
Abstrakt

Obecné a individuální výjimky při poskytování státních podpor 

podle evropského práva

Tato diplomová práce pojednává o evropské právní úpravě poskytování státních 

podpor členskými státy. Vzhledem k tomu, že mohou státní podpory za určitých 

okolností ovlivnit, a také značně narušit, hospodářskou soutěž, která probíhá jak mezi 

soutěžiteli v rámci určitého členského státu, tak v rámci celého společného trhu EU, 

stanoví čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské Unie (SFEU) obecný zákaz 

jejich poskytování členskými státy. Státní podporu definuje jako finanční podporu 

v jakékoli formě (dotace, úvěr za zvýhodněných podmínek, daňové úlevy, úroková 

subvence atd.), která je vyplácena ze státních prostředků (výraz „stát“ je zde pojímán 

v širším smyslu, je jím myšlena nejen ústřední oblast státní správy, ale též celá oblast 

samosprávy), která zvýhodňuje určité podniky nebo ekonomická odvětví a narušuje, či 

je způsobilá narušit hospodářskou soutěž a nepříznivě ovlivnit obchod mezi členskými 

státy (situaci na společném trhu).

Samozřejmě, že z takového obecného zákazu musí existovat výjimky. Tyto 

výjimky jsou upravené v čl. 107 odst. 2 SFEU (obecné výjimky) a odst. 3 TFEU 

(individuální výjimky). Obecné výjimky existují celkem tři: zaprvé se jedná o podpory 

sociální povahy poskytované individuálním spotřebitelům za podmínky, že se poskytují 

bez diskriminace založené na původu výrobků; zadruhé se jedná o podpory určené 

k náhradě škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými 

událostmi; a konečně jsou zde ještě podpory poskytované hospodářství určitých oblastí 

Spolkové republiky Německo postižených rozdělením Německa, pokud jsou potřebné 

k vyrovnání hospodářských nevýhod způsobených tímto rozdělením. Na obecných 

výjimkách je specifické zejména to, že se považují za slučitelné se společným trhem 

samy o sobě, poskytování státních podpor v rámci těchto výjimek nepodléhá schválení, 

jejich uplatnění nezávisí na jakémkoli rozhodnutí Komise.  

Mnohem četněji využívány jsou ovšem výjimky individuální: zde už musí být 

poskytování státních podpor posuzováno Komisí, musí splňovat jí stanovené 

předpoklady.  Jedná se o tyto výjimky: zaprvé jsou zde podpory, které mají napomáhat 

hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou 



nezaměstnaností, krátce regionální podpory. Dále se jedná o podpory, které mají 

napomoci uskutečnění některého významného projektu společného evropského zájmu 

anebo napravit vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu. Tato výjimka 

byla hojně využívána k úhradě vysokých finančních ztrát především bankovních 

institucí, ke kterým docházelo v posledních letech v souvislosti s ekonomickou krizí. 

Třetí výjimku tvoří podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských 

činností nebo hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, 

jež by byla v rozporu se společným zájmem. Jedná se o nejšířeji vyjádřenou výjimku, 

v této kategorii je poskytováno mnoho nejrůznějších druhů státních podpor. A pak 

existuje také „kulturní výjimka“, jsou jí podpory určené na pomoc kultuře a zachování 

kulturního dědictví, jestliže neovlivní podmínky obchodu a hospodářské soutěže v Unii 

v míře odporující společnému zájmu. Konečně je tu poslední výjimka, umožňující 

vytvořit další, jiné kategorie podpor, které určí Rada rozhodnutím na návrh Komise.

Záleží na správním uvážení Komise, zda poskytnutí konkrétní státní podpory 

povolí, s tím, že ji považuje za slučitelnou se společným trhem, či zda její poskytnutí

zamítavým rozhodnutím zakáže.  Pro potřeby posuzování a schvalování státních podpor 

poskytovaných členskými státy, vydala Komise mnoho předpisů, ve formě sdělení nebo 

dokonce směrnic, které upravují a blíže určují výše zmíněné oblasti výjimek, stanoví 

podmínky, které musí slučitelná státní podpora splnit. Tato diplomová práce se mj. 

zabývá též těmito předpisy (na konci je zobrazen jejich tabulkový přehled) a uvádí též 

příklady jejich konkrétní aplikace na případy vztahující se k České republice.  

Tato diplomová práce poskytuje souborný pohled na problematiku obecných      

a individuálních výjimek, právních předpisů, na ně se vztahujících, a zmiňuje též pro 

tuto oblast nejvíce relevantní rozhodnutí Soudního dvora EU. 
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