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách77, ktoré vyčleňuje z potreby 

notifikácie celý rad opatrení, ktoré sa považujú za štátnu pomoc zlučiteľnú s vnútorným 

trhom. 

                                                                                                                                                         
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:SK:PDF>. ISSN 
1725-5147. 

73  Európska komisia. Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia, Ú. v. 
EÚ C 82, 1.4.2008, s. 1. Dostupné tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:082:0001:0033:SK:PDF>. ISSN 1725-5236. 

74  Pozri: 
 <http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/focus/energy-package-2008/index_en.htm>. 
75  Európska komisia. Oznámenie Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo 

forme záruk, Ú. v. EÚ C 155, 20.06.2008, s. 10. Dostupné tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:SK:PDF>. ISSN 1725-5236. 

76  Európska komisia. Oznámenie Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných 
sadzieb, Ú. v. EÚ C 14, 19.01.2008, s. 6. Dostupné tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:014:0006:0009:SK:PDF>. ISSN 1725-5236. 

77  Európska komisia. Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy Všeobecné 
nariadenie o skupinových výnimkách), Ú. v. EÚ L 214, 09.08.2008, s. 3. Dostupné tiež z WWW: 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:SK:PDF>. ISSN 
1725-5147. 
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2.5 Revízia hmotnoprávnych predpisov  

 

2.5.1 Regionálna pomoc 

 

 Dňa 21. decembra 2005 Komisia prijala Usmernenie ohľadne regionálnej pomoci na 

roky 2007-2013, teda obdobie, ktoré sa zhoduje s programovým plánovaním štrukturálnych 

fondov. Usmernenie stanovuje pravidlá poskytovania investičnej štátnej pomoci vo 

vyčlenených regiónoch na podporu ich rozvoja a k napomáhaniu zvyšovania životnej úrovne a 

zamestnanosti obyvateľstva. V Usmernení sa špecifikujú pravidlá výberu regiónov, vrámci 

ktorých sú spoločnosti oprávnené prijímať regionálnu štátnu pomoc a vymedzujú sa v nich 

najvyššie prípustné úrovne tejto pomoci78.  

 Vtedajšia komisárska pre hospodársku súťaž N. Kroes pri príležitosti prijatia 

Usmernenia uviedla: „Usmernenia vytvárajú optimálnu rovnováhu medzi rôznymi dotknutými 

záujmami, podporujú naše kohézne ciele a prispievajú k uskutočňovaniu zámeru Akčného 

plánu poskytovať nižšiu a cielenejšiu pomoc. Som rada, že sme dokončili prieskum včas, aby 

členské štáty mohli pripraviť svoje stratégie regionálneho rozvoja na obdobie 2007 – 2013.“ 

 Podľa Usmernenia 52 % európskej populácie žije v znevýhodnených regiónoch79. 

Tieto sa ďalej delia na znevýhodnené regióny podľa článku 107 ods. 3 písm. a) ZFEÚ a podľa 

článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ. Oblasti podľa článku 107 ods. 3 písm. a) ZFEÚ sú 

oblasťami s výnimočne nízkou životnou úrovňou alebo oblasti vysokou nezamestnanosťou. Sú 

to regióny, kde HDP nedosahuje 75 % priemernej úrovne v EÚ-2580. Podľa článku 107 ods. 3 

písm. c) ZFEÚ je udeľovaná regionálna pomoc na podporu rozvoja určitých hospodárskych 

činností alebo určitých hospodárskych oblastí pokiaľ táto pomoc neovplyvňuje podmienky 

obchodovania v rozsahu, ktorý by bol v rozpore so spoločným záujmom. Sú to regióny, kde je 

                                                 
78  PAPANTONIU, Evi. New guidelines on national regional aid for 2007-2013. Competition Policy 

Newsletter, 2006, vol. 23, issue 1, s. 18-21. 
79    Európska komisia, tlačová správa, IP/05/1653, z 21. decembra 2005. Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1653&format=HTML&aged=1&langu
age=SK&guiLanguage=en>. 

80  Európska komisia. Usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013, cit. 68, oddiel 3.4. 
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HDP nižšie ako priemer HDP v EÚ 2581. V regiónoch podľa článku 107 ods. 3 písm. a) ZFEÚ, 

reprezentujúcich circa 34 % európskej populácie82, je podľa Usmernenia možné poskytnúť 

„investičnú pomoc“ pre veľké podniky v hodnote 30 % oprávnených investičných nákladov83. 

Ak však ide o región, v je ktorom HDP ešte nižšie, a dosahuje 60 % až 75 % priemeru EÚ 25, 

čo predstavuje circa 6 % celkovej populácie, intenzita pomoci sa zvýši na 40 %84. Ak ide o 

región, v ktorom HDP dosahuje 45 % až 60 % priemeru EÚ 25, čo predstavuje circa 7 % 

celkovej populácie, intenzita pomoci sa zvýši na 60 %.85 Všetky intenzity pomoci sú 

vyjadrené pre veľké podniky. V prípade malých podnikov sa intenzita zvyšuje o 20 % a pri 

stredných podnikoch o 10 %86. Znamená to napr., že v regióne, v ktorom HDP dosahuje 45 % 

až 60 % priemeru EÚ 25, je intenzita pomoci pre malý podnik 80 %.  

 

V prípade nových členských štátov Estónska, Lotyšska, Litvy, Malty, Poľska, Rumunska a 

Bulharska patrí celé ich územie do regiónu podľa článku 107 ods. 3 písm. a) ZFEÚ. V prípade 

Slovenska87 a Českej republiky je to 89 % populácie.  

 

 Nové pravidlá pre regionálnu pomoc sú dôležitým prvkom kontroly štátnej pomoci 

a naplno podporujú kohézne ciele. V novom Usmernení Komisia vzala do úvahy protichodné 

záujmy nových a starých členských štátov na jednej strane a záujmy regiónov, v ktorých 

spoločnosti môžu získať regionálnu pomoc a na strane druhej tých, v ktorých to nie je možné. 

Tým, že Usmernenia umožnili poskytovanie v niektorých prípadoch „prevádzkovú pomoc“, 

                                                 
81  Európska komisia. Usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013, cit. 68, oddiel 3.4 
82  Európska komisia, tlačová správa, IP/05/1653, z 21. decembra 2005. Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1653&format=HTML&aged=1&langu
age=SK&guiLanguage=en>. 

83  Európska komisia. Usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013, cit. 68, článok 44. 
84  Európska komisia. Usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013, cit. 68, článok 44. 
85  Európska komisia. Usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013, cit. 68, článok 44. 
86  Európska komisia. Usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013, cit. 68, článok 49. 
87  Podľa Regionálnej mapy schválenej Komisiou pre Slovensko 13.9.2006, stredné a východné Slovensko 

patria medzi regióny oprávnené na pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES (v súčasnosti 
107 ods. 3 písm. a) ZFEÚ) a veľké podniky môžu získať spolufinacovanie investičných projektov štátnu 
pomoc do výšky 50 percent HEP. 
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teda nielen investičnú pomoc, okrem iného zabránili vyľudneniu niektorých regiónov. Na 

základe Usmernenia Komisia prejednala do 400 individuálnych vecí a schém pomoci.88 

                                                 
88  Pozri: <http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result>. 
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2.5.2 Štátna pomoc na výskum, vývoj a inovácie  

 

 Dňa 22. novembra 2006 Komisia prijala Usmernenie pre poskytovanie štátnej pomoci 

na výskum, vývoj a inovácie, ktoré nahradilo usmernenie z roku 1996. Jeho cieľom je v súlade 

s článkom 179 ZFEÚ „posilňovať vedeckú a technologickú základňu priemyslu 

prostredníctvom vytvorenia európskeho výskumného priestoru, v ktorom sa voľne pohybujú 

vedci, vedecké poznatky a technológie, a podporovať zvyšovanie jej konkurencieschopnosti 

vrátane konkurencieschopnosti jej priemyslu za podpory všetkých výskumných činností, ktoré 

sa pokladajú za potrebné v iných kapitolách zmlúv“. Rovnako tento Rámec napomáha 

dosiahnuť cieľ, ktorý si Európska rada vytýčila v Barcelone v marci 2002 investovať do roku 

2010 ročne 3 % HDP do výskum, vývoja a inovácii, pričom dve tretiny týchto investícii majú 

pochádzať zo súkromného sektora.89  

 Vtedajšia komisárska pre hospodársku súťaž N. Kroes pri príležitosti prijatia Rámca 

uviedla: „Vďaka novému rámcu pre výskum, vývoj a inovácie bude jednoduchšie pre členské 

štáty podporovať výskum, vývoj a inovatívne projekty. Rámec je významným príspevkom pre 

napĺňaniu Stratégie rastu a zamestnanosti. Je teraz na členských štátoch, aby naplno túto 

príležitosť využili.“ 

 Oproti predchádzajúcemu Usmerneniu toto obsahuje tri hlavné zmeny90. Prvou je 

začlenenie nového druhu pomoci do Usmernenia, t.j. pomoci na podporu inovácii, ktoré má 

priamo prispieť k plneniu Lisabonskej stratégie. Inovácia je v Usmernení definovaná ako 

proces, pri ktorom sa zavedie nový alebo výrazne lepší výrobný postup alebo distribučná 

metóda (vrátane podstatných zmien techniky, zariadenia a/alebo softvéru). Menšie zmeny 

alebo zlepšenia, nárast výrobných kapacít alebo kapacít služieb pridaním výrobných alebo 

logistických systémov, ktoré sa veľmi podobajú tým, ktoré sa už používajú, pozastavenie 

                                                 
89  Porovnaj: Európska komisia. Investície do výskumu: akčný plán pre Európu - Oznámenie Komisie 

Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, 
COM(2003) 226, konečné znenie, s. 7. Dostupné tiež z WWW: <http://ec.europa.eu/invest-in-
research/pdf/226/en.pdf>. 

90  Ohľadne detailného opisu zmien pozri: KLEINER, Thibault. The New framework for research, 
development and innovation, European State aid quarterly, 2007, vol. 7, issue 2. s. 231-248. Dostupný 
tiež z WWW: <www.lexxion.de/estal>. ISSN 1619-5272.  
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používania postupu, jednoduchá výmena alebo rozšírenie zariadení, zmeny vyplývajúce iba zo 

zmien výrobných cien, úprava, pravidelné sezónne a iné cyklické zmeny, obchodovanie s 

novými alebo výrazne lepšími výrobkami sa nepovažujú za inovácie.91 

 Druhou, jasne formulované prípady, kedy môžeme hovoriť o „zlyhaní trhu“ a za akých 

podmienok je možné poskytnúť pomoc na jeho odstránenie.92  

 Treťou, zavedenie „podrobného hodnotenia“ pri veľkých sumách pomoci, ktoré 

prekročia stanovenú hranicu, čo umožňuje Komisii sústrediť sa na tie formy pomoci, kde je 

vyššia pravdepodobnosť narúšania hospodárskej súťaže. Ak projekt pozostáva zväčša zo 

základného výskumu, touto hranicou je 20 miliónov EUR na projekt/štúdiu realizovateľnosti 

na podnik. Ak projekt pozostáva zväčša z priemyselného výskumu, ide o 10 miliónov EUR na 

projekt/štúdiu realizovateľnosti na podnik. Pri všetkých ostatných projektoch: je 7,5 EUR 

milión na projekt/štúdiu.93 Prvé rozhodnutie, v ktorom Komisia aplikovala podrobné 

hodnotenie, a to vrámci formálneho zisťovania, bolo v prospech španielskej spoločnosti 

Industria de Turbo Propulsores.94 

 Komisia ponechala súčasné limity intenzity pomoci pre výskum a vývoj nezmenené95, 

t.j. 100 % na základný výskum96, 50 % na priemyselný97 a 25 % na experimentálny výskum98. 

                                                 
91  Európska komisia. Rámec spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie, cit. 70, oddiel 

1.2. 
92  Európska komisia. Rámec spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie, cit. 70, oddiel 

1.2. 
93  Európska komisia. Rámec spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie, cit. 70, oddiel 

1.2. 
94  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 21.10.2008, C 9/2007 (N 608/2008), Španielsko - TRNT 1000 

projekt, Ú.v. EÚ L 66, 11.03.2009. 
 Pozri aj: RUBIN DE CERVIN, Almorò. The first final decision involving a detailed economic assesment 
of the R and D aid: ITP. Competition Policy Newsletter, 2009, vol. 26, issue 1, s. 100-101. Dostupný 
tiež z WWW: <http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/>. ISSN 1025-2266. 
Pozri aj: Európska komisia, tlačová správa, IP 08/ 1565, z  22. októbra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1565&guiLanguag  e=en>. 

95 Európska komisia. Rámec spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie, cit. 70, oddiel 
5.1.2. 

96  „základný výskum“ predstavuje experimentálnu alebo teoretickú prácu vykonávanú najmä na získanie 
nových poznatkov o podstatných základoch javov a pozorovateľných skutočností bez plánovaného 
priameho uplatnenia alebo použitia v praxi. 

97  „priemyselný výskum“ predstavuje plánované výskumné alebo hodnotiace skúmanie zamerané na 
získanie nových poznatkov a zručností pre vývoj nových výrobkov, postupov alebo služieb alebo na 
dosiahnutie významného zlepšenia existujúcich výrobkov, postupov alebo služieb. Zahŕňa vytvorenie 
súčastí zložitých systémov, ktoré sú potrebné na priemyselný výskum, najmä na schválenie generickej 
technológie, s výnimkou prototypov. 
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Z dôvodu, že tieto najlepšie reflektujú riziko, ktoré relevantný výskum prináša. To je aj 

odpoveďou na otázku, prečo Komisia nepovoľuje 100 % intenzitu na všetky formy výskumu. 

Je možné podotknúť, že Usmernenie je významným krokom vpred pri implementovaní 

ekonomického prístupu v disciplíne štátnej pomoci, tak ako si Komisia predsavzala v Akčnom 

pláne. 

 Aj pomoc na výskum, vývoj a inovácie môže mať negatívny efekt na hospodársku 

súťaž. Ako príklad takéhoto negatívneho efektu Komisia uvádza, že štátna pomoc môže byť 

zneužitá na obraňovanie národných šampiónov, udržovať na trhu neefektívne podniky alebo 

umelo zachovávať fragmetované trhy. V neposlednej miere môže viesť k zníženiu investícií 

do výskumu, vývoja a inovácií, lebo odrádza podniky investovať do podobných projektov ako 

príjemcovia pomoci.  

 O tom, že predmetné Usmernenie ja založené na vylepšenom ekonomickom prístupe 

svedčia rozhodnutia Komisie vo veciach: N 525/2009 Daher-Socata and N 527/2009 

Sogerma; obe na výskumný projekt dotýkajúci sa Airbus-u A 350 XWB.99 Štátna pomoc v 

celkovej výške 35 miliónov EUR bola notifikovaná Francúzskom. V sektore výskumu pre 

leteckú dopravu Komisia schválila aj pomoc notifikovanú Nemeckom vo veci N 296/2009 vo 

výške 33,8 miliónov EUR v  prospech Diehl Aircabin.100 Rovnako, Komisia schválila štátnu 

pomoc v celkovej výške 18,9 miliónov EUR notifikovanú Francúzskom na výskumný projekt 

ohľadne motorových biopalív druhej generácie v prospech spoločnosti GAYA.101 

                                                                                                                                                         
98  „experimentálny vývoj“ predstavuje získavanie, kombinovanie, formovanie a používanie existujúcich 

vedeckých, technologických, obchodných a iných náležitých poznatkov a zručností na účely výrobných 
plánov a zostáv alebo návrhov nových, zmenených alebo zlepšených výrobkov, postupov alebo služieb. 
To môže zahŕňať napr. aj ostatné činnosti zamerané na koncepčné návrhy, plánovanie a dokumentáciu 
nových výrobkov, postupov a služieb. Činnosti môžu zahŕňať návrhy, nákresy, plány a ostatnú 
dokumentáciu za predpokladu, že nie sú určené na komerčné použitie. 

99  Pozri: <http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result> a 
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result>. 

100  Európska komisia, tlačová správa, IP/09/1932, z 15. decembra 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1932&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 

101 Európska komisia, tlačová správa, IP/10/1653, z 24. marca 2010. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/349&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en>. 
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2.5.3 Štátna pomoc na ochranu životného prostredia 

 

 V marci 2007 sa Európska rada rozhodla stanoviť odvážny cieľ a nezávislý záväzok 

pozostávajúci v 20 % znížení emisií skleníkových plynov a dosiahnutí 20 % podielu 

obnoviteľnej energie na celkovej spotrebe energie v EÚ do roku 2020102. Na implementovanie 

tohto cieľa bol prijatý Balík opatrení v oblasti klímy a energetiky103. Jeho významnou 

súčasťou je napr. obchodovanie s emisiami. 

 Usmernenie pre štátnu pomoc na ochranu životného prostredia104 je založené na 

myšlienke, že opatrenia štátnej pomoci majú viesť k zvýšeniu úrovne ochrany životného 

prostredia v porovnaní so stavom bez pomoci, a zabezpečiť, aby pozitívne účinky pomoci 

prevažovali nad jej negatívnymi účinkami, pokiaľ ide o narušenie hospodárskej súťaže, 

zohľadňujúc zásadu „znečisťovateľ platí“ stanovenú článkom 191 ZFEÚ.105
 

 Vtedajšia komisárska pre hospodársku súťaž N. Kroes pri príležitosti prijatia 

Usmernenia uviedla, „že predstavujú významný príspevok k politike v oblasti energie a zmeny 

klímy v Únii a k pokračujúcemu procesu reformy štátnej pomoci. Poskytujú príležitosť pre 

členské štáty financovať environmentálne projekty a zároveň šancu pre hospodársky rast 

v EÚ.“106 

 

                                                 
102  Európska komisia. Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia, cit. 73, 

para 3.  
Pozri aj: FRÄSS-EHRFELD, Clarisse. Renewable energy sources. 1st ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer 
law international, 2009. 610 s. ISBN 978-90-411-2870-6. 

103  Pozri: Európsky parlament, texty prijaté na zasadnutí 17. decembra 2008. Dostupné z WWW: 
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+20081217+TOC+DOC+X
ML+V0//SK>. 

104  Európska komisia. Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia, cit. 73. 
105  Európska komisia. Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia, cit. 73, 

para 6. Článok 192(2) ZFEÚ znie: „Politika životného prostredia Únie sa zameriava na vysokú úroveň 
jeho ochrany, pričom prihliada na rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Únie. Vychádza zo 
zásady nápravy škôd na životnom prostredí prioritne pri zdroji a zo zásady, že náhradu škody hradí 
znečisťovateľ“.  

106  Európska komisia, tlačová správa, IP/08/80, z 23. januára 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/80&format=HTML&aged=1&languag
e=SK&guiLanguage=en>. 
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 Oproti predchádzajúcemu právnemu rámcu z roku 2001107 obsahuje Usmernenie z 

roku 2007 viacero nových ustanovení108. Upravuje napr. (i) pravidlá pre poskytovanie pomoci, 

ak sa podnik prispôsobí environmentálnym európskym normám skôr ako je to predpísané109, 

(ii) pomoc na environmentálne štúdie, (iii) pomoc na centralizované zásobovanie teplom, (iv) 

pomoc na odpadové hospodárstvo a (v) pomoc spojenú so systémami obchodovania s 

povoleniami.  

 S cieľom podporiť poskytovanie pomoci na horizontálne ciele, ktorým ochrana 

životného prostredia v neposlednej miere je, sa Komisia rozhodla výrazne zvýšiť intenzitu 

pomoci. Intenzity pomoci pre veľké podniky sa z rozsahu 30 – 40 % zvýšili na 50 – 60 %110. 

V prípade malých podnikov sa intenzita pomoci v rozsahu 50 – 60 % zvýšila na 70 – 80 %111. 

Navyše ak investícia na zlepšenie noriem Únie alebo úrovne ochrany životného prostredia v 

prípade absencie príslušných noriem zahŕňa ekologickú inováciu, je možné poskytnúť ďalších 

10 % ako bonus112. Oproti Usmerneniu z roku 2001 však už neexistuje bonus na pomoc pre 

podporované regióny alebo zariadenia na výrobu obnoviteľnej energie, ktoré slúžia pre 

potreby celej obce.  

 V úprave poskytovania štátnej pomoci vo forme úľavy na daniach došlo k zmene. 

Možnosť poskytovania dlhodobých nepodmienečných úľav z environmentálnych daní je 

zachovaná len pokiaľ dotknuté spoločnosti po úľave platia aspoň minimálnu úroveň daní v 

                                                 
107  Európska komisia. Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia, cit. 73. 
108  Ohľadne verejnej konzultácie pozri: HÆGSTAD FLÅM, Karoline. EU Environmental State aid policy, 

wide participation, narow participation? Environmental Policy and Governance [online]. 2009, vol. 19, 
issue 5 [cit. 2011-01-01]. s. [336]-349. Dostupný z WWW: <http://www.swetswise.com/>. ISSN: 1756-
932. 

109  V právnych predpisoch EÚ existuje množstvo noriem, ktoré stanovujú, aká úroveň sa má v oblasti 
životného prostredia dosiahnuť. Povinnosť vyplývajúca zo Smernice Rady 96/61/ES z 24. septembra 
1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania, Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26. Dostupná tiež 
z WWW: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:03:31996L0061:SK:PDF>, 
ktorá sa týka využívania najlepších dostupných technológií podľa poslednej príslušnej informácie 
uverejnenej Komisiou, sa takisto považuje za normu EÚ. 

110  Európska komisia, často kladené otázky, MEMO/08/31, z 23. januára 2008. Dostupné tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/31&format=HTML&aged=1&lan
guage=SK&guiLanguage=en>. 

111  Európska komisia, často kladené otázky, MEMO/08/31, z 23. januára 2008. Dostupné tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/31&format=HTML&aged=1&lan
guage=SK&guiLanguage=en>. 

112  Európska komisia, často kladené otázky, MEMO/08/31, z 23. januára 2008. Dostupné tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/31&format=HTML&aged=1&lan
guage=SK&guiLanguage=en>. 
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Únii113. Ak nie je táto skutočnosť splnená, členský štát musí preukázať, že poskytnutie týchto 

úľav je nevyhnutné na ochranu životného prostredia a úroveň pomoci je primeraná114.  

 Rovnako ako pri štátnej pomoci na výskum, vývoj a inovácie sa zavádza popri 

„štandardnom posúdení“ aj „podrobné posúdenie“ veľkých súm pomoci pre podniky. 

Dochádza k nemu v piatich prípadoch115. Po prvé, v prípadoch, kedy je investičná pomoc 

presahuje 7,5 mil. EUR na jeden podnik. Po druhé, k podrobnému posúdeniu dochádza ak sa 

jedná o pomoc na úsporu energie, ktorá presahuje 5 miliónov EUR na jeden podnik na 

obdobie piatich rokov. Po tretie, sú to prípady, kedy sa poskytuje prevádzková pomoc na 

výrobu obnoviteľnej elektrickej energie a/alebo kombinovanú výrobu obnoviteľného tepla, ak 

je poskytnutá na zariadenia na výrobu obnoviteľnej elektrickej energie v miestach, kde 

výsledná kapacita výroby obnoviteľnej elektrickej energie prevyšuje 125 MW. Po štvrté, 

takéto posúdenie sa vykonáva v prípadoch poskytovania prevádzkovej pomoci na výrobu 

biopaliva ak sa pomoc poskytuje na zariadenie na výrobu biopaliva v miestach, kde výsledná 

výroba prevyšuje 150 000 ton ročne. Po piate, ide o prípady poskytovania prevádzkovej 

pomoci na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie ak sa pomoc poskytuje na 

zariadenie na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie s výslednou kapacitou výroby 

elektrickej energie prevyšujúcou 200 MW. Pomoc na výrobu tepla v rámci kombinovanej 

výroby sa pri notifikácii v rámci nového Usmernenia posudzuje na základe kapacity 

elektrickej energie. 

 Je významné spomenúť, že už pri prijatí tohto Usmernenia Komisia pripravila pôdu na 

začlenenie niektorých druhov pomoci na ochranu životného prostredia do Všeobecného 

nariadenia o skupinových výnimkách. V Akčnom pláne Komisia uviedla, že ochrana životného 

prostredia nie je len cieľom samým o sebe, ale môže poskytnúť príležitosti na inováciu, 

vytvoriť nové trhy a zvýšiť konkurencieschopnosť zefektívnením využívania zdrojov a 

novými investičnými príležitosťami. Usmernenie bolo pripravené, tak aby sa bola pomoc 

zacielená presnejšie, na spoločné ciele a jej posudzovanie sa spresnilo vykonávaním 

                                                 
113  Európska komisia. Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia, cit. 73, 

oddiel 4. 
114  Európska komisia. Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia, cit. 73, 

oddiel 4. 
115  Európska komisia. Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia, cit. 73, 

oddiel 5. 
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vylepšeného ekonomického prístupu pri posudzovaní zlučiteľnosti pomoci. Len v roku 2009 

Komisia otvorila formálne zisťovanie v štytoch prípadoch, tri z nich sa týkali 

environentálnych daní a poplatkov.116 

                                                 
116  Pozri: <http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>. 
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2.5.4 Rizikový kapitál  

 

 Dňa 18. augusta 2006 bolo v Úradnom vestníku európskej Únie publikované 

Usmernenie rizikovom kapitály117. Rizikový kapitál súvisí s financovaním vlastného kapitálu 

spoločností118 s predpokladaným citeľným vysokým rastovým potenciálom hlavne v oblasti 

špičkových technológií, ale v začiatočných etapách tohto rastu, ktorých jediným investorom sú 

tí, ktorí sú ochotní na seba zobrať riziko vo vidine vyšších investícií, ktoré by získali na 

kapitálových trhoch119.  

 Vtedajšia komisárska pre hospodársku súťaž N. Kroes pri príležitosti prijatia 

Usmernenia uviedla: „Nové usmernenia týkajúce sa rizikového kapitálu zabezpečia členským 

štátom potrebnú flexibilitu a podporia prístup malých a stredných podnikov k rizikovému 

kapitálu, čo následne otvorí cestu k lepšej konkurencieschopnosti a vytváraniu pracovných 

miest“120. 

 Komisia pripúšťa, že aj keď neexistuje všeobecný trhový deficit financovania 

rizikového kapitálu, existuje trhový deficit pri niektorých druhoch investícií v určitých etapách 

rozvoja podnikov. Komisia preto zaviedla nový bezpečný prah, pri rešpektovaní ktorého sa 

poskytovanie rizikového kapitálu nepovažuje za štátnu pomoc, a to 1,5 milióna EUR pre 

cieľový malý a stredný podnik; čo je nárast o 50 %121. Do výšky tohto stropu Komisia 

predpokladá, že alternatívne spôsoby financovania z finančných trhov spravidla chýbajú (to 

znamená, že dochádza k zlyhaniu trhu). Okrem toho bola štátna pomoc na rizikový kapitál 

                                                 
117  Európska komisia. Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci a rizikovom kapitáli pre malé a stredné 

podniky, cit. 69. 
118  Sú vylúčené spoločnosti v ťažkostiach v zmysle usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a 

reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach; spoločnosti v lodiarenskom, uhoľnom a oceliarskom priemysle. 
119  Európska komisia. Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci a rizikovom kapitáli pre malé a stredné 

podniky, cit. 69, kapitola 1.1. 
120  Európska komisia, tlačová správa, IP/06/1015, z 19. júla 2008. Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1015&format=HTML&aged=1&langu
age=SK&guiLanguage=en>. 

121  Európska komisia. Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci a rizikovom kapitáli pre malé a stredné 
podniky, cit. 69. 
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zahrnutá do Všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách122. Prínosom tohto opatrenia je 

implementovanie skúseností dosiahnutých implementovaním predchádzajúceho usmernenia, 

lepšej identifikovania zlyhania trhu a využívania vylepšeného ekonomického prístupu123.  

 O tom, že členské štáty štátnu pomoc na rizikový kapitál naplno využívajú svedčí aj 13 

vecí schválených Komisiou v roku 2009 bez formálneho ziťovania.124 

                                                 
122  Európska komisia. Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých 

kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné 
nariadenie o skupinových výnimkách), cit. 77, článok 1. 

123  Pozri aj: TRANHOLM SCHWARZ, Bente. New Guidelines on State aid promoting risk capital 
investments in SMEs. Competition Policy Newsletter. 2006, vol. 23, issue 3, s. 19-21. Dostupný tiež z 
WWW: <http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/>. ISSN 1025-2266. 

124  Pozri: Európska komisia, tlačová správa, IP/06/1015, z 19. júla 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1015&format=HTML&aged=1&langu
age=SK&guiLanguage=en>. 
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2.5.5 Štátne záruky 

 

 V roku 2008 Komisia prijala nové Oznámenie o uplatňovaní článkov 107 a 108 

Zmluvy o FEÚ na štátnu pomoc vo forme záruk125, v ktorom sa stanujú podmienky, za ktorých 

verejné záruky za pôžičky nepredstavujú štátnu pomoc. 

 Vtedajšia komisárska pre hospodársku súťaž N. Kroes pri príležitosti prijatia 

Oznámenia uviedla, že „nové oznámenie je významným krokom, ktorý umožní 

transparentnejšie využívanie záruk, najmä s cieľom zjednodušiť poskytovanie finančnej 

pomoci pre malé a stredné podniky.“126
 

 V súlade s Oznámením sa „individuálne záruky“ nepovažujú za štátnu pomoc, osobitne 

vtedy, ak sa za tieto záruky zaplatí trhová cena127. Pokiaľ ide o „individuálne záruky“ 

poskytnuté členským štátom podnikom, neobsahuje prvky štátnej pomoci, ak sú splnené 

nasledujúce podmienky: (i) podnik nie je podnik v tažkostiach podľa definície uvedenej 

v Usmerneniach o pomoci podnikom v tažkostiach, (ii) záruky musia byť naviazané na 

špecifickú finančnú transakciu, na pevnú maximálnu sumu a byť časovo obmedzené, (iii) ak sa 

nejedná o cenné papiere, garancia nemôže pokrývať viac ako 80 % nesplatenej pôžičky alebo 

iného finančného záväzku a (iv) za záruku sa platí trhová cena128. V prípade „schém pomoci“ 

sa prihliada okrem skutočností hore uvedených pod (i), (ii) a (iii) aj na to, či podmienky 

schémy vychádzajú z realistického posúdenia rizika tak, aby poplatky, ktoré príjemcovia 

zaplatia, umožnili v maximálnej miere samofinancovanie tejto schémy129. Charakter 

samofinancovania schémy a vhodná orientácia na riziko Komisia považuje za ukazovatele, že 

                                                 
125  Európska komisia. Oznámenie Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo 

forme záruk, cit. 75. 
126  Európska komisia, tlačová správa, IP/08/764, z 20. mája 2008. Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/764&format=HTML&aged=0&langua
ge=SK&guiLanguage=en>. 

127  Európska komisia. Oznámenie Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo 
forme záruk, cit. 75, oddiel 3. 

128  Európska komisia. Oznámenie Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo 
forme záruk, cit. 75, oddiel 3.2. 

129  Európska komisia. Oznámenie Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo 
forme záruk, cit. 75, oddiel 3.4. 
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poplatky za záruku účtované v rámci schémy zodpovedajú trhovým cenám130. Rovnako, na 

dosiahnutie správneho a postupného hodnotenia aspektu samofinancovania schémy sa 

primeranosť výšky poplatkov musí prehodnocovať aspoň jedenkrát ročne na základe skutočnej 

stratovosti schémy a poplatky sa musia zodpovedajúcim spôsobom upraviť, vtedy, ak existuje 

riziko, že schéma prestane byť samofinancujúca131. Táto úprava sa môže týkať buď všetkých 

vydaných a budúcich záruk alebo len záruk budúcich. Nakoniec, aby mohli byť poplatky 

považované za zodpovedajúce trhovým cenám, musia pokrývať bežné riziká súvisiace s 

poskytnutím záruky, administratívne náklady schémy a ročnú odmenu za dostatočný kapitál, i 

keď tento ešte vôbec neexistuje alebo je vytvorený len čiastočne132.  

 Čo sa týka schém pomoci pre malé a stredné podniky, existenciu štátnej pomoci je 

možné vylúčiť ak sa použijú poplatky „safe harbour“, tak ako sú definované v jednotlivých 

zárukách pre malé a stredné podniky alebo uplatnením paušálneho poplatku bez potreby 

jednotlivého ratingu prijímajúceho malé a stredného podniku133. 

                                                 
130  Európska komisia. Oznámenie Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo 

forme záruk, cit. 75, oddiel 3.2. 
131  Európska komisia. Oznámenie Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo 

forme záruk, cit. 75, oddiel 3.2. 
132  Európska komisia. Oznámenie Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo 

forme záruk, cit. 75, oddiel 3.4. 
133  Európska komisia. Oznámenie Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo 

forme záruk, cit. 75, oddiel 3.5. 
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2.5.6 Revízia spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb 

 

 Referenčné a diskontné sadzby sú dôležitým nástrojom Komisie pri kontrole štátnej 

pomoci. Referenčné a diskontné sadzby sa používajú namiesto trhových sadzieb a na meranie 

ekvivalentu grantu pomoci najmä vtedy, keď sa táto poskytuje v niekoľkých splátkach, a na 

vypočítanie prvku pomoci vyplývajúceho z úrokovo zvýhodnených pôžičiek. Používajú sa aj 

na kontrolu súladu s pravidlom de minimis a Nariadeniami o skupinových výnimkách.  

 Doposiaľ bol Komisiou využívaný na určenie týchto sadzieb tzv. „štandardný postup“. 

Pri tomto postupe Komisia uverejňovala každý štvrťrok základnú sadzbu vypočítanú pre 

niekoľko splatností – 3 mesiace, 1 rok, 5 rokov a 10 rokov – a pre rôzne meny134. Používali sa 

sadzby IBOR a swapové sadzby pre predaj („ask swap rates“) alebo, ak tieto parametre neboli 

k dispozícii, sadzby štátnych dlhopisov135. Prémia použitá na získanie referenčnej sadzby pre 

úver sa vypočítala podľa úverovej bonity a záruk úverového dlžníka136. V závislosti od 

ratingovej kategórie spoločnosti („rating“ udelený ratingovými agentúrami v prípade veľkých 

spoločností alebo bankami v prípade malých a stredných podnikov) bola marža použiteľná pri 

omeškaní (bežný rating a bežná kolateralizácia) 220 bázických bodov137. V prípade „slabej“ 

úverovej bonity a nízkej kolateralizácie mohla jej hodnota vzrásť až na 650. 

