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ÚVOD

Státní podpora je v evropském prostředí hojně se vyskytujícím správně-

ekonomickým jevem s dlouholetou tradicí. „Státy měly vždy ve zvyku poskytovat 

podpory, z různých důvodů, v různých formách, mající různé účinky.“1 Některé 

evropské státy k ní tíhnou více (např. Švédsko, Dánsko, Francie) jiné méně (např. 

Velká Británie). Ačkoli to na první pohled nemusí být tolik patrné, je poskytování 

státních podpor významným projevem státní rozhodovací pravomoci a výrazným 

způsobem ovlivňuje trh. Souhrn finančních prostředků vynaložených na různé druhy 

konkrétních poskytnutých státních podpor bývá totiž velmi markantní. Státy zde mají 

rozsáhlou diskreční pravomoc. Stanovování, na který konkrétní projekt bude státní 

podpora poskytnuta, který konkrétní podnikatelský subjekt nebo které ekonomické 

odvětví bude mít na státní podporu nárok, umožňuje leckdy rozhodovat o zásadních 

tržních otázkách: Který podnik zanikne nebo nezanikne? Produkci jakého konkrétního 

zboží nebo poskytování jakých služeb, nacházejících se ve finančních potížích bude stát 

podporovat, jaké podporovat nebude? Které projekty se ve státě mají uskutečnit, které 

později nebo na soukromé bázi bez státních podpor? Stát na tyto a podobné otázky dává 

politické odpovědi ve formě stanovování podmínek a kritérií a následného poskytování 

státních podpor oprávněným žadatelům. Dalo by se říct, že je to svou podstatou 

„bohulibá“ činnost, ale není tomu úplně tak. 

Důvodem je členství příslušných evropských států v Evropské unii a její 

oprávněná snaha o vytvoření a prosazování tržně spravedlivých podmínek                  

pro optimální fungování společného vnitřního trhu a hospodářské soutěže uskutečňující 

se mezi členskými státy2.

Funkce Evropské Unie, konkrétně Evropské Komise, je v tomto směru poněkud 

nevděčná. Přestože si jsou státní orgány nejspíš dobře vědomy důvodů, proč Evropská 

Komise takovouto kontrolu poskytovaných státních podpor provádí, proč se jí vůbec 

takto detailně zabývá, „v hloubi duše“ se přece jen mohou cítit poněkud omezovány, 

mít dojem, že se jim Komise jaksi „plete“ do jejich rozhodování o politických řešeních 

                                               
1 Rubini, L.: The Definition of Subsidy and State Aid; str. 3: „Governments have always granted 
subsidies for various reasons, in various forms, and producing various effects.“
2 na základě souboru jednotlivých ustanovení Hlavy VII, Kapitoly 1 „Pravidla hospodářské soutěže“ 
SFEU se nejedná jen o jakousi „snahu“, ale přímo o povinnost, kterou byla EU pověřena
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a prioritách.3 V povědomí běžných občanů totiž nejspíš ještě pořád platí, že politik, 

který neposkytuje podpory, není dobrý politik. 

Podniky, které jsou nuceny vracet neoprávněně poskytnuté státní podpory, 

nejspíš očerňují EU o to více (vrácení finančních prostředků pro ně leckdy znamená 

markantní, někdy až likvidační, zhoršení jejich tržní situace). Přes to všechno je 

nepochybné, že ochrana hospodářské soutěže je cílem, za který se vyplatí bojovat. Bez 

hladce fungujícího tržního prostředí oproštěného od všech neoprávněně nebo netržně 

získaných výhod či naopak znevýhodnění, by společný trh čelil mnoha problémům        

a značně by to brzdilo celkový ekonomický rozvoj v rámci EU. Vytvoření                     

a prosazování podmínek pro optimální fungování hospodářské soutěže v rámci 

vnitřního trhu je proto jedním z hlavních cílů Evropské unie.

Problematika ochrany hospodářské soutěže v rámci EU je pro mě fascinující 

oblastí unijní činnosti. Už proto, že vzhledem k výraznému efektu na tržní prostředí, 

znatelnému dopadu na jednotlivé soutěžitele nebo ekonomická odvětví, který s sebou 

prosazování pravidel hospodářské soutěže přináší, musí být její právní regulace jednak 

velice detailní, aby umožnila vždy správnou reakci na tolik různorodé tržní situace, ale 

zároveň i dostatečně obecná, aby zabránila obcházení jejích jednotlivých ustanovení. 

Což je bezesporu nelehký úkol. 

Oblast regulace státních podpor, jako podoblast ochrany hospodářské soutěže, je 

velmi aktuálním tématem, skýtajícím rozsáhlý prostor pro deskripci, vytváření analýz    

a zaujímání názorů a stanovisek. 

Cílem mé diplomové práce je provést důkladnou právní analýzu pojmu státní 

podpora, uvést relevantní rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (dále jen „ESD“) 

k této problematice a upozornit na nejdůležitější výroky a závěry z nich, na to, jakým 

způsobem upřesnily a dotvořily pojem státní podpory, a též na některé z mého pohledu 

problematické konkluze. Dále je mým cílem právně analyzovat pojmy používané 

v ustanoveních o obecných a individuálních výjimkách, vytvořit přehled toho, jaké

druhy státních podpor Evropská unie považuje za slučitelné s pravidly uplatňovanými 

                                               
3 Zde bych chtěla zmínit jeden z výstižných názorů pana profesora Christiana Stadlera působícího na 
Juridicu Vídeňské univerzity, u nějž jsem měla možnost absolvovat několik zajímavých právních 
předmětů. Jeden z jeho velmi trefných a musím podotknout, že spíše neoficiálních výroků pronesených 
pro účely výuky zněl: „EU ist eine Baustelle zum Staat.“ (= „EU je rozestavěný stát.“). Plně se s tímto 
názorem ztotožňuji.
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v rámci společného trhu a uděluje „výjimku“ z obecného zákazu jejich poskytování

členskými státy. Z důvodu specifičnosti jejich úpravy jsem si dovolila z obsahu mé 

práce vypustit oblast dopravy (Transport) a oblast služeb obecného ekonomického 

zájmu (SGEI = Services of General Economic Interest). Pro lepší představu jsem        

ke každé analyzované výjimce připojila krátké shrnutí jedné Komisí schválené 

výjimky, týkající se České republiky. V závěru bych též chtěla stručně popsat, jakým 

způsobem lze vyhledat informace o státních podporách (pro nutnost orientace v četných 

a specifických zadávacích kritérií se mi vyhledávání informací zpočátku nejevilo zas až 

tak jednoduché). 

Předně bych ovšem chtěla vysvětlit, co se v evropském kontextu vlastně rozumí 

pod klíčovým pojmem ochrana hospodářské soutěže. 

1. Ochrana hospodářské soutěže v rámci Evropské unie

Výstižná definice hospodářské soutěže zní zhruba takto: „Hospodářská soutěž je 

základním mechanismem tržní ekonomiky a motivuje obchodní společnosti nabízet 

spotřebitelům produkty, které chtějí. Podporuje inovaci a tlačí ceny směrem dolu.“4

Další definici nabízí L. Rubini: hospodářská soutěž je proces, ve kterém spolu produkty 

a služby, a hlavně jejich dodavatelé, soutěží, aby posílili a upevnili svou pozici na trhu.5

Základním předpokladem k nenarušenému fungování hospodářské soutěže je 

rovnost podmínek podnikání subjektů hospodářské soutěže, soutěžitelů. Ochranu 

hospodářské soutěže tedy můžeme definovat jako vytváření rovných podmínek pro 

podnikání, jako předcházení a odstraňování praktik narušujících hospodářskou soutěž 

v rámci určitého trhu. Z pohledu Evropské unie je tímto trhem vnitřní trh, který je v čl. 

26 Smlouvy o fungování Evropské Unie (dále jen „SFEU“)6 definován jako trh 

zahrnující prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, 

                                               
4 „Competition is a basic mechanism of the market economy and encourages companies to provide 
consumers products that consumers want. It encourages innovation, and pushes down prices.“ Citát 
pochází z internetového portálu Evropské Komise, části věnované „Competition“: 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/overview_en.html
5 Rubini, L.: The Definition of Subsidy and State Aid; str. 25:„Competition is the process whereby those 
goods and services, and ultimately their suppliers, struggle with each other to strenghten and extend their 
position within the market.“
6 Úř. věst. C 83, 30.3.2010
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služeb a kapitálu v souladu s ustanoveními Smluv („Smlouvami“ se rozumí SFEU         

a Smlouva o Evropské unii – čl. 1 odst. 2 SFEU). Ochrana hospodářské soutěže spadá 

do unijní politiky „Podnikání“ (Business) a nese název Competition (=„Soutěž“ či 

„Hospodářská soutěž“). Evropská unie chrání hospodářskou soutěž ve čtyřech 

oblastech:7

1. Antimonopolní opatření (Antitrust) = Jedná se o ochranu proti 

zneužívání dominantního postavení a proti zakázaným dohodám omezujícím 

hospodářskou soutěž. Do této kategorie spadají jakékoli dohody omezující 

hospodářskou soutěž, utvářející ekonomické vazby mezi soutěžiteli a oslabující jejich 

pozici vzájemných konkurentů, zejména dohody stanovující pevné ceny, dohody 

omezující objem produkce a dohody o rozdělení trhu směřující k získání fixního tržního 

podílu či určité klientely. V případě zneužívání dominantního postavení se jedná           

o nebezpečí stanovování vyšších než tržně odpovídajících cen, utlumení inovací            

a poskytování omezenějšího výběru, ale též např. o nebezpečí prodeje za dumpingové 

ceny jako pokusu o zúžení či eliminování konkurence.

2. Kartely (Cartels) = Kartelové dohody tvoří typické a často se vyskytující 

dohody omezující  hospodářskou soutěž. Kartel tvoří skupina dvou či více původně    

na sobě nezávislých obchodních společností s podobným předmětem podnikání, která 

spolu uzavírá dohody vytvářející na trzích nerovné podmínky. 

3. Fúze (Mergers) = Spojování obchodních společností může být dvojího 

typu: může být tržně prospěšné a pro konečného spotřebitele výhodné tím, že umožní 

zefektivnění nebo zkvalitnění výroby zboží či poskytování služeb; nebo může naopak 

vytvořit dominantní postavení spojením vzniklého subjektu a přinášet všechna rizika     

a nevýhody pro hospodářskou soutěž s ním spojené. Určité obchodní fúze proto 

podléhají kontrole Evropské Komise. 

a o čtvrté oblasti pojednává moje diplomová práce: 

4. Státní podpora (State Aid)

Jak už bylo řečeno, i státní podpory mohou významným způsobem omezovat     

a narušovat hospodářskou soutěž. Zakládají totiž mezi soutěžiteli nerovnost: preferují 

                                               
7 Zde čerpám opět z portálu Evropské Komise, z přehledových článků představujících jednotlivé oblasti 
politiky (Policy areas) v rámci oddílu Competition - http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
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určité soutěžitele na úkor jiných, poskytují jim výhody – a tím nepřímo znevýhodňují 

zbylé soutěžitele, které obdobné výhody neobdrží. Z toho vyplývá, že narušení 

hospodářské soutěže zde spočívá ve zvýhodňování či znevýhodňování selektivně 

určených soutěžitelů na úkor soutěžitelů ostatních a tímto ve vytváření nerovných 

podmínek podnikání. Preferování a zvýhodňování je nutným důsledkem poskytnutí 

jakékoli státní podpory, pro její pojmovou selektivitu, tedy fakt, že se poskytuje vždy 

jen určitým soutěžitelům – určitým podnikům a určitým odvětvím výroby, a ne 

celoplošně všem soutěžitelům. Celoplošná opatření ani za státní podporu nejsou 

považována8 9 (např. plošné snížení daňových sazeb nebo plošně snížení úrokových 

měr).

Nutnost regulace státních podpor vyplývá z faktu, že společný trh EU, 

soutěžitelé, kteří se jej aktivně účastní, jsou v současné době jako konkurenti mezi 

sebou čím dál vyrovnanější, zvýhodňování jedněch soutěžitelů může mít na soutěžitele 

ostatní, tedy ty, kterým zvýhodnění poskytnuto nebylo, až likvidační dopad. Vzhledem 

k za současného stavu dosažené vyrovnanosti tržních podmínek soutěžitelů může mít    

i státní podpora nijak mimořádného rozsahu velmi patrné důsledky. Lze to přirovnat 

například ke kvalitativně vyrovnaným, tedy srovnatelným výrobkům prodávaných 

v supermarketech – i nepatrné snížení ceny o pár korun je způsobilé změnit 

spotřebitelské návyky kupujících tím, že si koupí zlevněné obdobné zboží, aniž by to 

měli jinak prvoplánově v úmyslu, aniž by toto zboží kupovali běžně. Koneckonců právě 

toto je vlastně mnohdy důsledkem státních podpor, které se EU snaží zakazovat či 

omezovat: Příjemce státní podpory obdrží peníze navíc, ne v rámci svého tržního zisku, 

ale z peněz fiskálních, tyto prostředky mu umožní nenést náklady, které by jinak nést 

musel, zvýší tedy svůj zisk, čímž je mu umožněno snížit ceny svých produktů nebo 

služeb, což ho zvýhodňuje vůči konkurenci a dochází k nárůstu jeho tržního podílu 

právě tím, že spotřebitelé přesměrují své spotřební preference směrem k levnějším 

cenám. Přičemž těchto levnějších cen soutěžitel nedosáhl svým efektivním tržním 

chováním, ale subvencí ze státních prostředků. 

                                               
8 „General measures open to all enterprises are not covered by Article 107 of the Treaty on the 
Functioning of the European Union (TFEU) and do not constitute State aid.“ („Na všeobecná opatření 
týkající se všech podnikatelských subjektů se nevztahuje čl. 107 SFEU a nezakládají tímto státní 
podporu.“)  - http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html
9 viz dále zmíněné rozhodnutí ESD C-143/99 Adria-Wien Pipeline
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Obdobná je situace soutěžitelů, kteří se pohybují na hranici tržní existence         

a neexistence, často zapříčiněné převážně svým vlastním neefektivním tržním 

chováním, kterým přijetí státní podpory umožní vyrovnat své ceny úrovni tržně 

schopnější konkurence, aniž by tímto vlastně poskytovali lepší služby. Změna ceny je 

zde opět subvencovaná, tedy jaksi nezískaná vlastním úsilím. 

Tyto dva předchozí typy subvencování se ovšem už nevyskytují příliš často, 

většinou si státní orgány dobře rozmýšlejí, komu bude státní podpora poskytnuta           

a jejím přiřknutím si od soutěžitele slibují především určitý celospolečenský přínos, 

tedy zkvalitnění jeho výrobků nebo služeb, investování do nových technologií. Státní 

podpory tedy bývají účelově vázané, soutěžitel si jimi většinou už nemůže jen snížit 

ztrátu či navýšit zisk. 

Ovšem ani tato společensky přínosná varianta poskytování státních podpor se 

EU „nepozdává“, z prostého důvodu, že i tímto způsobem soutěžitel nenese náklady   

na vylepšení či zkvalitnění výsledků svého podnikání, což jsou naprosto běžné tržní 

náklady, které si nesubvencovaní soutěžitelé musí nést sami, čímž jsou oproti 

podporovaným soutěžitelům v nevýhodě. 

Poskytování státních podpor proto podléhá kontrole Evropské Komise v podobě 

povinného oznamování záměrů k poskytnutí státních podpor nad určitou výši                 

a případného povolovacího řízení (formální vyšetřovací řízení). „Přísný charakter 

regulace státních podpor odráží zásadní negativní postoj komunitárního soutěžního 

práva k cizím zásahům do soutěžního prostředí. Je výrazem omezení suverenity 

členských států ve smyslu limitování možností jejich jednání jako hospodářsko-

politických subjektů.“10

Podle čl. 108 SFEU má Komise zvláštní pravomoc rozhodovat o slučitelnosti 

státních podpor se společným trhem. Postup, který při takovém posuzování slučitelnosti 

uplatňuje, je regulován v nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k článku 9311 Smlouvy ES.12 Útvary Evropské Komise příslušnými 

k posuzování státních podpor jsou, podle oblasti své působnosti, tři Generální 

                                               
10 Tichý, L. a kol.: Evropské právo; str. 592
11 Čl. 93 byl v konsolidované verzi Smlouvy o ES z roku 2002 přečíslován na čl. 88. Po tom, co 1. 12. 
2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, byla Smlouva o ES přejmenovaná na Smlouvu o 
fungování Evropské Unie (=SFEU) a čl. 88 SES se stal čl.108 SFEU (stejnětak se článek 87 Smlouvy ES 
změnil na článek 107 SFEU).
12 Úř. věst. L 83/1999, 27. 3.1999
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ředitelství (Directorate General neboli „DG“): DG Competition (Generální ředitelství 

pro hospodářskou soutěž), Agriculture and Rural development DG (Generální 

ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova) a Fisheries and Maritime Affaires DG

(Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov).

