
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 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.