 Nový postup je založený na kompromise medzi postupom čo najlepšie monitorujúcom 

trhové podmienky a jednoduchosťou aplikácie, z ktorej následne vyplýva aj zvýšená právna 

istota pre jednotlivé členské štáty. Komisia v Oznámení uvádza niekoľko výhod novej 

metodiky. Nová metodika (i) je ľahko použiteľná, (ii) zabezpečí rovnaké zaobchádzanie v 

jednotlivých členských štátoch s minimálnymi odchýlkami od súčasnej praxe a uľahčí 

uplatňovanie referenčných sadzieb pre nové členské štáty, (iii) využíva zjednodušené 

                                                 
134  Európska komisia. Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva 

nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy 
o ES, cit. 36. 

135 Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 
659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES, cit. 36. 

136  Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 
659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES, cit. 36. 

137  Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 
659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES, cit. 36. 
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kritérium prihliadajúce na úverovú bonitu namiesto veľkosti podnikov, ktorá sa javí ako príliš 

zjednodušujúce kritérium a napokon (iv) tento postup umožňuje predísť vnášaniu neistoty a 

zložitosti do postupov výpočtu v meniacom sa bankovom a finančnom prostredí 

vyplývajúcom z implementácie rámca Bazilej II, čo by mohlo mať výrazný vplyv na 

umiestňovanie kapitálu, ako aj na správanie sa bánk138. 

 Tento nový spôsob stanovenia referenčných a diskontných sadzieb vychádza z 

jednoročnej medzibankovej ponukovej úrokovej sadzby (IBOR) zvýšenej o maržu v rozpätí od 

60 do 1 000 bázických bodov v závislosti od úverovej schopnosti príslušnej spoločnosti a od 

úrovne ponúknutého krytia (zabezpečenia pohľadávky), tak ako je uvedené v tabuľke 1139.  

 

 Tabuľka 1: spôsob stanovenia referenčných a diskontných sadzieb  

Ratingová 

kategória 

Vysoké 

krytie 

Bežné 

krytie 

Nízke 

Krytie 

Silný (AAA-A) 60 75 100 

Dobrý (BBB) 75 100 220 

Uspokojivý (BB) 100 220 400 

Slabý (B) 220 400 650 

Zlý (CCC a nižšie) 400 650 1000 

                                                 
138  Európska komisia. Oznámenie Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných 

sadzieb, cit.76. 
139  Európska komisia. Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva 

nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy 
o ES, cit. 36, para 4.4.1.  
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2.5.7 Štátna pomoc na verejnoprávne vysielanie 

 

 V roku 2001 Komisia vydala Oznámenie o aplikácii pravidiel štátnej pomoci v sektore 

verejnoprávneho vysielania140. V Akčnom pláne si dala za cieľ revidovať toto Oznámenie141. 

Význam revízie podčiarkuje aj dôležitosť tohto sektora ako takého rovnako ako jeho pozícii 

ako príjemcu štátnej pomoci. Verejnoprávny vysielatelia získavajú ročne 22 miliárd EUR v 

podobe koncesionárskych poplatkov a priamych platieb, čo ich zaraďuje na tretie miesto po 

poľnohospodárskych podnikoch a dopravných podnikoch, v objeme získanej štátnej 

pomoci142.  

 Kontrola štátnej pomoci v oblasti verejnoprávneho vysielania je charakteristická tým, 

že sa pri jej kontrola musí zohľadňovať viacero skutočností143. Po prvé, posudzovanie štátnej 

pomoci sa zakladá na článkoch 107 a 108 ZFEÚ ako aj na článku 106 ods. 2 ZFEÚ o 

uplatňovaní pravidiel zmluvy a pravidiel hospodárskej súťaže, najmä na služby všeobecného 

hospodárskeho záujmu. Po druhé, do Maastrichtskej zmluvy sa zaviedol (teraz) článok 167 

týkajúci sa kultúry a (teraz) článok 107 ods. 3 písm. d) ZFEÚ a pomoci na podporu kultúre. Po 

tretie, v Amsterdamskej zmluve sa uvádza osobitné ustanovenie (článok 16) o službách 

všeobecného hospodárskeho záujmu a Amsterdamský protokol upravuje systém 

verejnoprávneho vysielania v členských štátoch. Po štvrté, regulačný rámec týkajúci sa 

audiovizuálnych mediálnych služieb je na európskej úrovni koordinovaný Smernicou o 

                                                 
140  Európska komisia. Oznámenie Komisie o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci pre verejnoprávne 

vysielanie, Ú. v. EÚ C 320, 15.11.2001, s. 5. Dostupné tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:320:0005:0011:EN:PDF>. ISSN 0378-6986. 

141 Pozri konzultačný proces na: 
<http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_broadcasting_review/index.html>. 

142 Európska komisia, tlačová správa, IP/09/1072, z 2. júla 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1072&format=HTML&aged=0&langu
age=SK&guiLanguage=en>. 

143  Európsky parlamet a Rada EÚ. Smernica parlametu a rady 2010/13/EU z 10. marca 2010 o 
audiovizuálnych mediálnych službách, Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1, ktorá o.i. rozširuje vecnú 
pôsobnosť Smernice 2007/65/EC na všetky audiovizuálne skužby. Text s významom pre EHP. Dostupná 
tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:SK:PDF>. ISSN 1725-5147. 
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audiovizuálnych mediálnych službách144. Požiadavky finančnej transparentnosti týkajúce sa 

verejnoprávnych podnikov upravuje Smernica o finančnej transparentnosti145. 

 Vtedajšia komisárka pre hospodársku súťaž N. Kroes uviedla: „Nové oznámenie 

nastoľuje primeranú rovnováhu medzi záujmami verejnoprávnych a súkromných médií s 

cieľom zabezpečiť vo veľmi rýchlo sa vyvíjajúcom mediálnom prostredí zdravú hospodársku 

súťaž v prospech európskych občanov. Verejnoprávni vysielatelia budú môcť využívať 

výhody vývoja digitálnej technológie a internetových služieb v záujme poskytovania 

vysokokvalitných služieb na všetkých platformách, bez toho, aby sa neprimerane narúšala 

hospodárska súťaž na úkor iných subjektov v mediálnom sektore.“146  

 Komisia vo svojom návrhu nového Oznámenia uvádza, že (a) sa zvýši flexibilita 

verejnoprávnych vysielateľov pri poskytovaní nových služieb, štandardných v mediálnom 

prostredí, (b) spresní definíciu verejnoprávneho, rozhlasového a televízneho vysielania, ako 

služby vo verejnom záujme ako aj (c) pravidlá dohľadu nad hospodárením verejnoprávnych 

vysielateľov na národnej úrovni147.  

 Komisia vychádzala pri tejto revízii aj zo svojej rozhodovacej praxe, v rámci ktorej 

vydala rozhodnutia na podnet sťažovateľov, súkromnoprávnych vysielateľov z viacerých 

členských štátov, menovite: Nemecka, Írska,  Belgickam Talianska, Španielska, Francúzska a 

Holandska148. 

                                                 
144  Európska komisia. Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných 

vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch. 
Text s významom pre EHP. Ú. v. EÚ L 318, 16.11.2006, s. 17. Dostupná tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:318:0017:0025:SK:PDF>. ISSN 1725-5147.  

145  Európska komisia. Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných 
vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch, 
cit. 144. 

146  Európska komisia, tlačová správa, IP/09/1072, z 2. júla 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1072&format=HTML&aged=0&langu
age=SK&guiLanguage=en>. 

147  Európska komisia. Oznámenie Komisie o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci na verejnoprávne 
vysielanie, Ú. v. EÚ C 257, 27.10.2009, s. 1. Dostupné tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:SK:PDF>. ISSN 1725-5236. 

148  Pozri napríklad rozhodnutia Komisie v týchto veciach:  
Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 27.2.2008, E 8/06, Belgicko - Štátne financovanie 

flámskeho verejnoprávneho vysielateľa VRT, Ú. v. EÚ C 143, 10.6.2008. 
Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 27.2.2008, E 4/05, Írsko - Vyplatenie štátnej pomoci 

RTE a TNAG (TG4), Ú. v. EÚ C 121, 17.5.2008. 
Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 24.4.2007, E 3/2005, Nemecko - Pomoc nemeckým 

verejnoprávnym vysielateľom, Ú. v. EÚ C 185, 8.8.2007. 
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 Je možné súhlasiť s názorom, že Oznámenie nie je revolúciou, ale napriek tomu 

prispieva k napĺňaniu Akčného plánu, ekonomickému prístupu, otvára bránu novým 

technológiám a prispieva k pluralite149.  

                                                                                                                                                         
Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 20.4.2005, E 9/05, Taliansko - Platby licenčných 

poplatkov pre RAI, Ú. v. EÚ C 235, 23.9.2005. 
Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 20.4.2005, E 10/2005, Francúzsko - Platby 

licenčných poplatkov pre France 2 a 3, Ú. v. EÚ C 240, 30.9.2005. 
Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 20.4.2005, E 8/05, Španielsko - Španielsky národný 

verejnoprávny vysielateľ RTVE, Ú. v. EÚ C 239, 4.10.2006 a 
Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 22.6.2006, C 2/04, Holandsko - Ad hoc 

financovanie holandských vysielateľov, Ú. v. EÚ L 49, 22.2.2008. 
149  REPA, Lukas; TOSICS, Nóra; DIAS, Pedro et al. The 2009 Bradcasting communication. Competition 

Policy Newsletter. 2009, vol. 26, issue 3, s. 10-16. Dostupný tiež z WWW: 
<http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/>. ISSN 1025-2266. 
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2.5.8 Širokopásmové siete (Broadband) a prístupové siete novej generácie 

 

 Po prvýkrát v legislatívnej histórii štátnej pomoci Komisia prijala dňa 17. septembra 

2009 Usmernenia na financovanie širokopásmových sietí z verejných prostriedkov150. Toto 

Usmernenie je, na jednej strane, konkrétnym prínosom k napĺňaniu Lisabonskej stratégie a 

budovaniu vedomostnej spoločnosti.151 Na strane druhej, je koherentné s „Plánom obnovy“, 

keďže má za cieľ podporiť investície EÚ do strategického odvetvia, t.j. širokopásmového 

pripojenia, ktoré môže v krátkodobom horizonte napomôcť podporiť obnovu hospodárstva a 

z dlhodobejšieho hľadiska môže vytvoriť nevyhnutnú infraštruktúru pre trvalo udržateľný 

hospodársky rast.152  

 Vtedajšia komisárka pre hospodársku súťaž N. Kroes uviedla: „Usmernenia 

predstavujú komplexný a transparentný nástroj, ktorý pomôže členským štátom a verejným 

orgánom zabezpečiť, aby ich plány zahŕňajúce financovanie širokopásmových sietí zo 

štátnych prostriedkov boli v súlade s pravidlami o štátnej pomoci EÚ. Usmernenia prispejú 

k rozsiahlemu zavádzaniu vysokorýchlostných a superrýchlych širokopásmových sietí, čím 

podporia zvyšovanie európskej konkurencieschopnosti a budovanie znalostnej spoločnosti 

v Európe.“153 

                                                 
150  Európska komisia. Usmernenia Spoločenstva pre uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s 

rýchlym zavádzaním širokopásmových sietí, Ú. v. EÚ C 235, 30.9.2009, s. 7. Dostupné tiež z WWW: 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:235:0007:0025:SK:PDF>. ISSN 
1725-5236. 

151  Tak ako bolo deklarované napríklad v týchto inicitívach Komisie: 
  i) „i2010 – Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť“ z 1.6.2005, KOM(2005) 229 v 

konečnom znení. Dostupná tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0229:FIN:SK:PDF>. 

  ii) „ eEurope 2005: Informačná spoločnosť pre všetkých“ z 28.5.2002, KOM(2002) 263 v konečnom 
znení. Dostupná tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0263:FIN:EN:PDF>. 

  iii) „Preklenutie širokopásmových rozdielov“ z 20.3.2006, KOM(2006) 129 v konečnom znení. 
Dostupná tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0129:FIN:SK:PDF>. 

152  Európska komisia. Usmernenia Spoločenstva pre uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s 
rýchlym zavádzaním širokopásmových sietí, cit. 150, recitál 2. 

153  Európska komisia, tlačová správa, IP/09/1332, zo 17. septembera 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1332&format=HTML&aged=0&langu
age=SK&guiLanguage=en>. 
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 Cieľom Usmernenia bolo poskytnúť právnu istotu v podobe jasného a predvídateľného 

právneho rámca a pomôcť členským štátom urýchliť a rozšíriť zavádzanie širokopásmových 

sietí. Usmernenie zároveň obsahuje osobitné ustanovenia týkajúce sa zavádzania prístupových 

sietí novej generácie, ktoré umožnia využitie verejných prostriedkov na podporu rozvoja 

investícií v tomto strategickom odvetví bez rizika nenáležitého narušenia hospodárskej 

súťaže.154 Ďalej Usmernenie vysvetľuje rozdiel medzi konkurenčnými oblasťami („čierne“ 

oblasti), v ktorých nie je potrebná nijaká štátna pomoc a nevýnosnými oblasťami alebo 

oblasťami s nedostatočnou dostupnosťou týchto služieb („biele“ a „šedé“ oblasti), v ktorých 

môže byť poskytnutie štátnej pomoci za určitých podmienok oprávnené.155 Pri príprave 

Usmernenia vychádzala Komisia zo svojej dlhoročnej rozhodovacej praxe.156  

 Usmernenie je teda koherentné s Akčným plánom, keď adresuje zlyhanie trhu. Akčný 

plán uvádza, že ak trhy prinášajú efektívne výsledky, ale tieto výsledky sa považujú za 

neuspokojivé z hľadiska politiky súdržnosti, štátna pomoc sa môže použiť na dosiahnutie 

žiaducejších, vyrovnanejších výsledkov na trhu157 (equity objective). Konkrétne, v prípade 

broadbandu dobre cielená štátna intervencia v oblasti širokopásmového pripojenia môže 

prispieť k zmenšeniu tzv. „digitálnej priepasti“, ktorá oddeľuje oblasti alebo regióny v rámci 

krajiny, kde sú v ponuke cenovo dostupné a konkurenčné širokopásmové služby, od oblastí, 

kde takéto služby nie sú.158 

 Rovnako sa Usmernenie venuje podpore prístupových sietí novej generácie, ktoré 

môžu poskytovať vysokorýchlostné služby a ktoré podporujú veľké množstvo moderných, 

digitálne integrovaných služieb.159 Táto iniciatíva je zacielená na poskytnutie právnej istoty v 

podobe legislatívneho rámca pre členské štáty po tom, čo Komisia už v tejto oblasti schválila 

                                                 
154  Európska komisia. Usmernenia Spoločenstva pre uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s 

rýchlym zavádzaním širokopásmových sietí, cit. 150, recitál 3. 
155 Európska komisia, tlačová správa, IP/09/1332, zo 17. septembera 2009. Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1332&format=HTML&aged=0&langu
age=SK&guiLanguage=en>. 

156  40 rozhodnutí za posledných 5 rokov. 
157  Pozri aj: PAPADIAS, Lambros; CHIRICO, Filomena; GAÁL, Norbert. The new State aid broadband 

guidelines: not all black and white. Competition Policy Newsletter. 2009, vol. 26, issue 3, s. 18-25. 
Dostupný tiež z WWW: <http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/>. ISSN 1025-2266. 

158  Európska komisia. Usmernenia Spoločenstva pre uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s 
rýchlym zavádzaním širokopásmových sietí, cit. 150, recitál 4. 

159 Európska komisia. Usmernenia Spoločenstva pre uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s 
rýchlym zavádzaním širokopásmových sietí, cit. 150, oddiel 3. 
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niekoľko notifikácií. Podľa Usmernenia bolo od jeho prijatia scválených okolo 20 vecí bez 

formálneho zisťovania notifikovaných nasledujúcimi členskými štátmi: Švédskom, 

Talianskom, Fínskom, Veľkou Britániou, Nemeckom, Estónskom, Španielskom, Cyprom, 

Írskom, Slovinskom a Francúzskom160.  

                                                 
160   Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 10.12.2009, N 423/2009, Cyprus - Budovanie 

broadband infraštruktúry na Cypre, Ú. v. EÚ C 25, 2.2.2010.  
Európska komisia. Rozhodnutie Komisie zo 4.12.2009, N 607/2009, Írsko - Vidiecka schéma 

broadbandu v Írsku, Ú. v. EÚ C 28, 4.2.2010.  
Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z  5.11.2009, N 418/2009, Veľká Británia - Nová 

generácia broadandu vo Veľkej Británii, Ú. v. EÚ - zatiaľ nepublikované.  
Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 19.10.2009, N 172/2009, Slovinsko - Rozvoj 

broadbandu v Slovinsku, Ú. v. EÚ C 264, 6.11.2009.  
Európska komisia. Rozhodnutie Komisie zo  14.12.2009, N 323/2009, Španielsko - Vidiecka 

schéma broadbandu v Austrias, Ú. v. EÚ C 104, 23.4.2010. 
Európska komisia. Rozhodnutie Komisie zo 16.12.2009, N 388/2009, Fínsko - Pilotný projekt 

vysokorýchlostného bradbandu, Ú. v. EÚ - zatiaľ nepublikované.  
Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 8.2.2010, N 383/2009, Nemecko - Zmena nemeckej 

schémy broadbandu, Ú. v. EÚ C 93,13.4.2009.  
Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 8.2.2010, N 596/2009, Taliansko - schéma 

broadbadu pre Lombardiu, Ú. v. EÚ C 230, 26.8.2010.  
Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 25.03.2010, N 30/2010, Írsko - Vidiecka schéma 

broadbandu vrámcividieckeho rozvoj, Ú. v. EÚ C 96,16.4.2010.  
Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 30.4.2010, N 646/2009, Taliansko - Národný plán 

broadbandu vo vidieckych oblastich, Ú. v. EÚ C 230, 26.8.2010.  
Európska komisia. Rozhodnutie Komisie zo 6.5.2010, N 62/2010, Fínsko - Vysokorýchlostný 

broadband v nízko zaľudnených oblastich, Ú. v. EÚ - zatiaľ nepublikované.  
Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 15.5.2010, N 461/2009, Veľká Británia - Nová 

generácia broadbandu pre oblasti Cornwallu a Scilských ostrovov, Ú. v. EÚ C 162, 22.6.2010. 
Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 28.06.2010, N 626/2009, Taliansko - broadband pre 

oblasť Lucca, Ú. v. EÚ - zatiaľ nepublikované. 
Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 28.6.2010, N 559/2009, Veľká Británia - 

Broadband novej generácie pre North Yorkshire, Ú. v. EÚ C 316, 20.11.2010. 
Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 20.7.2010, N 196/2010, Broadband projekt EStZin v 

Estónsku, Ú. v. EÚ C 60, 25.2.2011. 
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2.6 Revízia procesnoprávnych predpisov 
 
 Na zvýšenie účinnosti, transparentnosti, predvídavosť a dôveryhodnosti režimu štátnej 

pomoci si dal Akčný plán za cieľ zlepšiť procesnoprávny rámec. 

 

2.6.1 De minimis 
 
 De minimis je procesnoprávny koncept, pretože nahrádza centralizovaný systém 

kontroly s decentralizovým systémom kontroly, t.j. schvaľovanie notifikácií s poskytovaním 

pomoci priamo členskými štátmi bez toho, aby sa za táto za takú považovala. 

 História de minimis nariadenia siaha do roku 1992, kedy Komisia prijala Usmernenie 

pre malé a stredné podniky161. Podľa tohto Usmernenia sa za de minimis pomoc posudzovala 

pomoc do 50 000 ECU. V roku 2001 Komisia prijala Nariadenie162, podľa ktorého pomoc vo 

výške 100 000 EUR poskytnutá jednému príjemcovi spadá po koncept de minimis pomoci. V 

Akčnom pláne si dala Komisia predsavzatie revidovať nariadenie v súlade s evolúciou 

ekonomiky, t.j. rastom HDP, a svojím predsavzatím zjednodušenia a sprehľadnenia predpisov 

ohľadne štátnej pomoci. V konzultáciách medzi Komisiou, členskými štátmi a inými 

zainteresovanými stranami Komisia najprv navrhla zvýšenie stopu na 150 000 EUR. Nakoniec 

však bol stop ešte navýšený. 

 V novoprijatom Nariadení o de minimis, účinnom od 1. januára 2007163, bol strop pri 

transparentných formách štátnej pomoci, napr. dotáciách, daňových úľavách a grantoch je 

určený na 200 000 EUR pre určitého príjemcu počas troch fiškálnych rokov164. V oblasti 

cestnej dopravy je tento strop znížený na 100 000 EUR rovnako pre určitého príjemcu počas 

                                                 
161  Európska komisia. Usnernenia ohľadne štátnej pomoci pre malé a stredné podniky, Ú.v. C 213, 

19.8.1992, s. 2. 
162  Európska komisia. Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 

a 88 zmluvy na pomoc de minimis, cit. 72. 
163  do 31. decembra 2013. 
164  Nariadenie komisie (ES) č. 1998/2006 z  15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na 

pomoc de minimis, cit. 72, článok 2. 
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troch fiškálnych rokov165. Čo sa týka štátnej garancie úverov, táto sa nepovažuje za štátnu 

pomoc ak úver nepresiahne 1,5 miliónov EUR166.  

 Toto nariadenie sa vzťahuje iba na „transparentné“ formy pomoci, to znamená na 

pomoc, v prípade ktorej je možné vopred stanoviť ekvivalent hrubého grantu bez nutnosti 

vykonať hodnotenie rizika167. Pomoc vo forme úverov sa považuje za transparentnú pomoc de 

minimis, ak sa ekvivalent hrubého grantu vypočítal na základe trhových úrokových sadzieb 

platných v čase poskytnutia grantu168. Preto Nariadenie stanovuje, že ak je pomoc poskytnutá 

vo forme kapitálových injekcií, považuje sa za transparentnú pomoc de minimis, len pokiaľ 

celková výška verejných injekcií nepresiahne strop de minimis. Ďalej, ak pomoc spočíva v 

opatreniach rizikového kapitálu sa považuje za transparentnú pomoc de minimis, pokiaľ 

príslušné schémy rizikového kapitálu poskytujú každému cieľovému podniku kapitál iba do 

výšky stropu de minimis169. Čo sa týka individuálnej pomoci poskytnutej v rámci záručnej 

schémy podnikom, ktoré nie sú podnikmi v ťažkostiach, pomoc de minimis sa považuje za 

transparentnú, keď garantovaná časť príslušnej poskytnutej pôžičky v rámci tejto schémy 

nepresahuje 1,5 miliónov EUR na podnik170. Napokon, individuálna pomoc poskytnutá vrámci 

záručnej schémy podnikom pôsobiacim v sektore cestnej dopravy, ktorými nie sú podniky v 

ťažkostiach, sa považuje za transparentnú pomoc de minimis, len keď garantovaná časť 

príslušnej poskytnutej pôžičky v rámci tejto schémy nepresahuje 750 000 EUR na podnik171. 

Nariadenie sa nevzťahuje na všetky sektory hospodárstva.172 

                                                 
165  Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z  15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na 

pomoc de minimis, cit. 72, článok 2(2). 
166  Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z  15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na 

pomoc de minimis, cit. 72, článok 2(2). 
167  Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z  15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na 

pomoc de minimis, cit. 72, článok 2(4). 
168  Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z  15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na 

pomoc de minimis, cit. 72, článok 2(4). 
169  Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z  15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na 

pomoc de minimis, cit. 72, článok 2(4). 
170  Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z  15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na 

pomoc de minimis, cit. 72, článok 2 (4)d). 
171  Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z  15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na 

pomoc de minimis, cit. 72, článok 2(4)d). 
172  Článok 1 vymedzuje rozsah pôsobnosti Nariadenia tak, že sa nevzťahuje na: 
  (a) pomoci poskytnutej podnikom pôsobiacim v sektore rybolovu a akvakultúry, ako je 

stanovené v nariadení Rady (ES) č. 104/2000, 
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 Filozofia de minimis výnimky je založená na právnej fikcii, t.j. na skutočnosti, že a 

keď určitá forma pomoci spĺňa kritéria štátnej pomoci článku 108 ods. 1 ZFEÚ, nie je za takú 

považovaná. Platí teda fikcia, že štátna pomoc nenarúša alebo nehrozí narúšaním hospodárskej 

súťaže. Takúto pomoc nie je potrebné notifikovať Komisii podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ, je 

ale potrebné na úrovni členského štátu zabezpečiť monitorovanie všetkej de minimis pomoci 

udelených tomu istému príjemcovi, aby nedošlo k prekročeniu stropu podľa Nariadenia. 

Jedným zo spôsobov je založiť centrálnu evidenciu pomoci de minimis173.  

                                                                                                                                                         
  (b) pomoci poskytnutej podnikom pôsobiacim v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych 

produktov vymenovaných v prílohe I k ZFEÚ, 
  (c) pomoci poskytnutej podnikom pôsobiacim v oblasti spracovania a odbytu 

 poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I k ZFEÚ, 
 i) ktorej výška je stanovená na základe ceny alebo množstva kúpených produktov od prvovýrobcu 

alebo produktov uvedených na trh príslušným podnikom, 
 ii) keď pomoc je podmienená tým, že je čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom, 
  (d) pomoci na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, 

konkrétne pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie 
distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou, 

  (e) pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domácich tovarov pred 
dovezenými, 

  (f) pomoci poskytnutej podnikom pôsobiacim v uhoľnom sektore, ako je uvedené v 
nariadení (ES) č. 1407/2002, 

  (g) pomoci na vozidlá cestnej nákladnej dopravy udelenej podnikom, ktoré vykonávajú 
cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu, 

  (h) pomoci poskytnutej podnikom v ťažkostiach. 
173  Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z  15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na 

pomoc de minimis, cit. 72, článok 3. 



 
 

64

 

2.6.2 Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách 

 

 Od roku 2001 Komisia prijala viacero nariadení o skupinových výnimkách. Týkali sa 

štátnej pomoci: (i) pre malé a stredné podniky, (ii) na výskum a vývoj pre malé a stredné 

podniky, (iii) na zamestnanosť a školenia a (iv) štátnej pomoci v oblasti poľnohospodárskej 

produkcie a rybolovu. Ich právnym základom je Nariadenie rady (ES) č. 944/98174, ktoré 

obsahuje podmienku revízie, na jeho základe vydaných nariadení raz za päť rokov175. Zo 

štatistík vyplýva, že svojho prijatia boli tieto skupinové nariadenia využívané hlavne na 

podporu na jednej strane malých a stredných podnikov, a to v tretine všetkých prípadov a na 

strane druhej na školenia, a to v štvrtine všetkých prípadov176. Veľké členské štáty, menovite: 

Nemecko, Spojené kráľovstvo, Španielsko a Taliansko poskytli 75 % z prostriedkov 

vynaložených všetkými členskými štátmi177.  

 Komisia, v súlade so svojím predsavzatím v Akčnom pláne, rozšírila pôsobnosť tohto 

nariadenia a rovnako zastrešila do jedného dokumentu predtým všetky predchádzajúce 

skupinové nariadenia178. Tento krok bol podmienený jednak tlakom na Komisiu v podobe 

                                                 
174  Európska komisia. Nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 

Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci, Ú. v. ES 
L 142, 14.5.1998, s. 1. Dostupné tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:142:0001:0004:EN:PDF>. ISSN 0378-6978. 

175  Ohľadne histórie blokových výnimiek. pre malé a stredné podniky a na zamestnanosť a školenia pozri: 
SINNAEVE, Adinda. Block exemptions for State aid: More scope for State aid control by Member 
States and competitors. Common market law review. 2001, roč. 38, č. 6, s. 1479-1501. Dostupný tiež z 
WWW: <http://www.swetswise.com/>. IBSN: 0165-0750-0588-7453. 

176  SINNAEVE, Adinda. Block exemptions for State aid: More scope for State aid control by Member 
States and competitors, cit. 175.  

177  SINNAVE, Adinda. Block exemptions for State aid: More scope for State aid control by Member States 
and competitors, cit. 175. 

178  Európska komisia. Nariadenie Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 
 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu, Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 20. 

Dostupné tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:08:02:32001R0068:SK:PDF>. ISSN nedostupné v 
slovenčine.  

  Európska komisia. Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní 
článkov 87 a 88 Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom, Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 
33. Dostupné tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:08:02:32001R0070:SK:PDF>. ISSN nedostupné v 
slovenčine.  

  Európska komisia. Nariadenie Komisie (ES) č. 2204/2002 z 5. decembra 2002 o uplatňovaní 
článkov 87 a 88 Zmluvy o ES o štátnej pomoci pre zamestnanosť, Ú. v. ES L 337, 13.12.2002, s. 3 
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zvýšeného počtu prípadov po rozšírení EÚ a jednak strategickým smerovaním Komisie, ktorá 

si predsavzala kontrolovať najmä prípady, vrátane ex officio, ktoré majú najškodlivejší efekt 

na hospodársku súťaž na európskom trhu. Komisia v ňom kládla vysoký dôraz na podporu 

malých a stredných podnikov.  

 

Pojem „malý a stredný podnik“ je významným pojmom v terminológii štátnej pomoci. Preto je 

ho potrebné objasniť. Za malý podnik sa považuje taký podnik, ktorý má menej ako 50 

zamestnancov a jeho ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 miliónov 

EUR179. Do koncepcie malého podniku spadá aj koncept „mikropodniku“, ktorý definovaný 

ako podnik majúci menej ako 10 zamestnancov a ročný obrat a/alebo celkovú ročnú súvahu 

nepresahujúcu 2 milióny EUR180. Ak má teda podnik menej ako 250 zamestnancov (v ročných 

jednotkách práce) a jeho ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná 

súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR, je ho možné považovať za stredný podnik pre potreby 

aplikácie pravidiel štátnej pomoci181. 

 

 O ktoré druhy pomoci sa teda skupinové výnimky prijaté v rámci jedného dokumentu 

rozšírili? Ide o: kategórie pomoci týkajúce sa rizikového kapitálu, pomoci na ochranu 

životného prostredia, podporu podnikania žien, malých inovatívnych podnikov a výskum a 

vývoj pre veľké podniky.  

                                                                                                                                                         
Dostupné tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:04:32002R2204:SK:PDF>. ISSN nedostupné v 
slovenčine.  

  Európska komisia. Nariadenie Komisie (ES) č. 1628/2006, Ú. v. ES L 302, 11.1.2006, s. 29. 
Dostupné tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:302:0029:0040:SK:PDF>. ISSN nedostupné v 
slovenčine. 

178  Európska komisia. Usmernenie Komisie (ES), č. 361/2003, zo 6. mája 2003, definujúceho mikro, malé 
a stredné podniky, Ú. v. EÚ L 124, 20.05.2003, s. 36. Dostupné tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:EN:PDF>. ISSN nedostupné v 
slovenčine. 

179  Európska komisia. Usmernenie Komisie (ES), č. 361/2003, zo 6. mája 2003, definujúceho mikro, malé 
a stredné podniky, cit. 179. 

180  Európska komisia. Usmernenie Komisie (ES), č. 361/2003, zo 6. mája 2003, definujúceho mikro, malé 
a stredné podniky, cit. 179, Annex 2, na ktorý odkazuje článok 2. 

181  Európska komisia. Usmernenie Komisie (ES), č. 361/2003, zo 6. mája 2003, definujúceho mikro, malé 
a stredné podniky, cit. 179, Annex 2, na ktorý odkazuje článok 2. 
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 Vtedajšia Komisárka pre hospodársku súťaž N. Kroes pri príležitosti prijatia 

Nariadenia o skupinových výnimkách vyhlásila: „Tieto nové pravidlá stanovujú jasný rámec, 

ktorý umožní členským štátom poskytovať pomoc na vytváranie pracovných miest, 

posilňovanie konkurencieschopnosti a zlepšovanie životného prostredia bez toho, aby musela 

byť do tohto procesu zapojená Komisia. Komisia teda v súlade s akčným plánom štátnej 

pomoci a legislatívou ohľadne malých podnikov plní svoj záväzok umožniť členským štátom 

rýchlejšie a jednoduchšie poskytovanie správneho druhu štátnej pomoci“182. 

 Je nutné podotknúť, že z dôvodu, že Akčný plán sa týka len tých právnych predpisov, 

ktoré sú v pôsobnosti Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž, skupinové výnimky pre 

poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo nie sú súčasťou Všeobecného nariadenia o 

skupinových výnimkách.183 Tieto skupinové výnimky boli revidované osobitne, Generálnym 

riaditeľstvom pre poľnohospodárstvo a regionálny rozvoj a koncepčne spadajú do spoločnej 

organizácie poľnohospodárskych trhov. Rovnako z pôsobnosti Všeobecného nariadenia o 

skupinových výnimkách sú vyňaté druhy podpory v určitých sektoroch: syntetických tkanív, 

lodiarstva, uhlia a ocele184. Na druhej strane, je Všeobecné nariadenie o skupinových 

výnimkách uceleným dokumentom, ktoré ako také vysvetľuje všetky podmienky na skupinové 

vyňatie jednotlivých foriem pomoci, t.j. bez nutnosti konzultovať iné normy v oblasti štátnej 

pomoci, čo je významné hlavne pre jeho využívanie malými a strednými podnikmi185. 

 Na to, aby sa Komisia mohla sústrediť na najviac narúšajúce formy pomoci, sa 

jednotlivé jej druhy vo Všeobecného nariadení o skupinových výnimkách považujú za 

                                                 
182  Európska komisia, tlačová správa, IP/08/1110, zo 7. júla 2008. Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1110&format=HTML&aged=0&langu
age=SK&guiLanguage=en>. 

 Pozri aj: Európska komisia, tlačová správa, MEMO/08/482, zo 7. júla 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/482&format=HTML&aged=0&la
nguage=EN&guiLanguage=en>. 

183  Európska komisia. Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné 
nariadenie o skupinových výnimkách), cit. 77, článok 1. 

184  Európska komisia. Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 o 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné 
nariadenie o skupinových výnimkách), cit. 77, článok 1. 

185  DREIBEROVÁ, Kristína; NYSSENS, Harold. The New General Block Exemption Regulation (GBER), 
What changed? European State aid law quarterly. 2009, vol. 10, issue 1, s. 27-39. Dostupný tiež z 
WWW: <www.lexxion.de/estal>. ISSN 1619-5272. 
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automaticky zlučiteľné s vnútorným trhom. Rozdiel medzi skupinovou výnimkou a de minimis 

je v tom, že de minimis nerozlišuje medzi veľkými podnikmi na jednej strane a malými, 

strednými podnikmi a/alebo veľkými podnikmi na strane druhej, kým skupinová výnimka áno, 

a je ju možné vo väčšine prípadoch aplikovať len na malé a stredné podniky. Ďalej je rozdiel 

medzi Všeobecným nariadením o skupinových výnimkách a de minimis je aj v tom, že de 

minimis nepovažuje všetky formy transparentnej pomoci pre jeden podnik počas troch rokov 

do 200 000 EUR za štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ, kým pri skupinových 

výnimkách sa každý druh pomoci, ak splní podmienky v nariadení o skupinových výnimkách, 

považuje za štátnu pomoc automaticky zlučiteľnú s vnútorným trhom.  