Na základě zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 

podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, byl na území ČR pověřen 

poradenskou, koordinační a kontrolní činností Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

(ÚOHS). „Poradenství se týká především aplikace unijního práva státní podpory           

a specifik řízení před Komisí, včetně posouzení, zda konkrétní poskytovatelem 

navržené opatření je veřejnou podporou, či nikoliv. Úřad mj. vykonává dozor nad tím, 

zda jsou plněna pravomocná rozhodnutí Komise o veřejné podpoře.13

Ohledně účelu kontroly státních podpor uvádí literatura následující: „Kontrola 

státních podpor prováděná ES se po dlouhá léta, téměř po desetiletí, nacházela ve stavu 

relativního klidu. Existovala, vykonávajíce skromně svou povinnost. Nebyla středem 

pozornosti, spíše naopak, často se o ní mluvilo jako o „ošklivém káčátku“ soutěžního 

práva ES. Spolu s dovršením vnitřního trhu (zrušení cel a harmonizace národních úprav 

vztahujících se k volnému pohybu ekonomických faktorů), přibývajícími 

liberalizačními či privatizačními trendy a koordinací ekonomických politik,                   

a přechodem monetární politiky (na ES/EU) (pro členy eurozóny), vstoupila úprava 

kontroly státních podpor v SES nevyhnutelně do popředí zájmu. Státní podpory se staly 

v poslední době jedním z nejvíce viditelných nástrojů průmyslové politiky v rukách 

členských států.“14 15

                                               
13 Čtvrtníková, I. a kol.: Veřejná podpora a veřejné zakázky po vstupu do EU - průvodce pro obce            
a města; str. 69; viz též http://www.compet.cz/verejna-podpora/
14 Rubini, L.: The Definition of Subsidy and State Aid; str. 59:„ EC State aid control has been in a 
situation of relative quiescence for many years, almost decades. It was there, modestly performing its 
duty. It was not in the spotlight, quite the contrary, often being referred to as the „ugly duckling“ in EC 
competition law. With the completion of the internal market, the increasing liberalization/privatization 
trends and coordination in economic policies, and the devolution of monetary policies (for Euro-zone 
Members), the provisions of the EC Treaty on State aid control have inevitably come into preminence. 
State aid has become one of the latest, most visible tools of industrial policy in hands of Member States.“
15 Tomu odpovídá i komentář v úvodu k publikaci Jurčík, R. a kol.: Právní úprava veřejné podpory 
v České republice (vydané v roce 2001); kde autoři poukazují na nedostatek ucelené odborné literatury, 
týkající se státních podpor, a samozřejmě na „novost“ problematiky pro českou odbornou veřejnost (před 
vstupem do EU státní podpory takovýmto způsobem regulovány nebyly). Dle mých osobních zkušeností 
jsem též získala dojem, že většina odborné literatury k tématu státní podpory vznikala teprve od roku 
1998 do současnosti, kdy začalo být toto téma čím dál více aktuální.
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V další publikaci se taktéž píše, že praktický význam právní úpravy státních 

podpor zůstával až do poloviny 80. let minulého století relativně omezený. Od té doby 

ovšem začal počet řízení pomalu stoupat.16

2. Definice pojmu státní podpora

V literatuře se užívá zejména těchto tří pojmů: státní podpora, státní subvence   

a veřejná podpora.

Pojem „státní podpora“ a „státní subvence“ jsou vzájemnými synonymy. Pojem 

„veřejná podpora“ je pojem o něco širší, jehož obsah chce vyjádřit to, že se nemusí 

jednat jen přímo o státní podporu, ale i o podporu poskytovanou územními 

samosprávnými celky nebo jinými veřejnoprávními (ale i soukromoprávními) 

institucemi navázanými na stát nebo na ony samosprávné celky nepřímým způsobem.

Nadále budu v mé práci používat pojmy státní podpora nebo státní subvence, 

protože mi vzhledem k jejich cizojazyčným ekvivalentům – angl. State Aid, něm. 

Staatsbeihilfe nebo Beihilfe, a též vzhledem k evropskému vymezení pojmu stát,          

o kterém bude řeč níže, přijdou jasnější a výstižnější.17

Státní podporu lze definovat jako finanční či materiální podporu či výhodu 

poskytovanou ze státních (v širším pojetí, tedy ve smyslu veřejných) prostředků 

subjektům soukromého práva. 

Forem, ve kterých lze státní podporu poskytovat, existuje velmi mnoho.             

I v budoucnu budou nepochybně vznikat další a další formy, protože podmínek, které 

vymezují oprávněné příjemce spolu s kritérii, které tito musí naplnit pro získání 

podpory, a též účelů, pro které je vhodné nebo dokonce potřebné podporu poskytnout, 

je nepřeberné a nekončící množství. To poukazuje na nutnost širší definice, neboť 

                                               
16 Heidenhain, M.: European State Aid law; str. 8
17 Jurčík, R. a kol.: Právní úprava veřejné podpory v České republice; str. 7 - k pojmu státní podpora 
stanoví následující: „V dosavadní odborné literatuře se nepoužívá ujednocená terminologie. Někteří 
autoři se přiklánějí k pojmu státní podpora, což je doslovný překlad pojmu „State Aid“. Zákon (již 
zrušený zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře; jednalo se o přechodnou úpravu této problematiky před 
vstupem ČR do ES/EU) hovoří o veřejné podpoře, což je příhodnější označení, neboť podpora nemusí 
být poskytnuta pouze ze strany státu, ale např. samosprávnými jednotkami, vždy však plyne z veřejným 
prostředků.“
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taxativní výčet konkrétních forem státní podpory by bylo možno velice snadno 

obcházet vytvářením jemných a nevýznamných nuancí, které by tu kterou podporu 

vyvázaly z podřaditelnosti pod určitou konkrétní formu státní podpory. 

Z toho důvodu evropská úprava záměrně zvolila velmi širokou definici, 

vymezující pojem státní podpory pouze čtyřmi dostatečně obecnými definičními znaky. 

Státní podpora je vymezena v primárním právu, a to v čl. 107 odst. 1 SFEU 

následujícím způsobem: 

„Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které 

narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité 

podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými 

státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy (= SEU a SFEU) jinak.“

Z definice tedy vyplývají následující definiční znaky pojmu státní podpora 

podle evropského práva:

1. definiční znak: podpora v jakékoli formě

Tento znak vyjadřuje výše zmíněnou úvahu o záměrném nevymezení forem 

státní podpory pro jejich spontánní a kontinuální vývoj a z toho vyplývající důsledek, 

že forma státní podpory nehraje jako definiční kritérium žádnou roli.18 19

Vnější forma právní úpravy, na jejímž základě je ta která státní podpora 

poskytována (zákon, směrnice, správní akt, veřejnoprávní či soukromoprávní smlouva), 

je rovněž irelevantní. Nedělá se též rozdíl mezi jednorázově udělenou státní podporou 

(tzv. ad hoc podpora) a režimem podpory (tj. určité schéma poskytování státních 

podpor, které se uplatní na více příjemců v určitém časovém období).20

2. definiční znak: podpory poskytované státem nebo ze státních prostředků21 22

                                               
18 k rozšíření tohoto kritéria viz dále zmíněné rozhodnutí ESD 173/73 Itálie vs. Komise
19  též platí, že i pouze dočasně poskytnutá státní podpora je státní podporou – viz dále zmíněné 
rozhodnutí ESD T-67/94 Ladbroke
20 Heidenhain M.: European State Aid Law; str. 19
21 výhody získané ze soukromých prostředků, byť získané vlivem určitého státního opatření, které ovšem 
nebylo poskytnuto se záměrem udělit podporu (např. daňové opatření), se za státní podporu nepovažují –
viz dále zmíněné rozhodnutí ESD 82/77 Van Tiggele
22 Soud prvního stupně ovšem později judikoval, že i ony prostředky z rukou soukromých subjektů 
mohou představovat státní podporu, to ale pouze za určitých velmi specifických podmínek – viz dále 
zmíněné rozhodnutí Soudu prvního stupně (nyní Tribunálu) T-67/94 Ladbroke
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Na tomto místě je nezbytné vysvětlit pojem „stát“ - „státní“, tak jak je vnímán    

v evropské právní úpravě – tedy velmi široce. Z judikatury Evropského soudního dvora 

je třeba chápat pod pojmem „stát“ nejen ústřední státní moc a ústřední státní orgány, ale 

též regionální (oblastní) a lokální (místní), tedy samosprávné orgány.23 Důvodem 

tohoto širokého vymezení byla nepochybně snaha o zjednodušení. Samospráva zajisté 

hraje zásadní roli uvnitř jednoho konkrétního státu, ovšem navenek, pokud se jedná      

o rovinu evropskou, tedy rovinu členských států, není obecně zapotřebí rozdíly mezi 

státem a samosprávou činit, protože členský stát vystupuje navenek jako celek se všemi 

svými regiony. Nadále budu v textu používat pojmy „stát“a „státní“ právě podle tohoto 

širšího pojetí.

Kategorie „ze státních prostředků“ je rovněž velmi široká,24 spadají do ní jednak 

prostředky různých státních fondů, právnických osob pod přímou nebo nepřímou 

kontrolou státu, tak prostředky samosprávných korporací a jimi kontrolovaných 

právnických osob, a též prostředky soukromých právnických osob, pověřených 

redistribucí veřejných prostředků.25 26 27   

Kategorie právnických osob kontrolovaných přímo nebo nepřímo státem nebo 

samosprávou je zvláště významná, protože to bývají kapitálově velmi silné subjekty. 

Jedná se totiž většinou o obchodní společnosti, tedy o soukromoprávní subjekty, nikoli 

veřejnoprávní (jako např. státní podniky, které do výše zmíněné kategorie lze zařadit

zcela bezpečně), takže by se evropské omezení poskytování státních podpor dalo tímto 

způsobem lehce obcházet. Do „veřejnoprávní“ kategorie je posouvá právě jejich 

návaznost na stát nebo samosprávu. 

Přímou kontrolu zakládá zejména vlastnictví nadpolovičního podílu                  

na základním kapitálu, nebo na jiném základě vykonávaná kontrola a ovlivňování 

statutárních orgánů společnosti (např. golden shares, kdy stát sice nevlastní 

odpovídající nadpoloviční podíl základního kapitálu, ale vykonává na společnost 

takový vliv, jako kdyby jej vlastnil). 
                                               
23 např. rozhodnutí ESD 323/82 Intermills
24 podmínkou ovšem je, aby stát mohl s prostředky nakládat, ne např. pouze zřídit obecnými právními 
předpisy možnost, aby určitá veřejná instituce směla vybrat od svých členských subjektů určité 
prostředky – viz dále zmíněné rozhodnutí ESD C-345/02 Pearle 
25 Kincl, M.: Veřejná podpora v EU; str. 14
26 upřesněním tohoto pojmu se ESD zabývá např. v rozhodnutí 290/83 Komise vs. Francie, v rozhodnutí 
C-305/89 Itálie vs. Komise nebo v dále zmíněném rozhodnutí 78/76 Steinike
27 všechny investice podniků kontrolovaných státem ovšem nemusí být nutně státní podpory – viz dále 
zmíněné rozhodnutí ESD C- 482/99 Stardust Marine 
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Nepřímé kontrole odpovídá státní kontrola vykonávaná prostřednictvím 

soukromoprávního subjektu, který je rovněž sám státem kontrolován, typicky 

holdingová společnost kontrolující její členské společnosti.

Poslední kritérium upřesňující tento definiční znak, je kritérium rovněž vzešlé 

z judikatury ESD, a to, že k tomu, aby určité opatření spadalo do definice státní 

podpory, musí přímo či nepřímo zatížit státní rozpočet, tedy, že fiskální prostředky 

musí být buďto vydány (např. dotace) nebo nevybrány (např. daňové úlevy).28 Toto ve 

své podstatě zužující vymezení vylučuje z definice zvýhodňující administrativní státní 

opatření, která stát „nic nestojí“ (např. udílení veřejných zakázek bez výběrového 

řízení). Takováto opatření už tedy podle evropské úpravy nespadají do pojmu „státní 

podpora“.  

3. definiční znak: podpory, které zvýhodňují určité29 podniky nebo určitá 

ekonomická odvětví a tím narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž

Pod pojmem podnik nebo ekonomické odvětví se rozumí každý soukromoprávní 

i veřejnoprávní podnikatelský subjekt,30 nehledě na jeho právní či organizační formu.

Dále platí i to, že podnik, který podporu přijímá a podnik, který z ní těží výhody, 

nemusí být nutně ten samý subjekt.31

Co se týče způsobilosti narušit nebo skutečného narušení hospodářské soutěže, 

požaduje ESD, aby měla domněnka způsobilosti narušení hospodářské soutěže reálné    

a objektivní odůvodnění, zakládající se alespoň na stručné analýze trhu32 (která ovšem 

bývá v případě státních podpor spíše obecná a zevrubná v protikladu k analýzám např. 

v oblasti kartelového práva nebo práva fúzí a akvizic). Hrozba narušení soutěže musí 

být reálná.33 Z rozhodovací praxe Komise lze vyčíst, že považuje prakticky každou 

státní podporu za způsobilou narušit hospodářskou soutěž. Osobně si v obecné rovině 

nedokážu představit případ, kdy se zvýhodňuje a přitom to nezakládá nerovnost.34

                                               
28 rozhodnutí ESD C- 379/98 Preussen Elektra AG vs. Schleswag AG
29 státní podpora musí být selektivní – opatření zvýhodňující plošně a bez rozdílu všechny podniky či 
ekonomická odvětví není státní podporou – viz dále zmíněné rozhodnutí ESD C-143/99 Adria-Wien 
Pipeline
30 viz dále zmíněné rozhodnutí ESD 78/76 Steinike
31 Heidenhain,M.: European State Aid Law; str. 19
32 D´Sa, R. M.: European Community Law on State Aid; str. 79
33 Kincl, M.: Veřejná podpora v EU; str. 19
34 ovšem pokud opatření sice zvýhodňuje, ale primárně k tomu nesměřuje a nemá to za cíl, nemusí vůbec 
jít o státní podporu - viz dále zmíněná spojená rozhodnutí ESD 72/91 a 73/91 Sloman Neptun
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Domnívám se, že tento požadavek ESD vznesl hlavně za účelem řádného odůvodnění 

oné domněnky o způsobilosti narušení hospodářské soutěže určitou státní podporou.   

4. definiční znak: podpory, které ovlivňují obchod mezi členskými státy

Pod pojmem „obchod“ je třeba rozumět výměnu zboží, služeb, včetně 

platebního styku.35 Ovlivňování obchodu mezi členskými státy EU je ovšem pojímáno 

opět velmi široce. Vztahuje se jak na soutěžitele exportující do jiného či jiných 

členských států EU, kdy získaná podpora vytváří lepší konkurenceschopnost při 

exportu, tak na soutěžitele podnikající výlučně vnitrostátně, kteří tím, že jim získaná 

podpora umožní upevnit si v domovském státě svoji pozici, ztěžují nebo dokonce 

znemožňují vstup na trh zahraničním soutěžitelům, tedy znevýhodňují import. O státní 

podporu, která obchod mezi členskými státy neovlivňuje (přesněji její vliv je jen 

zanedbatelný), se jedná snad pouze v případě státní podpory méně významného 

rozsahu, mající pouze lokální dopad.   

Pouze reálné, na objektivních ekonomických ukazatelích stojící ovlivnění 

obchodu mezi členskými státy je relevantní, pouhá možnost ovlivnění obchodu zde 

tedy nepostačuje (na rozdíl od znaku možnosti narušení nebo reálného narušení 

hospodářské soutěže).36 Jestli k ovlivnění obchodu ovšem dochází ve větší či menší 

intenzitě, už směrodatné není, rozhodovací praxe Komise tedy ze splnění tohoto znaku 

nevylučuje ani podpory v malé výši, ani příjemce s menšími tržními podíly.37   

Minimální definice pojmu státní podpora se dle znění jedné z publikací skládá 

z nejméně těchto tří zásadních prvků: zaprvé se jedná o druh veřejné činnosti, zadruhé 

je to poskytnutí ekonomické výhody a za třetí má tato výhoda vliv na hospodářskou 

soutěž.38  

                                               
35 Kincl, M.: Veřejná podpora v EU; str. 21
36 Kincl, M.: Veřejná podpora v EU; str. 22
37 viz dále zmíněná rozhodnutí ESD 730/79 Philip Morris,  259/85 Francie vs. Komise a 142/87
Tubemeuse
38 Rubini, L.: The Definition of Subsidy and State Aid; str. 19: „Three elements emerge as essential to a 
minimal, even commonsensical, notion of subsidy: first, a form of public action; secondly, the grant of an 
economic advantage; thirdly, an impact on the competitive process.“
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Konečně „pojem neslučitelnosti státní podpory se společným trhem je vykládán 

extenzivním způsobem tak, že se svým významem rovná zákazu státní podpory.“39

3. Nejčastější formy státní podpory

Nyní bych chtěla nastínit ty formy státní podpory (aid instruments), které se 

v praxi vyskytují nejčastěji. Jsou jimi: dotace, úvěr, daňové úlevy, prominutí plateb 

sociálního a zdravotního pojištění, prodej pozemků za zvýhodněnou cenu, navyšování 

základního kapitálu státními orgány, kapitalizace pohledávek, odkupy nebonitních 

pohledávek, státní záruky, privatizace.40

Pro srovnání: M. Heidenhain uvádí ve své publikaci následující druhy státních 

podpor: kapitálové příspěvky a převzetí ztrát; poskytování jiných hotovostních benefitů 

(dotace, úvěry); převzetí eventuální odpovědnosti (ručení, jistota); nákup a prodej 

vlastnických podílů; nákup a prodej nemovitostí; výstavba infrastruktury; poskytování 

služeb; vynětí z povinnosti odvádět daně a poplatky nebo jejich snížení; vynětí              

z povinnosti platit příspěvky na sociální zabezpečení nebo jejich snížení; udělení 

výjimky z obecně aplikovatelných právních předpisů; odkup pohledávek.41

Příručka Veřejná podpora a veřejné zakázky po vstupu do EU uvádí tyto formy 

státních podpor: státní odškodné, konverze dluhu na kapitál, úvěrová ztráta, půjčka      

za základní jmění, grant/dotace, úroková subvence (interest subsidy), ztráta zisku (debt 

write-off), parafiskální daně, snížení sociálních dávek, daňová úleva/daňový bonus, 

odklad daně/zrušení, sleva na dani, úvěrová ztráta, kmenový kapitál, státní odškodné, 

záruka, snížení nájemného, návratný grant/návratná dotace (reimbursable grant/ 

repayable advances), zvýhodněná půjčka, snížení základu daně, snížení daňové 

sazby.42    

Jelikož tyto formy státních podpor jsou jen ty nejčastěji se vyskytující, je třeba 

mít na paměti, že kromě nich existuje ještě mnoho dalších forem státních podpor, ať už 

                                               
39 Tichý, L. a kol.: Evropské právo; str. 592
40 v celém třetím bodu mé osnovy vycházím ze členění a ze znění publikace Kincl, M.: Veřejná podpora 
v Evropské unii; str. 31-54
41 Heidenhain,M.: European State Aid Law; str. 19
42 Čtvrtníková, I. a kol.: Veřejná podpora a veřejné zakázky po vstupu do EU - průvodce pro obce a 
města; str. 56
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formou zásadně odlišných nebo spočívajících pouze v modulacích forem nejčastějších. 

Tento fakt též odpovídá unijní definici, která s touto mnohostí počítá, a proto se 

vztahuje na státní podpory v jakékoli formě. Přitom platí, že ani nemusí docházet         

ke skutečnému nebo bezprostřednímu transferu finančních prostředků (tak jak je to 

např. v případě státních záruk).

Judikatura ESD dovodila, že pojem státní podpora je širší než pojem subvence. 