 Týmito druhmi automaticky zlučiteľnej štátnej pomoci sú: (i) pomoc pre malé a 

stredné podniky, (ii) pomoc na zamestnanosť, (iii) pomoc pre novovzniknuté malé podniky 

založené ženami, (iv) pomoc pre konzultačné služby pre malé a stredné podniky, (v) pomoc na 

účasť malých a stredných podnikov na veľtrhoch, (vi) pomoc na poskytovanie rizikového 

kapitálu, (vii) pomoc pre výskum a vývoj, (viii) pomoc na štúdie technickej uskutočniteľnosti 

projektov, (ix) pomoc na náklady na práva duševného vlastníctva pre malé e stredné podniky, 

(x) pomoc na výskum a vývoj v poľnohospodárstve a rybolove, (xi) pomoc pre nové 

inovatívne spoločnosti, (xii) pomoc pre inovatívne poradenské služby a (xiii) pomoc na 

inováciu poradenských služieb, (xiv) pomoc na nájom vysoko-kvalifikovaného personálu, (xv) 

pomoc  na školenia, (xvi) pomoc  na zamestnanie znevýhodnených pracovníkov vo forme 

dotácie k platu, (xvii) pomoc  na kompenzácie dodatočných nákladov na zamestnávanie 

znevýhodnených pracovníkov, (xviii) pomoc  na regionálne investície a zamestnanosť, (ixx) 

pomoc  na novozaložené malé podniky v ochranných oblastiach, (xx) pomoc  na investície na 

ochranu životného prostredia, ktorá ide nad štandardy EÚ, (xxi) pomoc  na nákup vozidiel, 

ktoré prekročujú štandardy EÚ na ochranu životného prostredia; (xxii) pomoc  na skoršiu 

implementáciu štandardov na ochranu životného prostredia pre malé a stredné podniky; (xxiii) 

pomoc  na investície do úspory elektrickej energie; (xxiv) pomoc do vysoko kvalitnej 

kongenerácie; (xxv) pomoc  na investície do spopulárnenia využívania obnoviteľných zdrojov 
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energie a (xxvi) pomoc na environmentálne štúdie a na životné prostredie, vo forme daňových 

úľav. 186 

 Rovnako, de minimis neodlišuje medzi pomocou pre podniky, ktoré sa nachádzajú v 

chránených oblastiach a ktoré nie. V neposlednej miere je rovnako irelevantné: (i) aká je 

intenzita pomoci pre podnik, pretože jediný určujúci údaj pre de minimis pomoc je celková 

výška pomoci pre podnik, a tak nie, (ii) či je pomoc poskytnutá ak jednotlivá pomoc alebo v 

rámci schémy pomoci (iii) alebo, či ide o investičnú alebo prevádzkovú pomoc.  

 V prípade skupinových výnimiek je však dôležité, aby mala pomoc stimulačný účinok, 

t.j. aby bolo zaručené, že pomoc je potrebná a pôsobí stimulujúco na rozvoj ďalších činností 

alebo projektov. Nariadenie o skupinových výnimkách sa neuplatňuje na pomoc určenú na 

činnosti, do ktorých by sa príjemca zapojil vrámci trhových podmienok aj bez pomoci.187 

 Rozličné formy podpory pre malé a stredné podniky je v súlade so „Small Business 

Act“ prijatým Komisiou 25. júna 2008188, ktorý zakotvuje pravidlo prioritnej podpory pre 

malé a stredné podniky. Všetkých 26 druhov pomoci, ktorú je možné poskytnúť vrámci 

Všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, je možno poskytnúť práve pre malé a 

stredné podniky. 

 Po implementovaní Akčného plánu je možno rozdeliť intenzitu posudzovania 

jednotlivých druhov štátnej pomoci do troch kategórii. Po prvé, ak určitý druh pomoci spadá 

do Všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, nie je ho nutné notifikovať Komisii. 

                                                 
186  Európska komisia. Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých 

kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné 
nariadenie o skupinových výnimkách), cit. 77, kapitola II. 

187  Európska komisia. Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné 
nariadenie o skupinových výnimkách), cit. 77, článok 28. „V prípade akejkoľvek pomoci pre určitý malý 
a stredný podnik podľa tohto nariadenia by sa prítomnosť takéhoto stimulujúceho prvku mala pokladať 
za preukázanú, ak malý a stredný podnik predloží žiadosť členskému štátu ešte pred začatím aktivít 
týkajúcich sa implementácie podporovaného projektu alebo činností. V prípade pomoci vo forme 
rizikového kapitálu pre malý a stredný podnik, podmienky stanovené v tomto nariadení, konkrétne 
pokiaľ ide o veľkosť investičných tranží na jeden cieľový podnik, stupeň zapojenia súkromných 
investorov, veľkosť podniku a financovanú etapu podnikania, zabezpečia, aby opatrenie rizikového 
kapitálu malo stimulačný účinok.” 

188  Európska komisia. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu 
a sociálnemu výboru a výboru regiónov z 25.6.2008, Najskôr myslieť v malom - Iniciatíva „Small 
Business Act“ pre Európu - Brusel, KOM (2008) 394 v konečnom znení, Dostupná z WWW: 
<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:SK:PDF>. 
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Komisia len monitoruje jeho implementáciu pomocou pravidelných správ. V rámci „soft law“, 

teda oznámení, rámcov a usmernení atď., Komisia vykonáva buď „štandardné hodnotenie 

zlučiteľnosti štátnej pomoci alebo „detailné hodnotenie“. Napríklad v rámci Rámca pre 

poskytovanie štátnej pomoci na výskum, vývoj a inovácie existujú prípady podrobného 

hodnotenia pre vysoké sumy pomoci, ktoré však neznamená, že Komisia musí otvoriť 

formálne zisťovanie podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ. 

 

Tabuľka 2: intenzita posudzovania jednotlivých druhov štátnej pomoci 

Všeobecné nariadenie o 

skupinových výnimkách 

Soft law 

Štandardné 

posúdenie 

Podrobné 

posúdenie 
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2.6.3 Kódex  

 

 Komisia vo svojom Akčnom pláne deklarovala odhodlanie pristúpiť k revízii 

Procesného nariadenia, ktoré je základom procesnoprávneho rámca pri uplatňovaní pravidiel 

štátnej pomoci. Nakoniec však, v prvej polovici roku 2008, Komisia rozhodla o tom, že 

pravidlá obsiahnuté v tomto Nariadení sú stále vyhovujúce. Na druhej strane deklarovala 

potrebu zlepšiť vnútorné postupy Komisie pri posudzovaní notifikácií a sťažností. V 

každodennej praxi Komisie však zlepšenie jej vnútorných postupov nepostačuje. Je rovnako 

nevyhnutná spolupráca členských štátov, a to hlavne v niektorých oblastiach.  

 Na odstránenie problematických oblastí spolupráce medzi Komisiou a členskými 

štátmi, si táto dala za cieľ, po rozhodnutí nepristúpiť k zmene procesného nariadenia, vydať 

Kódex najlepšej praxe (ďalej len: Kódex) vo forme oznámenia189. Kódex ozrejmuje určité 

štádiá rozhodovacieho procesu Komisie, v ktorých je možné zlepšiť spoluprácu medzi 

všetkými zainteresovanými stranami. Je tak nápomocný členským štátom pri rozhodovaní o 

ich notifikáciách. Kódex má za cieľ prispieť k „jednoduchšiemu, rýchlejšiemu a 

transportnejšiemu konaniu“190.  

 Prvou oblasťou, kde je nevyhnutné zlepšiť spoluprácu medzi útvarmi Komisie a 

orgánmi členských štátov je dĺžka rozhodovacieho konania, ktorá mnohokrát závisí od kvality 

notifikácie. Je nevyhnutné zlepšenie kvality notifikácií, tak aby obsahovali všetky potrebné 

informácie na posúdenie či už existencie štátnej pomoci alebo jej zlučiteľnosti s vnútorným 

trhom191. Mnohokrát sú totiž notifikácie neúplné, čo vedie k potrebe, zo strany Komisie, vydať 

„žiadosti o informácie“. Spravidla je v žiadosti uvedená lehota na odpoveď 20 pracovných dní. 

                                                 
189  Európska komisia. Kódex najlepšej praxe pre uskutočňovanie konaní vo veci kontroly štátnej pomoci, 

Ú. v. EÚ C 136, 16.06.2009, s. 13, para 9. Dostupný tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:136:0013:0020:SK:PDF>. ISSN 1725-5236. 

 Pozri aj: CLERK, Elodie; SARYUSZ-WOLSKA, Katarzyna; FERNADEZ MOLINERO, Maria et al. 
The Simplified package in State aid: Notice on Simplified Procedure and Best practices. Competition 
Policy Newsletter. 2009, vol. 26, issue 2, s. 9-14. Dostupný tiež z WWW: 
<http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/>. ISSN 1025-2266. 

190  Pozri aj: Európska komisia, tlačová správa, IP/08/1950, z 11. decembra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1950&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 

191  Európska komisia. Kódex najlepšej praxe pre uskutočňovanie konaní vo veci kontroly štátnej pomoci, 
cit. 189. 
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V prípade, že členský štát požiada o predĺženie tejto lehoty na odpoveď, je mu spravidla 

udelená. Je iste jednoduché predstaviť si o koľko sa predĺži vydanie konečného rozhodnutia 

alebo rozhodnutia o začatí formálneho zisťovania, ak je potrebné žiadať o informácie 

niekoľkokrát. Ak sa tieto žiadosti skombinujú so skutočnosťou, že v tom útvare, ktorý 

posudzuje notifikáciu nepracuje administrátor, ktorý aspoň pasívne ovláda jazyk notifikácie, je 

k dĺžke konania potrebné pripočítať čas nevyhnutný na preklad, ktorý je priamo úmerný dĺžke 

dokumentu, ktorý je potrebné preložiť.  

 Na riešenie dĺžky konania Komisia v Kódexe navrhla v zložitých prípadoch, t.j. 

obsahujúcich novú právnu otázku alebo technicky zložité posudzovanie, inštitút „spoločne 

dohodnutého harmonogramu“. Tento inštitút je založený na troch presupostoch192. Prvým je, 

že Komisia akceptuje prioritné zaobchádzanie s danou vecou, za čo členský štát akceptuje 

formálne pozastavenie zisťovania v iných veciach, ktoré pochádzajú z tohto členského štátu, 

ak by to bolo nevyhnutné pre účely plánovania a zdrojov. Druhým je dohoda ohľadne 

zhromažďovania informácií. Komisia navrhne a členský štát sa zaviaže dodať informácie, 

štúdie, externé odborné posudky alebo sa naopak dohodnú na jednostrannom zhromažďovaní 

informácií zo strany útvarov Komisie. Tretím je pravdepodobná forma a rozvrh, t.j. dohoda o 

trvaní posudzovania veci útvarmi Komisie po notifikácii. 

 Druhou oblasťou, kde je nevyhnutné zlepšiť spoluprácu medzi útvarmi Komisie a 

orgánmi členných štátov je nedostatočná znalosť postupov Komisie a komunikácia zo strany 

členských štátov. Členské štáty málo využívajú inštitút „prenotifikácie“, vrámci ktorého by 

mohli neoficiálne a neformálne prediskutovať pomoc, ktorú sa členský štát chystá 

notifikovať193. Ak teda členský štát prenotifikuje, môže notifikáciu pozmeniť o komentáre 

Komisie a zabezpečiť si teda rýchle a bezproblémové pozitívne rozhodnutie Komisie, t.j. do 

dvoch mesiacov od prijatia notifikácie podľa článku 4 Procesného nariadenia. 

 S cieľom uviesť do pozornosti členských štátov výhody prenotifikácie, Kódex obsahuje 

jej podrobný opis a časový harmonogram. Využívanie inštitútu prenotifikácie je pritom 

osobitne významné, ak notifikácia obsahuje nové alebo osobitné prvky, ktoré sa vymykajú z 

                                                 
192  Európska komisia. Kódex najlepšej praxe pre uskutočňovanie konaní vo veci kontroly štátnej pomoci, 

cit. 189, oddiel 4. 
193  Európska komisia. Kódex najlepšej praxe pre uskutočňovanie konaní vo veci kontroly štátnej pomoci, 

cit. 189, oddiel 3. 
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existujúceho hmotnoprávneho rámca. Z časového hľadiska Komisia odporúča členskému štátu 

nadviazať styk s útvarmi Komisie aspoň dva týždne pred plánovanou notifikáciou194. Je 

dôležité mať na pamäti, že časový harmonogram dvoch týždňov je len orientačný a 

zložitejších prípadoch je potrebné, aby sa členské štáty obrátili na Komisiu už v štádiu, keď sa 

projekt vytvára, napr. v prípade pomoci pre výskum, vývoj a inovácie, pomoci na záchranu 

alebo v prípade zložitých schém pomoci. Styk má neformálny charakter, nadviaže sa spravidla 

telefonátom alebo emailom vedúcemu útvaru; na prediskutovanie prenotifikácie sa osvedčili aj 

neformálne stretnutia medzi predstaviteľmi Komisie a členským štátom. 

 Na urýchlenie postnotifikačnej fázy, ktorá sa nazýva „predbežné zisťovanie“, Komisia 

navrhla nový postup, t.j. uverejňovania zhrnutia notifikácie na svojej internetovej schránke, na 

ktoré môžu zainteresované strany reagovať zaslaním pripomienok v prepadnej lehote do 

desiatich pracovných dní195. Čo sa týka žiadostí o informácie, okrem osobitných prípadov, sa 

bude využívať len jedna súhrnná žiadosť o informácie zaslaná spravidla do štyroch až ôsmych 

týždňov od dňa prijatia notifikácie. Ak členský štát nezodpovie na žiadosť, po zaslaní jednej 

výzvy a nedoručí odpovedi v lehote v nej určenej Komisiou, táto pristúpi k zaslaniu listu o 

tom, že notifikácia sa považuje za späť vzatú.  

 Po fáze „predbežného ziťovania“ Komisia vydá rozhodnutie podľa článku 4 

Procesného nariadenia. Ak tak neurobí, otvorí konanie o „formálnom zisťovaní“, v ktorom 

bude dôsledne dbať na rešpektovanie lehôt,  t.j. členský štát má mesiac na to, aby reagoval na 

rozhodnutie o otvorení formálneho zisťovania. Ak tak neurobí poskytne sa mu ďalšia lehota 

jedného mesiaca, po uplynutí ktorej Komisia vydá rozhodnutie podľa článku 7 ods. 7 

Procesného nariadenia196.  

                                                 
194  Európska komisia. Kódex najlepšej praxe pre uskutočňovanie konaní vo veci kontroly štátnej pomoci, 

cit. 189, oddiel 3. 
195  Európska komisia. Kódex najlepšej praxe pre uskutočňovanie konaní vo veci kontroly štátnej pomoci, 

cit. 189. 
196  Európska komisia. Kódex najlepšej praxe pre uskutočňovanie konaní vo veci kontroly štátnej pomoci, 

cit. 189. 
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2.6.4 Oznámenie o zjednodušenom postupe 

 

 V rámci implementácie cieľov Akčného plánu, sprehľadnenia a zjednodušenia konania 

o zlučiteľnosti štátnej pomoci s vnútorným trhom, Komisia navrhla na verejnú konzultáciu 

Oznámenie o zjednodušenom postupe vybavovania určitých druhov štátnej pomoci.197 Jedná sa 

o notifikované kategórie štátnej pomoci, pri ktorých nie sú akékoľvek pochybnosti pokiaľ ide 

o ich zlučiteľnosť s vnútorným trhom za predpokladu, že sa nevyskytnú žiadne osobitné 

okolnosti.  

 Cieľom je, pri splnení určitých podmienok, vydanie rozhodnutia podľa článku 4 

Procesného nariadenia do 20 pracovných dní. Podmienkou je, aby sa jednalo o nasledujúce 

typy notifikácii: (a) opatrenia pomoci patriace do oddielov štandardného posudzovania v 

existujúcich rámcoch alebo usmerneniach, (b) opatrenia zodpovedajúce zaužívanej praxi 

Komisie pri vydávaní rozhodnutí a (c) predĺženie a rozšírenie existujúcich (i.e. schválených) 

schém198.  

 V rámci štandardného posudzovania je Komisia pripravená aplikovať zjednodušený 

postup pri jedenástich typoch notifikovanej pomoci199. Jedná sa o: (1) opatrenia poskytovania 

rizikového kapitálu majúce inú formu, ako účasť v investičnom fonde súkromného vlastného 

kapitálu a spĺňajúce všetky ostatné podmienky uvedené v oddiele 4 Usmernení o rizikovom 

kapitáli200; (2) investičnú pomoc na ochranu životného prostredia spĺňajúcu podmienky 

uvedené v oddiele 3 Usmernení o pomoci na ochranu životného prostredia201; (3) pomoc pre 

nové inovačné podniky poskytnutú v súlade s článkom 5.4 Rámca pre výskum, vývoj a 

                                                 
197  Európska komisia. Oznámenie Komisie o zjednodušenom postupe vybavovania určitých druhov štátnej 

pomoci, Ú. v. EÚ C 136, 16.06.2009, s. 3, para 5. Dostupný tiež na WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:136:0003:0012:SK:PDF>. ISSN 1725-5236. 

 Pozri aj: CLERK, Elodie; SARYUSZ-WOLSKA, Katarzyna; FERNADEZ MOLINERO, Maria et al. 
The Simplified package in State aid: Notice on Simplified Procedure and Best practices, cit. 189. 

198  Európska komisia. Oznámenie Komisie o zjednodušenom postupe vybavovania určitých druhov štátnej 
pomoci, cit. 197. 

199  Európska komisia. Oznámenie Komisie o zjednodušenom postupe vybavovania určitých druhov štátnej 
pomoci, cit. 197, para 5. 

200  Európska komisia. Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci a rizikovom kapitáli pre malé a stredné 
podniky, cit. 69. 

201  Európska komisia. Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia, cit. 73.  
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inovácie202, ktorej inovačný charakter sa určí na základe článku 5.4 písm. b) - i) Rámca pre 

výskum, vývoj a inovácie; (4) pomoc inovačným zoskupeniam poskytnutú v súlade s článkom 

5.8 Rámca pre výskum, vývoj a inovácie; (5) pomoc na inováciu procesu a organizácie v 

službách v súlade s článkom 5.5 Rámca pre výskum, vývoj a inovácie203; (6) ad hoc regionálnu 

investičná pomoc204 neposkytnutú ako doplnok individuálneho uplatňovania schémy pomoci, 

ale spĺňajúcu všetky ostatné podmienky Usmernení pre regionálnu pomoc; (7) pomoc na 

záchranu vo výrobnom sektore a v sektore služieb (s výnimkou finančného sektora) spĺňajúca 

všetky podstatné podmienky odseku 3.1.1 a odseku 3.1.2 Usmernení o záchrane a 

reštrukturalizácii205 bez ohľadu na výšku; (8) schémy na záchranu a reštrukturalizáciu pre 

malé podniky; (9) ad hoc pomoc na reštrukturalizáciu malých a stredných podnikov za 

predpokladu, že spĺňa všetky podmienky ustanovené v oddiele 3 Usmernení o záchrane a 

reštrukturalizácii206; (10) financovanie vývozu v sektore lodného staviteľstva spĺňajúce všetky 

podmienky v oddiele 3.3.4 Rámcovej úpravy pre lodné staviteľstvo207 a (11) schémy na 

podporu audiovizuálnych diel spĺňajúce všetky podmienky ustanovené v oddiele 2.3 

Oznámenia o kinematografii208 pokiaľ ide o vývoj, produkciu, distribúciu a propagáciu 

audiovizuálnych diel. 

                                                 
202  Európska komisia. Rámec spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie, cit. 70. 
203  Európska komisia. Rámec spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie, cit. 70. 
204  Európska komisia. Usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013, cit. 68. 
205  Európska únia. Európska komisia. Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a 

reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach, cit. 41. 
206  Európska únia. Európska komisia. Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a 

reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach, cit. 41. 
207  Pozri napr. rozhodnutia vo veciach: 
  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 10.4.2008, N 76/2008, Nemecko - predĺženie 

platnosti finančnej schémy CIRR na vývoz lodí, Ú.v. EÚ C 125, 22.5.2008. 
  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 10.3.2008, N 26/2008, Dánsko - zmeny finančnej 

schémy na vývoz lodí, Ú.v. EÚ C 145, 11.6.2008. 
  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z N 760/2006 - Španielsko - predĺženie schémy na 

financovanie vývozu – španielske lodné staviteľstvo, Ú.v. EÚ C 77, 5.4.2007. 
208  Hoci sa kritériá oznámenia uplatňujú priamo len na činnosť produkcie, v praxi sa uplatňujú analogicky 

aj na posudzovanie zlučiteľnosti činností pred produkciou audiovizuálnych diel a po nej, ako aj na 
posúdenie zásad nevyhnutnosti a proporcionality podľa článku 107 ods. 3 písm. d) a článku 167 Zmluvy 
o FEÚ („Únia prispieva k rozkvetu kultúr členských štátov, pričom rešpektuje ich národnú a regionálnu 
rozmanitosť a zároveň zdôrazňuje spoločné kultúrne dedičstvo“). Pozri napr. rozhodnutia vo veciach: 

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie zo 16.7.2008, N 233/2008, Lotyšsko - schéma na 
podporu lotyšskej filmovej kultúry a filmu, Ú.v. EÚ C 229, 6.9.2008. 

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 2.7.2008, N 72/2008, Španielsko - schéma na 
podporu filmov v Madride, zatiaľ nepublikované v Ú.v. EÚ. 
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 Čo sa týka notifikácií zodpovedajúcej zaužívanej praxi Komisie, Oznámenie definuje 

pojem „bežná prax“, ako rozhodovanie o opatreniach pomoci, ktorých znaky zodpovedajú 

opatreniam pomoci schváleným aspoň v troch predchádzajúcich rozhodnutiach Komisie a 

ktorých posúdenie sa tak môže vykonať okamžite na základe zaužívanej praxe Komisie pri 

prijímaní rozhodnutí a boli prijaté v rámci posledných desiatich rokov pred dátumom 

predbežnej notifikácie. Z tejto definície vyplýva, že zjednodušený postup sa uplatňuje v tom 

prípade, keď sa Komisia presvedčí, po predvádzajúcej „prenotifikačnej fáze“, že sú splnené 

hmotnoprávne a procesnoprávne podmienky, ktorými sa riadili predchádzajúce rozhodnutia, 

najmä pokiaľ ide o ciele a celkové nastavenie opatrenia, druhy príjemcov, oprávnených 

nákladov, stropov pre jednotlivé notifikácie, intenzity pomoci a prípadne uplatniteľných 

bonusov, ustanovení o kumulácii, stimulačného účinku, požiadaviek na transparentnosť a 

vylúčenie príjemcov, voči ktorým sa nárokuje vrátenie pomoci.209  

 Komisia je pripravená zahrnúť do tejto kategórie nasledovné druhy notifikovanej 

pomoci: (1) opatrenia pomoci na zachovanie národného kultúrneho dedičstva súvisiace s 

činnosťami spojenými s historickými, starobylými miestami alebo národnými pamiatkami pod 

podmienkou, že pomoc je obmedzená na „zachovanie kultúrneho dedičstva“ podľa článku 107 

ods. 3 písm. d) ZFEÚ; (2) schémy pomoci pre divadelné, tanečné a hudobné činnosti; (3) 

schémy pomoci na podporu jazykov menšín; (4) opatrenia pomoci v prospech vydavateľského 

odvetvia; (5) opatrenia pomoci v prospech širokopásmového pripojenia vo vidieckych 

oblastiach; (6) záručné schémy na financovanie lodného staviteľstva; (7) opatrenia pomoci 

spĺňajúce všetky ostatné uplatniteľné ustanovenia Všeobecného nariadenia o skupinových 

výnimkách okrem tých, ktoré sú vylúčené z jeho uplatňovania výlučne z dôvodu, že tieto 

opatrenia predstavujú „ad hoc pomoc“ alebo nie sú poskytnuté transparentne (článok 5 

Všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách); (8) opatrenia na podporu rozvoja 

miestnej infraštruktúry, ktoré nepredstavujú štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ 

vzhľadom na skutočnosť, že so zreteľom na osobitosti prípadu toto opatrenie nebude mať 

                                                                                                                                                         
  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 16.7.2008, N 60/2008, Taliansko - podpora filmovej 

produkcie v regióne Sardínia, Ú.v. EÚ C 217, 26.8.2008. 
  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 10.7.2007, N 291/2007, Holandsko - holandský 

filmový fond, Ú.v. EÚ C 200, 20.8.2007. 
209  Európska komisia. Oznámenie Komisie o zjednodušenom postupe vybavovania určitých druhov štátnej 

pomoci, cit. 197. 
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vplyv na obchod v rámci EÚ a (9) predĺženie platnosti a/alebo úprava existujúcich schém nad 

rámec zjednodušeného postupu podľa Nariadenia(ES) č. 794/2004210, napr. pokiaľ ide o 

prispôsobenie existujúcich schém novým horizontálnym Usmerneniam. 

 Na to, aby sa využil skráteného postupu na notifikované predĺženie alebo rozšírenie 

schém pomoci musia byť splnené tieto podmienky: (i) zvýšenie rozpočtu schválenej schémy 

pomoci nemôže presiahnuť 20 %; (ii) ide o predĺženie existujúcej schválenej schémy pomoci 

najviac o šesť rokov, so zvýšením alebo bez zvýšenia rozpočtu alebo (iii) o sprísnenie kritérií 

pre uplatňovanie schválenej schémy pomoci, zníženie intenzity pomoci alebo zníženie 

oprávnených výdavkov211. 

 Oznámenie je významným krokom na „zjednodušenie rozhodovacieho procesu“ 

Komisie. Ak budú splnené podmienky aplikovateľnosti tohto Oznámenia, členský štát má 

istotu, že rozhodnutia Komisie bude vydané v skrátenej forme v určitej lehote, a tým je pre 

neho jednoduchšie odhadnúť časový rámec implementácie rozhodnutia vo vlastnom právnom 

poriadku, napr. pri udeľovaní filmových grantov alebo pomoci na záchranu podnikov v 

ťažkostiach, kedy je dôležité poskytnúť pomoc bez meškania. Na druhej strane, Komisia získa 

čas, ktorý by inak strávila posudzovaním štandardných prípadov, napr. tým, že ak by sa 

opatrenie neprenotifikovalo, bolo by spravidla stále nevyhnutné vydať žiadosť o informácie, 

alebo na posudzovania zložitejších prípadov, t.j. pristúpiť k „formálnemu zisťovaniu“ alebo 

„podrobnému posudzovaniu“.  

                                                 
210  Európska komisia. Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva 

nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy 
o ES, cit. 36. 

211  Európska komisia. Oznámenie Komisie o zjednodušenom postupe vybavovania určitých druhov štátnej 
pomoci, cit. 197. 
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2.6.5 Vymáhanie rozhodnutí Komisie  

 

 Vymáhanie rozhodnutia Komisie je proces, ktorý zabezpečuje obnovu situácie na trhu 

pre poskytnutím neoprávnenej pomoci; zabezpečuje tak rovnosť príležitostí pre všetky 

spoločnosti na európskom trhu. Na základe rozhodnutia Súdneho dvora z roku 1973 vo veci 

Kohlegesetz212 má Komisia právomoc nariadiť vymáhanie neoprávnenej a nezlučiteľnej štátnej 

pomoci, teda pomoci, ktorá musí byť notifikovaná, no napriek tomu bola poskytnutá bez 

súhlasu Komisie. V roku 1999 Komisia zahrnula do Procesného nariadenia základné pravidlá 

vymáhania, ktoré ďalej špecifikovala v Nariadení o vymáhaní rozhodnutí.213 

 Rozhodnutie o vymáhaní pomoci súčasťou rozhodnutia o nezlučiteľnosti pomoci 

s vnútorným trhom214. Keďže je rozhodnutie určené členskému štátu a nie príjemcovi pomoci, 

ukladá povinnosť členskému štátu215, na základe vnútroštátnych právnych predpisov, pomoc 

od príjemcu vymôcť spolu s úrokom odo dňa, keď získal príjemca pomoc do svojej dispozície. 

Článok 14 ods. 3 Procesného nariadenia stanovuje, že vymoženie musí byť okamžité a 

účinné216. Členský štát musí pritom postupovať v súlade so zásadou lojálnosti zakotvenou v 

článku 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ217. To znamená, že ak procesné právne predpisy nezabezpečujú 

takéto vymoženie, musí členský štát svoj právny rámec zmeniť. 

                                                 
212  Táto právmoc umožňuje Komisii, v prípade splnenia určitých podmienok, nariadiť členským štátom, aby 

pozastavili vyplácanie novej zlučiteľnej pomoci spoločnosti, pokiaľ táto spoločnosť nesplatila starú 
neoprávnene poskytnutú a nezlučiteľnú pomoc, ktorá podlieha rozhodnutiu o vymáhaní. Vec 70/72, 
Komisia v. Nemecko [1973] Zb. s. 813, para 13. 

213  Európska komisia. Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva 
nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o 
ES, cit. 36. 

214  Vec 301/87, Francúzsko v. Komisia („Boussac“) [1990] Zb. s. I-307 a články 13 a 14 Procesného 
nariadenia. 

215  Podľa článku 288 Zmluvy o FEÚ sú rozhodnutia v plnom rozsahu záväzné pre tých, komu sú určené. 
Preto členský štát, ktorému je určené rozhodnutie o vymáhaní, je povinný toto rozhodnutie vykonať. 
„Rozhodnutie je záväzné v celom rozsahu. Rozhodnutie, ktoré označuje tých, ktorým je určené, je 
záväzné len pre nich.“  

216  Je zjavné, že v tomto prípade je „snaha“ členského štátu irelevantná, ak nie je dosiahnutý výsledok 
okamžitého vymoženia.  

 Vymoženie musí byť „účinné“, k tomu pozri: vec C-413/03, Komisia v. Grécko [2005] Zb. s. I-3875 
a „okamžité“, k tomu pozri: vec C-232/05, Komisia v. Francúzsko [2006] Zb. s. I-10071. 

217  „Podľa zásady lojálnej spolupráce sa Únia a členské štáty vzájomne rešpektujú a vzájomne si pomáhajú 
pri vykonávaní úloh, ktoré vyplývajú zo zmlúv. Členské štáty prijmú všetky opatrenia všeobecnej alebo 
osobitnej povahy, aby zabezpečili plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv alebo z aktov inštitúcií 
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 V období prijatia Akčného plánu bola situácia v oblasti vymáhania rozhodnutí 

členskými štátmi alarmujúca. V júni 2005 generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž 

evidovalo 94 nevykonaných rozhodnutí218. V absolútnych číslach sa od konca roka 2004 bolo 

vymožených len 2,3 mld. EUR.219 

 V rámci Akčného plánu si preto Komisia dala za cieľ zvýšiť efektívnosť vymáhania 

rozhodnutí členskými štátmi. Dňa 26. októbra 2007 vydala Oznámenie k efektívnemu 

vykonávaniu rozhodnutí220, ktoré nielen kodifikuje judikatúru Súdneho dvora a Komisie v tejto 

oblasti, ale poskytuje členským štátom návod ako postupovať v prípade, ak sa príjemca obráti 

na národný súd alebo sa odvolá proti rozhodnutiu Komisie na Súd prvého stupňa. Rovnako 

obsahuje princípy na vymáhanie štátnej pomoci v súvislosti so spoločnosťami v konkurze221. 

 V prípade ak nečinnosť členského štátu pretrváva, bez ohľadu, či je toto pripísateľné 

administratívnym alebo súdnym orgánom, a teda nedôjde k vymoženiu nezlučiteľnej pomoci 

v termíne určenom Komisiou, tá je, po predchádzajúcom rozhodnutí Súdneho dvora ohľadne 

nečinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, oprávnená podľa článku 260 ZFEÚ žalovať členský štát 

a vynútiť si vymoženie rozhodnutia aplikovaním pokuty a penálov.  

 To sa stalo v prípade žaloby Komisia v. Grécko ohľadne dosiaľ nevymoženej štátnej 

pomoci v prospech Olympic Airways z rozhodnutia z roku 2002222. Komisia najprv žalovala 

Grécko žalobou o nesplnenie si povinnosti členského štátu, ktorá pre neho vyplýva priamo zo 

zmlúv223. Keďže Grécko aj napriek tomu pomoc nevymohlo, Súdny dvor mu na návrh 

Komisie vyrúbil paušálnu pokutu 2 milióny EUR a penále 16 000 EUR za každý deň 

omeškania odo dňa nasledujúcom po dni rozhodnutia Súdu, t.j. od 8. júla 2009 (vrátane), až po 

                                                                                                                                                         
Únie. Členské štáty pomáhajú Únii pri plnení jej úloh a neprijmú žiadne opatrenie, ktoré by mohlo 
ohroziť dosiahnutie cieľov Únie.“ 

218  MEDERER, cit. 2. 
219  MEDERER, cit. 2. 
220 Európska komisia. Oznámenie Komisie, K efektívnemu vykonávaniu rozhodnutí Komisie prikazujúcich 

členským štátom vymáhať neoprávnene poskytnutú a nezlučiteľnú štátnu pomoc, Ú. v. EÚ C 272, 
15.11.2007, s. 4. Dostupné tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:272:0004:0017:SK:PDF>. ISSN 1725-5236. 

221  Oznámenie Komisie, K efektívnemu vykonávaniu rozhodnutí Komisie prikazujúcich členským štátom 
vymáhať neoprávnene poskytnutú a nezlučiteľnú štátnu pomoc, cit. 220, para 63 et seq. 

222  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 11. decembra 2002, C 19/2002 (NN 133/2000), Grécko - 
pomoc pre Olympic Airlines, Ú. v. EÚ L 132, 28.5.2003. 

223  Vec C-415/03, Komisia v. Grécko [2005] Zb. s. I-3875.  
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deň efektívneho vymoženia.224 Je nutné podotknúť, že je to prvýkrát v histórii kontroly štátnej 

pomoci, kedy je členský štát „donútený“ vymôcť rozhodnutie Komisie. Komisia však vo 

svojom úsilí nepoľavuje a rovnakú žalobu o nesplnenie si povinnosti členského štátu, ktorá pre 

neho vyplýva priamo zo zmlúv podala hneď nato, 25. júna 2009, aj voči Taliansku po tom, čo 

Taliansko nevymohlo štátnu pomoc ani po rozhodnutí o porušení povinnosti Súdneho dvora 

z roku 2007.225  

 Komisia má však aj iný nástroj na vymáhanie nezlučiteľnej pomoci, a to tzv. doktrínu 

Daggendorf pomenovanú po rovnomennom prípade,226 ktorá umožňuje Komisii v pozitívnom 

rozhodnutí (rozhodnutí podľa článku 4 ods. 3 Procesného nariadenia, že nemá námietky k 

notifikovanému opatreniu) uložiť členskému štátu povinnosť vymôcť predchádzajúcu 

nezlučiteľnú pomoc od prijímateľa skôr ako mu bude môcť byť udelená akákoľvek nová 

zlučiteľná pomoc.  