Zahrnuje nejen aktivní podporu, ale také různé formy opatření, která snižují náklady, 

které by podnikatelský subjekt za normálních okolností byl povinen nést, a která tímto 

mají srovnatelný účinek jako subvence.43

3. 1 Dotace

Dotace neboli granty (direct grant) jsou bezesporu „nejokatější“ formou 

státních podpor, protože spočívají v přímých platbách tedy přímých přesunech 

finančních prostředků, ať z celostátního rozpočtu nebo z rozpočtů samosprávných celků 

(nadále v tomto smyslu budu používat výraz „státní“ v onom širším evropském smyslu, 

tedy jak celostátní, tak týkající se samosprávy), k soukromoprávním podnikatelským 

subjektům, tedy soutěžitelům jako příjemcům. To, že zakládají selektivní státní 

podporu narušující hospodářskou soutěž netřeba zdůrazňovat.

3. 2 Úvěr

Další neméně populární formou státní podpory je úvěr, respektive úvěr             

za zvýhodněných podmínek (soft loan), za takových, jaké by podnikatelský subjekt 

běžným způsobem nezískal. V právu EU dosud neexistuje předpis, který by přímo         

a detailně reguloval, které úvěry státní podporu zakládají a které ne. Evropská 

rozhodovací praxe tedy v případě tohoto určování postupuje tak, že provedla negativní 

definici, a to tak, že vymezila znaky úvěrů „nezávadných“, kdy se o státní podporu 

nejedná, takto:

 jakákoli banka, či jiný soukromoprávní subjekt, by byla ochotna takovýto úvěr 

za běžné situace na trhu poskytnout 

                                               
43 viz dále zmíněný rozsudek ESD Adria-Wien Pipeline C-143/99, č. 38; rozsudek ESD C-387/92 Banco 
Exterior de España, č. 13; rozsudek ESD C-200/97 Ecotrade, č. 34
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 úvěr je poskytnut za běžných tržních podmínek (k těmto podmínkám se řadí 

např. úroková míra, zajištění úvěru)

Mohou nastat i případy, kdy banka poskytne nápadně výhodnou půjčku 

podnikatelskému subjektu, kterému poskytuje úvěry již dlouhodobě, jež se sice nachází 

v tíživé finanční situaci a na takovou půjčku by za normálních okolností nedosáhl, 

kterému ale pravděpodobně bude poskytnuta státní podpora proto, že stát má zájem     

na jeho zachování, ať už pro velký počet zaměstnanců nebo pro hospodářský význam, 

který nese. Banka jakoby jeho potíže se splácením úvěru přehlíží a nepromítne je        

do výše úrokových sazeb nebo poskytne úvěr i přes nedostatečné zajištění úvěru 

(podnikatelský subjekt nedisponuje majetkem, který by pokryl úhradu úvěru v případě 

nesplacení), protože si slibuje, že vlivem státní podpory se jeho schopnost úvěr splácet 

zlepší a ona dostane zpět své vložené prostředky. Situace na trhu, která umožňuje 

poskytnutí takového úvěru, se dá označit za mimořádnou, protože neodpovídá běžným 

tržním podmínkám a takový úvěr proto nespadá do kategorie úvěru, které jsou banky či 

jiné subjekty za běžné situace na trhu ochotné poskytovat.

3. 3 Daňové úlevy

Daně jsou povinnými platbami soukromých subjektů vyvíjejících ekonomickou 

aktivitu na daném území, v jejímž důsledku buď mají nějaké příjmy, vytvářejí zisk 

nebo vlastní jakýkoli hmotný či nehmotný majetek, ve prospěch rozpočtu státu, který je 

na daném území oprávněn daně vybírat. Platba daní tedy představuje běžný náklad 

každé fyzické či právnické osoby, která buď podniká, nebo něco vlastní. 

Pod pojmem daňová úleva (tax allowance) se rozumí to, kdy určitému subjektu, 

který by za normálních okolností byl povinen určitý druh daně zaplatit (tak jako každý 

jiný s ním srovnatelný subjekt), se platba této daně buď podstatně omezí (tax base 

reduction, tax rate reduction), zcela odpustí, subjekt je od daně osvobozen, nebo se 

odročí jejich splatnost (tax deferment). Takto zvýhodněný subjekt tedy není nucen nést 

náklad, který by jinak nést musel, finanční prostředky neodvedené jako daň mu tedy 

zbydou. A ty právě vyjadřují výši získané státní podpory, neboť do státního rozpočtu 

nepřitečou prostředky, na které by jinak měl stát nárok. V rámci této státní podpory 
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tedy stát finanční prostředky nevydává, ale postrádá je jako neobdržené příjmy státního 

rozpočtu.44  

3. 4 Prominutí plateb sociálního a zdravotního pojištění

Platby sociálního a zdravotního pojištění lze ve své podstatě pokládat za jakýsi 

specifický a účelově určený druh daní, jedná se též o povinná plnění uložená na základě 

zákonných předpisů určená na veřejně prospěšné účely (zájem na dobrém zdraví           

a hmotném zabezpečení občanů je vedle individuální zájmu každého jedince též 

zájmem státním). Prominutí plateb sociálního a zdravotního pojištění (reduction of 

social security contribution) je tedy velmi podobným podpůrným opatřením jako 

daňová úleva. Sociální a zdravotní pojištění jsou podnikatelské subjekty povinny platit 

za své zaměstnance, jsou to pro ně též běžné náklady, s kterými je nutno počítat. Jejich 

prominutí příslušnými státními orgány zakládá pro dotčené podnikatelské subjekty 

výhodu oproti jejich konkurenci, nenesou náklady, které by za normálních okolností 

nesli tak jako všechny ostatní subjekty. Výše neodvedených prostředků je výší 

poskytnuté státní podpory. 

3. 5 Prodej pozemků za zvýhodněnou cenu

Tato forma státní podpory spočívá v tom, že je podnikatelským subjektům 

nabízen ke koupi a následně prodán pozemek, u kterého je už zpravidla zavedená 

veškerá k podnikání potřebná infrastruktura (zejména přívody vody, elektřiny, 

telekomunikační sítě, napojení na kanalizaci),45 přičemž prostředky vynaložené           

na zavedení této nezbytné infrastruktury nejsou zahrnuty do kupní ceny, nebo jsou 

zahrnuty jen částečně. Kupní cena je tedy až příliš výhodná vzhledem k dobré 

vybavenosti pozemku, neodpovídá běžné tržní kupní ceně za srovnatelný pozemek. 

Státní podpora tedy spočívá v této úspoře nákladů za vybudování nezbytné 

infrastruktury, které by nesubvencovaný podnikatelský subjekt nebyl ušetřil, protože by 

                                               
44 Komise vydala Sdělení č. 98/C 384/03 o aplikaci pravidel státní podpory v oblasti přímých daní, kde 
m.j. přesně stanoví, za jakých podmínek se daňová opatření považují za státní podporu.
45 Kincl, M.: Veřejná podpora v EU; str. 33
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je sám musel vynaložit na její vybudování, resp. koupil by pozemek za cenu dražší.     

O příliš nízkou kupní cenu se jedná, pokud to potvrdí nezávislý znalecký posudek.46

Pokud je například kupec pozemku vybrán ve výběrovým řízení, kterého se 

může na základě dostupně zveřejněných informací (podle rozsahu na pozemku 

zamýšlené investice v příslušných celostátních nebo mezinárodních médiích) o jeho 

konání účastnit jakýkoli podnikatelský subjekt, nejde o poskytování státní podpory, 

protože výhoda sice existuje, ale možnost jejího dosažení je dostupná všem 

zainteresovaným, opatření tedy nenarušuje hospodářskou soutěž.

3. 6 Navyšování základního kapitálu státními orgány

Je běžnou praxí, že státy mívají v pozici akcionářů či společníků obchodních 

společností podíly na jejich základním kapitálu, na jehož základě spoluvytváří zásadní 

rozhodnutí ohledně spoluvlastněné společnosti, mají vliv na její řízení. Stát zde 

vystupuje v roli subjektu soukromého práva. Navyšování základního kapitálu

(provision of risk capital), jehož prostřednictvím společnost dostane k dispozici 

finanční prostředky, patří k esenciálním obchodním praktikám a postupům, ani vlastník 

v podobě státu nemůže být při použití tohoto institutu nijak omezován, zvlášť když se 

účastní soukromoprávních vztahů. 

Státy ovšem v těchto případech často zneužívají své dvojí role, protože sice zde 

mají vystupovat jako subjekt soukromoprávní, ale leckdy nechávají účinkovat i svoje 

veřejnoprávní postavení a pravomoci z toho vyplývající, především fakt, že disponují 

státními finančními prostředky. V konkrétním případě např. kapitál navýší 

nepřiměřeným způsobem a překročí tím na trzích obvyklou míru navýšení kapitálu,        

i možnosti konkurence, což má za následek, že subjekt se státní účastí získává finanční 

výhodu – státní podporu. Je celkem obtížné určit hranici, kde se jedná o běžné navýšení 

základního kapitálu nenarušující hospodářskou soutěž a kde již jde o státní podporu.47

                                               
46 V této oblasti Komise též vydala předpis – Sdělení č. 97/C 209/03, týkající se státní podpory obsažené 
v prodejích pozemků a budov ze strany státních orgánů, který stanovuje podmínky, za kterých se 
takovéto opatření za státní podporu nepokládá a za kterých ano.
47 Za tímto účelem byl vydán unijní předpis „Aplikace čl. 87 a 88  na podíly státních institucí“- viz Kincl, 
M.: Veřejná podpora v EU, poznámka pod čarou 51, str. 35
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Jako kritérium zde slouží zejména princip soukromého investora,48 což je zcela zásadní 

princip v podstatě pro celou oblast státních podpor.

Tento princip vyjadřuje, aby počínání státu v roli soukromého subjektu bylo 

vedeno cílem maximalizace zisku, což je cíl, kterým se běžně řídí všechny 

podnikatelské subjekty na trzích. To znamená, že se po státu požaduje, aby jeho cíl byl 

shodný s cílem dalších soukromoprávních soutěžitelů, a aby jeho ekonomická 

rozhodnutí tomuto cíli odpovídala, i přesto, že by si stát jako veřejný subjekt mohl 

dovolit jednat tržně neefektivně a naplňovat úplně jiné cíle (např. politické či sociální). 

Státy například často navyšují základní kapitál dlouhodobě prodělečným subjektům 

v naději na udržení pracovních míst, a návratnost investice pro ně není určujícím 

kritériem, čímž ve své podstatě podnikatelskému subjektu poskytují dotaci. Subjekt, 

který by jinak finančně nepřežil, tímto dostává tržní výhodu. Tržní výhodu ale dostává 

též finančně zdravá společnost se státním podílem, které je navýšen kapitál, pokud se 

tak děje v situaci, kdy to není tržně výhodné. Důležitým indikátorem zde je okolnost, 

zda se k navýšení základního kapitálu svými vklady připojí i zbývající nestátní 

akcionáři či společníci podnikatelského subjektu, u nichž se předpokládá běžné tržní 

chování. 

3. 7 Kapitalizace pohledávek

Tato forma státní podpory se pro její v zásadě nízkou efektivitu v současnosti již 

netěší takové oblibě, byla ovšem hojně využívaná v minulosti u podnikatelských 

subjektů, které dlužily státu (což mnohdy souviselo s přechodem postsocialistických 

zemí na tržní hospodářství, tak jako v případě České republiky). Vzhledem 

k povětšinou špatnému hospodářskému stavu těchto podniků nebyla šance na splacení 

pohledávek státu příliš velká a situace se tedy vyřešila tak, že stát své pohledávky 

kapitalizoval, jinými slovy místo dlužných částek, které by pravděpodobně neobdržel, 

obdržel účast na podnikatelských subjektech, jejich obchodní podíly. Tomuto v zásadě 

tržnímu rozhodnutí se ovšem dal vytknout jeden podstatný fakt, a to, že většina podniků 

i přes takovéto významné snížení svých závazků nedokázala zlepšit svou hospodářskou 

situaci, nezačala být zisková a tudíž státu ze svého podnikání žádné podstatné finanční 

                                               
48 Bellamy, Ch., Child, G. D.: European Community Law of Competition; str. 1219 – 1220 - princip 
soukromého investora = the „market economy investor“principle 
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obnosy, které by mohly zajistit návratnost dříve poskytnutých prostředků, neodváděla, 

potažmo se nedařilo ani najít soukromé investory, kteří by byli ochotni takové podniky 

odkoupit. Stát tedy podnikatelským subjektům umazal dluhy, za které téměř nic 

neobdržel, čímž poskytl výhodu ve formě státní podpory. Lze to posuzovat též             

za jednání v rozporu s principem soukromého investora, protože u těch bývá pravidlem, 

že se ke kapitalizaci pohledávek uchýlí v případě podniků „nadějných“, u kterých jsou 

přesvědčeni, že je umazané dluhy ozdraví a napomůžou jim být opět ziskové.   

3. 8 Odkupy nebonitních pohledávek 

Převažujícím účelem, pro který byl tento druh státní podpory využíván, byla 

restrukturalizace bankovních subjektů vlastněných státem, často pro účely privatizace 

(též v souvislosti s přechodem z centrálně plánovacího na tržní hospodářství). Bankám 

jsou ze státních prostředků odkupovány nebonitní pohledávky, tedy pohledávky 

nedobytné, které jejich dlužníci nejsou schopni uhradit. Za normální tržní situace by 

takové pohledávky musely banky odepsat ve ztrátách a dorovnat je z povinných 

bankovních rezerv jako každý nesubvencovaný bankovní subjekt, a jejichž odkupem 

v podstatě získají prostředky, které by jinak musely vynaložit na úhradu svých ztrát, 

poskytuje se jim výhoda ve formě státní podpory.  

3. 9 Státní záruky 

Podstatou této formy státní podpory je, že se státní subjekt zaručí za splnění 

určitého závazku (zpravidla za splacení poskytnutého úvěru) podnikatelským 

subjektem.49 Státní záruka (guarantee) dává věřiteli jistotu, že pokud jeho dlužník 

nebude schopen dluh splácet, bude mu splacen ze státních prostředků. Státní ručení je 

velkou výhodou pro věřitele, je výhodnější než ručení soukromých subjektů, protože 

státy se obecně považují za minimálně rizikové subjekty.  

Ještě výhodnější je ale státní ručení pro dlužníka, za kterého se takto zaručuje 

ekonomicky velmi stabilní subjekt, čímž je na něj věřiteli nahlíženo jako                     

na důvěryhodnou smluvní stranu, a to mu umožňuje vyjednat mnohem příznivější 

smluvní podmínky, zejména nižší úrokové sazby. Státní podpora, které se dostává 

                                               
49 Kincl, M.: Veřejná podpora v EU; str. 44



26

těmto dlužníkům, spočívá právě v nízkých úrokových sazbách, kterých dosáhnou, čímž 

vlastně dlužníci v podobě soukromých podnikatelských subjektů získají „levnější 

peníze“, než jejich konkurenti.50

3. 10 Privatizace

Taktéž tato forma státní podpory je ponejvíce spjata s přechodem z centrálně 

plánovaného hospodářství, kde byly téměř všechny podnikatelské subjekty ve státním 

vlastnictví, na tržní hospodářství (nicméně i mimo postsocialistické země mají státy čas 

od času záměr zcizit své obchodní podíly na soukromých obchodních společnostech). 

Pojem privatizace lze vyložit jako úplatný převod státem vlastněných podílů               

na obchodní společnosti, případně její prodej jako celku, pokud je státem vlastněná 

100%-ně, soukromým subjektům. Takovýto prodej musí vyhovovat určitým kritériím 

vyplývajícím z rozhodovací praxe Komise. Aby nebyl pokládán za státní podporu, 

nesmí zakládat mimořádné ekonomické výhody, které by narušovaly hospodářskou 

soutěž. 

Za účelem přilákání perspektivních investorů činí státy s oblibou k privatizaci 

určené subjekty ekonomicky ještě atraktivnějšími a nabízejí v rámci privatizace celou 

škálu již zmíněných státních podpor (např. dotace v podobě umazání dluhů, státní 

záruky...), které zájemci dostanou jaksi navíc, protože o koupi privatizovaného subjektu 

by měli většinou zájem i tak. Aby byla existence státní podpory vyloučena, musí být 

privatizace předně uskutečněna na základě řádně vyhlášeného, transparentního              

a nediskriminujícího výběrového řízení, o kterém se má mít možnost dozvědět široký 

okruh potenciálních zájemců, a které nestanovuje neopodstatněné podmínky, které by 

byly šité na míru jen určitým preferovaným subjektům, nebo by naopak určité subjekty 

záměrně neobjektivně vylučovaly. Výběrové řízení zajistí potřebný tržní režim 

uplatněný při privatizaci. 

Dále je třeba umožnit uchazečům nahlédnout do majetkových poměrů 

privatizovaného subjektu a přesně ocenit nabízený majetek. Uchazeč by měl mít 

možnost zjistit, co by vlastně kupoval a prodávající by mu k tomu měl poskytnout 

veškeré potřebné podklady a informace. Druhá možnost provedení privatizace 

nezakládající státní podporu představuje prodej subjektu za cenu stanovenou 
                                               
50 Předpis č. 2000/C 71/07 určuje, které ze státních záruk státní podporu nezakládají a které ano.
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nezávislým znalcem či jiným subjektem zabývajícím se oceňováním majetku, nejlépe 

několika a mezinárodně uznávanými. 

Privatizovaná společnost by měla být prodána uchazeči, který učiní nejvyšší 

nabídku, nabídne nejvyšší cenu. Princip soukromého investora se plně uplatní i zde, 

privatizace musí být pro kupujícího ekonomicky výhodná. 

Tolik úvod do problematiky, nyní přecházím k hlavním tématům mé diplomové práce:
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4. Konkretizace pojmu státní podpora v rozhodnutích ESD

Tak jako u každé, byť sebezdařilejší definice, tak i u pojmu státní podpora,      

ve výše vymezeném pojetí, došlo k mnoha situacím vyžadující jeho doplňující výklad. 