 

Doktrína má svoje korene v  prípade Daggendorf, v ktorom Komisia svoje pozitívne 

rozhodnutia z roku 1991 a 1992 podmienila tým, že Nemecko najprv vymôže akúkoľvek 

nekompatibilnú štátnu pomoc z negatívneho rozhodnutia z roku 1986 a až potom môže udeliť 

TWD Textilwerke Deggendorf predmetné pomoci z pozitívnych rozhodnutí z roku 1991 a 

1992. TWD Textilwerke Deggendorf sa proti rozhodnutiu odvolal najprv na Všeobecný súd 

a neskôr na Súdny dvor. V tejto veci Súdny dvor potvrdil rozhodnutie Všeobecného súdu, že 

Komisia konala „vrámci svojich oprávnení“ a „(predmetný) nátlak Komisie na vymoženie 

pomoci nelegálne obržanej TWD Textilwerke Deggendorf nemôže viesť k záveru, že Komisia 

zneužila svoje právomoci.“227. 

 

 Táto doktrína je Komisiou v súčasnosti systematicky aplikovaná.228 V Oznámení 

Komisia okrem iného uvádza, že na aplikovanie doktríny Daggendorf stačí uplynutie lehoty 

                                                 
224  Vec C-369/07, Komisia v. Grécko  [2009] Zb. s. I-5703 . 
225  Vec C-302/09, Komisia v. Taliansko, zatiaľ nerozhodnutý. 
226  Vec C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH v. Nemecko (Deggendorf), [1994] Zb. s. I-00833. 
227  Vec C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH v. Nemecko (Deggendorf), cit. 226, para 27 a 28. 
228 Príklady vecí, kde Komisia aplikovala doktrínu Daggendorf:  
  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 21.10.2008, C 44/2007 (N 460/2007), Francúszko - 

štátna pomoc v prospech FagorBrandt, Ú. v. EÚ L 160, 23.6.2009. 
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štyroch mesiacov uvedených v rozhodnutí o nezlučiteľnosti pomoci s vnútorným trhom a jej 

vymoženiteľnosti. 

                                                                                                                                                         
  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 23.10.2007, C 30/2006 (ex N 367/2005 a N 

623/2005), Taliansko - zmena režimu pomoci ohľadne biokarburantov, Ú. v. EÚ L 65, 8.3.2007. 
  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie zo 7.2.2007, C 78-80/2001 (ex NN 22-23/2001 a NN 

26/2001), spotrebné dane na minerálne oleje implementovanú Francúzskom a Írskom, Ú. v. EÚ L 147, 
8.6.2007.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie zo 6.12.2006, C 22/2006 (ex N 615/2005), Taliansko 
- zníženie dane na vodné olejové emulzie, Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2007. 

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 8.11.2006, C 11/2006 (ex N 127/2005), Taliansko - 
štátna pomoc v prospech EAM Torino, Ú. v. EÚ L 366, 21.12.2006.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 1.12.2004, C 10/2004 (ex N 94/2004), Francúzsko - 
štátna pomoc v prospech spoločnosti Bull, Ú. v. EÚ L 366, 21.12.2005. 

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 11.11.2003, N 614/2002 Francúzsko - obnoviteľné 
zdroje energie a úspory energie. Ú. v. EÚ L 342, 24.12.2005. 
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2.6.6 Spolupráca Komisie a národných súdov 
 
 Súdny dvor opakovane potvrdil, že vnútroštátne súdy a Komisia zohrávajú zásadné, ale 

pritom odlišné úlohy v kontexte presadzovania štátnej pomoci229. Keďže aj napriek tomu, že 

počet vecí prejednaných národnými súdmi sa zvýšil230, tieto sa svojej úlohy nezhostili tak, aby 

bol tzv. „private enforcement“ efektívny, Komisia prijala dňa 25. februára 2009 Oznámenie o 

vymáhaní práva štátnej pomoci vnútroštátnymi súdmi231. V tomto Oznámení uvádza, že 

právomocou Komisie je rozhodnúť o zlučiteľnosti štátnej pomoci a ak je nezlučiteľná 

s vnútorným trhom o jej vymáhaní.  

 Oznámenie ďalej vysvetľuje aj právomoci národných súdov priznané im Súdnym 

dvorom232. V článkoch 24 až 62 Oznámenie ozrejmuje právomoc národného súdu rozhodnúť 

o vymáhaní neoprávnenej štátnej pomoci, t.j. pomoci, ktorá nebola notifikovaná Komisii alebo 

bola implementovaná pred rozhodnutím Komisie. Táto právomoc sa uplatňuje bez toho, aby 

národný súd skúmal zlučiteľnosť pomoci, čo môže jedine Komisia. Napriek tomu je 

podriadená zisteniu národným súdom samotným, či predmetné opatrenie je štátnou pomocou 

a ak je a táto nebola notifikovaná Komisii, národný súd je oprávnený nariadiť jej vymoženie, 

                                                 
229  Vec C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich [2006] Zb. s. I-09957, para 37; Spojené veci C-

261/01 a C-262/01, Van Calster a Cleeren [2003] Zb. s. I-12249, para 74 a vec C-39/94, SFEI a iní, cit. 
13, para 41. 

230   JAEGER, Thomas. CELF-Judgement: A precarious conception of the Standstill Obligation, 
European State aid law quarterly. 2008, vol. 8, issue 2, s. 279-287. Dostupný tiež z WWW: 
<www.lexxion.de/estal>. ISSN 1619-5272.  

  ADRIAANSE, Paul C. Appropriate measures to remedy the conseqences of unlawful State aid. 
Review of European administrative law. 2009, vol. 3, issue 2, s. 73-87. Dostupný tiež z WWW: 
<http://www.realaw.eu/>. ISSN 1874-7981. 

  SINNAEVE, Adinda. What to expect from the national courts in the fight against unlawful 
state aid? European State aid law quarterly. 2005, vol. 4, issue 1, s. 1-3. Dostupný tiež z WWW: 
<www.lexxion.de/estal>. ISSN 1619-5272. 

231  Európska Komisia. Oznámenie Komisie, o vymáhaní práva štátnej pomoci vnútroštátnymi súdmi, Ú. v. 
EÚ C 85, 9. 4.2009, s. 1. Dostupné tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:085:0001:0022:SK:PDF>. ISSN 1725-5236. 

  Na podrobné vysvetlenie obsahu pozri aj: LESSENICH, Christoph a BERANGER, Thierry. 
The Commission notice on enforcement of State aid by national courts, Competition Policy Newsletter. 
2009, vol. 26, issue 2, s. 15-18. Dostupný tiež z WWW: 
<http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/>. ISSN 1025-2266. 

232   Pozri aj: BRANDTNER, Barbara; BERANGER, Thierry; LESSENICH, Christof. Private State aid 
enforcement, European State aid law quarterly. 2010, vol. 9, issue 1, s. 23-33. Dostupný tiež z WWW: 
<www.lexxion.de/estal>. ISSN 1619-5272.  
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s výnimkou ak strana dokáže existenciu výnimiek, ktoré je následne potrebné aplikovať 

striktne.233 

 Oznámenie uvádza v článkoch 63 až 69, že ak je národný súd konfrontovaný 

s príkazom alebo žalobou o vymožení súdneho rozhodnutia  Komisie234 ohľadne vymoženia 

štátnej pomoci nemôže spochybniť platnosť príslušného rozhodnutia Komisie, ak mohol 

navrhovateľ také rozhodnutie spochybniť priamo pred súdmi EÚ, t.j. ak sa mohol proti 

rozhodnutiu odvolať v dvojmesačnej lehote na Súdy EÚ podľa 263 ZFEÚ a neurobil to.235 

Znamená to tiež, že v prípade, ak by bolo možné odvolanie podľa článku 263 ZFEÚ, spravidla 

príjemcom pomoci, nemôže ako pravidlo vnútroštátny súd pozastaviť výkon rozhodnutia o 

vymáhaní pomoci z dôvodov súvisiacich s platnosťou rozhodnutia Komisie. Naopak, národný 

súd musí interpretovať vnútroštátne právo tak, aby bolo možné vymôcť rozhodnutie a ak je 

potrebné nechať národné právo neaplikované a odvolať sa čo sa týka právneho základu na 

rozhodovaciu prax súdov EÚ.  

 

V tejto súvislosti je možné uviesť ako príklad vec Frucona Košice, v ktorej Komisia vydala 

v roku 2006 rozhodnutie o vymáhaní pomoci, daňovej úľavy v prospech Frucony Košice236. 

Slovenská republika vymáhala rozhodnutie na súde. Keďže ale ani okresný ani krajský súd 

neumožnil efektívny a neodkladný výkon rozhodnutia Komisie, Komisia žalovala Slovenskú 

                                                 
233  Pozri vec C-119/05, Lucchini [2007] Zb. s. I-6199 a vec C-39/94, SFEI a iní, cit. 13. Z povinnosti 

národného súdu nariadiť vymáhanie neoprávnenej pomoci exitujú len dve výnimky. 
   Prvá výnimka je založená na článoku 14 Procesného nariadenia, ktoré stanovuje výnimku z 

povinnosti Komisie nariadiť vrátenie pomoci len, ak by vrátenie porušovalo všeobecné zásady právnych 
predpisov EÚ (general principles of EU Law). Jediný prípad, v ktorom môže členský štát upustiť od 
vykonania rozhodnutia Komisie o vrátaní pomoci je, ak by také vrátenie bolo objektívne nemožné, pozri 
vec C-177/06, Komisia v. Španielsko [2007] Zb. s. I-7689, para 46.  Pozri aj: Európska komisia. 
Oznámenia Komisie - K efektívnemu vykonávaniu rozhodnutí Komisie prikazujúcich členským štátom 
vymáhať neoprávnene poskytnutú a nezlučiteľnú štátnu pomoc, cit. 220, para 17. 

  Druhá výnimka je ak Komisia pred vydaním rozhodnutia národného súdu rozhodla o jej 
zlučiteľosti s vnútorným trhom. 

234  V slovenskom právnom poriadku sa pod týmto rozumie súdny výkon rozhodnutia podľa Občianskeho 
súdneho poriadku. 

235  Dané vyplýva z veci C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf v. Nemecko, cit. 226, para 17, 25 a 26. 
  Pozri aj: Spojené veci C-346/03 a C-529/03, Atzeni a iní [2006] Zb. s. I-1875, para 31 a vec C-

232/05, Komisia v. Francúzsko („Scott“), cit. 216, para 59. 
236  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z  17.6.2008, C 25/05 (NN 21/02), Slovensko - Frucona 

Košice, Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2007. 
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republiku na Súdnom dvore podľa článku 258 ZFEÚ.237 Súd neskôr rozhododol v prospech 

Komisie.238 

 

 Je možné, že národné súdy nie sú mnohokrát vedomé dôsledkov ich rozhodnutí, ak ide 

o vymáhanie štátnej pomoci, preto Komisia v tomto Oznámení vyjadrila vôľu spolupracovať 

s nimi. Národné súdy si preto od Komisie môžu vyžiadať „nezáväzné stanovisko“ ako amicus 

curiae, pri prejednávaní návrhu na vymáhanie alebo, o tom, či existujú výnimočné okolnosti, 

ktoré by bránili národnému súdu nariadiť úplné vrátenie pomoci podľa práva EÚ, pretože 

v ich absencii je súd povinný zabezpečiť neodkladné vymoženie rozhodnutia Komisie. Čo sa 

týka právomoci národných súdov pri nariaďovaní vymáhania neoprávnenej pomoci na návrh 

účastníka konania, spravidla konkurenta príjemcu takejto pomoci, súdy sa môžu okrem toho 

obrátiť na Komisiu aj so „žiadosťou o informácie“ alebo už vyššie spomínaného stanoviska, či 

napr. predmetné opatrenie je štátnou pomocou a aká je jej výška.239 

                                                 
237  Stanovisko generálneho advokáta Cruza Villanóna zo dňa 9. septembra 2010 vo veci C-507/08, Komisia 

v. Slovenská republika, rozhodnutie zatiaľ nepublikované. 
238  Vec C-507/08, Komisia v. Slovenská republika, zatiaľ nepublikované. 
239  Európska komisia. Oznámenie Komisie, o vymáhaní práva štátnej pomoci vnútroštátnymi súdmi, cit. 

231, para 77-96. 
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2.6.7 Iné prínosy Akčného plánu 

 

 Jedným z neformálnych prínosov Akčného plánu je aj snaha o advokáciu a lepšiu 

komunikáciu s členskými štátmi. Výsledkom je týždenný „e-newsletter“, ktorý má v 

súčasnosti 3000 registrovaných odberateľov240. Obsahuje aktuality o dianí v oblasti štátnej 

pomoci spravidla vo forme tlačových správ. Rovnako „register štátnej pomoci“, ktorý 

umožňuje vyhľadávanie konečných rozhodnutí ako i rozhodnutí o začatí formálneho 

zisťovania Komisie dostupný na stránke Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž bol 

vylepšený v novembri 2008. V decembri 2010 Komisia pristúpila k jednotnému 

(pozmenenému) číslovaniu vecí, nasledovne: SA.12345. 

 

                                                 
240  Pozri: <http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html>. 
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3 Adaptácia Akčného plánu v čase krízy  
 
 V čase finančnej a hospodárskej krízy sa politika štátnej pomoci ukázala ako jeden 

z kľúčových nástrojov na jej prekonanie. Komisia v spolupráci s inými inštitúciami EÚ, a po 

konzultácii s členskými štátmi, promptne adaptovala svoj legislatívny rámec tak, aby umožnila 

návrat dôvery vo finančný systém a prispela k preklenutiu hospodárskej krízy a neskôr k 

návratu k „bežným pravidlám“ štátnej pomoci v pokrízovom období. 
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3.1 Dočasný rámec pre finančné inštitúcie 

 

 Rada pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) sa vo svojich záveroch zo dňa 

7. októbra 2008 zaviazala prijať všetky nevyhnutné opatrenia na podporu zdravia a stability 

bankového systému s cieľom obnoviť dôveru vo finančný sektor a jeho riadne fungovanie241 

v podobe nasledujúcich cieľov: zabezpečiť dostatočnú likviditu na trhu, uľahčiť financovanie 

bankami a pripraviť pôdu na rekapitalizáciu bánk.  

 V oblasti štátnej pomoci boli tieto opatrenia prijaté Komisiou v piatich fázach. V prvej 

fáze bolo vydané dňa 13. októbra 2008 Oznámenie o bankách, ktorého cieľom bola záchrana 

pred kolapsom pre ekonomiku strategických bánk242. V druhej fáze bolo vydané dňa 5. 

decembra 2008 Oznámenie o rekapitalizácii, ktorého cieľom bola rekapitalizácia bánk243 tak, 

aby boli schopné poskytovať úvery podnikateľskému sektoru, ktorý sa dočasne vyskytol bez 

možnosti prístupu k financovaniu. Rekapitalizácia zraniteľných systémovo významných 

finančných inštitúcií bola uznaná ako jeden z prostriedkov náležitej ochrany záujmov 

vkladateľov a stability systému. V tretej fáze, bolo vydané dňa 25. februára 2009 Oznámenie 

o znevýhodnených aktívach. Jeho cieľom bolo odstrániť tieto aktíva z účtovnej rozvahy.244 

V štvrtej fáze bolo dňa 13. augusta 2009 prijaté Oznámenie o reštrukturalizačných 

opatreniach vo finančnom sektore245 obsahujúce pravidlá hodnotenia reštrukturalizačných 

                                                 
241  Rada EÚ. Závery rady ECOFIN zo 7. októbra 2008, Okamžitá reakcia na turbolencie vo finančnom 

sektore, 13930-08. Dostupné z WWW: 
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/misc/103202.pdf>. 

242  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Uplatnenie pravidiel štátnej pomoci na opatrenia prijaté v 
prospech finančných inštitúcií v súvislosti so súčasnou globálnou finančnou krízou, Ú. v. EÚ C 270, 
25.10.2008, s. 8. Dostupné tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:270:0008:0014:SK:PDF>. ISSN 1725-5236. 

243  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Rekapitalizácia finančných inštitúcií v súčasnej finančnej 
kríze: obmedzenie pomoci na nevyhnutné minimum a patrenia proti neprimeranému narušeniu 
hospodárskej súťaže, Ú. v. EÚ C 10, 15.1.2009, s. 2. Dostupné tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:010:0002:0010:SK:PDF>. ISSN 1725-5236. 

244  Európska komisia. Oznámenie Komisie o zaobchádzaní so znehodnotenými aktívami v bankovom 
sektore Spoločenstva, Ú. v. EÚ C 72, 26.03.2009, s. 1. Dostupné tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:072:0001:0022:SK:PDF>. ISSN 1725-5236. 

245  Európska komisia. Oznámenie Komisie - Návrat k životaschopnosti a hodnotenie reštrukturalizačných 
opatrení vo finančnom sektore v podmienkach súčasnej krízy podľa pravidiel štátnej pomoci, Ú. v. EÚ 
C 195, 19.08.2009, s. 9. Dostupné tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:195:0009:0020:SK:PDF>. ISSN 1725-5236. 
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opatrení vo finančnom sektore v podmienkach súčasnej krízy podľa pravidiel štátnej pomoci. 

V piatej fáze vydala Komisia dňa 1. decembra 2010 Oznámenie pre štátnu pomoc v prospech 

bánk v od 1. januára 2011,246 ktoré stanovuje predpoklady dočasnej prijateľnosti pomoci 

bankám v súvislosti s krízou od 1. januára 2011. 

                                                 
246  Európska komisia. Oznámenie Komisie o uplatňovaní pravidiel pre štátnu pomoc na podporné opatrenia 

v prospech bánk v súvislosti s finančnou krízou od 1. januára 2011, Ú. v. EÚ C 6, 11.1.2011, s. 5. 
Dostupné tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:006:0005:0015:SK:PDF>. ISSN 1725-5236. 
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3.1.1 Oznámenie o bankách  

 

 Vtedajšia komisárka pre hospodársku súťaž N. Kroes pri príležitosti prijatia tohto 

Oznámenia vyhlásila: „Vydaním tohto rámca Komisia veľmi rýchlo realizovala prísľub daný 

Rade pre hospodárske a finančné záležitosti zo dňa 7. októbra 2008, aby podporila členské 

štáty v úsilí koordinovane a efektívne čeliť naliehavým problémom finančného sektora. Tento 

rámec je dôkazom, že pravidlá štátnej pomoci sú dôležitou súčasťou riešenia súčasných 

problémov finančných trhov a sú komplementárne k Dohode Eurozóny zo dňa 12. októbra 

2008 ohľadne opatrení na zabezpečenie stability finančného systému.“247 

 Komisia v Oznámení o bankách priznala, že americká hypotekárna kríza spojená s 

prehnane rizikovými investíciami niektorých bánk zasiala neistotu na trhu medzibankových 

úverov a spôsobila tým nedostatočnú likviditu niektorých bánk.248 Komisia ďalej uviedla, že 

kríza si vyžiadala prijatie opatrení v rozličných členských štátoch. Z hľadiska štátnej pomoci 

by však opatrenia, ktoré plánovali jednotlivé vlády implementovať mohli narušiť bankový 

systém iných členských štátov. Bolo preto potrebné tieto skutočnosti zohľadniť v novom 

Oznámení, podľa ktorého by sa poskytovala pomoc finančným inštitúciám vrámci celej EÚ a 

na základe spoločných zásad. 

 Rovnako, aj v odbornej literatúre panoval názor, že je potrebné prijať „masívne a 

včasné opatrenia štátnej pomoci“ na zmiernenie dopadov krízy.249  

 Komisia vyhlásila, že vzhľadom na mimoriadnu vážnosť súčasnej krízy na finančných 

trhoch a na jej možný vplyv na celkové hospodárstva členských štátov, článok 87 ods. 3 písm. 

b)250, namiesto článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES, aktuálne článok 107 ods. 3 písm. b) 

                                                 
247  Európska komisia. tlačová správa, IP 2008/1495, z 13. októbra 2008. Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1495&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=en>. 

248  Európska komisia, Oznámenie Komisie – Uplatnenie pravidiel štátnej pomoci na opatrenia prijaté v 
prospech finančných inštitúcií v súvislosti so súčasnou globálnou finančnou krízou, cit. 242, para 1. 

249  MATEUS, Abel M. The current financial crises and State aid in the EU. European Competition 
Journal. 2009, vol. 5, issue 1, s. 1-18. Dostupný tiež z WWW: <http://www.hartjournals.co.uk/ecj/>. 
ISSN 1744-1056. 

250  Podľa článku 87 ods. 3 písm. b) zmluvy Komisia môže povoliť štátnu pomoc „na nápravu vážnej 
poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu“.  
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ZFEÚ namiesto článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ, ktorý je za normálnych okolností právnym 

základom na poskytovanie pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu spoločností251, je možne 

pokladať za právny základ opatrení pomoci prijímaných na riešenie tejto systémovej krízy.  

 Uvedené platí najmä pre pomoc poskytovanú cez všeobecnú schému, ktorá je k 

dispozícii viacerým alebo všetkým finančným inštitúciám v členskom štáte.252 Ak orgány 

členského štátu zodpovedné za finančnú stabilitu vyhlásia v notifikácii pomoci, že hrozí takáto 

vážna porucha, bude mať táto skutočnosť pre Komisiu pri posudzovaní opatrenia pomoci 

podstatný význam. V tejto súvislosti Všeobecný súd rozhodol, že poruchy musia mať vplyv na 

celé hospodárstvo daného členského štátu, a nie iba na jeden z jeho regiónov alebo jednu z 

častí jeho územia, čo je v súlade s potrebou prísneho výkladu každého odchylného 

ustanovenia, akým článok 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ bezpochyby je. 

 

V minulosti Komisia právny základ podľa 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ len zriedkavo využila.253 

V prípadoch týkajúcich sa jednej spoločnosti254 alebo určitého odvetvia hospodárstva255, ho 

Komisia odmietla aplikovať. 

 

 V Oznámení o bankách Komisia zastáva názor, že s nelikvidnými finančnými 

inštitúciami, ktoré by v prípade, keby neexistovali súčasné mimoriadne okolnosti, boli v 

podstate zdravé, by sa malo zaobchádzať inak, ako s finančnými inštitúciami s problémami 

vnútorného pôvodu.256 V prípade ak sú problémy so životaschopnosťou vonkajšieho pôvodu a 

                                                                                                                                                         
 Pozri aj: WAGNER, Loïc. Aides d'État: la Commission européenne confonté au risque systémique, 

Europe – Revue mensuelle LegisNexis Jurisclasseur, vol. 2, issue 1, 2009. ISSN 1163-8184. 
251  Ohľadne štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu spoločností v ťažkostiach pozri: 

FARANTOURIS, Nikolaos. E. EU Competition Policy for Rescueing and Restructuring companies. 
Časť 21. The reform of the EC Competition Law. In a LIANOS, Ionanis. et al. Alphen aan den Rijn: 
Kluwer law international [online]. 2010 [cit. 2011-01-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kluwercompetitionlaw.com/>. ISBN 978-90-411-2692-4. 

252  Európska Komisia. Oznámenie Komisie – Uplatnenie pravidiel štátnej pomoci na opatrenia prijaté v 
prospech finančných inštitúcií v súvislosti so súčasnou globálnou finančnou krízou, cit. 242, para 9. 

253  Jeden z týchto zriedkavých prípadov bolo Rozhodnutie Komisie vo veci 88/167/EHP, Grécko - pomoc 
pre grécky priemysel, Ú. v. EÚ L 76, 22.3.1988. 

254  Rozhodnutie Komisie vo veci 88/174/EHP, Nemecko - BUG-Alutechnik GmbH, Ú. v. EÚ L 79, 
24.3.1988.  

255  Napr. morskej dopravy z Írska do kontinetálnej Európy. 
256  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Uplatnenie pravidiel štátnej pomoci na opatrenia prijaté v 

prospech finančných inštitúcií v súvislosti so súčasnou globálnou finančnou krízou, cit. 242, para 13. 
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súvisia skôr so súčasnou extrémnou situáciou na finančnom trhu, ako s neefektívnosťou alebo 

s nadmerným riskovaním. V dôsledku toho narušenia hospodárskej súťaže vyplývajúce zo 

schém podporujúcich životaschopnosť takýchto inštitúcií bude zvyčajne obmedzenejšie a bude 

si vyžadovať menej zásadnú reštrukturalizáciu. Pri posudzovaní schém pomoci, rovnako ako i 

individuálnej pomoci sa Komisia napriek novému právnemu základu rozhodla použiť per 

analogiam právne zásady a záchranu a reštrukturalizáciu spoločností257, podľa príslušných 

usmernení, t.j. pomoc musí byť poskytovaná spoločnosti v ťažkostiach podľa legálnej 

definície v Usmernení, musí byť primeraná finančným ťažkostiam a limitovaná na spravidla 

na šesť mesiacov.258  

 Na druhej strane finančné inštitúcie, ktoré sú pravdepodobne zasiahnuté stratami 

vyplývajúcimi napr. z neefektívnosti, zo zlej správy aktív a záväzkov alebo z riskantných 

stratégií, ale naďalej nespadajú pod Oznámenie o bankách do bežného rámca pomoci na 

záchranu a najmä budú musieť implementovať zásadnú reštrukturalizáciu, ako aj 

kompenzačné opatrenia na obmedzenie narušenia hospodárskej súťaže259. V opačnom prípade 

by absencia primeraných ochranných usmernení pri implementácií záručných a 

rekapitalizačných schém mohla viesť k vážnemu narušeniu hospodárskej súťaže, keďže tieto 

schémy by mohli neprimerane zvýhodňovať ich príjemcov na úkor konkurentov alebo zhoršiť 

problémy s likviditou finančných inštitúcií v iných členských štátoch. 

 Oznámenie stanovuje, za akých podmienok môžu členké štáty poskytovať „štátne 

záruky, rekapitalizovať“, prípadne „likvidovať“ finančné inštitúcie.  

 V prípade, ak sa členský štát rozhodne podporiť finančný systém pomocou 

„záručných schém“, tieto nesmú mať negatívny dopad na hospodársku súťaž, t.j. nesmú 

negatívne ovplyvniť iné členské štáty. Preto jednou zo zásad, Oznámenia je, že schémy nesmú 

zo svojej vecnej pôsobnosti vylučovať zahraničné podniky, t.j. tie, ktoré sú vlastníctvom 

cudzích štátnych príslušníkov, ale sú zapísané v obchodnom registri členského štátu, ktorý 

schému vytvoril, a to vrátane dcérskych spoločností aktívne pôsobiacich v danom členskom 

                                                 
257  Európska komisia. Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v 

ťažkostiach, cit. 41. 
258  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Uplatnenie pravidiel štátnej pomoci na opatrenia prijaté v 

prospech finančných inštitúcií v súvislosti so súčasnou globálnou finančnou krízou, cit. 242, para 10. 
259  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Uplatnenie pravidiel štátnej pomoci na opatrenia prijaté v 

prospech finančných inštitúcií v súvislosti so súčasnou globálnou finančnou krízou, cit. 242, para 13. 
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štáte260. Rovnako, podľa Oznámenia by záručné schémy nemali zahŕňať podriadené dlhy 

(kapitál druhej triedy) ani nerozlíšené pokrytie všetkých záväzkov, pretože by to smerovalo 

iba k ochrane záujmov akcionárov a iných investorov rizikového kapitálu.261 

 Čo sa týka trvania schém, Komisia nesmie poskytovať žiadnemu členskému štátu carte 

blanche, a preto je nutné tieto opatrenia časovo obmedziť. Trvanie záručných schém je preto 

obmedzené na šesť mesiacov; ak však po uplynutí tohto obdobia pretrvávajú skutočnosti, na 

základe ktorých bola pomoc povolená, Komisia môže predĺžiť trvanie schémy na ďalších šesť 

mesiacov. Podľa Oznámenia o bankách je však maximálnym časový trvaním schém obdobie 

dvoch rokov.262 

 Pomoc vo forme záručných schém by mali členské štáty udržať na minime. Komisia sa 

domnieva, že primeraná kombinácia niektorých alebo všetkých nasledujúcich prvkov spĺňa 

požiadavku udržania pomoci na minime: (i) záručná schéma musí byť založená na primeranej 

odmene zaplatenej jednotlivo finančnou inštitúciou, ktorá je príjemcom pomoci, a/alebo 

finančným sektorom ako celkom263. Vzhľadom na to, že je ťažké určiť trhovú sadzbu za 

záruky takejto povahy a rozsahu, keď neexistuje porovnateľné meradlo, a vzhľadom na to, že 

príjemcom pomoci by mohlo v súčasnej situácii spôsobovať zaplatenie súm, ktoré by boli 

riadne účtované, prípadné ťažkosti, poplatky účtované za poskytnutie schémy by sa mali čo 

najviac približovať tej sume, ktorá by sa mohla považovať za trhovú cenu. Primeraný cenový 

mechanizmus odrážajúci rôzne stupne rizika a rôzne úverové profily a potreby príjemcov 

pomoci bude významnou súčasťou proporcionality opatrenia, (ii) pokiaľ je potrebné uplatniť 

záruku, ďalší významný príspevok súkromného sektora by mohol spočívať v pokrytí 

prinajmenšom podstatnej časti nesplatených záväzkov podniku, ktorý je príjemcom pomoci 

(ak naďalej existuje), alebo sektora, pričom intervencia členského štátu by sa obmedzila na 

sumy presahujúce tento príspevok; (iii) Komisia uznáva, že príjemcovia pomoci nemusia byť 

hneď schopní zaplatiť primeranú odmenu v celkovej výške. Aby sa teda doplnili a čiastočne 

                                                 
260 Európska komisia. Oznámenie Komisie – Uplatnenie pravidiel štátnej pomoci na opatrenia prijaté v 

prospech finančných inštitúcií v súvislosti so súčasnou globálnou finančnou krízou, cit. 242, para 18. 
261  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Uplatnenie pravidiel štátnej pomoci na opatrenia prijaté v 

prospech finančných inštitúcií v súvislosti so súčasnou globálnou finančnou krízou, cit. 242, para 23. 
262  Európska komisia, Oznámenie Komisie – Uplatnenie pravidiel štátnej pomoci na opatrenia prijaté v 

prospech finančných inštitúcií v súvislosti so súčasnou globálnou finančnou krízou, cit. 242, para 24. 
263  Napríklad prostredníctvom asociácie súkromných bánk. 
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nahradili predchádzajúce prvky, členské štáty môžu zvážiť použitie doložky o späť vzatí 

(„claw-back clause“) alebo doložky o vrátení časti pomoci v prípade návratu podniku k 

ziskovosti („better fortunes clause“), ktoré by vyžadovali od príjemcov pomoci zaplatiť buď 

dodatočnú odmenu za poskytnutie záruky ako takej (v prípade, keď sa nemusí uplatniť) alebo 

nahradiť aspoň časť akejkoľvek sumy zaplatenej členským štátom v rámci záruky (v prípade, 

keď ju treba uplatniť), len čo tak môžu urobiť.264 

 Pomoc na záchranu nie je cieľom samým o sebe, ale prostriedkom na dosiahnutie 

určitého cieľa. Po pomoci na záchranu preto musia nasledovať primerané kroky, ktoré budú 

viesť k reštrukturalizácii alebo likvidácii príjemcu pomoci, len čo to situácia finančných trhov 

dovolí, t.j. maximálne po dvoch rokoch.265 To si vyžaduje notifikáciu reštrukturalizačného 

alebo likvidačného plánu pre príjemcov platieb v rámci záruky, ktoré Komisia bude 

posudzovať samostatne, pokiaľ ide o ich zlučiteľnosť s pravidlami štátnej pomoci. 

 Cieľom „rekapitalizácie bánk“ bolo poskytnúť verejné financie na posilnenie 

kapitálovej základne finančných inštitúcií priamo alebo umožniť súkromnú kapitálovú 

injekciu, a takým spôsobom zabrániť negatívnym systémovým vedľajším účinkom 

ekonomickej krízy.266  

 Oznámenie o bankách v tejto súvilosti zabezpečuje, aby takto poskytnutá pomoc 

neposilňovala postavenie finančnej inštitúcie na trhu, ale aby bola primeraným nástrojom na 

dosiahnutie minimálnej solventnosti inštitúcie. Komisia uviedla, že kapitálové intervencie vo 

finančných inštitúciách sa musia uskutočňovať za takých podmienok, ktoré minimalizujú 

výšku pomoci. V závislosti od zvoleného nástroja (napr. akcie, opčné listy, podriadený kapitál 

atď.) by dotknutý členský štát mal v zásade získať práva, ktorých hodnota zodpovedá jeho 

príspevku na rekapitalizáciu. Emisná hodnota nových akcií pritom musí vychádzať z trhovo 

                                                 
264  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Uplatnenie pravidiel štátnej pomoci  
 na opatrenia prijaté v prospech finančných inštitúcií v súvislosti so súčasnou globálnou finančnou 

krízou, cit. 242, para 26. 
265  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Uplatnenie pravidiel štátnej pomoci  
 na opatrenia prijaté v prospech finančných inštitúcií v súvislosti so súčasnou globálnou finančnou 

krízou, cit. 242, para 28-29. 
266 Európska komisia. Oznámenie Komisie – Uplatnenie pravidiel štátnej pomoci  
 na opatrenia prijaté v prospech finančných inštitúcií v súvislosti so súčasnou globálnou finančnou 

krízou, cit. 242, para 34. 
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orientovaného ocenenia.267 Podmienka nediskriminácie ako aj časová pôsobnosť tejto formy 

intervencie (obmedzená na šesť mesiacov) je zhodná s pravidlami pre záručné schémy ako lex 

specialis a usmernením na záchranu a reštrukturalizáciu spoločností v ťažkostiach ako lex 

generalis.  

 Po tom, čo vypršala lehota na pomoc na záchranu, je potrebné buď (a) pomoc na 

záchranu zo strany finančnej inštitúcie vrátiť členskému štátu, (b) Komisii navrhnúť na 

schválenie plán na reštrukturalizáciu finančnej inštitúcie obsahujúce kompenzačné opatrenia 

alebo (c) pristúpiť k „riadenej likvidácii “ finančnej spoločnosti. Členský štát tak môže 

rozhodnúť bez bez takejto predchádzajúcej pomoci na záchranu.  