Z četných rozhodnutí vztahujících se k této tématice jsem vybrala ta, která obsahují 

zcela zásadní konkretizace tohoto pojmu a ráda bych je nyní nastínila: 

4. 1 Itálie vs. Komise – rozhodnutí ESD 173/73 ze dne 2. 7. 1974

- aneb nejen forma, ale i důvody či cíle státní podpory jsou irelevantní

Italským zákonem č. 1101 z roku 1971 o restrukturalizaci, reorganizaci               

a přestavbě textilního průmyslu byli zaměstnavatelé v odvětví textilního průmyslu 

dočasně a částečně osvobozeni od povinnosti odvádět sociální dávky na rodinné 

přídavky. Svým rozhodnutím prohlásila Komise ustanovení týkající se zmíněného 

osvobození od platby sociálních dávek za státní podporu neslučitelnou se společným 

trhem a přikázala Italské republice předmětná ustanovení zrušit. Itálie s tímto výrokem 

Komise nesouhlasila a domáhala se zrušení zmíněného rozhodnutí v přezkumném 

řízení u ESD podle čl. 173 SEHS (nyní čl. 263 SFEU).

Italská vláda nesouhlasila především s tím, že napadené rozhodnutí 

nepřípustným způsobem zasahuje do oblasti vnitrostátního zdaňování, což je oblast 

patřící dle dikce samotné Smlouvy v plné míře do suverénního rozhodování členských 

států, a považovala sporné rozhodnutí v důsledku toho za protiprávní. Osvobození       

od předmětných sociálních dávek kvalifikovala jako státní opatření sociálního 

charakteru, které nespadá do působnosti čl. 92 a 93 SEHS (nyní čl. 107 a 108 SFEU). 

Poukazuje na fakt, že dříve uplatňovaný systém financování rodinných přídavků 

znevýhodňoval oblasti výroby s vysokým podílem pracujících žen, a sporné opatření 

mělo proto pouze za cíl vyrovnat nevýhody, které zatěžovaly italský textilní průmysl. 

Tento argument byl ESD ovšem zcela zásadně popřen. Podle něj má čl. 92 

SEHS za cíl zabránit tomu, aby byl vnitřní trh ovlivněn zvýhodněními, které udělují 

státní instituce určitým podnikům nebo výrobním odvětvím, a které mohou ohrozit 

nezávadné fungování hospodářské soutěže mezi členskými státy. Přitom ESD uvedl, že 

na důvodech či cílech takovýchto státních opatření naprosto nezáleží. Vše, co rozhoduje 

je pouze účinek, který takové podpůrné opatření na vnitřním trhu vyvolá nebo je 
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způsobilé vyvolat. Na to, aby předmětné opatření bylo vyňato z působnosti čl. 92 

SEHS, nestačí fakt, že se jedná o opatření daňové povahy ani jeho zaměřenost              

na zlepšení sociální situace.   

Toto je klíčový závěr tohoto rozhodnutí, který má zásadní materiálněprávní 

význam: důvody či cíle státních podpor jsou irelevantní; pokud opatření vyvolává        

na společném trhu účinky jako státní podpora, není možné ji, i přes její „ušlechtilé“ 

cíle, za takovou nepovažovat. Tímto ESD učinil přítrž možným budoucím argumentům 

směřujícím k „ospravedlnění“ určitých státních podpor, apelováním na jejich prospěšný 

účel a stanovil vysokou míru objektivity při kvalifikaci opatření jako státní podpora. 

Dle mého názoru jde o výrok nanejvýš strategický, bez kterého by se judikatura            

v oblasti státních podpor nemohla obejít. 

4. 2 Sloman Neptun Schiffahrts AG vs. Seebetriebsrat Bodo 

Ziesemer der Sloman Neptun Schiffahrts AG – rozhodnutí ESD 72/91 

a 73/91 ze dne 17. 3. 1990

- aneb pokud opatření nemá v první řadě za cíl zvýhodnit určité podniky nebo 

odvětví výroby na náklady státu, přičemž sleduje primárně jiné cíle a popsaný 

efekt je pouze vedlejší, není státní podporou 

Tento rozsudek se taktéž zabývá opatřeními ve formě daňových úlev a snížení 

plateb sociálního zabezpečení, s tím rozdílem, že je zde za státní podporu nepovažuje. 

Německá rejdařská společnost Sloman Neptun Schiffahrts AG vyžadovala 

souhlas svého „výbor pro námořnictví“ (Seebetriebsrat) s tím, aby mohla zaměstnat 

několik osob filipínské státní příslušnosti. Podle tehdejší německé právní úpravy 

námořnictví mohli být příslušníci třetích zemí zaměstnáváni za horších pracovních       

a platových podmínek a za částečného vyloučení aplikace německého pracovního práva 

a práva sociálního zabezpečení, což znamenalo mj. ztrátu daňového výnosu pro 

německý stát. Seebetriebsrat se proto domníval, že tato úprava je v rozporu s čl. 92 

SEHS a souhlas se zaměstnáním filipínských námořníku odmítl společnosti vydat.

ESD ovšem toto opatření za státní podporu neoznačil. Státu sice vzniká finanční 

zatížení, rejdařská společnost naopak získá tím, že námořníkům ze třetích zemí nemusí 
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vyplácet stejné vysoké mzdy jako německým námořníkům, a je též osvobozena od části 

nákladů na sociální pojištění.  Přes to všechno o státní podporu nejde, protože účel ani 

všeobecná systematika tohoto právního předpisu nemají primárně za cíl ani vytvářet 

výhody příslušným podnikům, ani snížit finanční příjmy státu, ale pouze změnit           

ve prospěch námořnických společností rámec pro smluvní vztahy vznikající mezi nimi 

a jejich zaměstnanci.   

ESD zde argumentuje trochu v rozporu s výše zmíněným rozhodnutím 173/73, 

kdy uváděl, že účel opatření nerozhoduje a rozhodují pouze jeho účinky na společný 

trh. Výrok rozhodnutí 173/73 tedy evidentně neplatí bezvýjimečně.

4. 3 Steinike&Weinlig vs. Spolková republika Německo - rozhodnutí 

ESD 78/76 ze dne 22. 3. 1977

- aneb 1) podporován může být i veřejnoprávní podnik 2) státní podporu může 

udílet i nestátní subjekt, pokud jej tím stát pověří 3) i pokud je státní podpora 

financována z prostředků vybraných od subjektů, kterým je určena, stále se může 

jednat o státní podporu 4) okolnost, že jiné členské státy taktéž udělují zakázané 

státní podpory, nedělá takovéto jednání dovoleným

Německé obchodní společnosti Steinike&Weinlig bylo Spolkovým úřadem pro 

potravinářství a lesnictví uloženo zaplatit příspěvek 20 000 DM do Fondu pro podporu 

německého zemědělství, lesnictví a potravinářství, za zpracování šťávy z citrusových 

plodů dovezené z Itálie a různých třetích zemí. Tento veřejnoprávní fond měl za cíl 

podporovat odbyt a zhodnocení německých zemědělských, lesnických                           

a potravinářských produktů prostřednictvím vstupu na vnitrostátní a zahraniční trhy       

a působení na nich. Společnost Steinike&Weinlig podala žalobu k německému 

správnímu soudu, v níž namítala, že příspěvky do onoho fondu slouží k financování 

podpory neslučitelné se společným trhem podle čl. 92 SEHS (nyní čl. 107 SFEU), 

poskytované tudíž v rozporu s touto Smlouvou, a požadovala, aby správní soud tuto 

podporu prohlásil za neslučitelnou se společným trhem a zbavil společnost jako 

žalobkyni povinnosti tento příspěvek do fondu odvést. 

Německý správní soud požádal ESD v souvislosti s tímto případem o vyřešení 

vícero předběžných otázek. Jedna z nich zněla, zda se pod pojmem „podnik nebo 
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výrobní odvětví“ ve smyslu čl. 92 SEHS rozumí též neziskový veřejnoprávní subjekt. 

ESD se odvolal na znění čl. 90 odst. 2 SEHS, který stanoví, že pro podniky pověřenými 

službami všeobecného ekonomického zájmu či pro podniky mající charakter finančního 

monopolu platí předpisy SEHS, především normy v oblasti hospodářské soutěže, pokud 

jejich aplikace neznemožňuje plnění jim svěřených zvláštních úkolů. Do aplikace čl. 92 

SEHS tak spadají, jak soukromoprávní tak veřejnoprávní podniky. 

Z toho vyplývá celkem zásadní poznatek: státní podpory mohou být udíleny jak 

ve prospěch soukromoprávních podniků, tak i podniků veřejnoprávního charakteru.  

Z dalších otázek ESD vyvodil, že o podporu poskytovanou z veřejných 

prostředků se jedná i tehdy, pokud tuto podporu uděluje instituce zřízená nebo pověřená 

státem k provádění státních podpor na určitém úseku, bez ohledu na to, zda jde              

o instituci soukromoprávní či veřejnoprávní. I zde jsou totiž především rozhodující 

dopady, které má podpora na tržní postavení subvencovaných subjektů, nikoli právní 

postavení instituce, která podpory udílí.  

Další zásadní věc, která zde byla stanovena: státní podpory nemusí udělovat 

přímo určitá organizační složka státu, může to být instituce navázaná na stát nepřímým 

způsobem (přenesení nebo propůjčení působnosti), a to jak veřejnoprávního, tak             

i dokonce soukromoprávního charakteru. „Státní opatření musí být přičitatelné státu, 

avšak úprava státních podpor nemůže být obcházena vytvořením autonomní instituce 

pověřené distribucí podpory.“51 Statut subjektu udílejícího státní podporu je tudíž 

rovněž nepodstatnou kategorií. 

ESD zde dále prohlásil, že státní podpora neztrácí svůj charakter bezúplatného 

zvýhodnění tím, že prostředky, ze kterých je financována, se částečně či zcela 

nastřádaly ze státem vyžadovaných finančních příspěvků subjektů, kterým je výsledná 

státní podpora určena. I přestože subjekty, kterým je státní podpora ve výsledku určena, 

samy financují daný režim podpory, tak se stále jedná o státní podporu, protože tak 

dělají právě z iniciativy státu.

Zazněla zde i otázka, zda dochází k narušení hospodářské soutěže na společném 

trhu, pokud se nedovoleného jednání podle čl. 92 dopouští i podobně zaměřené 

instituce v jiných členských státech. ESD uvedl, že i takto se jedná o nedovolené 

                                               
51 Lyčka, M. a kol.:Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie; str. 300
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narušování a ovlivňování společného trhu. Jednotlivé „útoky“ narušující hospodářskou 

soutěž, prováděné v různých členských státech, se navzájem nevynulují, ale naopak 

sčítají, a projevují se ve výsledném zkreslení soutěže, ve škodlivých důsledcích pro 

společný trh. Členský stát tedy nemůže ospravedlňovat svoje chování, jímž porušuje 

povinnosti stanovené čl. 92, tím, že jiné členské státy tyto povinnosti rovněž porušují.

Zde přišla řeč na mylný, ovšem značně rozšířený „princip“, že jednání, kterého 

se dopouštějí všichni nebo většina, ztrácí svoji protiprávnost. Ani v rámci evropské 

hospodářské soutěže tomu tak není, i když by se zde mohla nabízet jistá myšlenka 

reciprocity, vzájemného „něco za něco“. Především proto, že trh většinou nefunguje 

tak, že by protisoutěžní jednání postihovalo cíleně ony státy překračující meze 

Smlouvy, ale zkreslení se projeví všeobecně a může postihnout, klidně i ve vyšší míře,  

i státy, které se na protisoutěžním chování v konkrétním případě vůbec nepodílely.

4. 4 Pearle BV a další vs. Hoofdbedrijfschap Ambachten –

rozhodnutí ESD C-345/02 ze dne 15. 7. 2004

- aneb vybírání finančních prostředků a nakládání s nimi, které stát umožnil 

pouze prostřednictvím obecné právní úpravy a není způsobilý s těmito prostředky 

nijak disponovat, není přičitatelné státu, a nemůže být proto ani státní podporou

Toto rozhodnutí tvoří opět jakýsi protipól, tentokrát k předchozímu rozhodnutí 

Steinike. 

Jednalo se zde o to, že Hoofdbedrijfschap Ambachten jakožto veřejnoprávní 

profesní organizace společností podnikajících v oblasti optiky, uložila svým členům, 

v souladu s platnou národní právní úpravou, uhradit příspěvek určený k zaplacení 

kolektivní reklamní kampaně. Společnost Pearle BV a další členové tohoto sdružení 

namítali u nizozemského soudu, že služby poskytované formou reklamních kampaní 

představují státní podpory a předpisy zavádějící příspěvky určené k financování těchto 

podpor měly být oznámeny Komisi. Nizozemský soud se obrátil na ESD s několika 

předběžnými otázkami.

ESD vyvodil, že se v tomto případě o státní podporu ve smyslu čl. 87 SES (nyní 

čl. 107 SFEU) nejedná, protože předmětné opatření nebylo poskytnuto ze státních 
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prostředků. Na rozdíl od skutkového stavu v případu Steinike zde státní orgány 

nemohly s prostředky určenými na financování reklamní kampaně nakládat. „Pokud 

obchodní sdružení vybírá příspěvky od svých členů a používá tyto prostředky 

k financování podpor ve prospěch jejich členů bez jakéhokoli zásahu nebo příkazu 

státu, poskytnutá výhoda nepředstavuje státní podporu, protože není přičitatelná státu. 

Na rozdíl od případu Steinike zde stát nezřídil veřejnoprávní subjekt s cílem, aby 

sledoval určitou politiku a neposkytoval mu přímé subvence.“52 S celou záležitostí měl 

stát společného jenom to, že takovýto postup umožnil v rámci obecné právní úpravy 

profesních organizací. 

4. 5 Nizozemské království vs. J. P. Van Tiggele – rozhodnutí ESD 

82/77 ze dne 24. 1. 1978 

- aneb finanční výhody získané soukromými podniky nebo ekonomickými 

odvětvími od soukromých subjektů, byť v důsledku státní intervence, nejsou státní 

podporou 

V trestním řízení, vedeném proti obchodníkovi s vínem a likéry J. P. Van 

Tiggelemu, obviněnému z toho, že prodával alkoholické nápoje pod nejnižší přípustnou 

cenou stanovenou cenovým nařízením pro destilované nápoje, vyvstalo několik otázek, 

které nizozemský soud položil jako předběžné ESD. 

Jedna z nich měla za cíl objasnit, zda stanovení minimální maloobchodní ceny 

státním orgánem zakládá státní podporu ve smyslu čl. 92 SEHS (nyní čl. 107 SFEU), či 

nikoli. ESD zde podotknul, že zmíněné cenové opatření zatěžuje pouze spotřebitele, 

zvýhodňuje prodejce oproti spotřebitelům. Finanční výhoda, která prodejcům                

v důsledku cenové intervence vzniká, je zde hrazena z prostředků jednotlivých 

spotřebitelů, nikoli ze státních prostředků, a to ani nepřímo. V případě, kdy byly 

státním orgánem stanoveny minimální maloobchodní ceny pro určité produkty              

a vzniklé náklady přitom zatěžují výlučně spotřebitele, nemůže být řeč o státní podpoře, 

protože zmíněné skutkové okolnosti neodpovídají její definici uvedené v čl. 92 SEHS.   

Toto rozhodnutí je významné tím, že upozorňuje na to, že finanční podpora 

poskytnuta „státem nebo ze státních prostředků“ neznamená totéž, co finanční zisk 

                                               
52 Lyčka, M. a kol.:Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie; str. 316
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vzniklý soukromému podniku sice „ze státní iniciativy“, ovšem z prostředků 

soukromých subjektů, a že se tedy druhý popisovaný případ do definice pojmu státní 

podpora nevchází a nesmí být za ni pokládán. 

4. 6 Philip Morris Holland BV vs. Komise – rozhodnutí ESD 730/79

ze dne 17. 9. 1980

- aneb 1) i vzhledem k celkovým nákladům nepatrná státní podpora je způsobilá 

ovlivnit obchod mezi členskými státy 2) státní podporu nelze poskytnout v situaci, 

kdy tržní síly k uskutečnění zamýšlených cílů státní prostředky nepotřebují

Nizozemská vláda zamýšlela poskytnout společnosti Philip Morris Holand BV, 

producentu tabákových výrobků, státní podporu na rozšíření výrobních kapacit, tzv. 

dodatkovou prémii pro velké investiční projekty. Návrh režimu podpory předložila      

ke schválení Komisi. Komise ale tento návrh zamítla a poskytnutí této státní podpory 

zakázala. Společnost Philip Morris Holand BV podala k ESD žalobu na zrušení 

rozhodnutí Komise.

Společnost namítala především to, že dodatková prémie představuje pouze 3,8% 

investičních nákladů, a že se tudíž nejedná o nějak markantní finanční pomoc. ESD zde 

vyslovil, že finanční pomoc poskytnutá členským státem je vždy státní podporou, 

pokud je způsobilá posílit postavení určitého podniku vůči jiným soutěžitelům            

na vnitřním trhu. Ani poměrně malá výše poskytnuté podpory tedy nemění nic na faktu, 

že se nadále jedná o státní podporu.  

Rozsah státní podpory v poměru k výši investice není směrodatný, jedná se        

o proměnlivé a relativní, tudíž velmi neobjektivní, kritérium. Jediný rozsah rozhodný 

pro posuzování státních podpor je hranice „de minimis“, kterou stanovila Komise (viz 

samostatná kapitola). 

Dále se Philip Morris Holand BV ohradila proti tomu, že Komise na státní 

podporu odmítla aplikovat některou z výjimek čl. 92 odst. 3 písm. a) až c). ESD 

souhlasil s názorem, který zastávala Komise, a to tím, že zmíněné výjimky je účelné 

udělovat pouze v situaci, kdy státní podpora představuje jediné řešení, jak uskutečnit 

cíle uplatňované výjimkami, za stavu, kdy by tržní síly k realizaci těchto cílů samy bez 

státní intervence nebyly ochotny přistoupit - zkrátka kdyby bez státní podpory určitá
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investice nebyla vůbec provedena. Nelze tudíž podporovat soukromé podniky, aniž by 

státní podpora byla potřebná. Upozornil též na to, že Komise podle čl. 92 odst. 3 

disponuje diskreční pravomocí, zda výjimku udělí, či neudělí. Na udělení výjimky tudíž 

není právní nárok, ani pokud jsou splněny podmínky stanovené čl. 92 odst. 3. ESD 

žalobu odmítl jako nedůvodnou.  

ESD zde zavedl důležitý princip, a to ten, že státní podpora musí být potřebná, 

nezbytná k dosažení cílů, pro jejichž realizaci byla udělena. Členským státům je tedy 

nadále zapovězeno „odměňovat“ podniky státními podporami, udílet jim je jaksi          

na přilepšenou za prospěch, který jejich činnost státu přináší. Institut státní podpory má 

napříště sloužit opravdu jen k „podporování“ tam, kde je to nezbytně nutné. 