 Na riadenú likvidáciu finančných inštitúcií Komisia aplikuje vo všeobecnosti pravidlá 

ad analogiam platné pre záručné schémy.268 Na základe Oznámenia o bankách zo 

špecifického charakteru likvidačných opatrení plynie nasledovné. Po prvé, je potrebné 

minimalizovať morálny hazard, najmä vylúčením akcionárov a prípadne aj určitých kategórií 

veriteľov z čerpania výhod akejkoľvek pomoci súvisiacej s postupom riadenej likvidácie269. 

Po druhé, by sa malo štádium likvidácie obmedziť na obdobie nevyhnutne potrebné na jej 

riadne uskutočnenie. Finančná inštitúcia, ktorá je príjemcom pomoci, by v období, kým ešte 

funguje, nemala vyvíjať žiadnu novú činnosť, ale len pokračovať v činnosti, ktorú už 

vykonáva a banková licencia by sa mala inštitúcii odobrať čo najskôr270. Po tretie, aby sa 

zabezpečilo, že pomoc nebude poskytnutá kupcom finančnej inštitúcie alebo jej časti ani 

predaným subjektom, je dôležité dodržiavať určité podmienky predaja. Mal by prebiehať 

otvorene a nediskriminačne, za trhových podmienok, finančná inštitúcia či vláda, v závislosti 

od zvolenej štruktúry, by mali maximalizovať predajnú cenu dotknutých aktív a záväzkov a ak 

je potrebné poskytnúť pomoc určenú na hospodársku činnosť, ktorá sa bude predávať, treba 
                                                 
267  S cieľom zabezpečiť poskytovanie štátnej pomoci iba výmenou za primeranú protihodnotu budú 

pozitívne hodnotené najmä také nástroje ako napr. prioritné adekvátne zhodnotené akcie. Ako 
alternatívne riešenie treba zvážiť zavedenie mechanizmov na späťvzatie (tzv. claw-back) alebo doložiek 
o vrátení časti pomoci v prípade návratu podniku k ziskovosti (tzv. better fortunes clause).  

 Európska Komisia. Oznámenie Komisie – Uplatnenie pravidiel štátnej pomoci na opatrenia prijaté v 
prospech finančných inštitúcií v súvislosti so súčasnou globálnou finančnou krízou, cit. 242, para 39. 

268  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Uplatnenie pravidiel štátnej pomoci na opatrenia prijaté v 
prospech finančných inštitúcií v súvislosti so súčasnou globálnou finančnou krízou, cit. 242, para 43. 

269  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Uplatnenie pravidiel štátnej pomoci na opatrenia prijaté v 
prospech finančných inštitúcií v súvislosti so súčasnouglobálnou finančnou krízou, cit. 242, para 46. 

270  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Uplatnenie pravidiel štátnej pomoci na opatrenia prijaté v 
prospech finančných inštitúcií v súvislosti so súčasnouglobálnou finančnou krízou, cit. 242, para 47. 
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uskutočniť individuálne preskúmanie v súlade so zásadami uvedenými v Usmerneniach na 

záchranu a reštrukturalizáciu.271 

 Na to, aby finančné inštitúcie štátnu pomoc nepoužili na nelegitímne ciele je 

nevyhnutné, aby sa príjemcovia pomoci zaviazali: (a) nevykonávať expanziu akvizíciou bánk 

v iných členských štátoch, ktoré nie sú pokryté podobnou schémou; (b) na implementáciu 

určitých obmedzení obchodného správania finančných inštitúcií, ktoré sú príjemcami pomoci 

v rámci schémy, ako je napr. propagovanie pomocou reklamy zabezpečeného postavenia 

banky, ktorá je príjemcom pomoci; (c) obmedziť jej cenovú alebo obchodnú expanziu, napr. 

zavedením stropu trhového podielu; (d) obmedziť veľkosť súvahy finančnej inštitúcie, ktorá je 

príjemcom pomoci, vo vzťahu k vhodnej referenčnej hodnote, napr. hrubému domácemu 

produktu alebo rastu peňažného trhu; (e) rešpektovať zákaz správania, ktoré by bolo 

nezlučiteľné s účelom záruky, ako napr. spätný nákup akcií finančnými inštitúciami, ktoré sú 

príjemcami pomoci, alebo vydaním novej ponuky akcií pre vedenie (manažment) finančnej 

inštitúcie; (f) implementovať vhodné obmedzenia, vrátane sankcií vo forme odobratia záruky 

finančnej inštitúcii, ktorá je príjemcom pomoci, ak vyššie uvedené obmedzenia nedodržuje.272 

                                                 
271 Európska komisia. Oznámenie Komisie – Uplatnenie pravidiel štátnej pomoci na opatrenia prijaté v 

prospech finančných inštitúcií v súvislosti so súčasnou globálnou finančnou krízou, cit. 242, para 49. 
272  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Uplatnenie pravidiel štátnej pomoci na opatrenia prijaté v 

prospech finančných inštitúcií v súvislosti so súčasnou globálnou finančnou krízou, cit. 242, para 27. 
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3.1.2 Oznámenie o rekapitalizácii finančných inštitúcií 

 

 ECOFIN na svojom zasadnutí dňa 2. decembra 2008 konštatovala273, že je potrebné 

ďalšie usmernenie o preventívnej rekapitalizácii na podporu poskytovania úverov a vyzvala 

Komisiu na jeho urýchlené schválenie. Ako reakciu na túto výzvu prijala Komisia dňa 8. 

decembra 2008 Oznámenie o rekapitalizácia finančných inštitúcií v súčasnej finančnej kríze: 

obmedzenie pomoci na nevyhnutné minimum a opatrenia proti neprimeranému narušeniu 

hospodárskej súťaže.274  

 Vtedajšia Komisárka pre hospodársku súťaž N. Kroes pri príležitosti prijatia 

Oznámenia povedala: „Rýchla a efektívna intervencia národných vlád stabilizovala finančný 

systém. Teraz sa musíme zamerať na reálnu ekonomiku. Komisia určila správnu hranicu 

medzi potrebou stabilného financovania reálnej ekonomiky, stabilizáciou finančných trhov a 

zabezpečením spravodlivej súťaže medzi bankami. Stanovením právneho rámca, ktorý 

garantuje konzistentný prístup k rekapitalizácií bánk pri prihliadnutí na rozličné okolnosti 

potvrdzuje významný prínos Komisie na preklenutie súčasnej krízy“.275 

 Oznámenie bolo prijaté v dobe, kedy členské štáty prístupovali rôznorodo k 

rekapitalizácii domácich bánk. Plánované rekapitalizačné schémy sa líšili svojou podstatou, 

rozsahom a podmienkami. Niektoré členské štáty plánovali rekapitalizovať banky, pričom si 

nestanovili ako prvotný cieľ ich záchranu, ale skôr sa snažili „o zabezpečenie poskytovania 

úverov reálnemu hospodárstvu“. Rovnako, v čase prijatia Oznámenia, boli už schválené tri 

rekapitalizačné schémy priamo na základe článku 87 ods. 3 písm. b) Zmluvy o ES, dnes 

článok 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ. Pre väčinu členských štátov, ktoré sa len pripravovali 

                                                 
273  „Vlády sa zaväzujú, že podľa potreby poskytnú kapitál v objeme, v akom to bude potrebné, pričom budú 

vždy všetkými dostupnými prostriedkami podporovať získanie súkromného kapitálu. Finančné inštitúcie 
by mali mať povinnosť akceptovať dodatočné obmedzenia predovšetkým zamerané na zabránenie 
možnému zneužitiu týchto mechanizmov na úkor tých, ktorí ich nevyužívajú“ a „musia sa chrániť 
oprávnené záujmy konkurentov, a to najmä prostredníctvom pravidiel poskytovania štátnej pomoci“. 

274 Európska komisia. Oznámenie Komisie – Rekapitalizácia finančných inštitúcií v súčasnej finančnej 
kríze: obmedzenie pomoci na nevyhnutné minimum a opatrenia proti neprimeranému narušeniu 
hospodárskej súťaže, cit. 243, para 3. 

275  Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1901, z 8. decembra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1901&guiLanguage=en>. 
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notifikovať svoje schémy bolo preto nevyhnutné poskytnúť právny rámec, a tým aj právnu 

istotu pri ich posudzovní Komisiou. 

 Oznámenie rozlišuje medzi dočasnou rekapitalizáciou „v podstate zdravých bánk“ s 

cieľom posilniť finančnú stabilitu a poskytovanie úverov reálnemu hospodárstvu a 

rekapitalizácia „ostatných bánk“.  

 V prípade v schém pomoci pre „v podstate zdravé banky“, Komisia povolí poskytnutie 

štátnych prostriedkov na ich reštrukturalizáciu za podmienky, že náhrada, za túto pomoc bude 

primeraná nasledujúcim ukazovateľom: (i) aktuálnemu rizikovému portfóliu jednotlivých 

príjemcov; (ii) charakteristike zvoleného nástroja vrátane jeho úrovne podriadenosti; riziku a 

všetkým spôsobom platby; (iii) motivácii pre banky, aby ukončili účasť na schéme (ako sú 

doložky o stupňovaní úrokových sadzieb a splatení) a (iv) primeranej referenčnej bezrizikovej 

úrokovej sadzbe.276  

 V prípade „ostaných bánk“, bez ohľadu na potrebu zabezpečiť finančnú stabilitu, 

poskytnutie kapitálu zo štátnych zdrojov pre tieto banky je možné len pod podmienkou, že 

buď dôjde k likvidácii banky, alebo sa uskutoční dôkladná a rozsiahla reštrukturalizácia 

vrátane prípadných zmien vo vedení banky a v spôsobe jej riadenia. V prípade takýchto bánk 

teda bude potrebné predložiť komplexný plán reštrukturalizácie alebo likvidácie, a to do 

šiestich mesiacov od rekapitalizácie. Ako sa uvádza v Oznámení, takýto plán sa posúdi podľa 

zásad uvedených v Usmerneniach o pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v 

ťažkostiach277 a bude musieť zahŕňať kompenzačné opatrenia.278 

 Ciele Oznámenia by sa teda dali zhrnúť nasledovne: Po prvé, prispieť k obnove 

finančnej stability a napomôcť k obnoveniu dôvery potrebnej na opätovný rozbeh 

medzibankového úverovania. Podľa Komisie, dodatočný kapitál navyše poskytuje bankám 

                                                 
276  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Rekapitalizácia finančných inštitúcií v súčasnej finančnej 

kríze: obmedzenie pomoci na nevyhnutné minimum a opatrenia proti neprimeranému narušeniu 
hospodárskej súťaže, cit. 243, para 23. 

277  Európska komisia. Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v 
ťažkostiach, cit. 41. 

278  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Rekapitalizácia finančných inštitúcií v súčasnej finančnej 
kríze: obmedzenie pomoci na nevyhnutné minimum a opatrenia proti neprimeranému narušeniu 
hospodárskej súťaže, cit. 243, para 44. 
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rezervu v období recesie na pohltenie strát a obmedzenie rizika platobnej neschopnosti.279 Za 

vtedajších podmienok, najmä v dôsledku pádu banky Lehman Brothers, mohli byť aj v 

podstate zdravé banky odkázané na kapitálové injekcie, aby sa vysporiadali s novým trendom 

na základe ktorého, vzhľadom (i) na podcenenie rizika v minulosti a (ii) zvýšené náklady na 

financovanie je potrebný vyšší podiel vlastného kapitálu.280 

 Po druhé, pomôcť pri zabezpečení poskytovania úverov reálnemu hospodárstvu. Podľa 

Komisie aj v podstate zdravé banky môžu uprednostniť obmedzenie poskytovania úverov, aby 

zabránili riziku a aby si udržali vyšší podiel vlastného kapitálu. Kapitálové injekcie zo 

štátnych zdrojov môžu zabrániť obmedzeniam v poskytovaní úverov a zabrániť tomu, aby 

ťažkosti finančných trhov zasiahli aj ďalšie oblasti hospodárstva.281  

 Po tretie, reagovať na problémy finančných inštitúcií, ktorým na základe ich 

osobitného podnikateľského modelu alebo investičnej stratégie hrozí platobná neschopnosť. 

Podľa Komisie, z krátkodobého hľadiska, môže kapitálová injekcia zo štátnych zdrojov ako 

pomoc v núdzi takisto pomôcť predísť jej prípadnej platobnej neschopnosti. Z dlhodobého 

hľadiska by rekapitalizácia mohla podporiť návrat takejto banky k dlhodobej životaschopnosti 

alebo vyústiť v jej kontrolovanú likvidáciu.282 

 Oznámenie bolo postavené na troch princípoch, ktoré mali minimalizovať narúšanie 

hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Prvý princíp je princíp „zabezpečenia spravodlivej 

hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi“.283 V úvode Oznámenia Komisia uvádza, že 

členský štát by rekapitalizáciou vlastných bánk nemal poskytnúť týmto bankám neprimeranú 

výhodu voči konkurujúcim bankám v iných členských štátoch. Ak banka získa bez 

                                                 
279 Európska komisia. Oznámenie Komisie – Rekapitalizácia finančných inštitúcií v súčasnej finančnej 

kríze: obmedzenie pomoci na nevyhnutné minimum a opatrenia proti neprimeranému narušeniu 
hospodárskej súťaže, cit. 243, para 4. 

280  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Rekapitalizácia finančných inštitúcií v súčasnej finančnej 
kríze: obmedzenie pomoci na nevyhnutné minimum a opatrenia proti neprimeranému narušeniu 
hospodárskej súťaže, cit. 243, para 4. 

281 Európska komisia. Oznámenie Komisie – Rekapitalizácia finančných inštitúcií v súčasnej finančnej 
kríze: obmedzenie pomoci na nevyhnutné minimum a opatrenia proti neprimeranému narušeniu 
hospodárskej súťaže, cit. 243, para 5. 

282  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Rekapitalizácia finančných inštitúcií v súčasnej finančnej 
kríze: obmedzenie pomoci na nevyhnutné minimum aopatrenia proti neprimeranému narušeniu 
hospodárskej súťaže, cit. 243, para 6. 

283  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Rekapitalizácia finančných inštitúcií v súčasnej finančnej 
kríze: obmedzenie pomoci na nevyhnutné minimum aopatrenia proti neprimeranému narušeniu 
hospodárskej súťaže, cit. 243, para 8. 
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primeraného odôvodnenia rizík prístup ku kapitálu za oveľa nižšej sadzby než jej konkurenti z 

iných členských štátov, môže to do značnej miery ovplyvniť jej postavenie v rámci 

hospodárskej súťaže na širšom jednotnom európskom trhu284. Druhý princíp je princíp 

„zabezpečenia spravodlivej hospodárskej súťaže medzi bankami“. Bez adekvátneho právneho 

rámca by rekapitalizačné schémy, ktoré sú prístupné všetkým bankám v rámci členského štátu 

bez toho, aby sa medzi týmito príjemcami robili rozdiely na základe ich rizikových profilov, 

mohli poskytovať neprimeranú výhodu bankám nachádzajúcim sa v núdzi a menej výkonným 

bankám oproti v podstate zdravým a výkonným bankám285. Tretí princíp je princíp 

„zabezpečenia návratu k normálnemu fungovaniu trhu.“286 Preto by rekapitalizácia zo štátnych 

zdrojov a najmä za ňu vyplácaná náhrada, nemali viesť k tomu, aby sa konkurenčné 

postavenie bánk, ktoré nečerpajú zo štátnych zdrojov, ale usilujú sa o získanie dodatočného 

kapitálu na trhu, značne oslabilo.287 

 Komisia preto bude pri posudzovaní rekapitalizačných opatrení, či už vo forme schém 

alebo pomoci jednotlivým bankám, venovať pozornosť najmä „rizikovému profilu príjemcov“. 

V zásade platí, že banky s vyšším rizikovým profilom by mali platiť viac. Členské štáty by 

mali pri navrhovaní rekapitalizačných schém určených pre skupinu rozdielnych bánk 

starostlivo zvážiť kritériá pre poskytnutie rekapitalizácie a prístup, ktorý voči bankám s 

rozličnými rizikovými profilmi zaujmú a tento rozlišovací prístup aj adekvátne realizovať.288 

Je potrebné zohľadniť situáciu bánk, ktoré čelia ťažkostiam spôsobeným súčasnými 

                                                 
284 Európska komisia. Oznámenie Komisie – Rekapitalizácia finančných inštitúcií v súčasnej finančnej 

kríze: obmedzenie pomoci na nevyhnutné minimum aopatrenia proti neprimeranému narušeniu 
hospodárskej súťaže, cit. 243, para 8. 

285  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Rekapitalizácia finančných inštitúcií v súčasnej finančnej 
kríze: obmedzenie pomoci na nevyhnutné minimum aopatrenia proti neprimeranému narušeniu 
hospodárskej súťaže, cit. 243, para 9. 

286  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Rekapitalizácia finančných inštitúcií v súčasnej finančnej 
kríze: obmedzenie pomoci na nevyhnutné minimum aopatrenia proti neprimeranému narušeniu 
hospodárskej súťaže, cit. 243, para 10. 

287  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Rekapitalizácia finančných inštitúcií v súčasnej finančnej 
kríze: obmedzenie pomoci na nevyhnutné minimum aopatrenia proti neprimeranému narušeniu 
hospodárskej súťaže, cit. 243, para 10. 

288   Pozri prílohu 1 Oznámenia. 
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mimoriadnymi okolnosťami, hoci by pred krízou boli pokladané za v „podstate zdravé 

banky“.289 

                                                 
289  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Rekapitalizácia finančných inštitúcií v súčasnej finančnej 

kríze: obmedzenie pomoci na nevyhnutné minimum a opatrenia proti neprimeranému narušeniu 
hospodárskej súťaže, cit. 243, para 4. 
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3.1.3 Oznámenie o zaobchádzaní so znehodnotenými aktívami v bankovom 
sektore  

 

 Toto Oznámenie bolo prijaté ako reakcia na viaceré skutočnosti. Viedla však 

spoločenská debata v Spojených štátoch amerických na túto tému, ktorá sa presunula aj na 

európsky kontinent. Na margo tejto debaty vydala ECB dňa 25. februára 2009 Usmernenia 

Eurosystému o opatreniach pomoci týkajúcich sa aktív a určených pre banky, ktoré sa stali 

integrálnou súčasťou Oznámenia o zaobchádzaní so znehodnotenými aktívami v bankovom 

sektore.290  

 Komisia uviedla, že cieľom tohto Oznámenia bolo stanoviť koordinované zásady 

a podmienky na zaistenie účinnosti odbremenenia aktív na jednotnom trhu pri zohľadnení 

dlhodobého cieľa návratu k bežným trhovým podmienkam. Účinné opatrenia týkajúce sa 

„aktív“ by mali viesť k zachovaniu poskytovania úverov reálnej ekonomike.291  

 Vtedajšia Komisárka pre hospodársku súťaž N. Kroes pri príležitosti prijatia 

Oznámenia povedala: „Podnikli sme doposiaľ dôležité kroky na zabezpečenie finančnej 

stability pomocou záchrany a reštrukturalizácie bánk. To, čo potrebujeme v súčasnosti je 

transparentnosť, odhalenie a správne ohodnotenie znevýhodnených aktív, aby sme vyčistili 

rozvahu bánk a odhalili koreň nedôvery. Zároveň však požadujeme od bánk, aby adekvátne 

prispeli k nákladom. V určitých prípadoch sa budú musieť banky reštrukturalizovať na 

výmenu za poskytnutú štátnu pomoc. Komisia môže hrať kľúčovú úlohu pomocou koordinácie 

a rýchlej reakcie a tým prispieť k obnoveniu poskytovania úverov bankami“.292 Rovnako, v 

odbornej literatúre panoval názor, že doterajšie opatrenia štátnej pomoci nie sú postačujúce na 

                                                 
290  Európska komisia. Oznámenie Komisie o zaobchádzaní so znehodnotenými aktívami v bankovom 

sektore Spoločenstva, cit. 244. 
291  Európska komisia. Oznámenie Komisie o zaobchádzaní so znehodnotenými aktívami v bankovom 

sektore Spoločenstva, cit. 244, para 18. „Zároveň sa vyvíja úsilie o zabezpečenie dostatočnej flexibility, 
aby bolo možné prispôsobiť sa špecifickým situáciám alebo zaviesť dodatočné opatrenia či postupy na 
individuálnej alebo vnútroštátnej úrovni, ak to bude potrebné v záujme dosiahnutia finančnej stability.“ 

292  Európska komisia, tlačová správa, IP 09/322, z 25. februára 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/322&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>. 
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znovu naštartovanie ekonomiky, a preto je potrebné pristúpiť k vyčisteniu rozvahy bánk od 

znevýhodnených, toxických aktív.293  

 Komisia uviedla, že pri určovaní škály „aktív“ oprávnených na predmetné opatrenia je 

potrebné zosúladiť potrebu dosiahnutia cieľa okamžitej finančnej stability s potrebou 

zabezpečenia návratu k bežnému fungovaniu trhu v strednodobom horizonte. Aktíva 

všeobecne známe pod názvom „toxické aktíva“ (napr. cenné papiere zaistené americkými 

hypotékami a súvisiace špekulatívne obchody a deriváty), ktoré buď spôsobili finančnú krízu a 

stali sa z veľkej časti nelikvidnými alebo ktorých hodnota sa výrazne znížila, sa zdajú byť 

hlavným dôvodom neistoty a skepticizmu, pokiaľ ide o životaschopnosť bánk294.  

 Komisia rovnako uviedla, že schémy pomoci pre banky na ich odbremenenie od 

znevýhodnených aktív musia spĺňať niekoľko podmienok. Tieto sú podrobne špecifikované v 

Oznámení. Po prvé, je nevyhnutná transparentnosť ohľadne charakteru a objemu aktív. Preto 

žiadosti o pomoc musia byť ex ante úplne transparentné a oprávnené banky v nich musia 

uviesť všetky informácie o znehodnotení aktív, ktorých sa budú predmetné opatrenia týkať.  

 Po druhé, je nevyhnutné rozdeliť náklady súvisiace so znehodnotenými aktívami medzi 

štát, akcionárov a veriteľov. V tejto súvislosti uvádza Oznámenie nasledovné: „Ak by sa po 

riadnom ocenení aktív a presnom stanovení strát dospelo k záveru, že banka by sa bez 

intervencie štátu nachádzala v situácii technickej insolventnosti, mala by prejsť pod nútenú 

správu alebo vstúpiť do likvidácie podľa právnych predpisov Spoločenstva a príslušného 

štátu.295 Aby sa v takomto prípade udržala finančná stabilita a dôvera, držiteľom dlhopisov 

[...] by sa mala poskytnúť ochrana alebo záruky.“296 

 Komisia ďalej stanovila, že ak sa z dôvodov finančnej stability neodporúča, aby banka 

prešla pod nútenú správu alebo vstúpila do likvidácie, môže sa jej poskytnúť pomoc vo forme 

záruky alebo kúpy aktív, ktorá sa obmedzí na nevyhnutné minimum, čím sa jej umožní 

                                                 
293  MATEUS, Abel M. The current financial crises and State aid in the EU. European Competition Journal. 

2009, vol. 5, issue 1, s. 1-18. Dostupný tiež z WWW: <http://www.hartjournals.co.uk/ecj/>. ISSN 1744-
1056. 

294  Európska komisia. Oznámenie Komisie o zaobchádzaní so znehodnotenými aktívami v bankovom 
sektore Spoločenstva, cit. 244, para 32 

295  Európska komisia, Oznámenie Komisie o zaobchádzaní so znehodnotenými aktívami v bankovom 
sektore Spoločenstva,cit. 244, para 22. 

296  Európska komisia, Oznámenie Komisie o zaobchádzaní so znehodnotenými aktívami v bankovom 
sektore Spoločenstva, cit. 244,para 22. 
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pokračovať v činnosti po dobu potrebnú na vypracovanie plánu reštrukturalizácie alebo riadnej 

likvidácie.297 V takomto prípade by sa od akcionárov malo vyžadovať buď, aby takisto znášali 

straty, a to aspoň dovtedy, kým sa nedosiahnu stanovené limity kapitálovej primeranosti298 

alebo je môžené sa uvažovať aj o znárodnení.299 

 Komisia rovnako uviedla, že ak nie je možné, aby sa celá záťaž rozdelila ex ante, od 

banky by sa malo vyžadovať, aby prispela k pokrytiu straty alebo rizika neskôr, napríklad 

prostredníctvom ustanovení o vrátení (claw-back clauses) alebo v prípade poistnej schémy, 

prostredníctvom ustanovenia, v zmysle ktorého bude banka niesť prvé straty (obyčajne aspoň 

10 %), a ustanovenia o rozdelení zvyšných strát, v zmysle ktorého sa banka podieľa na 

akýchkoľvek ďalších stratách percentuálnym podielom (obyčajne aspoň 10 %)300. 

 Po tretie, účasť bank na opatreniach štátnej pomoci by mala byť časovo obmedzená. 

„Účasť na opatreniach po uplynutí šesťmesačnej lehoty na predloženie žiadostí o účasť by 

mala byť možná len v prípade výnimočných a nepredvídateľných okolností, za ktoré banka nie 

je zodpovedná, a pri uplatňovaní prísnejších podmienok, ako je napríklad požiadavka vyššej 

odmeny pre štát a/alebo vyšších kompenzačných opatrení.“301 

 

Toto tretie kritérium je založené na logike Usmernení pre záchranu a reštrukturalizáciu 

spoločností v ťažkostiach, ktoré uvádza podmienky, za ktorých je možno pomoc na 

reštrukturalizáciu podnikov považovať za zlučiteľnú podľa vtedy platného článku 87 ods. 3 

písm. c) Zmluvy o ES, teraz článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ302. Prvou podmienkou je, že 

                                                 
297  Európska komisia. Oznámenie Komisie o zaobchádzaní so znehodnotenými aktívami v bankovom 

sektore Spoločenstva, cit. 244, para 23. 
298  Európska komisia. Oznámenie Komisie o zaobchádzaní so znehodnotenými aktívami v bankovom 

sektore Spoločenstva, cit. 244, para 23. 
299  Európska komisia. Oznámenie Komisie o zaobchádzaní so znehodnotenými aktívami v bankovom 

sektore Spoločenstva, cit. 244, para 23. 
300  Európska komisia. Oznámenie Komisie o zaobchádzaní so znehodnotenými aktívami v bankovom 

sektore Spoločenstva, cit. 244, para 24. Primeranú úroveň môžu ovplyvniť ďalšie faktory ako napríklad 
vyššia odmena. Takisto je potrebné upozorniť na skutočnosť, že ku kompenzáciám ex post môže dôjsť aj 
niekoľko rokov po zavedení opatrenia a môžu tak neuspokojivo predĺžiť neistotu spojenú s ocenením 
znehodnotených aktív. Ustanovenia o vrátení vychádzajúce z hodnotenia ex ante takýto problém 
nepredstavujú. 

301  Európska komisia. Oznámenie Komisie o zaobchádzaní so znehodnotenými aktívami v bankovom 
sektore Spoločenstva, cit. 244. 

302  Európska komisia. Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v 
ťažkostiach, cit. 41. 
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Komisii bude predložený program reštrukturalizácie/zotavenia, ktorý má za cieľ obnoviť 

životaschopnosť v primeranom časovom období. Druhou, podnik má navrhnúť 

implementovanie kompenzačných opatrení s cieľom zabrániť neprimeranému narušeniu 

hospodárskej súťaže (napr. primerané zníženie kapacity). Treťou, pomoc musí byť obmedzená 

na minimum, ktoré je potrebné na uskutočnenie reštrukturalizačných opatrení. Štvrtou, 

príjemcovia pomoci musia poskytnúť značný vlastný príspevok, ktorý nebude obsahovať 

žiadny prvok pomoci. V prípade malých podnikov by mal byť príspevok podniku vo výške 

aspoň 25 % nákladov na reštrukturalizáciu, v prípade stredných podnikov 40 %. Za 

mimoriadnych okolností a v prípade neobyčajných ťažkostí môže Komisia uznať nižší 

príspevok. Piatou, podnik musí uskutočniť celý plán reštrukturalizácie a dodržať všetky 

priložené podmienky. Šiestou, pomoc na reštrukturalizáciu sa môže poskytnúť iba raz za desať 

rokov (zásada „jedenkrát a naposledy“) a siedmou, usmernenie vyžaduje sa prísne 

monitorovanie a predkladanie výročných správ. 

 

 Po štvrté, banky, ktoré získali štátnu pomoc sú podriadené obmedzeniam napr. banka 

zaviaže na poskytovanie úverov jednotlivcom ako ja spoločnostiam s cieľom primerane 

uspokojiť exitujúci dopyt, a to bez diskriminácie a podľa obchodných kritérií, a nie teda na 

financovanie stratégie rastu (najmä akvizíciu zdravých bánk) na úkor konkurentov.303 Takisto 

by sa malo obmedziť vyplácanie dividend a mali by sa stanoviť horné limity pre odmeny 

manažmentu304. 

 

                                                 
303  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Uplatnenie pravidiel štátnej pomoci na opatrenia prijaté v 

prospech finančných inštitúcií v súvislosti so súčasnou globálnou finančnou krízou, cit. 242, para 30. 
304  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Uplatnenie pravidiel štátnej pomoci na opatrenia prijaté v 

prospech finančných inštitúcií v súvislosti so súčasnou globálnou finančnou krízou, cit. 242, para 31. 
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3.1.4 Oznámenie o reštrukturalizačných opatreniach vo finančnom sektore 

 

 Komisia v dobe prijatia Oznámenia riešila veľký počet individuálnych prípadov 

reštrukturalizácie bánk nadväzujúcich na opatrenia pomoci na záchranu bánk, ktoré boli 

schválené pod podmienkou, že do šiestich mesiacov bude predložený plán reštrukturalizácie. 

S cieľom podporiť transparentnosť, predvídateľnosť a rovnaké zaobchádzanie v členských 

štátoch.305 Komisia vydala dňa 13. augusta 2009 Oznámenie o reštrukturalizačných 

opatreniach vo finančnom sektore, platné do 31. decembra 2010306, aby vysvetlila prístup a 

kritériá, na základe ktorých bude posudzovanie takejto pomoci založené ako aj druh 

informácií potrebných na vykonanie tohto posúdenia.  

 Oznámenie vychádza z troch základných zásad: (i) banky, ktorým je poskytovaná 

pomoc, sa musia stať z dlhodobého hľadiska životaschopnými, (ii) ich akcionári musia znášať 

primeranú časť nákladov na reštrukturalizáciu a (iii) musia byť prijaté opatrenia na 

obmedzenie narušení hospodárskej súťaže na jednotnom trhu. V článku 2 Oznámenia sa 

uvádza, že tieto zásady majú zabezpečiť, aby sa zachovali rovnaké súťažné podmienky na 

jednej strane medzi bankami sídliacimi v rôznych členských štátoch, a na stane druhej aj 

medzi bankami, ktoré dostávajú podporu z verejných zdrojov a tými, ktoré ju nedostávajú. Ich 

aplikovaním sa vyhne škodlivým pretekom v poskytovaní podpôr, obmedzí sa „morálny 

hazard“ a zabezpečí sa konkurencieschopnosť a efektívnosť európskych bánk na trhoch EÚ 

ako aj na medzinárodných trhoch. 

 Vtedajšia komisárka pre hospodársku súťaž, N. Kroes, pri príležitosti prijatia 

Oznámenia uviedla: „Finančná kríza možno ešte neskončila, a preto spolu s členskými štátmi 

musíme začať vážne pracovať na reštrukturalizácii európskych bánk. Musíme docieliť, aby 

boli banky opäť životaschopné bez štátnej podpory a oživiť hospodársku súťaž na jednotnom 

                                                 
305  Európska komisia, tlačová správa, IP 09/1180, z 22. júla 2009. Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1180&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 

306  Po uvedenom dátume by mali začať opäť platiť bežné pravidlá týkajúce sa záchrany a reštrukturalizácie 
vychádzajúce z článku 87 ods. 3 písm. c) ZFEÚ (pomoc na rozvoj určitých hospodárskych činností 
alebo určitých hospodárskych oblastí, za predpokladu, že táto podpora nepriaznivo neovplyvní 
podmienky obchodu tak, že by to bolo v rozpore so spoločným záujmom). 
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trhu. Dnes prijaté Usmernenia budú užitočným nástrojom pre banky a členské štáty, pretože 

objasňujú kritériá, ktoré bude Komisia uplatňovať vo vzťahu k pomoci na reštrukturalizáciu 

bánk v tomto období. Dopĺňajú predchádzajúce usmernenia týkajúce sa štátnych záruk, 

rekapitalizácie a zaobchádzania so znehodnotenými aktívami“.307  

 Členský štát, ktorý má v úmysle poskytnúť určitej banke reštrukturalizačnú pomoc 

musí Komisii notifikovať komplexný, podrobný reštrukturalizačný plán, ktorý by mal byť 

založený na ucelenej koncepcii a preukázať, akým spôsobom dokáže banka čo najskôr 

„obnoviť svoju dlhodobú životaschopnosť“ bez štátnej pomoci a nadto aj životaschopnosti 

každej podnikateľskej aktivity a účtovnej jednotky.308 Dlhodobá životaschopnosti je 

dosiahnutá vtedy, keď je banka schopná pokryť všetky svoje náklady vrátane odpisov a 

finančných poplatkov a poskytovať primeranú návratnosť vlastného kapitálu pri zohľadnení 

svojho rizikového profilu. Banka, ktorá prešla reštrukturalizáciou, by mala byť schopná obstáť 

v konkurencii na kapitálovom trhu vlastnými silami, a to v súlade s požiadavkami 

vyplývajúcimi z príslušných právnych predpisov. Očakávané výsledky plánovanej 

reštrukturalizácie sa musia preukázať v základnom scenári, ako aj v „stresových“ scenároch.309 

 Na to, aby sa preukázala dosiahnutie dlhodobej životaschopnosti banky bez štátnej 

pomoci by v pláne mali byť uvedené príčiny jej ťažkostí a jej slabé stránky, ako aj zásadné 

informácie o tom, ako navrhované reštrukturalizačné opatrenia napravia problémy, ktorými 

banka trpí.310 Okrem toho je potrebné Komisii predložiť podnikateľský model.311 Celá 

                                                 
307  Európska komisia, tlačová správa, IP 09/1180, z 22. júla 2009. Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1180&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 

308  Európska komisia. Oznámenie Komisie - Návrat k životaschopnosti a hodnotenie reštrukturalizačných 
opatrení vo finančnom sektore v podmienkach súčasnej krízy podľa pravidiel štátnej pomoci, cit. 245, 
para 9. 

309  Európska komisia. Oznámenie Komisie - Návrat k životaschopnosti a hodnotenie reštrukturalizačných 
opatrení vo finančnom sektore v podmienkach súčasnej krízy podľa pravidiel štátnej pomoci, cit. 245, 
para 13. 