4. 7 Francie vs. Komise – rozhodnutí ESD 259/85 ze dne 11. 11. 1987

- aneb i nepatrná výše státní podpory je způsobilá negativně ovlivnit trh, zejména 

v situaci, kdy na něm panuje relativní vyrovnanost jednotlivých soutěžitelů 

(nevýrazné rozpětí zisku)

K podobnému, leč ne stejnému, závěru jako v předchozím rozhodnutí, došel 

ESD zde.

Francouzská vláda zřídila Výbor pro rozvoj a podporu textilního a oděvního 

průmyslu, do nějž měly směřovat parafiskální poplatky. Jeho úkolem bylo podporovat 

výzkum, inovace a strukturální změny v tomto průmyslovém odvětví směřující k vyšší 

produktivitě a kvalitě výrobků, a za tímto účelem z vybraných poplatků financovat 

státní podpory pro jednotlivé podniky, pořizovat pro ně zařízení na vysoké 

technologické úrovni, či hradit společné akce na podporu odbytu. Zavedené režimy 

podpory byly Komisi řádně oznámeny. Komise je ovšem prohlásila za neslučitelné se 

společným trhem. Francie následně podala k ESD žalobu na prohlášení nicotnosti 

tohoto rozhodnutí Komise.

Nejdůležitějším závěrem tohoto řízení před ESD byl jeho výrok, že ani poměrně 

nepatrná výše státní podpory a priori nevylučuje možnost jejího nepříznivého vlivu      

na obchod mezi členskými státy. Vzhledem k nízkému rozpětí zisku a dalším 

ekonomickým faktorům vycházejícím z tehdejší situace v odvětví textilního a oděvního 
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průmyslu ve Francii, i v dalších členských státech, ESD potvrdil názor Komise, že         

i malá výše státní podpory by byla způsobilá rozkolísat trh, a žalobu zamítl. 

Později, se zavedením výjimky „de minimis“, se prosadil princip, že „nepatrné“ 

státní podpory vcházející se do určitého finančního limitu, nejsou hrozbou pro společný 

trh, vybudovala se i zde jistá míra benevolence.   

4. 8 Belgie vs. Komise (Tubemeuse) – rozhodnutí ESD 142/87 ze dne 

21. 3. 1990 

- aneb 1. finanční prostředky, které by si podporovaná společnost jinak nebyla 

schopna opatřit na kapitálovém trhu, jsou státní podporou 2. i vývozní podpora 

může být nedovolenou státní podporou 3. i relativně malá část z objemu celkové 

produkce nabízená na společném trhu nemůže být vyňata z působnosti úpravy 

státních podpor

Belgická akciová společnost Usines á tubes de la Meuse, zabývající se výrobou 

bezešvého potrubí pro těžbu ropy (dále jen „společnost Tubemeuse“) se nacházela       

ve vážných finančních potížích. Postupem času přešlo na belgický stát téměř 100% 

jejích akcií. Po neúspěšném pokusu o restrukturalizaci společnosti (v souvislosti s nímž 

Komise dokonce schválila poskytnutí státní podpory) informovala belgická vláda 

Komisi o svém záměru navýšit kapitál společnosti Tubemeuse, vydat v její prospěch 

dlužní úpisy ve formě akcií a provést plán přeměny zajištěných půjček na kapitál této 

společnosti. Belgická vláda ovšem tyto oznámené státní podpory provedla dříve, než     

o nich Komise stihla v již podle čl. 93 odst. 2 SEHS (nyní čl. 108 odst. 3 SFEU) 

zahájeném řízení vydat rozhodnutí. Nadto Belgie v dopise Komisi potvrdila, že 

společnost Tubemeuse již předtím obdržela další veřejné finanční podpory, aniž by to 

bylo Komisi oznámeno. Komise vydala rozhodnutí, v němž podporu prohlásila           

za neslučitelnou a nařídila její navrácení Belgii.   

Belgie se proti rozhodnutí odvolala k ESD. Namítala především, že v případě 

společnosti Tubemeuse nešlo o státní podporu, nýbrž o běžný akcionářský vklad 

poskytnutý belgickým státem z jeho pozice téměř jediného akcionáře tohoto podniku. 

Tento argument ESD vyvrátil s odůvodněním, že by se společnosti s velkou 

pravděpodobností nepodařilo opatřit si zmíněné finanční prostředky na kapitálovém 
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trhu, čímž prostředky poskytnuté belgickým státem nesplňují kritérium, které by 

vylučovalo jejich charakter státní podpory. Situace na ropném trhu byla v dané době 

pro soukromé investory značně nepříznivá, vedla mj. k výraznému snížení poptávky    

po bezešvém těžěbním potrubí, a žádný z privátních investorů by tudíž nebyl ochoten 

poskytnout svůj kapitál ve prospěch společnosti činné v tomto odvětví. Koupě akcií 

belgickým státem a další investice v souvislosti s jejich držením tedy za popsaného 

stavu odpovídají definici státní podpory uvedené v čl. 92 odst. 1 SEHS.  

Tento výrok odlišuje situace, kdy stát jedná jako soukromoprávní investor,       

od situací, kdy podává pomyslnou pomocnou ruku v podobě veřejnoprávních podpor 

odvětvím nebo podnikům v ekonomických potížích. Pokud by stejným způsobem jako 

stát byl ochoten investovat i průměrně informovaný soukromý investor, tak se nejedná 

o státní podporu. Stát si tím slibuje zisk a svoji veřejnoprávní roli ve vztahu k takovému 

projektu potlačuje.

Co se týče dalšího tvrzení, že šlo o vývozní podporu dle čl. 112 SEHS, nikoli    

o státní podporu dle čl. 92 SEHS, podotknul ESD, že působnost těchto dvou článků se 

navzájem nevylučuje, protože i vývozní podpora může být podporou narušující obchod 

mezi členskými státy.

Belgické vládě nepomohla ani okolnost, že společnost Tubemeuse valnou 

většinu své produkce vyvážela do nečlenských zemí, mimo společný trh. ESD 

podotknul, že tato okolnost je irelevantní, vzhledem k tomu, že i ve zbytkovém odbytu 

v rámci společného trhu se může nedovolená státní podpora negativně projevit. Podle 

ESD tedy ani nižší procento odbytu z celkové produkce na společném trhu není 

zanedbatelné a může být způsobilé tento trh nepříznivě ovlivnit. Závěr velmi logický, 

opět proměnlivé a relativní kritérium jako je objem produkce může lehce mást.

4. 9 Du Pont de Nemours Italiana vs. Unita sanitaria locale No 2 di 

Carrara - rozhodnutí ESD C-21 /88 ze dne 20. 3. 1990

- aneb úprava státních podpor nesmí vylučovat uplatnění úpravy volného pohybu 

zboží 
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Italský zákon č. 64 z roku 1986, o systému zvláštní podpory italského jihu 

zavedl povinnost všech veřejných orgánů a podniků, v nichž má podíly italský stát, 

odebírat produkci ve výši nejméně 30% své spotřeby od průmyslových, řemeslnických 

a zemědělských podniků majících sídlo na jihu Itálie. Unita sanitaria locale No 2 di 

Carrara, místní úřad pro zdravotní péči, vypracoval podmínky pro udílení zakázek       

na dodání radiologických filmů a kapalin v souladu s tímto zákonem, tak, že 30% 

celkového odebraného množství vyhradil pro dodavatele z jižní oblasti Itálie. 

Společnost Du Pont de Nemours Italiana podala žalobu k italskému správnímu soudu, 

kde se ohradila proti tomu, že byla vyloučena z možnosti ucházet se o tyto zakázky 

proto, že se její sídlo nenachází na jihu Itálie, a namítala, že tento stav je v rozporu        

s evropským právem. 

Italský správní soud předložil v této souvislosti ESD předběžnou otázku, zda se 

v případě stanovení povinnosti odběru produkce z určitých regionů jedná o státní 

podporu ve smyslu čl. 92 SEHS (nyní čl. 107 SFEU) sloužící k podpoře ekonomického 

vývoje v oblastech, ve kterých je životní úroveň neobvykle nízká. 

ESD zde rozhodl, že úprava státních podpor dle čl. 92 SEHS an. nemůže           

v žádném případě zbavit účinnosti úpravu volného pohybu zboží upravenou v čl. 30 

SEHS an. Odůvodnil to tím, že tyto dvě úpravy sledují společný cíl, kterým je zajistit 

právě volný pohyb zboží mezi členskými státy za nenarušených soutěžních podmínek. 

Proto tedy okolnost, že by se v případě opatření přijatém určitým členským státem 

mohlo jednat o státní podporu, neodůvodňuje vynětí takového opatření z povinnosti 

respektovat zákaz stanovený v čl. 30 SEHS. Je tedy nepodstatné, zda skutečně jde         

o státní podporu ve smyslu čl. 92 SEHS.

Toto rozhodnutí ESD mě velmi překvapilo. Zastávám názor, že úprava státních 

podpor by měla být jednoznačně speciální vůči úpravě volného pohybu zboží.              

V případě podpory italského jihu (tzv. mezzogiorno) by se vzhledem k tamním socio-

ekonomickým podmínkám bezesporu jednalo o slučitelnou regionální podporu (jestli 

zcela či zčásti slučitelnou, či slučitelnou se změněnými podmínkami, to by byla již 

otázka pro Komisi). Přínos, který takovéto opatření může mít na oblast italského jihu, 

by dle mého názoru převyšoval přínos, který by ze stejných zakázek mohly mít 

severoitalské společnosti či společnosti z jiných členských států. Zatímco posledně 

zmiňované mají nepochybně lepší podmínky opatřit si jiné zakázky, působí                    
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v rozvinutějších regionech, kde je “více práce” (nebo se dokonce mohou ucházet           

o zbylých 70% italských veřejných zakázek), v oblasti mezzogiorno je takovéto stabilní 

procento veřejných zakázek způsobilé výrazně zlepšit tamní ekonomickou aktivitu, 

zvýšit zaměstnanost. Především ale nelze opomenout, že “nezaměstnaný a pustnoucí 

jih” pro Itálii a potažmo i EU znamená nemalé výdaje - dávky sociální podpory, 

ekonomické škody v důsledku kriminality apod. Upřednostňování volného pohybu 

zboží za každou cenu a za každých okolností se mi proto nejeví příliš účelné.

4. 10 Ladbroke Racing Ltd vs. Komise - rozhodnutí Soudu prvního 

stupně T-67/94 ze dne 27. 1. 1998

- aneb 1) i jen dočasně poskytnutá státní podpora je státní podporou 2) za určitých 

specifických podmínek mohou též prostředky v rukou soukromých subjektů 

představovat státní podporu, zejména pokud by za běžných okolností měly 

připadnout státu

Hospodářské zájmové sdružení Pari Mutuel Urbain, sdružující přední 

francouzské dostihové spolky a zastupující jejich zájmy při organizování dostihových 

sázek obdrželo od francouzského státu několikrát spornou finanční pomoc v různých 

formách. Britská společnost Ladbroke Racing Ltd., která se zabývá organizováním 

dostihových sázek, podala ke Komisi stížnost proti sedmi státním finančním opatřením 

ve prospěch Pari Mutuel Urbain, u nichž namítala neslučitelnost se společným trhem. 

Komise avšak čtyři z nich za státní podpory vůbec nepovažovala a na zbylá tři uplatnila 

výjimku podle čl. 92 odst. 3 písm. c) SEHS (nyní čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU). 

Ladbroke Racing Ltd. proto požádala Soud prvního stupně o přezkum všech těchto 

sporných opatření. 

Vedle výroků významných z procesního hlediska Soud prvního stupně dovodil 

zejména to, že není rozdíl v tom, zda podpůrná opatření poskytují výhody trvale či jen 

dočasně, odložení splatnosti konkrétních odvodů proto může představovat státní 

podporu. Rozhodnutí členského státu odložit ve prospěch instituce spravující dostihové 

sázky splatnost poplatků ze sázení tímto představuje státní podporu, protože zlepšuje 

finanční situace podniku.



40

Materiální úpravy státních podpor se také týká následující závěr Soudu prvního 

stupně: pokud si členský stát nenárokuje finanční obnosy z nevyzvednutých 

sázkařských výher, které by za jiných okolností směřovaly do státního rozpočtu,           

a přenechá je instituci spravující dostihové sázky k úhradě sociálních výdajů, jedná se   

i zde o státní podporu. Soud prvního stupně tímto definoval, že „za určitých podmínek 

mohou také prostředky v rukou soukromých subjektů představovat státní podporu, 

pokud jsou pod dostatečnou státní kontrolou nebo lze zjistit jiný element státní 

intervence.“53  

4. 11 Adria-Wien Pipeline GmbH a Wietersdorfer & Peggauer 

Zementwerke GmbH vs. Zemské finanční ředitelství Korutany -

rozhodnutí ESD C- 143/99 ze dne 8. 11. 2001

- aneb pokud státní opatření poskytuje výhodu všem podnikatelským subjektům   

a ekonomickým odvětvím bez rozdílu, nejedná se o státní podporu z důvodu 

nedostatku selektivity  

Rakouská právní úprava umožňovala podnikům, jejichž hlavním předmětem 

činnosti byla výroba zboží (hmotných hospodářských statků), žádat o částečnou 

náhradu poplatků z elektrické energie a zemního plynu. Společnosti Adria-Wien 

Pipeline podnikající ve výstavbách a provozování ropovodů ovšem částečná náhrada 

poskytnuta nebyla, s odůvodněním, že není oprávněným subjektem. Společností 

zahájený soudní spor se dostal až k rakouskému ústavnímu soudu, který ESD předložil 

předběžnou otázku, v níž se tázal na to, zda zmíněné opatření ve formě náhrady 

energetických poplatků představuje státní podporu ve smyslu čl. 92 SEHS. Na to 

navazovala druhá otázka, a to ta, zda by se jednalo o státní podporu též v případě, kdy 

se náhrada energetických poplatků poskytovala všem podnikům bez rozlišování podle 

jejich předmětu činnosti. 

ESD zodpověděl nejprve tuto druhou otázku. Konstatoval, že ze smyslu čl. 92 

SEHS jednoznačně vyplývá, že státní podpora musí být selektivní, tj. poskytovat 

ekonomické výhody pouze určitým podnikům nebo určitým ekonomickým odvětvím. 

                                               
53 Lyčka, M. a kol.:Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie; str. 308
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Z toho dovodil, že podpůrné opatření, které by zvýhodňovalo plošně všechny domácí 

podniky či ekonomická odvětví bez rozdílu, není státní podporou.  

Státní podpora tedy musí nutně zvýhodňovat, vytvářet rozdíly, preferovat          

a „diskriminovat“. Pokud výhoda přísluší všem, o státní podporu nejde. Nutno 

podotknout, že pokud by státní opatření zvýhodňovalo sice všechny, ale pouze 

„domácí“ podniky nebo ekonomická odvětví, mající sídlo v tom kterém členském státě, 

a ne zahraniční firmy ve srovnatelném postavení, tzn. účastnící se hospodářské soutěže 

spolu s domácími podniky, nejednalo by se sice o státní podporu, ale zcela jistě by se 

jednalo o diskriminaci.

V případě opatření částečně kompenzujícího energetické poplatky zavedeného 

rakouskou úpravou ovšem ESD dospěl k závěru, že jde o státní podporu, a shledal jeho 

neslučitelnost se společným trhem, protože je způsobilé zvýhodnit určité podniky nebo 

ekonomická odvětví na úkor odvětví jiných, tedy působí selektivně. ESD konstatoval, 

že neshledal žádný důvod, k tomu, aby byly náhrady poplatků poskytovány pouze 

podnikům v první řadě vyrábějícím zboží, protože rovněž podniky poskytující služby 

mohou být velkoodběrateli elektřiny.  

4. 12 Francie vs. Komise (Stardust Marine) – rozhodnutí ESD C-

482/99 ze dne 16. 5. 2002

- aneb okolnost, že podnik podléhá státní kontrole, nezakládá premisu, že investice 

takového podniku jsou vždy státními podporami, zejména pokud takové investice 

obstojí v porovnání s principem soukromého investora

Společnosti Stardust Marine podnikající v lodní dopravě u vodních sportů byl 

v průběhu let 1994 až 1997 různými dceřinými společnostmi banky Credit Lyonais 

několikrát navýšen kapitál a poskytnut debetní úvěr. Většinovým akcionářem Credit 

Lyonais je francouzský stát. Po prošetření stížnosti, která byla Komisi v této souvislosti 

doručena, vydala Komise rozhodnutí, kterým výše zmíněné finanční transakce označuje 

za státní podpory neslučitelné se společným trhem a požaduje jejich navrácení Francii. 

Francie podala proti rozhodnutí Komise žalobu na prohlášení nicotnosti k ESD. 
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ESD ale sporná finanční opatření za státní podpory neoznačil. Nejprve sice 

definoval pojem státní prostředky, tak jak jsou chápány čl. 87 odst. 1 SES (nyní čl. 107 

odst. 1 SFEU), jako finanční prostředky, které mohou státní orgány skutečně použít 

k podpoře soukromých podniků, aniž by hrálo roli, zda jsou tyto prostředky trvale 

součástí majetku státu. I když se jedná o finanční prostředky veřejných podniků, 

postačuje okolnost, že jsou pod stálou kontrolou státu (stát má možnost vykonávat vliv 

na rozhodnutí o použití takových prostředků) a jsou tímto příslušným státním orgánům 

kdykoli k dispozici, k jejich kvalifikaci jako státní prostředky. 

Následně ovšem dovodil to, že k tomu, aby byla splněna podmínka, že opatření 

pochází ze státních prostředků, nestačí fakt, že opatření bylo poskytnuto společností,   

ve které stát vlastní určitý podíl. Každé finanční opatření veřejného podniku 

kontrolovaného státem nelze automaticky považovat za státní podporu. I kdyby byl stát 

v postavení, které by mu dovolovalo kontrolovat veřejný podnik a vykonávat 

rozhodující vliv na jeho činnost, nelze bez dalšího předpokládat, že vliv je v daném 

případě skutečně vykonáván.54 Jinými slovy to, že opatření bylo poskytnuto veřejným 

podnikem, ještě neznamená, že se tak dělo z iniciativy státu, že k tomu dal stát souhlas, 

nebo že s tím vůbec má stát co do činění. „Je nutno zkoumat, zda se státní orgány 

podílely na přijetí daných opatření, avšak nemusí být prokázáno, že daný podnik jednal 

na základě konkrétního příkazu státních orgánů.“55

I veřejný podnik se totiž může o svých investicích rozhodovat na ryze 

soukromoprávní bázi, tedy podle principu soukromého investora. ESD v rozsudku tento 

princip vyzdvihl s konstatováním, že o státní podporu se jednat nebude, pokud by 

investici ve stejné výši, v jaké ji poskytl veřejný podnik, byl ochoten za stejných 

podmínek provést soukromý investor disponující srovnatelnými informacemi. 

ESD rozhodnutí Komise nakonec zrušil. Dospěl k závěru, že Komise v tomto 

případě chybně usuzovala na státní podporu, jen z podstaty možnosti státu vykonávat 

vliv na veřejný podnik. Ovlivnění konkrétních použití finančních prostředků státem zde 

ovšem prokázáno nebylo.

                                               
54 Lyčka, M. a kol.:Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie; str. 310
55 Lyčka, M. a kol.:Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie; str. 311
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4. 13 Portugalsko vs. Komise – rozhodnutí ESD C-88/03 ze dne 6. 9. 

2006

- aneb opatření, které má být použito jen v omezené zeměpisné oblasti členského 

státu nemusí být nutně státní podporou, pokud je vydáno orgánem institucionálně 

i z hlediska rozhodování dostatečně nezávislým na ústřední vládě a není 

kompenzováno podporami ze státních prostředků

Zákonodárný orgán regionu Azory zavedl snížení daně z příjmu podnikajících 

fyzických a právnických osob, majících sídlo či bydliště pro daňové účely na území 

Azor, se záměrem dorovnat strukturální znevýhodnění vyplývající z ostrovní povahy 

regionu Azory a z jeho odlehlosti od hospodářských center na kontinentu. Komise 

vydala rozhodnutí, v němž konstatuje, že toto opatření vytváří výjimku z vnitrostátní 

daňové soustavy a jedná se o státní podporu ve smyslu čl. 87 SES (nyní čl. 107 SFEU). 

Komise zmíněné opatření nicméně podřadila pod „regionální“ výjimku podle čl. 87 

odst. 3 písm. a), s tím, že výjimka se nevztahuje na podniky působící ve finančním 

odvětví, kde dovodila její neslučitelnost se společným trhem, z důvodu, že zde je 

výjimka nepřiměřeně benevolentní v poměru ke znevýhodněním, která má 

kompenzovat. V rozhodnutí proto Komise podnikům činným ve finančnictví nařídila 

vrácení poskytnuté státní podpory.  Portugalsko podalo žalobu k ESD na neplatnost 

rozhodnutí Komise. 

Hlavní projednávaná otázka se týkala toho, zda se jedná o opatření selektivní 

povahy, či zda tomu tak není. S tím souvisela otázka referenčního rámce, tedy ta, jaké 

území má být bráno v potaz, zda území celého Portugalského státu včetně jeho 

autonomních regionů, jak navrhovala Komise, či pouze území regionu Azory,              

ve kterém má zmíněný zákonodárný orgán pravomoc vydávat právní předpisy. 

Portugalská vláda zastávala názor, že se jedná o opatření nikoli selektivní, nýbrž 

obecné povahy, protože se vztahuje na všechny podnikatelské subjekty usazené 

v regionu Azory bez rozdílu. Komise naopak dovozovala, že poněvadž je referenčním 

rámcem celé portugalské území, nejen oblast Azor, je zmíněné podpůrné opatření 

selektivní, protože zvýhodňuje podniky usazené na Azorách, oproti podnikům sídlícím 

v kontinentálních regionech Portugalska. ESD nejprve konstatoval, že „selektivnost 

státní podpory nelze dovodit pouze z toho důvodu, že se použije v omezené zeměpisné 
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oblasti členského státu,“56 a vyjmenoval kritéria, která musí být splněna k tomu, aby 

určité opatření mohlo být považováno za obecné: za 1) musí být přijato regionálním 

nebo místním orgánem, který má na ústavní úrovni status politicky a správně odlišný 

od statusu ústřední vlády, za 2) musí být přijato bez toho, aby ústřední vláda mohla 

přímo zasáhnout do jeho obsahu, a za 3) nesmí být finanční důsledky snížení celostátní 

daňové sazby použitelné na podniky v dané oblasti kompenzovány podporami nebo 

dotacemi od ostatních regionů nebo ústřední vlády. Jinými slovy orgán nepůsobící       

na úrovni státu má nejen pravomoc přijmout na území patřícím do jeho působnosti 

opatření snižující daňové sazby nezávisle na jakémkoli uvážení souvisejícím 

s působením státu, ale nese krom toho i politické a finanční důsledky takového 

opatření. ESD posléze dovodil, že tato kritéria zde splněna nebyla, mj. s ohledem na to,

že portugalská ústřední vláda uskutečňuje ve prospěch regionu Azory rozpočtové 

převody kompenzující snížený daňový příjem plynoucí ze snížení daňových sazeb,       

a dal za pravdu Komisi. 

                                               
56 Lyčka, M. a kol.:Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie; str. 317
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5. Výjimky při poskytování státních podpor

Zde jsem shledala nejvýstižnějším tento citát z literatury „ I když jsou státní 

podpory pro jejich škodlivý dopad na soutěž považovány za nežádoucí, respektuje se, 

jak to stanoví jeden z cílů Smlouvy v čl. 2 (tj. SFEU - pozn. aut.), harmonický rozvoj 

hospodářských činností a trvalý, neinflační hospodářský růst a k tomu účelu jejich 

výjimečné užití. To znamená, že tam, kde samotná soutěž nestačí k podněcování 

žádoucího strukturálního rozvoje, připouští Smlouva a rozhodovací praxe orgánů 

použití pomocných prostředků ve formě podpor členských států.“57 „Nikoli všechny 

druhy státních podpor považuje Smlouva za škodlivé, protože u některých, i když 

v zásadě ohrožují soutěž, převažují pozitivní účinky.“58

5. 1 Obecné výjimky – státní podpory slučitelné se společným trhem 

per se (čl. 107 odst. 2 SFEU)

Jedná se o státní podpory, jejichž poskytování Evropská unie pro jejich 

specifický účel považuje samo o sobě za slučitelné se společným trhem, přestože 

naplňují velkou část kritérií stanovených pro zakázané státní podpory ve smyslu čl. 107 

odst. 1 SFEU, jak o nich bylo pojednáno výše (pro úplnost krátce zrekapituluji: 

zakázaná jsou opatření ze strany státu nebo ze státních prostředků, zakládající výhodu 

určitému podniku nebo odvětví, která představují hrozbu narušení hospodářské soutěže 

nebo ji rovnou narušují a dotýkají se obchodu mezi členskými státy). Samotný účel 

těchto státních podpor totiž vždy aspoň jedno ze zmíněných kritérií zakázané státní 

podpory vyvrací: státní podpora spadající pod obecnou výjimku se buď obchodu mezi 

členskými státy přímo netýká, resp. je tento její vliv vyloučen (státní podpory 

poskytované individuálním spotřebitelům) nebo nenarušuje hospodářskou soutěž -

nezakládá nerovné podmínky na trzích, protože směřuje k vyrovnání oslabené tržní 

pozice, do které se navíc subjekt dostal jaksi „nezaslouženě“, zasahuje do už tak 

nerovných podmínek, které se snaží vyrovnat, čímž naopak hospodářskou soutěž 

upevňuje, protože ji činí spravedlivější (státní podpory určené k náhradě škod 

způsobené vis maior). Jejich aplikace je buď natolik úzká (čl. 107 odst. 2 a) a c) SFEU) 

                                               
57 Tichý, L. a kol.: Evropské právo; str. 592
58 Tichý, L. a kol.: Evropské právo; str. 595
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nebo je jejich účel natolik „podpory hodný“ (čl. 107 odst. 2 b) SFEU), že ani nemusí    

(a ani nesmí) podléhat schvalovacímu řízení Evropské Komise. 

Jiná věc je ovšem oznamovací povinnosti Evropské Komisi, které i tyto státní 

podpory podléhají!59 Pokud Komise zjistí, že státní podpora splňuje kritéria jedné ze tří 

uvedených výjimek, nesmí vzhledem k vyjádřené slučitelnosti per se uplatňovat svoji 

zvažovací pravomoc a schvalovat či neschvalovat, jedná se o výjimku obecnou, ne 

individuální.60 To ovšem nic nemění na faktu, že se o poskytování takovýchto státních 

podpor Evropská Komise musí dozvědět. Oznamovací povinnost se totiž podle čl. 2 

nařízení Komise č. 659/1999 (o kterém byla zmínka na začátku) týká (až na výjimky,   

o kterých bude pojednáno u de minimis blokových výjimek) „všech plánů ohledně 

poskytnutí nové státní podpory“.

Obecné výjimky ze zásady neslučitelnosti poskytování státních podpor 

v jakékoli formě se společným trhem upravuje čl. 107 odst. 2 SFEU, a to v tomto znění:

Se společným trhem jsou slučitelné: 

a) podpory sociální povahy poskytované individuálním spotřebitelům      

za podmínky, že se poskytují bez diskriminace založené na původu výrobků,

b) podpory určené k náhradě škod způsobených přírodními pohromami 

nebo jinými mimořádnými událostmi,

c) podpory poskytované hospodářství určitých oblastí Spolkové republiky 

Německo postižených rozdělením Německa, pokud jsou potřebné k vyrovnání 

hospodářských nevýhod způsobených tímto rozdělením.

                                               
59 Heidenhain,M.: Handbuch des Europäischen Beihilfenrechts; str. 181
60 Heidenhain,M.: Handbuch des Europäischen Beihilfenrechts; str. 182: „ Die Kommission hat bei der 
Anwendung des Art. 87 Abs. 2 EG nach ständiger Rechtsprechung, anders als bei der Anwendung des 
Art. 87 Abs. 3 EG, kein Ermessen.“ = Podle ustálené judikatury nemá Komise při aplikaci čl. 107 odst. 2 
SFEU (podle aktuálního znění), jinak než je tomu při aplikaci čl. 107 odst. 3 SFEU, žádnou diskreční 
pravomoc.
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5. 1. 1 Podpory sociální povahy poskytované individuálním 

spotřebitelům za podmínky, že se poskytují bez diskriminace založené 

na původu výrobků – čl. 107 odst. 2 písm. a) SFEU

Kritérium individuálního spotřebitele:

Státní podpůrná opatření poskytovaná individuálním spotřebitelům nejsou       

ve většině případů vůbec za státní podporu ve smyslu unijněprávní definice 

považována. Zvýhodňují totiž většinou výhradně a výlučně jednotlivé spotřebitele tedy 

nepodnikatelské fyzické osoby, zvýhodnění se tudíž vůbec netýká podnikatelské sféry, 

nemůže proto ani narušit hospodářskou soutěž, ani mít vliv na obchod mezi členskými 

státy. Jakmile je ovšem vedle individuálního spotřebitele zvýhodňován nepřímo             

i podnikatelský subjekt, tedy určitý podnik nebo ekonomické odvětví, jde o státní 

podporu ve smyslu tohoto ustanovení.

Jiné je to v případě, kdy se státní podpora poskytuje sice za účelem vytvoření 

prospěchu pro konkrétního spotřebitele, ovšem přímo podnikatelským subjektům 

(příjemcem státní podpory je podnikatelský subjekt a nikoli individuální spotřebitel tak, 

jak je požadováno touto výjimkou, ten je zvýhodněn pouze nepřímo). Přesně takto to 

bylo v případě 52/76 Benedetti vs. Munari, kdy podpůrná opatření ze strany státního 

subjektu založeného za účelem intervencí na zemědělském trhu, jehož cílem byla 

redukce cen potravin, byla shledána nedovolenou státní podporou, protože 

zvýhodňovala určité soutěžitele na úkor soutěžitelů jiných. 

Kritérium podpor sociální povahy:

Podpory sociální povahy se většinou poskytují za účelem koupě výrobků            

a služeb týkajících se uspokojování základních nebo jinak důležitých životních potřeb

jejich příjemců, zlepšující jejich životní úroveň. Zejména se jedná o potraviny, ošacení, 

bydlení. 

Kritérium podpory sociální povahy je Evropskou Komisí interpretováno dosti 

široce. Do kategorie opatření sociální povahy navyšující či udržující životní úroveň 

byly zařazena též oblast ochrany životního prostředí, např. daňové úlevy udělované      

v SRN pro fyzické osoby, které si zakoupí automobil splňující kritéria šetrnosti 

k životnímu prostředí. 



48

Ovšem domnívám se, že toto kritérium je víceméně podružné, z toho důvodu, že 

státní podpory individuálním spotřebitelům se většinou poskytují z důvodů sociální 

povahy (hmotná nouze atd.). Z jiných důvodů státy svým jednotlivým 

nepodnikatelským fyzickým osobám většinou podpory neudílí, v ideálním případě se 

totiž státy snaží investovat státní prostředky jen tam, kde je to nutné, účelné, nezbytné  

a celospolečensky prospěšné (samozřejmě se o tomto prohlášení dá v řadě případů

důvodně polemizovat a pochybovat, ovšem aspoň v principu by to mělo platit).

Ať už je důvod, pro který se poskytují státní podpůrná opatření jednotlivým 

nepodnikajícím fyzickým osobám, jakýkoli, směřují výhody, jak bylo výše řečeno,      

ve většině případů výhradně ke spotřebitelům a ne k soutěžitelům. Až na případy,         

o kterých pojednává následující kritérium.

Kritérium, že podpora nesmí být založena na diskriminaci v závislosti na původu 

výrobků – a ani na podmínce nákupu určitého fixního množství zboží či služeb:

Státy nesmí nastavit podmínky udílení státních podpůrných opatření 

individuálním spotřebitelům takovým způsobem, aby za obdržené prostředky bylo 

možno nakupovat např. jen zboží původem z jednoho konkrétního (typicky vlastního) 

státu a žádné jiné (nebo jen zboží z určitých vymezených států eurozóny, ale ne z těch 

zbývajících). Jednalo by se vlastně o striktně zakázanou diskriminaci na základě 

původu výrobků či služeb, která je ze své povahy naprosto neslučitelná s právními 

principy EU, a šlo by tak nejspíš o tzv. opatření s rovnocenným účinkem podle čl. 34 

SFEU. 

„Podmínky státní podpory spadající do tohoto ustanovení musejí být neutrální,    

i pokud jde o množství nakupovaných výrobků či služeb.“61 Nutnost nákupu určitého 

pevně stanoveného množství výrobků nebo určitého objemu služeb z prostředků 

získaných státní podporou, je omezující podmínkou, která sice nemá za cíl zakládat 

diskriminaci na základě původu výrobků či služeb, ale je způsobilá zaručit určitým 

soutěžitelům fixní dosažení příjmů v určité výši na úkor soutěžitelů jiných. Tento stav 

by byl v rozporu s principy řádného fungování hospodářské soutěže, což je patrně 

důvodem, pro který se možnost stanovování podmínek tohoto typu rovněž vylučuje. 

                                               
61 Kincl, M.: Veřejná podpora v Evropské unii; str. 58
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O výjimce čl. 107 odst. 2 písm. a) SFEU se někdy mluví jako o hypotetickém 

případu.62 Je tomu tak proto, že zatím bylo Komisí vydáno jen velice málo rozhodnutí 

opírajících se o její znění. Lze si jen těžko představit státní podporu určenou 

individuálnímu spotřebiteli, zakládající nepřímo výhodu určitému podniku nebo 

podnikatelskému odvětví, která by, pokud ne diskriminaci na základě původu výrobků, 

nezakládala aspoň nutnost nákupu určitého pevně stanoveného objemu zboží či služeb. 

Podle mého názoru se fakticky jedná spíš o restrikci státních spotřebitelských 

podpůrných opatření (tedy takových opatření, na která „nedosáhne“ definice státní 

podpory) za účelem nenarušování hospodářské soutěže, než o ustanovení, které by mělo 

zakládat výjimky ze zákazu udílení státních podpor.

Za stavu, kdy se podpůrná opatření sociální povahy určená individuálním 

spotřebitelům realizují povětšinou formou peněžního příspěvku, tedy možností koupit 

si cokoli, je použití této výjimky nepřípadné. Zajímavé judikáty by ovšem mohla skýtat 

situace, kdy by se spotřebitelská podpora realizovala druhovým určením zboží, které   

za ni lze zakoupit, např. poukaz k zakoupení pouze vymezených potravin nebo dětské 

výbavy. Takováto opatření by jistě výhodu určitým podnikatelským odvětvím 

zakládala. Nezbývá než vyčkat konkrétních judikovaných případů.

5. 1. 2 Podpory určené k náhradě škod způsobených přírodními 

pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi – čl. 107 odst. 2 

písm. b) SFEU

Státní podpory náležící do této kategorie kompenzují podnikatelským subjektům 

škody, které jim byly způsobeny událostí nezávislou na jejich vůli, tedy vyšší mocí. 

Náklady, které by jim takto vznikly, pokud by je subjekty byly nuceny hradit samy, by 

markantně zhoršily jejich finanční situaci a ohrozily jejich tržní existenci, aniž by to 

mělo souvislost s jejich tržní činností, firemní politikou či prosperitou. Ze všech tří 

obecných výjimek je tato výjimka využívaná nejčastěji.  

K problematice výkladu tohoto článku, vzhledem k faktu, že jeho využití je 

nejčastěji spojeno s oblastí zemědělství, se vyjadřují Pokyny Společenství ke státní 

                                               
62 viz Heidenhain, M.: Handbuch des Europäischen Beihilfenrechts, str. 183, tamní pozn. 4
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podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007 – 2013 (dále v této sekci 

jen „Pokyny ZL“).63

Kritérium přírodní pohromy:

Za přírodní pohromy se podle ustálené praxe Komise považují živelné 

katastrofy jako povodně, záplavy, dlouhotrvající sucho, sopečná činnost, rozsáhlé lesní 

požáry, vichřice, tornáda, zemětřesení, sesuvy půdy či laviny. Článek 121 Pokynů ZL 

uvádí pouze demonstrativní výčet. Nepříznivé povětrnostní podmínky jako mráz, 

kroupy, led, déšť nebo sucho, které mohou ohrozit podnikatelské subjekty činné 

v oblasti zemědělství, mohou být podle náhledu Komise považovány za přírodní 

pohromu, pokud jimi způsobená škoda přesahuje 30% průměrné produkce toho kterého 

jimi zasaženého podniku v posledních třech letech. Nepříznivé povětrnostní podmínky 

jsou blíže specifikovány v čl. 125 Pokynů ZL. 