310  Európska komisia. Oznámenie Komisie - Návrat k životaschopnosti a hodnotenie reštrukturalizačných 
opatrení vo finančnom sektore v podmienkach súčasnej krízy podľa pravidiel štátnej pomoci, cit. 245, 
para 10. 

311  Podnikateľský model by mal obsahovať najmä jeho organizačnú štruktúru, financovanie (preukazujúce 
životaschopnosť štruktúry krátkodobého a dlhodobého financovania), systém riadenia (preukazujúci 
predchádzanie konfliktom záujmov, ako aj nevyhnutné zmeny vo vedení), rizikový manažment (vrátane 
sprístupnenia informácií o znehodnotených aktívach a obozretné vytváranie rezerv na nevýkonné 
aktíva), riadenie aktív a pasív, tvorbu cash-flow (ktorá by mala byť na dostatočnej úrovni aj bez štátnej 
pomoci), podsúvahové záväzky (preukazujúce ich udržateľnosť a konsolidáciu v prípade, že banka je 



 
 

106

reštrukturalizácia by mala pritom trvať čo najkratšie pritom by nemala trvať viac než päť 

rokov. Pri posudzovaní adekvátnosti dĺžky reštrukturalizácie Komisia bude brať do úvahy 

podmienky súčasnej krízy a môže tak povoliť, aby určité štrukturálne opatrenia boli vykonané 

v dlhšom časovom horizonte než je obvyklé, predovšetkým preto, aby sa predišlo zahlteniu 

trhov hromadným predajom aktív („fire sales“).312  

 Oznámenie predpokladá možnosť dosiahnuť dlhodobú životaschopnosť banky jej 

„predajom“. Ak sa členský štát pre túto možnosť rozhodne, musí brať do úvahy nasledovné: 

(a) kupujúci by mal preukázať, že je životaschopný a je schopný zniesť prevzatie banky v 

ťažkostiach a (b) zabezpečiť, aby predaj ako taký neobsahoval štátnu pomoc. Predaj banky, 

ktorej väčšinovým akcionárom je štát môže ako taký obsahovať prvky štátnej pomoci, ak nie 

je zabezpečený transparentný, objektívny, nepodmienený a nediskriminačný proces súťažného 

predaja, ktorým sa všetkým potenciálnym záujemcom poskytnú rovnaké možnosti313. Ak sa 

teda predaj organizuje prostredníctvom otvorenej a nepodmienenej verejnej súťaže a aktíva 

získa záujemca s najvyššou ponukou, predajná cena sa považuje za trhovú cenu a štátnu 

pomoc možno vylúčiť. Rovnako, je potrebné mať na pamäti, že predaj banky môže zahŕňať 

štátnu pomoc aj pre kupujúceho a/alebo pre predávanú činnosť.314
  

 Okrem predaja banky aj vytvorenie nezávislej „dobrej banky“ spojením „dobrých“ 

aktív a pasív existujúcej banky môže byť prijateľnou cestou k životaschopnosti, pokiaľ tento 

nový subjekt nie je v postavení, v ktorom môže nenáležitým spôsobom narúšať hospodársku 

súťaž.315 V prípade, ak životaschopnosť banky nemožno obnoviť, by sa v pláne 

                                                                                                                                                         
vystavená značnému riziku), dopĺňanie investičných zdrojov dlhmi (leveraging), súčasnú a budúcu 
kapitálovú primeranosť v súlade s platnými predpismi pre dohľad (založenú na obozretnom oceňovaní a 
primeraných rezervách) a štruktúru stimulov pre odmeňovanie z ktorej je zrejmé, akým spôsobom táto 
štruktúra podporuje dlhodobú ziskovosť príjemcu. 

312  Európska komisia. Oznámenie Komisie - Návrat k životaschopnosti a hodnotenie reštrukturalizačných 
opatrení vo finančnom sektore v podmienkach súčasnej krízy podľa pravidiel štátnej pomoci, cit. 245, 
para 15. 

313  Európska komisia. Oznámenie Komisie - Návrat k životaschopnosti a hodnotenie reštrukturalizačných 
opatrení vo finančnom sektore v podmienkach súčasnej krízy podľa pravidiel štátnej pomoci, cit. 245, 
para 18. 

314  Európska komisia. Oznámenie Komisie - Návrat k životaschopnosti a hodnotenie reštrukturalizačných 
opatrení vo finančnom sektore v podmienkach súčasnej krízy podľa pravidiel štátnej pomoci, cit. 245, 
para 20. 

315  Európska komisia. Oznámenie Komisie - Návrat k životaschopnosti a hodnotenie reštrukturalizačných 
opatrení vo finančnom sektore v podmienkach súčasnej krízy podľa pravidiel štátnej pomoci, cit. 245 , 
para 20. 
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reštrukturalizácie malo uviesť, akým spôsobom ju možno „zlikvidovať riadeným postupom“ 

.316 

 Štátna pomoc na reštrukturalizáciu by sa mala obmedziť len na krytie nákladov 

nevyhnutne potrebných na obnovenie životaschopnosti banky. Na reštrukturalizácii banky by 

sa preto mali v podstatnej miere podieľať jej akcionári, t.j. poskytnúť „vlastný príspevok k 

reštrukturalizácii “. Tento príspevok môže banka získať napríklad predajom aktív317 alebo zo 

ziskov vytvorených vlastnou činnosťou318. Na rozdiel od Usmernení ohľadne pomoci na 

záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach319, ktoré určujú limit pre vlastný 

príspevok k reštukturalizícii spravidla na 50 % pre veľké podniky, Oznámenie uvádza jedine, 

že nie je vhodné určovať smerodajné hodnoty pre rozdelenie bremena ex ante v podmienkach 

súčasnej krízy systémového charakteru, pričom má na zreteli uľahčiť prístup ku kapitálu a 

návrat k štandardným trhovým podmienkam.320  

 Predtým ako budú adresované „kompenzačné opatrenia na obmedzenie narušenia 

hospodárskej súťaže na jednotnom trhu“ v dôsledku štátnej podpory pre jednotlivé banky je 

potrebné uviesť akým spôsobom takáto pomoc narúša hospodársku súťaž. Oznámenie 

špecifikuje tri „druhy narušenia hospodárskej súťaže“. Po prvé, banky v rôznych častiach EÚ 

boli zasiahnuté krízou veľmi rozdielne a štátna pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu 

postihnutých bánk môže škodlivo vplývať na postavenie bánk, ktoré zostali v zásade zdravé, s 

možnými negatívnymi dôsledkami aj na finančnú stabilitu.321 Po druhé, opatrenia jednotlivých 

štátov v podmienkach súčasnej hospodárskej krízy budú mať, vzhľadom na svoj charakter, 

                                                 
316  Európska komisia. Oznámenie Komisie - Návrat k životaschopnosti a hodnotenie reštrukturalizačných 

opatrení vo finančnom sektore v podmienkach súčasnej krízy podľa pravidiel štátnej pomoci, cit. 245, 
para 9. 

317  Európska komisia. Oznámenie Komisie - Návrat k životaschopnosti a hodnotenie reštrukturalizačných 
opatrení vo finančnom sektore v podmienkach súčasnej krízy podľa pravidiel štátnej pomoci, cit. 245 , 
para 24. 

318  Európska komisia. Oznámenie Komisie - Návrat k životaschopnosti a hodnotenie reštrukturalizačných 
opatrení vo finančnom sektore v podmienkach súčasnej krízy podľa pravidiel štátnej pomoci, cit. 245, 
para 26. 

319  Európska komisia. Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v 
ťažkostiach, cit. 41. 

320  Európska komisia. Oznámenie Komisie - Návrat k životaschopnosti a hodnotenie reštrukturalizačných 
opatrení vo finančnom sektore v podmienkach súčasnej krízy podľa pravidiel štátnej pomoci, cit. 245, 
para 24. 

321  Európska komisia. Oznámenie Komisie - Návrat k životaschopnosti a hodnotenie reštrukturalizačných 
opatrení vo finančnom sektore v podmienkach súčasnej krízy podľa pravidiel štátnej pomoci, cit. 245, 
para 29. 
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tendenciu sústreďovať sa na národné trhy a prinášajú tak vážne riziko vedúce k izolácii v 

rámci hraníc vlastného štátu a k rozdrobeniu jednotného trhu.322 Po tretie, rozsah štátnych 

opatrení nevyhnutných na zabezpečenie finančnej stability a možné obmedzenia, pokiaľ ide o 

obvyklé rozdelenie bremena, prinášajú zákonite ešte väčší morálny hazard, ktorý sa musí 

vhodným spôsobom naprávať, aby k nekalým pohnútkam a neúmerne riskantnému správaniu 

nedochádzalo aj v budúcnosti, a musí sa pripraviť aj cesta pre urýchlený návrat k štandardným 

trhovým podmienkam bez štátnej podpory.323 

 V Oznámení Komisia ďalej uvádza, že adekvátnosť „kompenzačných opatrení“ bude 

závisieť od následných skutočností: (i) od sumy pomoci a podmienok a okolností, za ktorých 

bola poskytnutá a od (ii) od charakteristík trhu alebo trhov, kde bude banka prijímajúca pomoc 

pôsobiť. Čo sa týka prvého kritéria za rozhodujúce okolnosti, za ktorých bola poskytnutá sa 

považuje napr. miera rozdelenia bremena (tak ako je uvedené vyššie) a úrovne stanovených 

cien. V tomto kontexte sa bude štátna pomoc posudzovať tak v absolútnom vyjadrení (suma 

prijatého kapitálu, prvok pomoci v zárukách a opatreniach na odbremenenie od 

znehodnotených aktív), ako aj vo vzťahu k rizikovo váženým aktívam banky.324 Čo sa týka 

druhého kritéria, Komisia bude analyzovať pravdepodobné účinky pomoci na trhy, na ktorých 

banka prijímajúca pomoc pôsobí po reštrukturalizácii. Bude sa skúmať predovšetkým veľkosť 

a relatívna významnosť banky na vlastnom trhu či trhoch po tom, čo nadobudla 

životaschopnosť.325 Komisia bude napokon venovať pozornosť riziku podkopania jednotného 

trhu a bude pozitívne vnímať opatrenia prispievajúce k tomu, aby trhy jednotlivých štátov 

zostali otvorené a umožnili súperenie strán.326 

                                                 
322  Európska komisia. Oznámenie Komisie - Návrat k životaschopnosti a hodnotenie reštrukturalizačných 

opatrení vo finančnom sektore v podmienkach súčasnej krízy podľa pravidiel štátnej pomoci, cit. 245, 
para 29. 

323  Európska komisia. Oznámenie Komisie - Návrat k životaschopnosti a hodnotenie reštrukturalizačných 
opatrení vo finančnom sektore v podmienkach súčasnej krízy podľa pravidiel štátnej pomoci, cit. 245, 
para 29. 

324  Európska komisia. Oznámenie Komisie - Návrat k životaschopnosti a hodnotenie reštrukturalizačných 
opatrení vo finančnom sektore v podmienkach súčasnej krízy podľa pravidiel štátnej pomoci, cit. 245, 
para 31. 

325  Európska komisia. Oznámenie Komisie - Návrat k životaschopnosti a hodnotenie reštrukturalizačných 
opatrení vo finančnom sektore v podmienkach súčasnej krízy podľa pravidiel štátnej pomoci, cit. 245, 
para 32. 

326  Európska komisia. Oznámenie Komisie - Návrat k životaschopnosti a hodnotenie reštrukturalizačných 
opatrení vo finančnom sektore v podmienkach súčasnej krízy podľa pravidiel štátnej pomoci, cit. 245, 
para 33. 
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 Je dôležité podotknúť, že za určitých okolností môže Komisia žiadať od bánk, aby 

predali svoje dcérske spoločnosti alebo pobočky, portfóliá zákazníkov alebo „obchodné 

jednotky“, alebo aby podnikli „iné opatrenia“ takéhoto charakteru, a to aj na domácom 

retailovom trhu príjemcu pomoci.327 Komisia môže takisto žiadať o určitú „hraniu expanzie 

banky“ v niektorých obchodných alebo geografických oblastiach, napríklad formou trhovo 

orientovaných náhrad, ako sú osobitné kapitálové požiadavky, a to v prípadoch, keď by 

priame reštrikcie oslabovali hospodársku súťaž.328 Rovnako, banka by nemala využívať štátnu 

pomoc na „získanie konkurenčných podnikateľských aktivít“. Táto podmienka by mala platiť 

najmenej tri roky a jej platnosť môže pokračovať až do konca obdobia reštrukturalizácie v 

závislosti od zamerania, výšky a časového trvania pomoci.329
 V prípade, že nie je vhodné 

uložiť predaj aktivít a/alebo zákaz akvizícií, Komisia môže súhlasiť s tým, že členský štát 

uplatní mechanizmus vrátenia („claw-back“), napríklad vo forme poplatkov vyberaných od 

príjemcov pomoci. A napokon, Komisia bude kontrolovať, aby nedošlo v dôsledku využitia 

štátnej pomoci k tomu, aby banky ponúkali „podmienky (napríklad sadzby alebo zábezpeky) 

nedosiahnuteľné pre konkurentov“, ktorí nedostávajú štátnu pomoc.330 

 Je samozrejmosťou, že na overenie toho, či sa plán reštrukturalizácie vykonáva riadne, 

bude Komisia žiadať pravidelné podrobné správy. Prvú správu bude potrebné predložiť 

Komisii spravidla najneskôr do šiestich mesiacov od schválenia plánu reštrukturalizácie.331 

                                                 
327  Európska komisia. Oznámenie Komisie - Návrat k životaschopnosti a hodnotenie reštrukturalizačných 

opatrení vo finančnom sektore v podmienkach súčasnej krízy podľa pravidiel štátnej pomoci, cit. 245, 
para 35. 

328  Európska komisia. Oznámenie Komisie - Návrat k životaschopnosti a hodnotenie reštrukturalizačných 
opatrení vo finančnom sektore v podmienkach súčasnej krízy podľa pravidiel štátnej pomoci, cit. 245, 
para 36. 

329 Európska komisia. Oznámenie Komisie - Návrat k životaschopnosti a hodnotenie reštrukturalizačných 
opatrení vo finančnom sektore v podmienkach súčasnej krízy podľa pravidiel štátnej pomoci, cit. 245, 
para 40. 

330 Európska komisia. Oznámenie Komisie - Návrat k životaschopnosti a hodnotenie reštrukturalizačných 
opatrení vo finančnom sektore v podmienkach súčasnej krízy podľa pravidiel štátnej pomoci, cit. 245, 
para 44. 

331  Európska komisia. Oznámenie Komisie - Návrat k životaschopnosti a hodnotenie reštrukturalizačných 
opatrení vo finančnom sektore v podmienkach súčasnej krízy podľa pravidiel štátnej pomoci, cit. 245, 
para 46. 
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3.1.5 Oznámenie pre štátnu pomoc v prospech bánk  

od 1. januára 2011 
 
 Dňa 1. decembra 2010 Komisia prijala Oznámenie pre štátnu pomoc v prospech bánk 

od 1. januára 2011,332 v ktorom sa rozhodla zrušiť rozlíšenie medzi „ zdravými bankami“  a 

„bankami v ťažkostiach“333. V dôsledku toho bude Komisia vyžadovať od bánk, ktoré sa pri 

„získavaní kapitálu“ alebo v súvislosti s opatreniami súvisiacimi so „znehodnotenými 

aktívami“ v roku 2011 obrátia na štát, predloženie plánu reštrukturalizácie. Tento plán má 

preukázať odhodlanie banky vynaložiť úsilie potrebné na reštrukturalizáciu a návrat k 

životaschopnosti bez neprimeraného omeškania.  

 Podpredseda Komisie pre hospodársku súťaž, J. Almunia, pri príležitosti prijatia 

Oznámenia uviedol: „Po skoro dvoch rokoch dočasného režimu štátnej pomoci sa musíme 

postupne pripravať k návratu k normálnemu fungovaniu trhu. Z pretvávajúceho rizika 

znovuobnovenia napätia však vyplýva, že je potrebné postupovať opatrene.“334 

 Vyžadovanie plánu reštrukturalizácie od bánk, ktoré čerpajú štátnu pomoc, vysiela 

signál, podľa ktorého sa banky musia pripraviť na návrat k normálnym trhovým 

mechanizmom bez štátnej podpory, keďže finančný sektor sa postupne spamätáva z krízových 

podmienok. Poskytuje rovnako podnet pre jednotlivé inštitúcie, ktoré stále potrebujú pomoc 

na urýchlenie potrebnej reštrukturalizácie. Súčasne poskytuje dostatočnú flexibilitu na riadne 

posúdenie (možných) odlišných okolností, ktoré môžu ovplyvniť situáciu jednotlivých bánk 

alebo vnútroštátnych finančných trhov.335 

                                                 
332  Pozri: <http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/temporary_framework_sk.pdf>. 
333  Oznámenie uvádza v para 13 nasledovné: „Pôvodným zdôvodnením pre toto rozlíšenie a pre stanovenie 

rozsahu ukazovateľov, vrátane 2 % rizikovo vážených aktív banky boli obavy, že by inak kapitálové 
potreby v dôsledku znehodnotenia, vyšších očakávaní trhov v súvislosti s úrovňou kapitálu bánk a 
dočasné ťažkosti pri získavaní kapitálu na trhoch viedli k tomu, že zdravé banky znížia objem úverov 
poskytovaných hospodárstvu, aby sa vyhli potrebe predložiť plán reštrukturalizácie v prípade, že využijú 
štátne zdroje. V súčasnosti sa však bankový sektor stretáva s menšími ťažkosťami pri získavaní kapitálu 
na trhoch alebo, okrem iného, prostredníctvom nerozdelených ziskov a môžu preto riešiť svoje 
kapitálové požiadavky bez potreby štátnej pomoci.“ 

334 Európska komisia, tlačová správa, IP 10/1636 z 1. decembra 2010. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1636&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 

335  Európska komisia. Oznámenie Komisie o uplatňovaní pravidiel pre štátnu pomoc na podporné opatrenia 
v prospech bánk v súvislosti s finančnou krízou od 1. januára 2011, cit. 246, para 16. 
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 Toto Oznámenie dáva jasný signál o tom, že Komisia je odhodlaná čo najskôr k 

návratu k „ bežným pravidlám“ , t.j. od roku 2012, „ pokiaľ to dovolia podmienky na trhu“ . 

Súčasne sa bude v roku 2011 Komisia sústreďovať na prípravu nových, trvalých pravidiel 

štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu bánk v normálnych trhových podmienkach, 

ktoré sa mali následne uplatňovať od 1. januára 2012.336  

                                                 
336  Európska komisia. Oznámenie Komisie o uplatňovaní pravidiel pre štátnu pomoc na podporné opatrenia 

v prospech bánk v súvislosti s finančnou krízou od 1. januára 2011, cit. 246, para 8. 
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3.1.6 Komisiou schválená pomoc finančnému sektoru 

 
 „Individuálna štátna pomoc“ ako aj „schémy pomoci“ schválené Komisiou kopírujú 

vývoj na bankovom trhu. Ako bolo už vyššie spomenuté, banky prechádzali rôznymi etapami, 

ktorým zodpovedali rozličné typy ťažkostí, odpoveďou na ktoré Komisia prijala niekoľko 

druhov Oznámení. Je ale potrebné podotknúť, že ešte pred prijatím prvého Oznámenia 

o bankách, sa vyskytli prípady štátnej pomoci bankám, ktoré boli posudzované podľa 

Usmernenia na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach337. Tieto prípady sa týkali 

bánk, ktoré boli vystavené do vysokej miery „subprime“ hypotékam, resp. vo svojom 

rizikovom portfóliu ich vlastnili veľký počet alebo vlastnili vysoký počet kolaterizovaných 

dlhových obligácií („collaterised debt obligations“)338. Tento fakt spojený s vysychaním 

medzibankového trhu pôžičiek v lete 2007 ale  aj dlhodobo neudržateľným obchodným 

modelom niektorých bánk spôsobil, že štát bol nútený zasiahnuť na „záchranu bánk“.  

 

Štátna pomoc na záchranu podlieha prísnym kritériám stanovených v Usmernenia na 

záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach. Medzi tieto kritéria patrí: (i) forma pomoci 

(len pôžičky alebo štátna garancia sú povolené), (ii) zaplatenie úroku za úver alebo za 

garanciu, ktorá zodpovedá referenčnej sadzbe publikovanej Komisiou (iii) výška pomoci, 

ktorá musí byť adekvátna ťažkostiam a ktorej výška musí korešpondovať vzorcu obsiahnutej 

v prílohe Usmernenia, (iv) nemožnosť záchrany banky, materskou alebo dcérskou 

spoločnosťou, ak je členom skupiny bánk, (v) rigorózna dĺžka trvania nepresahujúca 6 

mesiacov od schválenia pomoci, (vi) notifikovanie solídneho reštrukturalizačného plánu po 

uplynutí lehoty 6 mesiacov, jej likvidácia alebo navrátenie finančných prostriedkov.339  

 

                                                 
337  Európska komisia. Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v 

ťažkostiach, cit. 41. 
338  Európska komisia. Jarná rozvaha štátnej pomoci 2009, Špeciálna edícia ohľadne ivtervencií vo forme 

štátnej pomoci v súčasnej finančnej a ekonomickej kríze, KOM(2009) 164, 8.4.2009, s. 6. Dostupná 
z WWW: <http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/archive/2009_spring_en.pdf>. 

339  Európska komisia. Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v 
ťažkostiach, cit. 41. 
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 V prvej (latentnej) fáze finančných ťažkostí bánk (do augusta 2008) išlo teda o pomoc 

na záchranu, ktorá spĺňala kritéria obsiahnuté v Usmernení na záchranu a reštrukturalizáciu. 

Jednalo sa o dve nemecké banky: Sachsen LB340 a IKB341. Individuálna štátna pomoc pre obe 

bola notifikovaná v januári 2008. V oboch prípadoch Komisia uskutočnila formálne 

zisťovanie, ktoré bolo ukončené pozitívnym rozhodnutím. Aj britská banka Northen Rock, 

špecializovaná na hypotekárne úvery a exponovaná na americký trh, sa dostala do likviditných 

problémov. Štát v tomto prípade zasiahol poskytnutím štátnej garancie; ktorú Komisia 

schválila ako pomoc na záchranu.342 Vrámci šiestich mesiacov bol notifikovaný plán 

rekonštrukturalizácie banky, ktorý bol schválený Komisiou dňa 27. októbra 2009.343  

 Finančná kríza naplno prepukla v polovici septembra 2008, kedy padla prominentná 

americká banka Lehman Brothers, ktorá bola jedným z pilierov amerického bankového trhu, 

a ktorá bola dovtedy považovaná „za príliš veľkú na to, aby skrachovala“ („too big to fall“). 

V tomto období sa vyskytla v ťažkostiach aj iná britská hypotekárna banka Bradford and 

Bingley344. Britská vláda zasiahla tým, že na jednej strane garantovala vklady, na druhej sa ale 

rozhodla, že banka musí ísť do likvidácie. Vrámci tohto procesu boli jej predajné miesta 

odkúpene inou britskou bankou Abbey National. Je nutné podotknúť, že v tomto prípade 

Komisia zašla tak ďaleko ako je to možné pri interpretácii Usmernenia na záchranu a 

reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach, pretože likvidácia banky a ochrana vkladov boli formy 

neobvyklé, čo sa klasických nástrojov na záchranu bánk týka. Jedine potreba garantovania 

finančnej stability na trhu a ochrana vkladov mohli byť „ospravedlnením“ pozitívneho 

rozhodnutia na základe daného právneho základu345. A napokon v tomto období aj nemecká 

                                                 
340  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie zo 4.6.2008, C 9/2008, Nemecko - reštrukturalizačná pomoc 

pre Sachsen LB , Ú. v. EÚ C 71, 18.3.2008. 
341  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 2.2.2009, C 10/2008, Nemecko - reštrukturalizačná pomoc 

pre IKB, Ú. v. EÚ L 279, 23.10.2010. 
342  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 5.12.2007, NN 70/2007, Veľká Británia - Northern Rock, 

schválene po dobu trvania šest mesiacov, t.j. od 17.09.2007 do 17.03.2008. Ú. v. EÚ C 43, 16.2.2008. 
343  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 28.10.2009, C 14/2008, Veľká Británia - pomoc na 

reštrukturalizáciu Northern Rock, Ú. v. EÚ C 135, 3.6.2008. 
344  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 1.10.2008, NN 41/2008, Veľká Británia - pomoc na 

záchranu Bradford & Bingley, Ú. v. EÚ C 290, 13.11.2008. 
345  Európska komisia. Jarná rozvaha štátnej pomoci 2009, Špeciálna edícia ohľadne ivtervencií vo forme 

štátnej pomoci v súčasnej finančnej a ekonomickej kríze, cit. 338, s. 8. 
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federálna vláda, spolu s inými bankami, ponúkla úverové garancie na záchranu Hypo Real 

Estate346.  

 Ďalší zlom na bankovom trhu nastal v októbri 2008 z dôvodu prepadu ceny akcií na 

burze a nehnuteľností ako aj akumulácií strát vo finančnom sektore. Následne došlo k 

zastaveniu financovania bankami, čo zase viedlo k poklesu investícií a dopytu vo 

všeobecnosti.347 V tomto čase sa do likviditných problémov dostali nielen banky, ktoré boli 

vystavené znevýhodnemým aktívam pochádzajúcich zo Spojených štátov amerických, ale aj 

doposiaľ navonok zdravé banky, ktoré sa ocitli v ťažkostiach získať úvery od iných bánk. 

Medzibankový trh, ktorý za normálnych podmienok slúži na poskytovanie krátkodobých 

úverov medzi bankami, sa kvázi vytratil. Banky uprednostňovali zachovávať kapitál pre 

vlastné potreby a neposkytovali si úvery. Kríza sa tak stala systémovou a  Usmernenia na 

záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach neposkytovali dostatočnú flexibilitu, na to 

aby dokázali čeliť tejto kríze. Bolo preto potrebné prijať nové dočasné pravidlá, ktorých 

právnym základom by bol vtedy platný článok 87 ods. 3) písm. b) Zmluvy o ES, dnes článok 

107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ.348 

 Čo sa týka Rámca pre banky, je nutné podotknúť, že Komisia reagovala na 

prichádzajúce promptne. Zaviazala sa prija ť rozhodnutie do 24 hodín kompletnej 

notifikácie. Tento záväzok bolo to možné rešpektovať vďaka trom skutočnostiam.349 Prvou 

skutočnosťou bolo implementovanie zjednodušeného konzultačného procesu vrámci 

Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž ale aj medzi ním a inými riaditeľstvami. 

Druhou skutočnosťou bolo využívanie „písomného konania“ (written procedure) - na rozdiel 

od štndardného „ústneho konania“ - pri prijímaní rozhodnutí a dočasného urgentného 

oprávnenia na rozhodovanie jednotlivým členom Komisie (t.j. komisárom, v tomto prípade 

vtedajšej komisárky N. Kroes alebo terajšieho podpredseda Komisie J. Almuniu v jej/jeho 

neprítomnosti zastupujúcemu členovi Komisie) na vydanie rozhodnutia v mene kolégia. 

                                                 
346  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie z 2.10.2008, NN 44/2008, Hypo Real Estate (pomoc na 

záchranu), Ú. v. EÚ C 293, 15.11.2008. 
347  Pozri aj: MATEUS, Abel M. The current financial crises and State aid in the EU, cit. 293. 
348  Európska komisia. Jarná rozvaha štátnej pomoci 2009, Špeciálna edícia ohľadne ivtervencií vo forme 

štátnej pomoci v súčasnej finančnej a ekonomickej kríze, cit. 338, s. 8. 
349  Európska komisia. Jarná rozvaha štátnej pomoci 2009, Špeciálna edícia ohľadne intervencií vo forme 

štátnej pomoci v súčasnej finančnej a ekonomickej kríze, cit. 338, s. 27-28. 
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Treťou skutočnosťou bola dohoda s členskými štátmi o rešpektovaní toho záväzku v prípade, 

ak členský štát notifikuje štátnu pomoc v jednom z pracovných jazykov Generálneho 

riaditeľstva pre hospodársku súťaž. Okrem toho sa Komisii výborne osvedčili neformálne 

kontakty s národnými orgánmi, najmä ak existovali od skorého štádia prípadu. Spoločné úsilie 

členských štátov a Komisie viedlo k tomu, že rozhodnutie ohľadom deviatich z 22 bankových 

schém bolo prijatých do jedného týždňa a priemerná dĺžka na rozhodnutie (s ohľadom na 

všetky schémy) bola 17 dní.350 Porovnane rýchle bolo aj vydávanie rozhodnutí, čo sa týka 

prípadov v reálnej ekonomike. Kvantita rozdodnutí, ich kvalita, ako a rýchlosť 

rozhodovacieho procesu boli vyzdvyhnuté aj samotnou právnickou obcou.351 O tom, že 

rozhodnutia viedli k širokému konsenzu svedčí aj fakt, že len jedno rozhodnutie týkajúce ING 

sa je v súčasnosti pre Všeobecým súdom.352  

 Od začiatku finančnej krízy ku koncu roku 2009353 Komisia prijala celkom 81 

rozhodnutí ohľadne finančných inštitúcií.354 Prejednala: 7 vecí notifikovaných Veľkou 

Britániou355, 3 veci notifikované Švédskom356, 2  veci notifikované Španielskom357, 2 veci 

notifikované Slovinskom358,  

                                                 
350  Európska komisia. Jarná rozvaha štátnej pomoci 2009, Špeciálna edícia ohľadne intervencií vo forme 

štátnej pomoci v súčasnej finančnej a ekonomickej kríze, cit. 338, s. 28. 
351  SOLTÉSZ, Ulrich; VON KOECKRITZ, Christian. The tree years after the financial meltdow: quo 

vadis, the state aid control?, M Lex magazine. 2011, vol. 2, issue 5, s. 40-43, Dostupný tiež z WWW: 
<www.mlex.com/>. ISSN 2042-7093. 

352  Vec T-33/10, ING Groep v. Komisia; vec T-29/10, Holandsko v. Komisia a vec T-457/09, Westfälisch-
Lippischer Sparkassen-und Giroverband (akcionár ING) v. Komisia. Všetky tri veci sú zatiaľ 
nerozhodnuté. 

353  K dňu 17. decembru 2009. 
354  Európska komisia, tlačová správa, IP 09/564, z 8. apríla 2009. Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/564&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en>. 
355   Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 422/09 a veci N 621/09, Royal Bank of 

Scotland (impaired assets). Európska komisia, tlačová správa, IP 09/1915, zo 14. decembra 2009. 
Dostupná tiež z WWW: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1915&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>;  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 428/09, Lloyds Banking Group 
(reštrukturalizácia) - Európska komisia, tlačová správa, IP 09/1728, z 18. novembra 2009. Dostupná tiež 
z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1728&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>;  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci C 14/08, Northern Rock (reštrukturalizácia) -
 Európska komisia, tlačová správa, IP 09/1600, z 28. októbra 2009. Dostupná tiež z WWW: 



 
 

116

1 vec notifikovanú Slovenskom359, 3 veci notifikované Portugalskom360, 1 vec notifikovanú 

Poľskom361, 6 vecí notifikované Holandskom362, 1 vec notifikovanú Luxemburskom363, 3 veci 

                                                                                                                                                         
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1600&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 65/09, garančná schéma - Európska 
komisia, tlačová správa, IP 09/613, z 21. apríla 2009, Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/613&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 111/09, schéma na podporu bánk pre Veľkú 
Britániu - Európska komisia, tlačová správa, IP 09/471, z 24. marca 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/471&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>. 

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 507/08, schéma pre finančný sektor pre 
Veľkú Britániu - Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1496, z 13. októbra 2008. Dostupná tiež 
z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1496&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci NN 41/08, pomoc na záchranu pre 
Bradford&Bingley - Európska komisia, tlačová správa. IP 08/1437, z 1. októbra 2008. Dostupná tiež 
z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1437&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 

356   Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 69/09, švédska rekapitulizačná schéma -
 Európska komisia, tlačová správa, IP 09/241, z 11. decembra 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/241&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci NN 64/2008, Carnegie Investment Bank - 
Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1977, zo 16. decembra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1977&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 533/08, schéma pre finančný sektor -
 Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1600, z 30. októbra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1600&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 

357   Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci NN 54a/08, schéma pre finančný sektor - 
Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1630, z 4. novembra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1630;  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci NN 54b/08, schéma pre finančný sektor - 
Európska komisia, tlačová správa, IP 08/2049, z 23. decembra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/2049&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 

358   Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 637/08, schéma pre finančný sektor - 
Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1964, z 12. decembra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1964&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 

359   Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 392/09, schéma pre finančný sektor - 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/1889, z 18. decembra 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1889&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 

360   Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 556/08, rekapitalizačná schéma - Európska 
komisia, tlačová správa, IP 09/818, z 20. mája 2008. Dostupná tiež z WWW: 
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notifikované Lotyšskom364, 2 veci notifikované Talianskom365, 7 vecí notifikované Írskom366, 

2 veci notifikované Maďarskom367, 1 vec notifikovanú Gréckom368, 17 vecí notifikované 

                                                                                                                                                         
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/818&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci NN 71/08, Banco Privado - Európska 
komisia, tlačová správa, IP 09/400, z 13. Marca 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/400&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci NN 60/08, schéma pre finančný sektor - 
Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1601, z 30. októbra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1601&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 

361   Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 208/09, schéma pre finančný sektor -
 Európska komisia, tlačová správa, IP 09/1360, z 25. septembra 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1360&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 

362   Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci C 10/09, ING (likvidita) - Európska komisia, 
tlačová správa, IP 09/1729, z 18. novembra 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1729&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 611/08, SNS Reaal - Európska komisia, 
tlačová správa, IP 08/1951, z 11. decembra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1951&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 569/08, Aegon - Európska komisia, tlačová 
správa, IP 08/1822, z 27. novembra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1822>; 

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 528/08, ING - Európska komisia, tlačová 
správa, IP 08/1699, z 13. novembra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1699&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 524/08, garančná schéma - Európska 
komisia, tlačová správa, IP 08/1610, z 31. októbra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1610&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 

363   Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 344/09, Kauphting Bank - Európska 
komisia, tlačová správa, IP 09/1107, z 9. júla 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1107&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 

364   Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci NN 60/09, Mortgage Bank of Latvia - 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/1742, z 19. novembra 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1742&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 638/08, garančná schéma - Európska 
komisia, tlačová správa, IP 08/2054, z 23. decembra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/2054&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci NN 68/08, Parex Banka - Európska komisia, 
tlačová správa, IP 08/1766, z 25. novembra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1766&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 
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365   Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 638/08, garančná schéma - Európska 

komisia, tlačová správa, IP 08/2059, z 23. decembra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/2059&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 520a/08 - Európska komisia, tlačová 
správa, IP 08/1706, zo 14. novembra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1706&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 

366   Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 349/09, garančná schéma - Európska 
komisia, tlačová správa, IP 09/1787, z 20. novembra 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1787&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 241/09, Allied Irish bank - Európska 
komisia, tlačová správa, IP 09/744, z 12. mája 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/744&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 149/09, Bank of Ireland - Európska 
komisia, tlačová správa, IP 09/483, z 26. marca 2009, Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/483&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 61/09, Anglo Irish Bank (zmena 
vlastníctva) - Európska komisia, tlačová správa, IP 09/271, zo 17. februára 2009. Dostupná tiež 
z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/271&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 356/09, Anglo Irish Bank - Európska 
komisia, tlačová správa, IP 09/1054, z 26. júna 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1045>;  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 9/09, Anglo Irish Bank (rekapitalizácia) - 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/50, zo 14. januára 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/50&format=HTML&aged=0&languag
e=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci NN 48/08, garančná schéma - Európska 
komisia, tlačová správa, IP 08/1497, z 13. októbra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1497&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 

367   Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 358/09, záručná schéma - Európska 
komisia, tlačová správa, IP 09/1123, z 13. júla 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1123&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 664/08, rekapitalizačná a garančná 
schéma - Európska komisia, tlačová správa, IP 09/253, z 12. februára 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/253&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>. 

368   Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 560/08, schéma pre finačný sektor - 
Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1742, z 19. novembra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1742&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 
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Nemeckom369, 3 veci notifikované Francúzskom370, 3 veci notifikované Fínskom371, 5 vecí 

notifikované Dánskom372, 1 vec notifikovanú Cyprom373, 5 vecí notifikované Belgickom374, 1 

                                                 
369   Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci C 17/09, Landesbank Baden Württemberg - 

Európska komisia, tlačová správa, IP 09/1927, z 15. decembra 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1927&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=it>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 503/09, HSH Nordbank - Európska 
komisia, tlačová správa, IP 09/1577, z 23. októbra 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1577>;  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 400/09, IKB (dodatočná garancia) - 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/1235, zo 17. augusta 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1235&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>;  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 314/09, schéma aktív - Európska komisia, 
tlačová správa, IP 09/1216, z 31. septembra 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1216&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>;  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci C 17/09, LBBW - Európska komisia, tlačová 
správa, IP 09/1058, z 30. júna 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1058&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>;  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 264/09, HSH Nordbank - Európska 
komisia, tlačová správa, IP 09/854, z 29. mája  2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/854>;  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 531/09, WestLB - Európska komisia, 
tlačová správa, IP 09/1434, zo 17. Augusta 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1235&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci C 43/08, WestLB (reštrukturalizácia) - 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/74, z 12. mája 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/741&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>. 

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 244/09, Commerzbank (rekapitlizácia) - 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/711, zo 7. mája 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/711&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 17/09, SbB - Európska komisia, tlačová 
správa, IP 09/114, z 22. januára 2009. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/114&format=HTML&aged=0&languag
e=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 639/08, IKB (garancia) - Európska 
komisia, tlačová správa, IP 08/2055, z 23. decembra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/2055&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 655/08, NordLB - Európska komisia, 
tlačová správa, IP 08/2056, z 23. decembra 2008, Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/2056&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 615/08, Bayern LB - Európska komisia, 
tlačová správa, IP 08/2034, z 18. decembra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
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<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/2034&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 512/08, schéma pre finančný sektor - 
Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1589, z 28. októbra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1589&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci NN 44/08, Hypo real estate holding - 
Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1453; Vec C 10/08, IKB - Európska komisia, tlačová správa, IP 
08/1577, z 10. októbra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1453&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci C 9/08, Sachsen LB - Európska komisia, 
tlačová správa, IP 08/849, zo 4. júna 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/849&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>. 

370   Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 249/09, Caisse d´epargne a Banque 
populaire - Európska komisia, tlačová správa, IP 09/722, z 8. mája 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/722&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>;  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 613/08, schéma pre finančný sektor 
(rekapitalizácia) - Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1900, z 8. decembra 2008. Dostupná tiež 
z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1900&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>;  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 548/08, schéma pre finančný sektor 
(financovanie) - Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1609, z 31. októbra 2008. Dostupná tiež 
z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1609&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 

371   Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 329/09, schéma kapitálových injekcií - 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/1303, z 11. septembra 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1303&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci NN 2/09, Kaupthing Bank - Európska 
komisia, tlačová správa, IP 09/82, z 21. januára 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/82&format=HTML&aged=0&languag
e=EN&guiLanguage=en>.  

 Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 567/08, garančná schéma - Európska komisia, 
tlačová správa, IP 08/1705, zo 14. novembra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1705&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 

372   Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci NN 23/09, Fionia Bank - Európska komisia, 
tlačová správa, IP 09/819, z 20. mája 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/819&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 31a/09, rekapituačná schéma - Európska 
komisia, tlačová správa, IP 09/206, z 3. februára 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/206&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci NN 51/08, garančná schéma - Európska 
komisia, tlačová správa, IP 08/1483, z 10. októbra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
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vec notifikovanú spoločne Belgickom a Luxemburskom375, 2 veci notifikované štátmi 

Beneluxu376, 2 veci notifikované Belgickom, Francúzskom a Luxemburskom377 a 2 veci 

notifikované Rakúskom378. 

                                                                                                                                                         
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1483&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci NN 39/08, Roskilde Bank (likvidácia) - 
Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1633, z 5. novembra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1633&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci NN 36/08, Roskilde Bank (pomoc na 
záchranu) - Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1222, z 31. júla 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1222&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 

373   Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 511/09, schéma pre finančný sektor - 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/1569, z 22. októbra 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1569&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 

374   Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci C 18/09, KBC Group - Európska komisia, 
tlačová správa, IP 09/1730, z 18. novembra 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1730&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci NN 57/08, Ethias group - Európska komisia, 
tlačová správa, IP 09/254, z 12. februára 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/254&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>.  

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 602/08, KBC - Európska komisia, tlačová 
správa, IP 08/854, z 29. mája 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/854&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>. 

375   Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 255/09 a Vec N 274/09, Fortis - Európska 
komisia, tlačová správa, IP 09/743, z 12. mája 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/743&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>. 

376   Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci NN 42-46-53a/08, Fortis - Európska komisia, 
tlačová správa, IP 08/1884, z 3. decembra 2008. 

 Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1884&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 574/08, Fortis - Európska komisia, tlačová 
správa, IP 08/1746, z 20. novembra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1746&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 

377   Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci C 09/09, Dexia - Európska komisia, tlačová 
správa, IP 09/399, z 13. marca 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/399&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>. 

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci NN 45-49-50/09, Dexia - Európska komisia, 
tlačová správa, IP 08/1745, z 20. novembra 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1745&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 
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378   Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 214/09, Hypo Tirol (rekapitalizácia) - 

Európska komisia, tlačová správa, IP 09/928, z 17. júna 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/928>. 

  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie vo veci N 557/08, schéma pre finačný sektor - 
Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1933, z 10. decembra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1933&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 
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 Len do prijatia Jarnej súvahy štátnej pomoci pre rok 2009 („Spring 2009 State Aid 

Scoreboard“) predstavovala celková suma opatrení, ktoré boli schválené Komisiou 3 000 mld. 

EUR, čo je zhruba 24 % HDP EÚ.379 Z tejto sumy 2 300 mld. EUR pripadalo na štátne 

garancie úverov. Jesenná súvaha štátnej pomoci pre rok 2009 

 Na porovnanie, („Autumn 2010 State Aid Scoreboard“)380, uvádza, že od roku 2008 do 

septembra 2010, 4 585 mld. EUR bolo schválených v prospech finančných inštitúcií. Nie 

všetka pomoc schválená v období medzi začiatkom krízy a koncom roka 2009 bola skutočne a 

účinne využitá príslušnými členskými štátmi. Nominálna suma pomoci, ktorú členské štáty 

oznámili Komisii v roku 2009, predstavovala 1 106,56 miliardy EUR alebo 9,3 % HDP EÚ-27 

(727,38 miliardy EUR pre schémy a 379,18 miliardy EUR pre ad hoc zásahy), pričom údaj za 

rok 2008 bol 1 236 miliárd EUR. Miera využitia v roku 2008 a 2009 predstavuje 65 % v 

prípade záruk a 62 % v prípade rekapitalizačných opatrení. Zásahy súvisiace s likviditou sa 

riadia podobným modelom so 67 %, pričom miera využitia v prípade znehodnotených aktív 

predstavuje 32 %.381 

                                                 
379  Európska komisia. Jarná rozvaha štátnej pomoci 2009, Špeciálna edícia ohľadne ivtervencií vo forme 

štátnej pomoci v súčasnej finančnej a ekonomickej kríze, KOM(2009) 164, 8.4.2009, cit. 338, s. 15.  
380  Európska komisia. Jesenná rozvaha štátnej pomoci pre rok 2010, KOM(2010)701, 01.12.2010, 

Dostupná na WWW: 
<http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/archive/annex_2009_autumn_en.pdf>. 

381  Európska komisia, tlačová správa, IP/10/1635 z 1. decembra 2010. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1635&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 
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3.2 Dočasný rámec pre reálnu ekonomiku 

 

3.2.1. Pravidlá pre reálnu ekonomiku platné do 31. decembra 2010 

 

 Európska komisia vydala dňa 26. novembra 2008 dokument Plán obnovy európskej 

ekonomiky (European economic recovery plan)382. Do oblasti politiky štátnej pomoci bol dňa 

17. decembra 2008 pretransformovaný v podobe Dočasného rámca pre opatrenia štátnej 

pomoci na podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy 

(ďalej len: Rámec)383. Jeho prijatie bolo odôvodnené výnimočnými a prechodnými 

problémami „podnikov“ (teda nie finančných inštitúcií) s financovaním súvisiacimi s 

bankovou krízou. Vzhľadom na výnimočnú mieru vážnosti finančnej krízy a jej dopad na 

celkové hospodárstvo členských štátov sa Komisia domnievala, že na nápravu týchto ťažkostí 

je poskytnutie niektorých druhov štátnej pomoci na časovo obmedzené obdobie prípustné a 

tieto druhy pomoci môžu byť vyhlásené za zlučiteľné s vnútorným trhom na základe 

výnimočného právneho základu, a to článku 87 ods. 3 písm. b) Zmluvy o ES, teraz článku 107 

ods. 3 písm. b) ZFEÚ 384.  

 Vtedajšia komisárska pre hospodársku súťaž N. Kroes pri príležitosti prijatia Rámca 

uviedla: „Štátna pomoc musí byť zacielená na to, aby umožnila spoločnostiam, hlavne malým 

a stredným podnikom, prekonať nedostatočný prístup k fiancovaniu. Spolu s exsitujúcimi 

                                                 
382  Európska komisia. Plán hospodárskej obnovy Európy z 26. novembra 2008, KOM(2008) 800 v 

konečnom znení. Dostupný z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0800:FIN:SK:PDF>. 

383  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Dočasný rámec Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na 
podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, Ú. v. EÚ C 83, 
07.04.2009, s. 1. Dostupný tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:083:0001:0015:SK:PDF>. ISSN 1725-5236. 

384 Európska komisia. Oznámenie Komisie – Dočasný rámec Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na 
podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, Ú. v. EÚ C 16, 
22.1.2009, s. 1, článok 4.1. Dostupné tiež z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:016:0001:0009:SK:PDF>. ISSN 1725-5236. 
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možnosťami na podporu cielených investícií na dlhodobý rozvoj, toto nové opatrenie dá 

možnosť členským štátom navrátiť ekonomiku na správnu cestu“385. 

 Prijatím tohto Rámca Komisia sledovala dva ciele. Prvým bolo zabezpečiť likviditu 

pre podniky, najmä malé a stredné, ktoré majú väčšie ťažkosti so získavaním úverov. Druhým, 

bolo podporiť podniky, aby neprerušili plánované investície, špecificky v oblasti životného 

prostredia, ktoré v dlhodobom meradle prispievajú k udržateľnému rastu386. 

 Komisia sa jasne vyjadrila, ze v čase hospodárskej krízy nie je štátna pomoc 

„všeliekom“, ale môže, ak správne kombinovaná s inými opatreniami, ktoré buď sú štátnou 

pomocou alebo ňou nie sú, prispieť k ekonomickej obnove. Opatrenia, ktoré môžu do určitej 

miery naštartovať ekonomiku a nepredstavujú štátnu pomoc sú dvojaké. Po prvé, sa jedná o 

opatrenia všeobecnej povahy, ktoré sú určené všetkým podnikom: tým, že tieto neposkytujú 

selektívnu výhodu, nepredstavujú štátnu pomoc. Sú nimi napr. predĺženie lehoty na zaplatenie, 

pokiaľ ide o platby sociálneho zabezpečenia a podobné platby (alebo dokonca dane). Po 

druhé, majú členské štáty možnosť poskytnúť finančnú podporu priamo spotrebiteľom 

napríklad pri vyradení starých výrobkov a/alebo kúpe nových ekologických výrobkov. Ak sa 

takáto pomoc poskytuje bez diskriminácie na základe pôvodu výrobkov, nepredstavuje štátnu 

pomoc.387 

 Rovnako, je významné podotknúť, že Rámec je len jeden z nástrojov únijnej politiky 

štátnej pomoci. Ostatné právne predpisy, ktoré sú výsledkom Akčného plánu, ostávajú jej 

chrbtovou kosťou. Ich účinnosť sa nepozastavuje. Práve naopak, sú základom, na ktorom 

musia všetky štáty, ktoré chcú byť konkurencieschopné v dlhodobom meradle, budovať. 

                                                 
385  Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1993, zo 17. decembra 2008. Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1993&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=fr>. 

386  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Dočasný rámec Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na 
podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, cit. 384, článok 1.3.  

  Pozri aj: SOLTÉSZ, Ulrich. a  VON KOECKRITZ, Christian. The Tempoarary Framework: 
The Commission's response to the crises in the real economy. European Competition Law Review. 2010, 
vol. 31, issue 3. s. 106-115. Dostupný tiež z WWW: <http://westlaw.com/>. ISSN: 0144-3054, v ktorom 
podrobne opisuje jednoltivé opatrenia Dočasného rámca a porovnáva ich s Usmerneniami pre záchranu 
a reštrukturalizáciu spoločností v tažkostiach. 

387  V opačnom prípade by sa jednalo o štátnu pomoc, pretože by došlo k nepriamej podpore určitých 
výrobkov, čo by viedlo k narušeniu integrity vnútorného trhu. 
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3.2.2 Dočasné formy zlučiteľnej pomoci 
 
 Vrámci svojej platnosti bol Rámec zmenený a doplnený vo februári 2009388 a znovu 

zmenený a doplnený v decembri 2009389, kedy sa v ňom uskutočnili určité technické úpravy, 

najmä pokiaľ ide o pomoc vo forme záruk.  

 

3.2.3 Zlučiteľná obmedzená výška pomoci 

 

 Prvým z opatrení na oživenie ekonomiky podľa Komisie je umožnenie poskytovania 

štátnej pomoci, ktorá síce presahuje de minimis, ale ktorá je zlučiteľná s vnútorným trhom na 

základe článku 87 ods. 3 písm. b) Zmluvy o ES, teraz článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ, 

pretože je opodstatnená systémovou hospodárskou krízou.  

 Takáto schéma pomoci však musí spĺňať nasledujúce požiadavky: 

 „(a) pomoc neprekročí hotovostný grant vo výške 500 000 EUR pre podnik. [...]; 

 (b) štátna pomoc sa poskytne vo forme schém pomoci; 

 (c) štátna pomoc sa poskytne firmám, ktoré neboli v ťažkostiach k 1. júlu 2008; môže 

sa poskytnúť firmám, ktoré neboli k tomuto dátumu v ťažkostiach, avšak sa do ťažkostí dostali 

v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy; 

 (d) schéma pomoci sa neuplatňuje na firmy pôsobiace v oblasti rybného hospodárstva; 

                                                 
388  Ohľadom pomerne rozsiahlych zmien bližśie na WWW: 

<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0407(01):SK:HTML>.  
389  Európska komisia. Oznámenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa dočasný rámec Spoločenstva pre 

opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej 
krízy, Ú. v. EÚ C 303, 15.12.2009, s. 6. 

 Dostupný tiež na WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:303:0006:0006:SK:PDF>. ISSN 1725-5236. 

 Technická úprava spočívala v nasledovnom: „bod 4.3.2 písm. d) dočasného rámca Spoločenstva pre 
opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej 
krízy sa nahrádza takto: Maximálna výška pôžičky nesmie presahovať celkové ročné mzdové náklady 
príjemcu (vrátane sociálnych odvodov, ako aj nákladov na zamestnancov pracujúcich v lokalite 
spoločnosti, avšak platených subdodávateľmi) za rok 2008. V prípade spoločností založených 1. januára 
2008 alebo po 1. januári 2008 nesmie maximálna výška pôžičky presahovať odhadované ročné mzdové 
náklady počas prvých dvoch rokov pôsobenia. V prípade investičných úverov sa členské štáty môžu 
rozhodnúť vypočítať maximálnu výšku pôžičky na základe ročných priemerných nákladov na pracovnú 
silu v EÚ 27.“  
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 (e) štátna pomoc nie je pomoc na vývoz alebo pomoc, ktorá uprednostňuje domáce 

výrobky pred dovážanými výrobkami; 

 (f) štátna pomoc sa poskytne najneskôr 31. decembra 2010 a 

 (g) predtým ako sa pomoc poskytne, členský štát získa vyhlásenie od daného podniku 

v písomnej alebo elektronickej forme o akejkoľvek inej pomoci de minimis a pomoci 

súvisiacej s týmto opatrením, ktorú podnik získal v aktuálnom fiškálnom roku a overí, že 

týmto poskytnutím celková výška pomoci získaná podnikom v období od 1. januára 2008 do 

31. decembra 2010 nepresiahne strop 500 00 EUR; 390 391 [...].“ 

 Pri prijatí Rámca sa tento neuplatňoval na podniky pôsobiace v oblasti primárnej 

produkcie poľnohospodárskych produktov. Avšak v nadväznosti na Oznámenie o situácii na 

trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami v roku 2009 zo dňa 22. júla 2009392 a na výsledky 

zasadnutia Rady ministrov poľnohospodárstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 7. septembra 2009, sa 

Komisia dňa 28. októbra 2009 uzniesla na tom, že je vhodné zavedenie samostatnej zlučiteľnej 

obmedzenej sumy pomoci pre podniky pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe vo výške 

15 000 EUR do konca roku 2010.  

 Na základe tohto ustanovenia Rámca Komisia schválila aj napr. slovenskú schému 

pomoci, ktorej celkový objem dosahuje približne 3,32 mil. EUR, a ktorej cieľom je pomôcť 

slovenským poľnohospodárom, ktorí sa v dôsledku súčasnej hospodárskej krízy dostali do 

finančných ťažkostí.393 

                                                 
390  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Dočasný rámec Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na 

podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, cit. 384, článok 
4.2.2. 

391  V súlade s definíciou v článku 2 ods. 2 Nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o 
uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v 
poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 
358, 16.12.2006, s. 3), Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006. s. 3. Dostupné tiež na WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:358:0003:0021:SK:PDF>. ISSN 1725-5147. 

392 Európska komisia. Pracovný dokument - Oznámenie Komisie Rade EÚ – Situácia na trhu s mliekom v 
roku 2009. SEK(2009) 1050. Dostupné na WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1050:FIN:EN:PDF>. 

393  Európska komisia, tlačová správa, IP/10/234, zo 4. marca 2010. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/234&format=HTML&aged=0&langua
ge=SK&guiLanguage=en>. 

  Pomoc poskytovaná v rámci schémy má formu priamej platby pre poľnohospodárov 
v prvovýrobe a je udelená za predpokladu, že v ťažkostiach sa nenachádzali už 1. júla 2008. O jej 
pridelení rozhoduje minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky a spravuje ju Pôdohospodárska 
platobná agentúra.  
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3.2.4 Pomoc vo forme záruk 
 
 Od svojho prepuknutia je hopodárska kríza úzko spätá s krízou v bankovom systéme. 

Banky majú vyššiu averziu voči riziku, a preto majú mnohé spoločnosti v súkromnej sfére 

tažkosti so získaním úverov. Komisia preto považovala za vhodné riešenie povoliť 

poskytovanie záruk verejným sektorom.394 Takéto záruky sa týkajú pôžičiek na investície, ako 

aj prevádzkového kapitálu. V Usmernení je poskytovanie štátnych záruk, ako forma štátnej 

pomoci, považovaná za zlučiteľnú s vnútorným trhom na základe článku 87 ods. 3 písm. b) 

Zmluvy o ES, teraz článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ, len za určitých podmienok.  

 Čo sa malých a stredných podnikov týka, oproti Oznámeniu o uplatňovaní článkov 87 

a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk395, ktoré sa uplatňuje ako východiskové 

pravidlo, je po dobu účinnosti Usmernenia možné poskytnúť štátne záruky so zníženým 

ročným poplatkom až o 25 %.396 Čo sa veľkých podnikov týka, ide o zníženie o 15 %.397 Ak 

sa prvok pomoci v záručných schémach vypočítava pomocou metodík, ktoré Komisia už 

prijala po notifikácii týchto schém na základe nariadenia prijatého Komisiou v oblasti štátnej 

pomoci398, môžu členské štáty hore uvedené zníženie aplikovať. Táto forma pomoci je však 

viazaná na fakt, (i) že príjemcovia pomoci neboli v ťažkostiach v zmysle Usmernení na 

záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach399 pred 1. júlom 2008, (ii) záruka 

nepresiahne 90 % pôžičky a (iii) zníženie poplatku za záruku sa uplatňuje počas obdobia 

                                                 
394  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Dočasný rámec Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na 

podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, cit. 384. 
395  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Dočasný rámec Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na 

podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, cit. 384, článok 
4.3.2. 

396  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Dočasný rámec Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na 
podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, cit. 384, článok 
4.3.2. 

397  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Dočasný rámec Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na 
podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, cit. 384, článok 
4.3.2. 

398  Ako napr. VNSV alebo Nariadenie (ES) č. 1628/2006, alebo nariadenie (ES) č. 1857/2006, pod 
podmienkou, že schválená metodológia výslovne rieši druh záruk a druh zodpovedajúcich operácií. 

399  Na účely tohto oznámenia „firma v ťažkostiach“ znamená: (i) pre veľké podniky, firmu v ťažkostiach 
ako je vymedzená v bode 2.1 Usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu 
firiem v ťažkostiach a (ii) pre malé s stredné podniky, firmu v ťažkostiach ako je vymedzená v článku 1 
ods. 7 VNSV. 
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najviac dvoch rokov od poskytnutia záruky400, (iv) záruky budú poskytnuté do 31. decembra 

2010 a (v) záruka sa môže týkať pôžičiek na investície, ako aj na prevádzkového kapitálu. 

                                                 
400  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Dočasný rámec Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na 

podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, cit. 384, článok 
4.3.2. 
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3.2.5 Pomoc vo forme dotovaných úrokových sadzieb 

 

 Po dobu účinnosti Rámca Komisia akceptuje štátnu pomoc v podobe rozdielu medzi 

(a) úrokovou sadzbou a referenčnou sadzbou vymedzenou v Oznámení o revízii spôsobu 

stanovenia referenčných a diskontných sadzieb401 a (b) úrokovou sadzbou pri verejných alebo 

súkromných pôžičkách, ktorá sa rovná aspoň výške jednodňovej (overnight) sadzby centrálnej 

banky plus poplatok, ktorý sa rovná rozdielu medzi priemernou jednoročnou medzibankovou 

sadzbou a priemernou jednodňovou (overnight) sadzbou centrálnej banky v období od 1. 

januára 2007 do 30. júna 2008, plus poplatok za úverové riziko zodpovedajúce rizikovému 

profilu príjemcu, ako sa uvádza v Oznámení o revízii spôsobu stanovenia referenčných a 

diskontných sadzieb Tento rozdiel predstavuje štátnu pomoc, ktorú je za podmienok uverených 

v článku 4.4.1. Rámca možno považovať za zlučiteľnú s vnútorným trhom na základe článku 

87 ods. 3 písm. b) Zmluvy o ES, teraz článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ. Prvou z podmienok 

je, aby príjemcovia pomoci neboli v ťažkostiach v zmysle Usmernení o štátnej pomoci na 

záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach402 pred 1. júlom 2008. Druhou z podmienok 

je, aby zmluvy, na ktoré sa vzťahuje boli uzavreté do 31. decembra 2010. Môže sa týkať 

pôžičiek s akoukoľvek dobou trvania. Platí pri tom ale, že znížené úrokové sadzby sa môžu 

uplatňovať na platby úrokov pred 31. decembrom 2012403; na pôžičky po tomto dátume sa 

uplatňuje úroková sadzba, ktorá zodpovedá aspoň sadzbe vymedzenej v Oznámení o revízii 

spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb.  

                                                 
401  Európska komisia. Oznámenie Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných 

sadzieb, cit. 76. 
402  Na účely tohto oznámenia „firma v ťažkostiach“ znamená: (i) pre veľké podniky, firmu v ťažkostiach 

ako je vymedzená v bode 2.1 Usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu 
firiem v ťažkostiach a (ii) pre malé s stredné podniky, firmu v ťažkostiach ako je vymedzená v článku 1 
ods. 7 VNSV. 

403  Členské štáty, ktoré chcú toto opatrenie využiť, musia uverejniť online denné jednodňové (overnight) 
sadzby a musia ich poskytnúť Komisii. 
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3.2.6 Pomoc na výrobu ekologických výrobkov 

 

 V článku 4.5.2. Rámca Komisia podčiarkuje, že dosiahnutie environmentálnych cieľov 

by napriek finančnej kríze malo zostať prioritou. Výroba ekologickejších výrobkov, vrátane 

energeticky efektívnych výrobkov, je teda podľa Komisie v spoločnom záujme EÚ a je 

dôležité, aby finančná kríza nenaštrbila dosiahnutie tohto cieľa. Preto pomoc vo forme 

zníženia úrokovej sadzby do 31. decembra 2010, ktorá priamo súvisí s investičnými pôžičkami 

na financovanie projektov spočívajúcich vo výrobe nových výrobkov, ktoré výrazne zlepšia 

ochranu životného prostredia sa považuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom na základe článku 

87 ods. 3 písm. b) Zmluvy o ES, teraz článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ, ak pomoc sa 

poskytne „len na projekty spočívajúce vo výrobe výrobkov, ktoré zahŕňajú včasnú adaptáciu 

na budúce výrobkové normy Spoločenstva alebo ktoré idú nad rámec týchto noriem [...],404 

ktorými sa zvyšuje úroveň ochrany životného prostredia a ktoré ešte nenadobudli účinnosť. 

Pomoc sa poskytne len na projekty spočívajúce vo výrobe výrobkov, ktoré zahŕňajú včasnú 

adaptáciu na budúce výrobkové normy Spoločenstva alebo ktoré idú nad rámec týchto noriem, 

ktorými sa zvyšuje úroveň ochrany životného prostredia a ktoré ešte nenadobudli účinnosť. V 

prípade výrobkov týkajúcich sa včasnej adaptácie na budúce environmentálne normy 

Spoločenstva alebo výrobkov, ktoré idú nad rámec týchto noriem, sa musí začať s investíciou 

najneskôr 31. decembra 2010 s cieľom uviesť výrobky na trh najmenej dva roky pred 

nadobudnutím účinnosti normy.“405 

 Metodológia výpočtu povolenej miery štátnej dotácii pôžičiek je založená na 

metodológii uvedenej v článku 4.4.2. Rámca s tým, že podnik môže využívať zníženie 

úrokovej sadzby vo výške: 25 % pre veľké podniky a 50 % pre malé a stredné podniky.  

                                                 
404  Pod budúcou výrobkovou normou Spoločenstva sa rozumie záväzná norma Spoločenstva, ktorá 

stanovuje požadovanú úroveň ochrany životného prostredia pre výrobky predávané v Spoločenstve 
a ktorá bola prijatá, ale ešte nenadobudla účinnosť. 

405  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Dočasný rámec Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na 
podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, cit. 384, článok 
4.5.2. 
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3.2.7 Opatrenia rizikového kapitálu 

 

 V článku 4.6.2. Rámca Komisia uvádza, že existujú dôkazy o tom, že obmedzená 

likvidita v súčasných trhových podmienkach má za následok nedostatok vlastného kapitálu pre 

malé a stredné podniky. Považuje sa preto za vhodné, aby sa dočasne zvýšil bezpečný prah pre 

investície do rizikového kapitálu. V súlade s vyšsie uvedeným Komisia následne dočasne (t.j. 

do 31. decembra 2010) prehodnotila určité limity stanovené v Usmerneniach o štátnej pomoci 

a rizikovom kapitáli pre malé a stredné podniky. Preto sa najvyššie povolené finančné tranže z 

1,5 milióna EUR, tak ako bolo uvedené v Usmerneniach, zvyšujú na 2,5 milióna EUR s tým, 

že najmenšia suma financovania, ktorá musí byť poskytnutých súkromnými investormi (v 

rámci aj mimo regionálnou pomocou podporovaných oblastí), je 30 %.406 

                                                 
406  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Dočasný rámec Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na 

podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, cit. 384, článok 
4.6.2. 
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3.2.8 Poistenie krátkodobých vývozných úverov 

 

 Oznámenie podľa článku 93 ods. 1 Zmluvy o ES, ktorým sa uplatňujú články 92 a 93 

zmluvy na krátkodobé poistenie vývozných úverov407 stanovuje, že obchodovateľné riziká 

nemôžu byť kryté poistením vývozných úverov s podporou zo strany členských štátov. V 

opačnom prípade, musí členský štát o svojom zámere poskytnúť takýto úver neodkladne 

informovať Komisiu. Takáto notifikácia musí obsahovať po prvé správu o trhu s dôkazom, že 

nevyhnutné krytie rizík nie je na trhu súkromného poistenia dostupné a musí zdôvodniť 

použitie tejto únikovej doložky dôkazmi (predloženými dvoma veľkými známymi 

medzinárodnými poisťovateľmi vývozných úverov a jedným vnútroštátnym poisťovateľom 

vývozných úverov). Po druhé má obsahovať popis podmienok, ktoré štátny alebo štátom 

podporovaný poisťovateľ vývozných úverov zamýšľa použiť s ohľadom na krytie takýchto 

rizík potom posudzuje Komisia.408  

 Rámec obsahuje dva prvky, ktoré prispejú k zjednodušeniu pri notifikácii a 

schvaľovaní týchto schém. Jedným z nich je, že členské štáty môžu do 31. decembra 2010 

preukázať „chýbajúci trh“ (t.j. trh, ktorý predstavujú súkromní poisťovatelia vývozných 

úverov) tým, že poskytnú dostatok dôkazov o nedostupnosti krytia rizík na súkromnom 

poisťovacom trhu.409 

                                                 
407  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Dočasný rámec Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na 

podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, cit. 384, článok 5.1. 
408  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Dočasný rámec Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na 

podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, cit. 384, článok 5.1. 
409  Európska komisia. Oznámenie Komisie – Dočasný rámec Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na 

podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy. cit. 384, článok 5.1. 
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3.3 Pravidlá pre reálnu ekonomiku platné od 1. januára 2011 
 
 Rámec bol najprv prijatý s platnoťou do 31. decembra 2010. V októbri 2009 

uskutočnila Komisia prvé hodnotenie Rámca s cieľom rozhodnúť, či je ho potrebné zachovať 

aj po dátume platnosti. Dňa 17. marca 2010 bola začatá verejná diskusia, ktorej cieľom bolo 

zhodnotiť vplyv Rámca a jeho efektívnosť pri získavaní prístupu k financiám. 

 Komisia uviedla, že pri rozhodovaní o postupnom (ne-)ukončovaní opatrení 

stanovených v Rámci zohľadnila nasledujúce skutočnosti: vývoj hospodárskej situácie a 

schopnosť finančných inštitúcií a trhov poskytovať dostatočné finančné prostriedky 

úveruschopným obchodným spoločnostiam na jednej strane a primeranosť Rámca ako nástroja 

na podporu hospodárskeho oživenia v dlhodobejšom horizonte a jeho vplyv na hospodársku 

súťaž medzi podnikmi vo všetkých členských štátoch na strane druhej.410  

 V tejto súvislosti Komisia usúdila, že okrem pomoci na záchranu finančného systému 

si súčasná svetová finančná kríza ešte stále vyžaduje výnimočné politické opatrenia. Keďže 

krízou sú zasiahnuté všetky členské štáty, hoci rôznymi spôsobmi a v rôznej miere, súčasný 

stupeň integrácie národných európskych hospodárstiev a finančných trhov, ako aj ich súčasná 

nestálosť zvyšujú riziko značného prenášania negatívnych účinkov individuálnych kríz do 

všeobecného systému. Preto by členské štáty mali mať v odôvodnených prípadoch aj naďalej 

možnosť využívať článok 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ.411 

                                                 
410  Európska komisia. Dočasný rámec Únie pre opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu k 

financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, Ú. v. EÚ C 6, 11.1.2011, s. 5. Dostupný 
tiež na WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:006:0005:0015:SK:PDF>. 

411  Európska komisia. Dočasný rámec Únie pre opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu k 
financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, cit. 410, para 2.1. 
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3.3.1 Zlučiteľná obmedzená výška pomoci 

 

 Komisia sa rozhodla nepredĺžiť platnosť ustanovenia, podľa ktorého pomoc do 500 

000 EUR je z dôvodu hospodárskej krízy a nedostatku likvidity na trhu automaticky zlučiteľná 

s vnútorným trhom. Táto pomoc, ktorá v určitom zmysle nahrádzala de minimis, bude 

považovaná za zlučiteľnú s vnútorným trhom po 1. januári 2011, len ak (i) príjemca predložil 

kompletnú žiadosť najneskôr do 31. decembra 2010 podľa vnútroštátnej schémy pomoci 

schválenej Komisiou v súlade s Rámcom (a najneskôr do 31. marca 2011 pre podniky 

pôsobiace v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov), (ii) pomoc sa poskytne najneskôr 31. 

decembra 2011 a (iii) členský štát oznámi vnútroštátnu schémy pomoci, ktorá povoľuje 

poskytnutie pomoci po 31. decembri 2010 a Komisia ju schváli podľa článku 108 ods. 3 

ZFEÚ.412  

 Komisia obhajuje toto rozdodnutie tým, že ak aj za dobu používania Rámca bolo toto 

opatrenie používané väčšinou členských štátov (23 režimov v 23 členských štátoch), len veľmi 

malé percento z prostriedkov pridelených členskými štátmi a schválených Komisiou v rámci 

tohto opatrenia boli skutočne vyplatené (okolo 7 %). Okrem toho je prevažná časť pomoci 

vyplatenej v rámci tohto opatrenia sústredená v jednom členskom štáte, v Nemecku (vyše 78 

% poskytnutých finančných prostriedkov zatiaľ čo štáty ako Taliansko alebo Spojené 

kráľovstvo vynaložili na toto opatrenie 8% resp. 1,1 % z celkových výdavkov.413 

 

                                                 
412  Európska komisia. Dočasný rámec Únie pre opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu k 

financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, cit. 410, para 2.2. 
413 Európska komisia. Dočasný rámec Únie pre opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu k 

financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, cit. 410, para 1.2. 
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3.3.2 Pomoc vo forme záruk 
 
 Aby sa ďalej podporil prístup k financiám a znížila súčasná vysoká averzia bánk voči 

riziku, považuje Komisia dotované záruky za pôžičky počas obmedzeného časového obdobia 

za vhodné a správne cielené riešenie na uľahčenie prístupu podnikov k financiám.414 

 Komisia prepracovala pravidlá ohľadne poskytovania záruk. Rozdiely sa dokýkajú 

všetkých podmienok zlučiteľnosti, avšak je treba podčiarknuť tie najvýznamnejšie: celkové 

sprísnenie podmienok pre veľké podniky a fakt, že záruky bude možné aplikovať len na 

podniky, ktoré nie sú v ťažkostiach415.  