Kritérium jiné mimořádné události:

Pod pojem mimořádné události se řadí např. válečné konflikty, občanské války, 

nestandardní podoby stávek, teroristické útoky, atomové katastrofy a požáry většího 

rozsahu. Pokyny ZL se k mimořádným událostem vyjadřují v čl. 122.

Snad ještě více podstatné z hlediska definice těchto dvou pojmů je ovšem jejich 

negativní vymezení. Za přírodní pohromy nebo mimořádné události se nepovažují 

události naplňující obvyklé riziko, které jsou podnikatelské subjekty činné v té které 

oblasti povinny nést, bez ohledu na to, zda je plně předvídatelné nebo relativně 

nepředvídatelné (ale v obvyklém kontextu myslitelné). O obvyklé riziko se jedná 

kupříkladu v případě ztrát na chovatelských zvířatech v důsledku napadení různými 

nemocemi nebo ztrát na úrodě v důsledku působení škůdců, protože takovéto události

představují v zemědělství stálé a běžné nebezpečí a je v silách podnikatelských 

subjektů učinit vhodná protiopatření, zejména se pojistit. V podnikatelské oblasti patří 

ze stejných důvodů k obvyklému riziku situace jako krátkodobější stávky, výluky, 

úpadek velkých podniků, neobvyklé kolísání kurzů měn, burzovní propady, špatná 

firemněpolitická rozhodnutí nebo běžné provozně podnikatelské riziko.64

                                               
63 Úř. věst. C 319, 27.12.2006
64 Heidenhain, M.: Handbuch des Europäischen Beihilfenrechts; str. 185 a 186
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Přírodní pohromy a mimořádné události jsou na základě této definice událostmi 

jaksi „absolutně“ nepředvídatelnými (ve smyslu v obvyklém kontextu těžko 

představitelnými). Hranice mezi tím, co je a mělo by být myslitelné a tím, co už je jen 

těžko představitelné, je ovšem poměrně nejasná a vyžaduje proto individuální 

posouzení v rámci konkrétních skutkových podstat.

Podle názorů Evropské Komise65 lze rovněž poskytovat státní podpory              

za účelem kompenzace škody vzniklých na základě těchto událostí, ale 

zprostředkovaně, např. pokud je v důsledku události poškozena nebo nepřístupná 

dopravní infrastruktura nebo jsou takto přerušeny dodávky energie - elektřiny, vody, 

pohonných hmot atd.

Ke vzniku nároku na státní podporu tohoto typu je vždy nezbytné prokázat 

příčinnou souvislost mezi tou kterou událostí a vzniklou škodou, jak stanoví čl. 123 

Pokynů ZL (což bývá u škod vzniklých nepřímo či zprostředkovaně přirozeně mnohem 

obtížnější). Je-li podnikatelský subjekt proti předmětné vis maior-události komerčně 

pojištěn, bývá formou státní podpory uhrazen pouze rozdíl mezi náhradou, kterou 

poskytne pojišťovna a vzniklými náklady. 

Poskytnutí státní podpory má být umožněno výlučně pro účely odstranění 

vzniklých škod, jako např. znovuvystavění nebo dílčí přestavba výrobních zařízení. 

Nemá se tedy jednat o podpory investičního, rozvoji napomáhajícímu charakteru          

(k tomu jsou určeny výjimky individuální). Výše státní podpory nesmí přesahovat 

rozsah škod (viz též čl. 123 Pokynů ZL), z pochopitelného důvodu, že by se mohlo 

jednat o zastřenou zakázanou podporu, která by postrádala souvislost s předmětnou 

výjimkou. Totéž lze namítat u státní podpory udělené s nepřiměřeným časovým 

odstupem od předmětné události.

České republice byla přiznána tato výjimka např. v případě N 70/2010, kdy šlo 

o přímou dotaci na zmírnění škod způsobených povodněmi v letních měsících roku 

2009.

5. 1. 3 Podpory poskytované hospodářství určitých oblastí Spolkové 

republiky Německo postižených rozdělením Německa, pokud jsou 

                                               
65 Kincl, M.: Veřejná podpora v Evropské unii; str. 59
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potřebné k vyrovnání hospodářských nevýhod způsobených tímto 

rozdělením – čl. 107 odst. 2 písm. c) SFEU

Tato dosti specifická výjimka, tzv. Teilungsklausel, se stala obecnou výjimkou 

ze zásady neslučitelnosti státních podpor se společným trhem v důsledku toho, že její 

začlenění do tehdy ještě Smlouvy o Evropském společenství Německo stavělo jako 

podmínku pro schválení této smlouvy z jeho strany (resp. nevyužití práva veta). 

Vliv Spolkové republiky Německo na politiku EU je nepochybně významný, 

protože jsem toho názoru, že kdyby se možnost prosadit si takovouto výjimku 

aplikovala plošně na všechny členské státy EU, tak by ji jistě využilo nemálo dalších 

členských států, ve kterých se taktéž nacházejí rozvinutější a méně rozvinuté oblasti,    

ať z důvodů politických či historických jako v případě SRN, nebo z důvodů jiných -

např. demografických, sociologických či geografických.  

Aplikační praxe této výjimky je ovšem dosti restriktivní. Evropská komise zde 

totiž vyžaduje existenci prokazatelné přímé příčinné souvislosti mezi vznikem 

ekonomické nevýhody, která má být státní podporou kompenzována a politickým 

rozdělením Německa na Východní a Západní zónu v roce 1948, přičemž je tímto 

rozdělením myšlena pouze izolace v důsledku vymezení a zachování hranice mezi 

oběma územními celky, jak bylo judikováno Soudem 1. instance v případě Freistaat 

Sachsen, Volkswagen AG a Volkswagen Sachsen GmbH vs. Komise ve spojených 

věcech T-132/96 a T-143/96. V úvahu přicházející ekonomická znevýhodnění tedy 

souvisí zejména s narušením komunikačních linií a z toho plynoucími ztrátami 

původních trhů podniků. Takovéto přímé důsledky rozdělení již ale prakticky 

neexistují, dopravní infrastruktura a s ní tradiční obchodní cesty byly záhy                   

po sjednocení v roce 1990 znovu zpřístupněny. Pro jiné ekonomické nevýhody vzniklé 

v důsledku rozdílného hospodářského a politického vývoje Východního a Západního 

Německa, které ale nepředstavují přímý důsledek geografického rozdělení, nelze 

výjimku přiznat. Poskytnutí státní podpory na základě této výjimky tedy není vůbec 

snadné. Zatím se to podařilo snad jen ve dvou případech, a to v rozhodnutí „Potsdamer 

Platz“66 a v rozhodnutí „Tettau“.67

                                               
66 Rozhodnutí Potsdamer Platz - Úř. věst. L 263/15 ze dne 14. 4. 1992 - se týkalo státní podpory 
udělované v souvislosti s nabytím pozemku ležícího na bývalé sektorové hranici Berlína.
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Velmi sporadická aplikace této výjimky zajisté naprosto neodpovídá představě, 

jakou o ní měla SRN (- krásný příklad toho, co dokáže restriktivní výklad). Dle mého 

názoru by mohlo být písm. c) čl. 107 odst. 2 SFEU úplně vypuštěno, protože při 

současném nastavení kritérií je jeho použití po více než 20 letech od sjednocení 

Německa tak jako tak téměř nemožné. Restriktivním výkladem chce Evropská Komise 

zřejmě zajistit potřebnou rovnost v posuzování státních podpor všech členských států. 

K prosazení plošné a Komisí neomezované možnosti podporování rozvoje 

„zaostalejších“ regionů, tak jak to měla původně v úmyslu SRN, by dle výše řečeného 

nejspíš mělo motivaci více evropských států. Posuzování státních podpor určených      

na rozvoj méně rozvinutých oblastí v rámci státu, do kterých je možno bývalý 

„Ostblock“ zařadit, se děje, a dle mého názoru je to tak správně, v rámci kategorie 

individuálních výjimek čl. 107 odst. 3 a) a c), (o kterých bude řeč dále). „Nevýhoda“ 

tohoto druhu výjimek, které se SRN chtěla vyhnout, je ovšem ta, že podpory 

poskytované na jejich základě nejsou s hospodářskou politikou EU slučitelné jako

takové, ale že možnost jejich poskytnutí vyžaduje souhlasné stanovisko Evropské 

Komise, podléhají tedy jejímu schválení.  

A nyní už k výjimkám individuálním.

5. 2. Individuální výjimky – státní podpory vyžadující schválení 

Evropskou Komisí (čl. 107 odst. 3 SFEU)

Tyto výjimky z obecného principu neslučitelnosti poskytování jakýchkoliv 

státních podpor se společným trhem se nazývají individuálními proto, že o tom, jestli 

bude nebo nebude umožněno je poskytnout, rozhoduje Evropská Komise na základě 

konkrétního plánu na poskytnutí státní podpory navrženého členským státem. Možnost 

určitého členského státu výjimečně poskytnout státní podporu je tedy vytvořena           

na základě souhlasu Evropské Komise. 

                                                                                                                                        
67 Rozhodnutí Tettau - Úř. věst. C 178/24, rok 1994 - se vztahovalo ke státní podpoře na provizorní 
rekonstrukci železničního spojení z Thüringen do Hessen, přerušeného hranicí mezi Západním                  
a Východním Německem.
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Článek 107 odst. 3 SFEU stanoví, že za slučitelné s vnitřním trhem mohou být 

považovány:

a) podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí          

s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností, jakož          

i rozvoji regionů uvedených v článku 349 s ohledem na jejich strukturální, 

hospodářskou a sociální situaci;

b) podpory, které mají napomoci uskutečnění některého významného 

projektu společného evropského zájmu anebo napravit vážnou poruchu             

v hospodářství některého členského státu;

c) 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;

d) podpory určené na pomoc kultuře a zachování kulturního dědictví, 

jestliže neovlivní podmínky obchodu a hospodářské soutěže v Unii v míře 

odporující společnému zájmu;

e) jiné kategorie podpor, které určí Rada na návrh Komise 

rozhodnutím.

Za zmínku stojí, že články 107 až 109 SFEU (v dřívějších verzích čl. 92 až 94 

SEHS a 87 až 89 SES) neprodělaly žádnou změnu od založení Evropských 

Společenství (nyní EU), až na písm. d) čl. 107 odst. 3, které bylo Maastrichtskou 

smlouvou rozšířeno o kategorii podpor pro zachování kulturního dědictví.68

5. 2. 2 Podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji 

oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou 

nezaměstnaností, jakož i rozvoji regionů uvedených v článku 349          

s ohledem na jejich strukturální, hospodářskou a sociální situaci –

Článek 107 odst. 3 písm. a) SFEU

Tato výjimka se vztahuje na tzv. regionální státní podpory (Regional 

Development). Ze znění tohoto článku vyplývá, že za slučitelnou se společným trhem 

                                               
68 Heidenhain, M.: European State Aid law; str. 8



55

může být považována státní podpora poskytovaná pouze a výhradně oblastem 

s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností. Jak rozhodl ESD 

ve věci 248/84 Německo vs. Komise,69 musí být v takto znevýhodněných oblastech 

hospodářská situace krajně nepříznivá ve srovnání s EU jako celkem, tedy v rámci 

všech oblastí celého území Evropské unie, nikoli jen např. v rámci jednoho členského 

státu.

Pro účely regulace této oblasti přijala Komise dokument „Pokyny k regionální 

podpoře na období 2007-2013“70 (Regional Aid Guidelines 2007-2013; dále jen 

„Pokyny REG“). Podle nich má regionální státní podpora v obecné rovině za cíl zlepšit 

hospodářskou, sociální a teritoriální soudržnost členských států a tím i celé EU. Musí 

být používána střídmě, přiměřeně a výjimečně, soustřeďovat se jen do těch nejvíce 

znevýhodněných regionů EU, a výhody, které přináší z hlediska rozvoje 

znevýhodněných regionů, musí převážit rozsah narušení hospodářské soutěže.

Výjimku v oblasti regionálních podpor lze udělit jak podle čl. 107 odst. 3 písm. 

a) SFEU (Least developed regions), tak podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU (Certain 

economic activities/areas). Rozdíl je v tom, že v případě výjimky podle písm. a) se 

musí jednat jen o ty nejvíce zaostalé regiony v celoevropském měřítku (mimořádně 

nízká životní úroveň či vysoká nezaměstnanost), kdežto podpora podle písm. c) může 

být udělena na rozvoj oblastí sice možná zaostalých ve srovnání s celostátním 

průměrem daného členského státu, ovšem nemající v rámci unijního průměru 

ekonomické podmínky nijak mimořádně špatné; za předpokladu, že negativně 

neovlivní podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným 

zájmem (o regionální podpoře podle písm. c) bude pojednáno při rozboru této 

výjimky). Z povahy věci vyplývá, že narušení hospodářské soutěže bude Komisí 

posuzováno benevolentněji v případě podpor podle písm. a), kdežto u podpor podle 

písm. c) bude zkoumáno naopak velmi striktně.

kritérium oblasti mimořádně nízké životní úrovně nebo vysoké nezaměstnanosti:

Cílem regionální státní podpory podle čl. 107 odst. 3 písm. a) SFEU je 

napomáhat hospodářskému rozvoji mimořádně znevýhodněných regionů, odstraňovat 

regionální rozdíly. Děje se to formou regionální investiční podpory, která se poskytuje 

                                               
69 Rozhodnutí ESD 248/84 Německo vs. Komise ze dne 14. října 1987
70 Úř. věst. C 54, 4.3.2006
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na počáteční investice, kterými jsou: zakládání nových provozoven, rozšiřování 

stávajících provozoven, rozšiřování výrobního sortimentu provozoven o nové, 

dodatečné výrobky a zásadní změny výrobního postupu stávajících provozoven. 

Regionální investiční podpora má mimo jiné za cíl tvorbu pracovních míst. Forma 

státní podpory není pevně stanovena, může jít prakticky o jakékoli výhodné poskytnutí 

kapitálu. Regionální investiční podpora ale musí mít pobídkový/motivační účinek 

k investování, což znamená, že by v daném regionu k investici bez poskytnutí státní 

podpory vůbec nedošlo.

V souladu s principem výjimečnosti a střídmého využívání státní regionální 

podpory, Komise stanovila, že celkový podíl obyvatelstva podporou pokrytých regionů 

EU musí být podstatně nižší než podíl obyvatelstva v nepodporovaných regionech,       

a vymezila tento podíl na 42% EU.

Rozhodujícím ukazatelem pro určovaní oné mimořádně nízké životní úrovně 

regionů je HDP na jednoho obyvatele měřený ve standardu kupní síly (= purchasing 

power standard - PPS), resp. jeho průměr za období posledních tří let. Výsledek je 

vyjádřen procenty, s tím, že unijní průměr HDP na jednoho obyvatele činí 100%           

a podle rozdílné kupní síly se průměr měřený v jednotlivých členských státech EU, či

v jejich jednotlivých regionech, může buď odchýlit směrem nahoru (obyvatelé tohoto 

regionu si za své peníze mohou v rámci EU koupit více statků, mají celounijně vyšší 

životní úroveň) nebo směrem dolu (to se týká právě oblastí s nižší životní úrovní,        

ve kterých si jejich obyvatelé za své peníze v rámci EU nemohou koupit tolik statků 

jako unijní průměr, ale méně).

Podle Pokynů REG spadají do kategorie oblastí s mimořádně nízkou životní

úrovní nebo vysokou nezaměstnaností oblasti kategorie NUTS II (viz následující 

odstavec), ve kterých průměrný HDP na obyvatele činí podle parity kupní síly méně 

než 75 % unijního průměru. Region splňující tyto podmínky je regionem způsobilým 

pro státní podporu podle čl. 107 odst. 3 písm. a) SFEU.

Pro precizní a ustálené vymezení území Evropské unie, všech v současnosti 27 

členských států, byl zaveden klasifikační systém NUTS, který je upraven nařízením EP 

a Rady (ES) č.1059/2003, o zavedení společné klasifikace územních statistických 
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jednotek (NUTS),71 ve znění nařízení č. 1888/200572 a nařízení č. 176/2008,73 která 

upravují územní klasifikaci nově přistoupivších států. V jeho rámci se území všech 

členských států Evropské unie (až na výjimky) dělí na tři druhy úrovní: NUTS I je 

první úroveň odpovídající územím s minimálně 3 a maximálně 7 miliony obyvatel 

(např.: německé „Länder“, Anglie, Skotsko a Wales nebo celé území České republiky); 

kategorie NUTS I je složená z území odpovídajícím úrovni NUTS II, kdy se jedná        

o dílčí oblasti s počtem obyvatel od min. 800 000 do 3 milionů (tomu odpovídají např. 

francouzské „régions“ nebo rakouské „Länder“- menší než jejich německá obdoba; 

v ČR pak např. Střední Čechy); a kategorie území NUTS II se konečně opět skládá

z území na úrovni NUTS III, která odpovídají „menším“ oblastem s počtem obyvatel 

od min. 150 000 do 800 000 (např. francouzské „départements“, německé „Kreise“ 

nebo naše „kraje“, např. Hlavní město Praha nebo Středočeský kraj). 

kritérium regionů uvedených v článku 349: 

Ohledně regionů uvedených v čl. 349 SFEU, kterými jsou Azory, Madeira, 

Kanárské ostrovy, Guadeloupe, Martinik, Réunion a Francouzská Guayana Pokyny 

REG stanoví, že s přihlédnutím ke zvláštnímu znevýhodnění vyplývajícímu                   

z geografické vzdálenosti a specifických překážek bránících jejich začlenění                

do vnitřního trhu jsou tyto regiony způsobilé k podpoře podle čl. 107 odst. 3 SFEU, bez 

ohledu na to, zda je jejich HDP na obyvatele z hlediska parity kupní síly nižší než 75 % 

unijního průměru.

Regiony způsobilé pro regionální státní podporu podle čl. 107 odst. 3 písm. a) 

SFEU vymezuje Statistický úřad Evropských společenství, tím, že měří HDP               

na obyvatele jednotlivých regionů a průměr EU. Regiony způsobilé pro regionální 

podporu podle písm. c) stejného článku si mohou členské státy navrhnout samy, ale 

musí dodržet určité limity a požadavky, ohledně regionu samotného a podílu obyvatel 

podporovaného regionu, stanovené v bodech 3.4.1 a 3.4.2 Pokynů REG. Dokument 

obsahující údaje o způsobilých regionech pro každý členský stát se nazývá „mapa 

regionální podpory“(nebo „regionální mapa“), členský stát jej předkládá ke schválení 

Komisi. U každého regionu je též stanoven horní limit intenzity podpory (viz dále).