 Komisia bude považovať štátnu pomoc vo forme záruk za zlučiteľnú s vnútorným 

trhom na základe článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ, ak sú splnené všetky tieto podmienky: 

 (a) v prípade malých a stredných podnikov členské štáty poskytnú zníženie ročného 

poplatku, ktorý treba platiť za nové záruky poskytnuté v súlade s ustanoveniami o zabezpečení 

uvedenými v prílohe Rámca , a to do výšky 15 %; 

 (b) v prípade veľkých podnikov členské štáty môžu vypočítať ročný poplatok za nové 

záruky na základe ustanovení o bezpečnom prístave („safe-harbour“) uvedených v prílohe 

Rámca; 

 (c) ak sa prvok pomoci v záručných schémach vypočítava pomocou metodík, ktoré 

Komisia už prijala po notifikácii týchto schém na základe nariadenia prijatého Komisiou v 

oblasti štátnej pomoci18, členské štáty môžu takisto poskytnúť podobné zníženie až do 15 % 

ročného poplatku, ktorý sa má zaplatiť za nové záruky pre malé a stredné podniky; 

 (d) maximálna výška úveru nesmie presahovať celkové ročné mzdové náklady 

príjemcu416 za rok 2010;417 

                                                 
414  Európska komisia. Dočasný rámec Únie pre opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu k 

financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, cit. 410, para 2.3. 
415  Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach, Ú. v. 

EÚ C 244 z 1.10.2004, cit. 41, para 10 a 11. 
416 vrátane sociálnych odvodov, ako aj nákladov na zamestnancov pracujúcich v lokalite spoločnosti, avšak 

platených subdodávateľmi. 
417  V prípade spoločností založených 1. januára 2010 alebo po tomto dátume nesmie maximálna výška 

úveru presahovať odhadované ročné mzdové náklady počas prvých dvoch rokov pôsobenia; v prípade 
investičných úverov sa členské štáty môžu rozhodnúť vypočítať maximálnu výšku úveru na základe 
ročných priemerných nákladov na pracovnú silu v EÚ 27. 
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 (e) záruky budú poskytnuté najneskôr do 31. decembra 2011; 

 (f) záruka nepresiahne 80 % úveru počas jeho trvania; 

 (g) v prípade malých a stredných podnikov sa záruka môže týkať investičných, ako aj 

prevádzkových úverov; v prípade veľkých podnikov sa záruka môže týkať iba investičných 

úverov; 

 (h) zníženie poplatku za záruku pre malé a stredné podniky sa uplatňuje počas obdobia 

najviac dvoch rokov od poskytnutia záruky; ak trvanie poskytnutého úveru presahuje dva 

roky, členské štáty môžu požiadať, aby poplatky bezpečného prístavu („safe-harbour“) 

stanovené v prílohe Rámca mohli uplatňovať bez zníženia počas dodatočného maximálne 

osemročného obdobia; pokiaľ ide o veľké podniky, členské štáty môžu uplatňovať 

ustanovenia o bezpečnom prístave („safe-harbour“), ktoré sú uvedené v prílohe, najviac počas 

10 rokov a 

 (g) podniky v ťažkostiach  sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti.418 

                                                 
418  Európska komisia. Dočasný rámec Únie pre opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu k 

financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, cit. 410, para 2.3. 
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3.3.3 Pomoc vo forme dotovaných úrokových sadzieb 
 
 V dôsledku pretrvávajúcich tažkostí podnikov pri hľadaní financií, Komisia celkom 

nevylúčila automatickú zlučiteľnosť niektorých opatrení s vnútorným trhom. S platnoťou od 1. 

januára 2011, Komisia považuje prvok pomoci obsiahnutý v rozdiele medzi úrokovou sadzbou 

obsiahnutou vo verejnej alebo súkromnej pôžičke a referenčnou sadzbou vymedzenou v 

Oznámení o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb419 za prvok v 

súlade so zmluvou na základe článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ, ak sú splnené tieto 

podmienky: 

 (a) táto metóda sa vzťahuje na všetky zmluvy uzavreté do 31. decembra 2011; môže sa 

týkať úverov s akoukoľvek dobou trvania; znížené úrokové sadzby sa môžu uplatňovať na 

platby úrokov do 31. decembrom 2013; na úvery po tomto dátume sa uplatňuje úroková 

sadzba, ktorá zodpovedá aspoň sadzbe stanovenej v Oznámení o revízii spôsobu stanovenia 

referenčných a diskontných sadzieb, 

 (b) v prípade malých a stredných podnikovk sa znížené úrokové sadzby môžu týkať 

investičných, ako aj prevádzkových úverov; v prípade veľkých podnikov sa môžu týkať iba 

investičných úverov a 

 (c) podniky v ťažkostiach sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto opatrenia.420 

 

                                                 
419  Európska komisia. Oznámenie Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných 

sadzieb, cit. 76. 
420  Európska komisia. Dočasný rámec Únie pre opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu k 

financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, cit. 410, para 2.4. 
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3.3.4 Pomoc na výrobu ekologických výrobkov 

 
 Komisia zastáva názor, že dosiahnutie environmentálnych cieľov by napriek finančnej 

a hospodárskej kríze malo zostať prioritou. Výroba ekologickejších výrobkov, vrátane 

výrobkov efektívnych energeticky a na zdroje, je v súlade so Stratégiou EÚ 2020, je v 

spoločnom záujme Únie a je dôležité, aby kríza nebola prekážkou pri dosahovaní tohto 

záujmu. 

 Komisia bude na základe článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ považovať za zlučiteľnú s 

vnútorným trhom akúkoľvek pomoc vo forme zníženia úrokovej sadzby pre investičné úvery, 

ak sú splnené všetky tieto pomerne detailné podmienky: 

 (a) pomoc súvisí s investičnými pôžičkami na financovanie projektov spočívajúcich vo 

výrobe nových výrobkov, ktoré výrazne zlepšia ochranu životného prostredia; 

 (b) pomoc je potrebná na spustenie nového projektu; v prípade existujúcich projektov 

môže byť pomoc poskytnutá, ak sa z dôvodov novej hospodárskej situácie stane nevyhnutnou 

na pokračovanie projektu; 

 (c) pomoc sa poskytne len na projekty spočívajúce vo výrobe výrobkov, ktoré zahŕňajú 

včasnú adaptáciu na budúce výrobkové normy Únie, alebo ktoré idú nad rámec týchto noriem, 

ktorými sa zvyšuje úroveň ochrany životného prostredia a ktoré ešte nenadobudli účinnosť; 

 (d) v prípade výrobkov týkajúcich sa včasnej adaptácie na budúce environmentálne 

normy Únie alebo výrobkov, ktoré idú nad rámec týchto noriem, sa musí začať s investíciou 

najneskôr 31. decembra 2011 s cieľom uviesť výrobky na trh najmenej dva roky pred 

nadobudnutím účinnosti normy; 

 (e) úvery môžu pokrývať investičné náklady na hmotný a nehmotný majetok s 

výnimkou úverov na investície, ktoré predstavujú výrobné kapacity na tovarových trhoch v 

rozsahu viac ako 3 %, kde priemerná ročná miera rastu zrejmej spotreby na trhu EHP meraná 

hodnotovými údajmi v období piatich rokov pred začiatkom investície zostala pod hodnotou 

priemernej ročnej miery rastu HDP v Európskom hospodárskom priestore počas toho istého 

referenčného obdobia piatich rokov; 

 (f) úvery sa poskytnú do 31. decembra 2011; 
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 (g) pre výpočet pomoci by východiskovým bodom mala byť individuálna sadzba 

príjemcu vypočítaná podľa metodiky uvedenej v bode 2.3 tohto Rámca. Na základe tejto 

metódy môže podnik využívať zníženie úrokovej sadzby zodovedajúcej: 15 % pre veľké a 25 

% pre malé a sredné podniky; 

 (h) dotovaná úroková sadzba sa uplatňuje počas obdobia najviac dvoch rokov od 

poskytnutia pôžičky; 

 (i) zníženie úrokovej sadzby sa môže uplatniť na úvery, ktoré poskytuje štát alebo 

verejné finančné inštitúcie, a na pôžičky poskytované súkromnými finančnými inštitúciami. Je 

potrebné zabezpečiť nediskrimináciu medzi verejnými a súkromnými subjektami; 

 (j) podniky v ťažkostiach sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto Rámca a 

 (k) členské štáty zabezpečia, aby pomoc nebola nepriamo alebo priamo prevedená na 

finančné subjekty.421 

                                                 
421  Európska komisia. Dočasný rámec Únie pre opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu k 

financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, cit. 410, para 2.5. 



 
 

141

 

3.3.5 Podporné opatrenia v automobilovom priemysle  

 

 Keďže výroba áut a s ňou spojené dodávateľské odvetvie pocítilo pokles dopytu po 

svojich výrobkoch výraznejšie ako iné odvetvia, Komisia vydala dňa 25. februára 2009 

Oznámenie o podporných opatreniach na prekonanie krízy v automobilovom sektore422, v 

ktorom sa venovala aj problematike štátnej pomoci pre výrobcov a dodávateľov v 

automobilom priemysle. Komisia na úvod uviedla, že existuje celý rad nástrojov, ktoré 

nepredstavujú štátnu pomoc a ktoré môžu prispieť k zvýšeniu dopytu po určitých výrobkoch. 

Ako príklad uviedla šrotovné schémy, ktoré ak nediskriminujú čo sa týka pôvodu výrobkov 

(t.j. nepreferujú domáce výrobky na výrobkami pochádzajúcimi z iných členských štátov) nie 

sú z hľadiska štátnej pomoci problematické.423 Rovnako, Komisia uviedla, že Európska 

investičná banka je pripravená podporiť európsky automobilový sektor počiatočnou sumou 

10,6 miliónov EUR.424 V neposlednom rade, aj pomoc, ktorú členské štáty poskytujú na 

základe rámca na výrobu ekologických výrobkov je určená pre automobilový priemysel. 

 Vrámci kontroly nediskriminácie medzi spoločnosťami z rôznych členských štátov 

Komisia preverila pripravovaný predaj nemeckého Opla, dcérskej spoločnosti General 

Motors, konzorciu Magna. Žiadala najmä dôkazy o tom, že ponúknuté štátne garancie zo 

strany nemeckej vlády by neboli poskytnuté jedine konzorciu Magna, ale ktorejkoľvek 

spoločnosti, ktorá sa uchádzala o jej kúpu425. Rovnako, Komisia získala garanciu od 

francúzskej vlády, že opatrenia na pomoc národnému automobilovému priemyslu nepôjdu na 

                                                 
422  Európska komisia. Oznámenie – odpoveď na krízu v európskom automobilovom sektore, KOM(2009) 

104 final, 25.2.2009. Dostupný tiež na WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0104:FIN:SK:PDF>. 

423  Európska komisia. Oznámenie – odpoveď na krízu v európskom automobilovom sektore, cit. 243, s. 8. 
424  Európska komisia. Oznámenie – odpoveď na krízu v európskom automobilovom sektore, cit. 243, s. 8. 
425  Európska komisia, tlačová správa/memorandum, MEMO/09/460 zo 16. októbra 2009. Dostupné tiež 

z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/460&format=HTML&aged=0&la
nguage=EN&guiLanguage=en >. 

  Pozri aj: MEMO/09/411 z 23. septembra 2009. Dostupné tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/411&format=HTML&aged=0&la
nguage=EN&guiLanguage=en>. 
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úkor zatvárania výrobných podnikov v iných členských štátoch (vrátané prístupových 

krajín)426. 

                                                 
426 Európska komisia, tlačová správa/memorandum, MEMO/09/90, z 28. február 2009. Dostupné tiež 

z WWW: 
<htp://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/90&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=en>. 
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3.4 Komisiou schválená štátna pomoc pre reálnu ekonomiku 

 

 Hneď po svojom schválení bol Rámec nástrojom, ktorý bol využívaný mnohými 

členskými štátmi. Komisia sa musela vysporiadať s vysokým návalom notifikácií, ktoré sa jej 

podarilo, tak ako pri notifikáciách pomoci bankám, preskúmať v rekordnom čase. Medzi 

prvými schválenými notifikáciami figurovali veci notifikované Nemeckom: KfW-

Sonderprogramm 2009 týkajúci sa dotovaných úrokových sadzieb pre podniky s obratom 

menej ako 500 miliónov EUR a Bundesregelung Kleinbeihilfem ohľadne zlučiteľnej 

obmedzenej výšky pomoci (do 500 000 EUR).427 

 V Jarnej rozvahe štátnej pomoci pre rok 2009428 sa uvádza, že Komisia schválila na 

základe Rámca 23 notifikácií. Osem notifikácií sa týkalo zlučiteľnej pomoci s obmedzenou 

výškou (500 000 EUR). Boli to schémy notifikované: Nemeckom,429 Lotyšskom,430 

Luxemburskom,431 Francúzskom,432 Portugalskom,433 Veľkou Britániou,434 Maďarskom435 a 

                                                 
427  Európska komisia, tlačová správa, IP/08/2063, z 30. decembra 2008. Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/2063&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 

428  Európska komisia, Jarná rozvaha štátnej pomoci 2009, Špeciálna edícia ohľadne intervencií vo forme 
štátnej pomoci v súčasnej finančnej a ekonomickej kríze, cit. 338, s. 21 - 24. 

429  Európska komisia, tlačová správa, IP/08/2063, z 30. decembra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/2063&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>.  

430 Európska komisia, tlačová správa, IP/09/442, z 20. marca. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/442&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>. 

431 Európska komisia, tlačová správa, IP/09/334, z 27. februára 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/334&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>. 

432  Európska komisia, tlačová správa, IP/09/72, z 19. januára 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/72&format=HTML&aged=0&languag
e=EN&guiLanguage=en. 

433  Európska komisia, tlačová správa, IP/09/71, z 19. januára 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/71&format=HTML&aged=0&languag
e=EN&guiLanguage=en>. 

434  Európska komisia, tlačová správa, IP/09/215, z 25. februára 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/215&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>. 

435  Európska komisia, tlačová správa, IP/09/325, z 25. februára 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/325&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>. 
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Rakúskom436. Štyri schémy dotýkajúce sa dotovaných úrokových sadzieb boli notifikované 

Nemeckom437, Francúzskom,438 a Maďarskom439. Nemecko440, Francúzsko441 a Rakúsko442 

notifikovali aj schémy ohľadne rizikového kapitálu. Rovnako, bolo schválených šesť 

garančných schém notifikovaných Belgickom443, Nemeckom444, Luxemburskom445, Veľkou 

Britániou446, Maďarskom447 a Francúzskom448. Tri členské štáty: Francúzsko449, Španielsko450 

a Veľká Británia451 notifikovali schémy ohľadne podpory produkcie ekologických výrobkov.  

                                                 
436  Európska komisia, tlačová správa, IP/09/454, z 23. marca 2009. Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/454&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>. 

437  Európska komisia, tlačová správa, IP/08/2063, z 30. decembra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/2063&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en> a Európska komisia, tlačová správa, IP/09/296, z 19. februára 2009. 
Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/296&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>. 

438  Európska komisia, tlačová správa, IP/09/216 z 5. februára 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/216&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>. 

439  Európska komisia, tlačová správa, IP/09/387, z 21. marca 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/387. 

440  Európska komisia, tlačová správa, IP/09/331, z 27. februára 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/331&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>. 

441  Európska komisia, tlačová správa, IP/08/2063, z 30. decembra 2008. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/2063&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 

442  Európska komisia, tlačová správa, IP/09/484, z 26. marca 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/484&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>. 

443  Európska komisia, tlačová správa, IP/09/447, z 20. marca 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/447&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=it>. 

444  Európska komisia, tlačová správa, IP/09/332, z 27. februára 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/332&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>. 

445  Európska komisia, tlačová správa, IP/09/392, z 12. marca 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/392&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>. 

446  Európska komisia, tlačová správa, IP/09/333, z 27. februára 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/333&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>. 

447  Európska komisia, tlačová správa, IP/09/387, z 11. marca 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/387&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>. 

448  Európska komisia, tlačová správa, IP/09/406, z 16. marca 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/406&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>. 
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 Celková úroveň štátnej pomoci poskytnutá v roku 2008 všetkými členskými štátmi EÚ 

pre podniky predstavovala 279,6 miliárd EUR, resp. 2,2 % HDP EÚ 27. Z toho krízové 

opatrenia predstavovali 212,2 miliárd EUR, resp. 1,7 % únijného HDP.452453 V roku 2008 

trinásť členských štátov implementovalo pomoc v prospech finančných inštitúcií.454 Ku koncu 

októbra 2009, mali všetky štáty EÚ 15 a tri nové členské štáty: Maďarsko, Lotyšsko 

a Slovinsko Komisiou schválené schémy pomoci. 

 Jesenná rozvaha štátnej pomoci obsahuje okrem aktualizovanej výšky pomoci a 

prehľad, ako sa vyvíjala politika štátne pomoci v jednotlivých krajinách z hľadiska jej podielu 

na HDP ako aj podiel štátnej pomoci poskytnutej na horizontálne ciele na celkove pomoci v 

roku 2009 s porovnaním na roky 2004-2009.455 Rok 2009 ukázal, že členské štáty usnerňujú 

pomoc na horizontálne ciele, čím okrem iného podporujú Stratégiu EÚ 2020. 

                                                                                                                                                         
449 Európska komisia, tlačová správa, IP/09/205, z 3. februára 2009. Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/205&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>. 

450  Európska komisia, tlačová správa, IP/09/499, z 30. marca 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/499>. 

451  Európska komisia, tlačová správa, IP/09/333, z 27. februára 2009. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/333&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en>. 

452  Európska komisia. Jesenná rozvaha štátnej pomoci 2009, SEC(2009) 661, 7.12.2009, s. 4. Dostupná 
z WWW: 
<http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/archive/annex_2009_autumn_en.pdf 

453  Európska komisia. Jesenná rozvaha štátnej pomoci 2009, cit. 452, s. 5. Z dlhodobej perspektívy je 
možné sledovať vývoj úrovne poskytnutej pomoci od 80-tych rokov až do súčasnosti. V spomenutých 
80-tych rokov 20. st. predstavovala pomoc okolo 2 % HDP. V devädesiatich rokoch 20. st. zostúpila pod 
1 %, a v období 2003 – 2007 zostúpila až na úroveň 0,5 – 0,6 percenta HDP. V dôsledku súčasných proti 
krízových opatrení však znovu vystúpila na úroveň 80-tych rokov 20. st. a predstavovala viac ako 2 % 
HDP. 

454  Belgicko, Nemecko, Dánsko, Írsko, Španielsko, Francúzsko, Lotyšsko, Luxemburgsko, Holandsko, 
Portugalsko, Fínsko, Švédsko a Veľká Británia.  

455  Európska komisia, tlačová správa, IP/10/1635, z 1. decembra 2010. Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1635&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 
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3.5 Skupinové výnimky a ich miesto v čase krízy 

 

 V roku 2008 648, resp. 66 %, novozavedených opatrení štátnej pomoci spadalo pod 

skupinové výnimky.456 Z hľadiska podielu na celkovej štátnej pomoci v 2008 predstavovali 

opatrenia spadajúce pod skupinové výnimky 19 % zo všetkej pomoci, resp. 10 miliárd EUR. 

Toto číslo je vyššie v porovnaní s rokom 2007, kedy takéto opatrenia predstavovali len 13 %, 

resp. 6,3 miliárd EUR.  

 Ak berieme do úvahy nielen skupinové výnimky, ale aj de minimis pomoc, potom 

tento podiel rastie na 69 % celkovej pomoci.457 Tieto čísla ukazujú, že (i) členské štáty 

systematicky využívajú skupinové výnimky, ktoré predstavujú pomoc zlučiteľnú s vnútorným 

trhom, ktorá však nemusí byť vopred notifikovaná Komisii a tiež (ii) že tento inštitút je 

významným nástrojom hospodárskej politiky v čase krízy. 

                                                 
456  Európska komisia. Jesenná rozvaha štátnej pomoci 2009, cit. 452. 
457  Európska komisia, tlačová správa, IP/10/1635, z 1. decembra 2010. Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1635&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en>. 
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Záver 

 

 Vtedajšia Komisárka N. Kroes vo svojom príhovore na konferencii venovanej 

implementácii Akčného plánu dňa 21. novembra 2008 v Bruseli podotkla, že pri jeho napĺňaní 

išlo „nie o revolúciu, ale o revolúciu.“458 S prepuknutím ekonomickej krízy je možne dodať, 

že ide aj o „adapatáciu“ na pomery na trhu v čase finančnej a hospodárskej krízy a teda aj 

podpory ekonomiky ako takej v tomto ťažkom období. Akčný plán vo všeobecnosti naplnil 

očakávania, ktoré si Komisia vytýčila v čase jeho prijatia v roku 2004, hlavne preto, že nielen 

reformoval viacero hmotnoprávnych a procesnoprávnych predpisov ohľadne štátnej pomoci, 

ale vytvoril solídnu legislatívnu bázu, know how, pre posudzovanie schém štátnej pomoci ako 

aj jednotlivých vecí v čase finančnej a hospodárskej krízy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
458  Európska komisia. GR pre hospodársku súťaž, konferencia: Nový prístup k štátnej pomoci, nedávne 

reformy vrámci akčného plánu štátnej pomoci a nasledujúce kroky, 21.11.2008, Brusel.  
 Pozri aj: Európska komisia, príhovor SPEECH/08/634, z 21.11.2008. Dostupný tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/634&format=HTML&aged=1&
language=EN&guiLanguage=en>. 
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Zoznam skratiek 
 

ECOFIN - Rada pre hospodárske a finančné záležitosti 

EHP - Eurósky hospodársky priestor  

HDP -  Hrubý domáci produkt 

Ú. v. ES -  Úradný vestník Európskych spoločenstiev 

Ú. v. EÚ - Úradný vestník Európskej únie  

VNSV - Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách 

ZAS - Zmluva o Európskom atómovom spoločenstve 

ZFEÚ - Zmluva o fungovaní Európskej únie 

Zmluvy o ES - Zmluva o Európskych spoločentvách  
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<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1565&guiLanguage
=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1600 z 30. októbra 2008.  
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1600&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1609 z 31. októbra 2008. 
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1609&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1630 z 4. novembra 2008.  
 Dostupná tiež z WWW: 
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 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1630>. 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1633 z 5. novembra 2008.  
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1633&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1705zo 14. novembra 2008  
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1705&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1706 zo 14. novembra 2008.  
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1706&format=HTM

L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1742 z 19. novembra 2008.  
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1742&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1745 z 20. novembra 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1745&format=HTM

L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1746 z 20. novembra 2008.  
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1746&format=HTM

L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1766 z 25. novembra 2008.  
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1766&format=HTM

L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1884 z 3. decembra 2008.  
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1884&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1900 z 8. decembra 2008.  
 Dostupná tiež z WWW: 
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<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1900&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1933 z 10. decembra 2008.  

Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1933&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP/08/1950 zo 11. decembra 2008.  
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1950&format=HTM

L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1964 z 12. decembra 2008. 
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1964&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1977 zo 16. decembra 2008. 
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1977&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 08/1993 zo 17. decembra 2008.  
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1993&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 08/2049 z 23. decembra 2008. 
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/2049&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 08/2059 z 23. decembra 2008. 
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/2059&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>.  

 
Európska komisia, tlačová správa, IP/08/2063 z 30. decembra 2008.  
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/2063&format=HTM

L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>.  
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2009 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/50 zo 14. januára 2009. 
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/50&format=HTML
&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP/09/71 z 19. januára 2009 
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/71&format=HTML
&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP/09/72 z 19. januára 2009. 
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/72&format=HTML
&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/82 z 21. januára 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/82&format=HTML

&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP/09/205 z 3. februára 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/205&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/206 z 3. februára 2009. 
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/206&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP/09/215 z 25. februára 2009. 
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/215&format=HTM

L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP/09/216 z 5. februára 2009. 
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/216&format=HTM

L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/241 z 11. decembra 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 
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<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/241&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/253 z 12. februára 2008. 
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/253&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/254 z 12. februára 2009. 
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/254&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/271 zo 17. februára 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/271&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP/09/296 z 19. februára 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/296&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/322 z 25. februára 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/322&format=HTM

L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP/09/325 z 25. februára 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/325&format=HTM

L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP/09/331 z 27. februára 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/331&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP/09/332 z 27. februára 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/332&format=HTM

L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP/09/333 z 27. februára 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 



 
 

160

 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/333&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP/09/334 z 27. februára 2009. 
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/334&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP/09/387 z 21. marca 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/387 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP/09/392 z 12. marca 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/392&format=HTML&aged=

0&language=EN&guiLanguage=en>. 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/399 z 13. marca 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/399&format=HTM

L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP/09/406 z 16. marca 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/406&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP/09/442 z 20. marca 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/442&format=HTM

L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP/09/447 z 20. marca 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/447&format=HTM

L&aged=0&language=EN&guiLanguage=it>. 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP/09/454 z 23. marca 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/454&format=HTM

L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 
 
Európska komisia, tlačová správa/memorandum, MEMO/09/460 zo 16. októbra 2009. 

Dostupná tiež z WWW: 



 
 

161

 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/460&format=
HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/471 z 24. marca 2009. 
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/471&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/483 z 26. marca 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/483&format=HTM

L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP/09/484 z 26. marca 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/484&format=HTM

L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP/09/499 z 30. marca 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/499>. 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/564 z 8. apríla 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/564&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/613 z 21. apríla 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/613&format=HTM

L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>.  
 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/722 z 8. mája 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/722&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/743 z 12. mája 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/743&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/744 z 12. mája 2009. 
 Dostupná tiež z WWW: 
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<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/744&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/854 z 29. mája 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/854&format=HTM

L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/928 z 17. júna 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/928>. 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/1054 z 26. júna 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1045>. 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP/09/1072,  z 2. júla 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1072&format=HTM

L&aged=0&language=SK&guiLanguage=en>. 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/1123 z 13. júla 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1123&format=HTM

L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/1180 z 22. júla 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1180&format=HTM

L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/1303 z 11. septembra 2009. 
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1303&format=HTM

L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP/09/1332 17. september 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1332&format=HTM

L&aged=0&language=SK&guiLanguage=en>. 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/1569 z 22. októbra 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 
 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1569&format=HTM

L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 
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Európska komisia, tlačová správa, IP 09/1600 z 28. októbra 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1600&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/1728 z 18. novembra 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1728&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/1730 z 18. novembra 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1730&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/1787 z 20. novembra 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1787&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 09/1915 zo 14. decembra 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1915&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP/09/1932 z 15. decembra 2009.  
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1932&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 
 

2010 
 
Európska komisia, tlačová správa, IP/10/234 zo 4. marca 2010. 
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/234&format=HTM
L&aged=0&language=SK&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP/10/1653 z 24. marca 2010. 
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/349&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP/10/1635 z 1. decembra 2010.  
 Dostupná tiež z WWW: 
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<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1635&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

 
Európska komisia, tlačová správa, IP 10/1636 z 1. decembra 2010.  
 Dostupná tiež z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1636&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 
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Web stránky GR pre hospodársku súťaž  
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<http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html>. 
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Abstrakt 
 

Reforma konceptu štátnej pomoci v EÚ 

Implementácia Akčného programu štátnej pomoci  

 
 Práca sa skladá z troch častí. Prvá časť definuje štátnu pomoc podľa článku 107 ods. 1 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V tejto súvislosti, nasledujúce termíny sú objasnené na 

základe rozhodovacej praxe súdov EÚ: „štátne prostriedky“, za akých okolností je pomoc 

„pripísateľná členskému štátu“, čo je „podnik“, čo je možné pokladať za „výhodu“ a akých 

okolností môže pomoc „narúšať hospodársku súťaž alebo hroziť narušením hospodárskej 

súťaže“. a mať „vplyv na obchod medzi členskými štátmi“. Následne, ustanovenie článku 107 

ods. 2 a ods. 3 ZFEÚ je objasnené a rozdiel medzi štátnou pomocou zlučiteľnou per se so 

ZFEÚ a štátnou pomocou, o ktorej zlučiteľnosti so ZFEÚ môže rozhodnúť Komisia, je bližšie 

ozrejmený. 

 V druhej časti sa najprv venujem princípom, na ktorých je Akčný plán založený. 

Diskusia je zameraná na úlohu „vylepšeného ekonomického prístupu“ vo všeobecnosti a 

špecificky na význam „stimulačného účinku pomoci“, „proporcionality pomoci“, „zlyhania 

trhu“ pri posudzovaní zlučiteľnosti štátnej pomoci. V tomto kontexte je podčiarknutá 

dôležitosť metódy „balansovania účinkov pomoci“. Rovnako, je vysvetlené, ako je táto 

metóda inkorporovaná do opatrení soft law. Nato sú rozobraté ciele Akčného plánu. Následne 

je tento plán sú konfrontovaný s implementáciou. V tejto súvislosti sú právne predpisy, ktoré 

si Komisia dala za cieľ prijať, konfrontované s tými, ktoré boli reálne prijaté. Táto časť 

obsahuje aj rozbor hlavných zmien, ktoré boli obsiahnuté v prijatých právnych predpisoch, 

hmotnoprávnych ako aj procesnoprávnych. Rozdiel na jednej strane medzi de minimis a 

„skupinovou výnimkou“ a na druhej strane medzi „formálnym vyšetrovaním“ a „podrobným 

posúdením“ je vysvetlený. V rámci diskusie zmien v hmotnoprávnych predpisoch sú ďalej 

spomenuté viaceré veci, ktoré boli na ich základe prijaté.  

 Tretia časť je zameraná na dočasné pravidlá štátnej pomoci v kontexte finančnej a 

hospodárskej krízy. Dotknuté dočasné pravidlá sú bližšie vysvetlené (vrátane zmien účinných 
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od 1. januára 2011). Táto časť rovnako obsahuje sekciu ohľadne vecí prijatých Komisiou v 

prospech bánk a iných spoločností nepatriacich do finančného sektora na základe dočasných 

pravidiel. Napokon, táto časť zahŕňa sekciu ohľadne pravidiel pre podporu automobilového 

priemyslu v čase krízy.  

 Práca záverom konštatuje, že je možné súhlasiť s výrokom vtedajšej komisárky N. 

Kroes, že pri napĺňaní Akčného plánu išlo „nie o revolúciu, ale o evolúciu“. Je možné rovnako 

podotknúť, že s prepuknutím ekonomickej krízy došlo aj k jeho „adapatácii“ na pomery na 

trhu v čase finančnej a hospodárskej krízy, a teda aj podpory ekonomiky ako takej v tomto 

ťažkom období. Akčný plán vo všeobecnosti naplnil očakávania, ktoré si Komisia vytýčila v 

čase jeho prijatia v roku 2004, hlavne preto, že nielen reformoval viacero hmotnoprávnych a 

procesnoprávnych predpisov ohľadne štátnej pomoci, ale vytvoril solídnu legislatívnu bázu a 

know how, pre posudzovanie schém štátnej pomoci ako aj jednotlivých vecí v čase finančnej a 

hospodárskej krízy. 
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Abstract  
 

The EU State aid reform  

The implementation of the State aid action plan 

 

 This work is divided into three sections. The first section defines State aid under the 

Article 107(1) of the Treaty of Functioning of the EU. In this regard, on the basis of the EU 

Courts case law, it is explained what the „State resources“ are, under which conditions the 

State intervention is „imputable to the State“, what can be considered as „an undertaking“ and 

„an advantage“ as well as under which conditions an aid can have „an effect on trade and 

distort (or threaten to distort) the competition on the internal market“. Consequently, Article 

107(2) and (3) of the TFEU is examined and the difference is highlighted between the State 

aid that is compatible per se on the basis of the TFEU and the State aid that may be declared 

compatible with the TFEU by the Commission. 

 The second section is first dedicated to the principles on which the Action plan of was 

based. The role of the „refined economic approach“ in general and the importance of 

„incentive effect of aid“, „market failure“ and „proportionality“ for the compatibility 

assessment of State aid in particular is discussed. In this context, the role of the „balancing 

test“ is stressed out. Moreover, it is explained how it is incorporated by the Commission in the 

soft law measures. Subsequently, the objectives of the Action plan are discussed. Indeed, legal 

texts the Commission intended to adopt are confronted with the ones adopted. This section 

likewise comprises a discussion on the main changes introduced under each legal text, 

substantive or procedural. A difference between the de minimis and „the block exempted“ 

measure on one hand and the „formal investigation procedure“ and the „detailed assessment“ 

within „the preliminary“ or „formal investigation procedure“ on the other is explained. The 

part on the changes of substantive rules also includes several important cases adopted on the 

basis of „the new rules“.  

 The third section deals with the temporary application of State aid rules in the context 

of the financial crisis and real economy crisis. All the temporary rules are further explained 
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(including the changes effective as of 1 January 2011). This section also includes a subsection 

on the Commission decision making practice which comprises the decisions taken under the 

temporary rules for banks and for companies in the real economy. Finally, it also contains a 

section on the support measures to the car industry. 

 The work concludes that it is possible to agree with the opinion of then-Commissioner 

N. Kroes that the implementation of the Action plan did not bring about „revolution but rather 

evolution“. It is also possible to underline that with the outburst of the financial crisis the plan 

was „adapted“ to the financial and real economy crisis market situation thus supporting the 

economy in this difficult period. In general, the Action plan fulfilled the Commission's 2004 

objectives mainly since it did not only reform numerous substantive and procedural State aid 

rules but also created a solid legislative basis and know how for assessment of State aid 

schemes and individual cases during the financial and real economy crisis. 
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