                                               
71 Úř. věst. L 154, 21.6.2003
72 Úř. věst.L 309, 25.11.2005
73 Úř. věst. L 61, 5.3.2008
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Intenzita regionální podpory poskytované podle čl. 107 odst. 3 písm. a) SFEU 

se musí vejít do určitých limitů, vyjadřující maximálně přípustnou intenzitu státní 

podpory pro určité regiony, a to limity následující:

 30 % HEP74 u regionů s HDP na obyvatele nepřevyšujícím 75 % průměru EU-

25 (stejně je to u nejodlehlejších regionů (tedy regionů ve smyslu čl. 349 

SFEU)s vyšším HDP na obyvatele

 40 % HEP u regionů s HDP na obyvatele nižším než 60 % průměru EU-25 (což 

je v současné době kategorie, kam spadá většina k podpoře způsobilých regionů 

v České republice) 

 50 % HEP u regionů s HDP na obyvatele nižším než 45 % průměru EU-25-

HEP 

Pokud se jedná o státní podporu poskytnutou malým a středním podnikům lze 

tyto limity zvýšit o 20 % HEP u podpory pro malé podniky a o 10 % HEP u podpory 

poskytnuté středně velkým podnikům.

Na následující straně je vyobrazena tabulka, jedná se o mapu regionální 

podpory České republiky pro období 2007 -2013. 

                                               
74 HEP = hrubý ekvivalent podpory, jak je definován v Pokynech REG v odst. 41 a 44. poznámce pod 
čarou
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Vedle regionální investiční podpory může být udělována též regionální 

provozní podpora, ovšem pouze v některých vzácných a přísně vymezených případech, 

kdy jsou strukturální znevýhodnění natolik závažná, že sama podpora regionálních 

investic nepostačí k nastartování regionálního rozvoje. Cílem regionální provozní 

podpory je snížení běžných výdajů podniků, proto je obvykle zakázaná. Provozní 

podpora určená exportu nebo směřující do odvětví finančních služeb či 

vnitrokoncernové aktivity je zakázaná absolutně. Pokud už je provozní podpora 

udělovaná, musí být oprávněná z hlediska jejího příspěvku k regionálnímu rozvoji         

a z hlediska jejího charakteru a její výše musí být úměrná znevýhodněním, která se má 

snažit zmírnit. Provozní podpora by měla být vždy dočasná, postupně snižovaná            

a zastavena, jakmile se podporované regiony ekonomicky přiblíží bohatším oblastem 

EU. Pokyny REG též zdůrazňují, že státní podporu určenou jednotlivým podnikům 

v obtížích nelze udělit jako regionální podporu, ale pouze na základě Pokynů 

Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích.75

Pokyny REG upravují ještě další druh regionální podpory, a to podporu nově 

založeným malým podnikům. Tato má motivovat k zakládání nových podniků, 

podporovat počáteční a rané fází rozvoje malých podniků v podporovaných oblastech.

5. 2. 1. 1 Příklad schválené výjimky pro Českou republiku v oblasti 

regionálních podpor:76

N  343/2005 – rekonstrukce obytných panelových domů

Cílem tohoto režimu podpory bylo poskytnout státní podporu na náklady 

vzniklé vlastníkům bytů v souvislosti s opravami nutnými k odstranění podstatných 

závad bytů ve výlučně jediném typu budov, a to v panelových obytných domech          

na území ČR. Panelové domy byly postaveny v letech 1950 až 1980, původně navrženy 

jako dočasné řešení bytových potřeb a tvořili tehdy téměř 30 % celkové bytové 

kapacity České republiky. Bytové jednotky v panelových domech již většinou přesáhly 

svou původní životnost, vykazovaly nízkou konstrukční kvalitu a podstatné 

konstrukční vady, které ohrožovaly bezpečnost, hygienu a obyvatelnost těchto domů. 

                                               
75 Úř. věst. C 244, 1.10.2004
76 tato státní podpora byla sice schválena pod písm. c) článku 107 odst. 3 SFEU, nicméně tématicky 
spadá k regionálním podporám, o kterých píšu na tomto místě, tak ji sem zařazuji
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Domy, u nichž se objevovaly problémy se statikou, závady spočívající v chybné vnitřní 

infrastruktuře (přívod plynu, topení, elektroinstalace, vodovod) nebo špatné tepelné 

izolaci, měly být způsobilé k podpoře podle tohoto režimu (tedy pouze panelové domy 

vykazující stanovené závady). Režim podpory měl stimulovat soukromé investice       

do oprav nevyhovujících panelových domů, a tím zejména zlepšit bezpečnost životních 

podmínek obyvatel, dále posílením tepelné izolace domů podstatně zmírnit plýtvání 

energií, a dále zvýšit sociální soudržnost tím, že by revitalizací sídlišť zabránilo vzniku 

sociálních ghett. Poskytovány měly být tři formy státní podpory, a to úrokový 

příspěvek k úvěrům na pokrytí nákladů rekonstrukce, státní záruky bankám poskytující 

tyto úvěry a úhrada poradenských služeb technického odborníka. Komise zhodnotila, 

že režim podpory přispívá k dosahování cíle ochrany spotřebitelů a též k podpoře cílů 

hospodářské a sociální soudržnosti (vymezeny v článcích 169 a 174 SFEU), a usoudila, 

že tímto přispívá k uskutečnění cílů EU(tehdy ještě Společenství) a lze ho proto 

považovat za opatření ve společném zájmu. Poté, co Komise též dospěla k závěru,       

že režim podpory je přiměřený sledovanému cíli, a že má pouze omezený vliv            

na obchod v rámci EU, který neodporuje společnému zájmu, jej prohlásila za slučitelný 

se společným trhem podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU. 

5. 2. 2    Podpory, které mají napomoci uskutečnění některého 

významného projektu společného evropského zájmu anebo napravit 

vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu – Článek 

107 odst. 3 písm. b) SFEU

Tento článek zahrnuje vlastně dvě jednotlivé výjimky v poměru alternativním: 

buď může být státní podpora výjimečně udělená na určitý projekt společného 

evropského zájmu (Project of common interest), nebo se musí jednat o státní podporu, 

jejímž poskytnutím si členský stát klade za cíl napravit vážnou poruchu                       

ve svém hospodářství (Remedy for a serious disturbance in the economy).

Kritérium významného projektu společného evropského zájmu:

Ohledně toho, co je oním projektem společného evropského zájmu, neposkytuje 

zatím ani SFEU, ani judikatura ESD a dokonce ani ustálená rozhodovací praxe 

Evropské Komise žádnou přímou definici. Společný evropský zájem se dá dovodit 
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z cílů EU, tak jak jsou vyjádřeny v úvodních článcích SFEU a SEU, z dalších 

ustanovení těchto smluv, i z různých ustanovení sekundárních unijních předpisů nebo 

politických programů. Ono ani není nutné, aby byl společný evropský zájem nějak 

závazně definován, využívá se právě značné šíře jeho pojmu, aby se pod něj dala 

podřadit takřka jakákoli záležitost, na jejíž realizaci „by byl společný evropský zájem.“ 

Společným evropským zájmem nemusí být nutně zájem úplně všech členských státu 

(což by byl koneckonců celkem těžce dosažitelný stav), stačí, pokud se jedná                

o výslovný zájem alespoň dvou členských států a ostatní členské státy nemají ve stejné 

věci zájem protichůdný. 

Rozhodující faktor ale je, že se musí jednat o mezistátní, přeshraniční projekt, 

tedy takový, na kterém se podílí více než jeden členský stát, nesmí tedy jít jen                

o vnitrostátní projekt jednoho členského státu. Z toho vyplývá, že o projekt společného 

evropského zájmu většinou nepůjde v případě státní podpory pro jednotlivé, v jediném 

odvětví činné, podnikatelské subjekty.

V literatuře je uváděno, že státní podpory schválené v rámci prvé alternativy 

tohoto ustanovení se povětšinou týkají oblasti ochrany životního prostředí (např. 

úsporné a racionální využívání energie), a dále např. projektů vědeckého výzkumu         

a vývoje (kvalitativně i kvantitativně významné projekty mezinárodního charakteru). 

Ale musím konstatovat, že se mi při vyhledávání nepodařilo najít ani jeden příklad

schválené státní podpory na jakýkoli projekt společného evropského zájmu. Zřejmě      

se jedná o kritérium, které si EU ponechává opravdu na výjimečné a nahodilé případy   

a běžně jej přitom nevyužívá.  

Což se ovšem nedá říct o druhé výjimce – náprava vážné poruchy 

v hospodářství členských států. V uplatňování této druhé alternativy čl. 107 odst. 3 

písm. b) SFEU přirozeně nastal „boom“ po nástupu ekonomické krize v polovině roku 

2008. V letech 2009 až 2010 bylo na jeho základě schváleno okolo 300 státních podpor, 

což vzhledem k tomu, že celkově bylo za řečené dva roky rozhodnuto o státní podpoře 

v cca. 1250 případech,77 znamená, že zhruba čtvrtina schvalovaných státních podpor se 

týkala řešení hospodářských problémů, které vyvstaly v důsledku ekonomické krize.

Tato výjimka se tedy stala početně významnou.

                                               
77 dle údajů nacházejících se na: http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/industrie_2010.htm                         
a http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/industrie_2009.htm; kde se nachází databáze rozhodnutí Komise 
o výjimkách v oblasti obchodu  
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Kritérium vážné poruchy v hospodářství:

Dle odborné literatury jsou jím myšleny extrémní situace, kdy je před 

svobodnou a fungující hospodářskou soutěží dána přednost vzájemné solidaritě 

členských států a je schválena možnost, aby členský stát mohl formou státní podpory 

vyrovnat vážné narušení ekonomické stability. „Aby se jednalo o vážnou poruchu, musí 

být výjimečná.“78 „V případě závažné ekonomické krize v hospodářství členského státu 

má tedy odstranění této krize větší význam než zachování nenarušené hospodářské 

soutěže.“79

Přitom se musí jednat o mimořádnou poruchu v hospodářství. Dotčený členský 

stát se musí potýkat s těžkými sociálními a ekonomickými potížemi. Zda se jedná          

o takový případ, se ukáže až po vyhodnocení komplexních skutkových okolností 

jednotlivého případu, při kterém má Evropská Komise široký prostor pro uvážení. Není 

ale přitom rozhodné, zda poruchu zapříčinil sám členský stát nebo vnější faktory. 

Například se může jednat o významný pokles produkce nebo zaměstnanosti v rámci 

členského státu, o výrazný úbytek investic, či o četný výskyt hospodářsky 

významnějších podnikatelských subjektů, jejichž tržní existence je ohrožena.

Porucha musí mít vliv na hospodářství v celém členském státě, nesmí se jednat 

o poruchu lokálního rázu, s tím, že všechny územní oblasti nemusí být poruchou 

stiženy ve stejné míře. 

Také je třeba poruchu posuzovat v kontextu hospodářské situace v celé EU. 

Může se stát, že hospodářské poměry v dotčeném státě sice nejsou uspokojivé, ale 

pořád jsou ještě mnohem příznivější než v jiných členských státech. V takové situaci by 

výjimka nejspíš nemohla být udělena.  

Za mimořádnou poruchu v hospodářství, tak, jak to vyžaduje aplikace této 

výjimky, se ale nepovažuje obtížná hospodářská situace, pokud se týká všech nebo 

většiny členských států.80 S tímto prohlášením si dovoluji polemizovat. Na základě 

Evropskou komisí schválených státních podpor řešících ekonomické problémy 

způsobené krizí, lze usoudit, že tento princip neplatí. Současná hospodářská krize se    

                                               
78 Hancher/Ottervanger/Slot: EC State Aids; č. 3-021
79 Heidenhain,M.: Handbuch des Europäischen Beihilfenrechts, str. 274
80 Heidenhain,M.: Handbuch des Europäischen Beihilfenrechts, str. 275
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ve větší či menší míře prokazatelně týká všech členských států, a přesto jsou státní 

podpory na vyrovnání jejích negativních důsledků schvalovány.

Schválení státní podpory musí zohlednit i další omezující podmínky, především 

jejich poskytnutí nesmí zasahovat do ochrany hodných zájmů jiných členských států, 

nesmí zapříčinit závažnou poruchu hospodářské soutěže a nesmí hospodářské potíže 

vyřešit pouze jejich přesunutím do jiného členského státu. Též musí vést                       

ke konstruktivnímu a účinnému řešení hospodářského problému. A dále musí 

samozřejmě splnit ony obecné podmínky, kladené na každou schvalovanou státní 

podporu: podmínku vhodnosti, nutnosti a přiměřenosti.

Evropská Komise reagovala na ekonomickou krizi vydáním četných předpisů 

sekundárního práva, které takto tvoří sekundárněprávní základ pro poskytování výjimek 

podle čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU.81

Krátká zmínka k předpisům regulujícím státní podpory obecně: Komise zvolila 

cestu regulace všech oblastí, ve kterých je možno udílet státní podpory, ať už formou 

sekundárněprávních předpisů či tzv. soft law (typicky „Pokyny“ či „Sdělení“), mj. 

proto, aby se vyhnula politickému tlaku ze strany členských států. „Široké meze 

uvážení Komise a kontroverze jak v rámci Komise, tak mimo ni, ohledně toho, co tvoří 

„dobrou“ státní podporu (ve smyslu účelnou a přínosnou - pozn. aut.), by mohly 

vystavit rozhodování o státních podporách (nežádoucímu - pozn. aut.) vlivu lobbyingu 

jednotlivých členských států, založeném na jejich specifické politické situaci.“ 

V návaznosti na toto literatura připouští, že se takto samozřejmě příležitostně děje, 

                                               
81

Jsou jimi: 
 Sdělení Komise – Dočasný rámec unie pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za 
současné    finanční a hospodářské krize (= Real Economy – Temporary Framework, 2011) - Úř. věst. C 
6, 11.1.2011
 Sdělení Komise o použití pravidel poskytování státní podpory ve prospěch bank v souvislosti s finanční 
krizí od 1. ledna 2011 (= Banking Communication, 2011) - Úř. věst. C 329, 7.12.2010
 Sdělení Komise o návratu životaschopnosti a hodnocení restrukturalizačních opatření ve finančním 
sektoru     v současné krizi podle pravidel pro státní podporu (= Restructuring Communication, 2009-
2010) - Úř. věst. C 195, 19.8.2009 
 Sdělení Komise o nakládání se znehodnocenými aktivy v bankovním sektoru Společenství (= Impaired 
Assets Communication, 2009) - Úř. věst. C 72, 26.03.2009
 Sdělení Komise – Rekapitalizace finančních institucí během současné finanční krize: omezení podpory 
na nezbytné minimum a záruky proti neoprávněnému narušení hospodářské soutěže (= Recapitalisation 
Communication, 2009) - Úř. věst. C 10, 15.1.2009
 Sdělení Komise – Použití pravidel pro poskytování státní podpory na opatření přijatá ve vztahu 
k finančním institucím v souvislosti se současnou globální krizí - Úř. věst. C 270, 25.10.2008
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zvláště v souvislosti s vysoce citlivou oblastí, kterou je právě záchrana                           

a restrukturalizace podniků.82

Finanční či bankovní sektor je nepochybně hlavním předmětem jak 

sekundárněprávní regulace, tak státních podpor udílených podle této výjimky. 

Ekonomické problémy bankovního sektoru jsou učebnicovým příkladem mimořádné 

poruchy postihující hospodářství členského státu celkově. Byly schváleny režimy 

podpory pomáhající bankovním institucím téměř ve všech členských státech.

5. 2. 2. 1 Příklad schválené výjimky pro Českou republiku v oblasti 

nápravy vážné poruchy v hospodářství:

N 237/2009 – opatření související s Národním protikrizovým plánem vlády ČR

ČR oznámila následující státní podporu: Přechodný rámec pro poskytování 

státní podpory ve formě úvěru s dotovanými úrokovými sazbami související 

s Národním protikrizovým plánem vlády ČR. Souborem těchto opatřeními se mělo 

docílit zmírnění dopadů ekonomické krize, tedy náprava vážné poruchy v hospodářství 

ČR, a to konkrétně posílení strany poptávky zlepšením přístupu podniků k investičním 

a provozním úvěrům, za účelem kompenzace nedostačující ochoty soukromých 

bankovních subjektů k poskytování úvěrů vyplývající z finanční krize. Režim podpory 

měl být spravován Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvem 

zemědělství ČR. Využití státní podpory mělo být otevřeno všem odvětvím ekonomiky, 

a to jak malým a středním, tak i velkým podnikům. Režim státní podpory byl Komisí 

schválen. 

                                               
82 Bacon, K.: European Community Law on State Aid; str. 16
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5. 2. 3 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 –

Článek 107 odst. 3 písm. c) SFEU

Co se týče počtu rozhodnutí vydaných na jejím základě, je výjimka v oblasti 

rozvoje určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí (Certain 

economic activities/areas) tou nejvýznamnější z individuálních výjimek pro 

poskytování státních podpor. Samozřejmě je i významnější než výjimky obecné. 

V běžné praxi se právě o ní mluví, terminologicky ne zcela správně, jako o „obecné 

výjimce“, ovšem o výjimku obecnou ve smyslu čl. 107 odst. 2 se nejedná, stále platí, že 

jde o výjimku individuální, schvalovanou Komisí. V jejím rámci je schvalováno okolo 

70% všech státních podpor. Tato výjimka na sebe pro její pojmovou šíři váže množství 

tzv. horizontálních a sektorálních oblastí úpravy (viz dále). Co do počtu rozhodnutí se 

jí začal přibližovat snad jen čl. 107 odst. 3 písm. b), a to jen „díky“ ekonomické krizi    

a hodně pozvolna. 

Kritérium rozvoje určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí:

Hospodářská činnost je pojem značně široký (proto „obecná výjimka“), 

detailnější a specifičtější zařazení posuzovaných ekonomických aktivit je věcí 

sekundárněprávních předpisů. Tak jako všechny individuální výjimky reprezentuje       

i článek 107 odst. 3 písm. c) ve většině případů jen jakýsi obecný primárněprávní 

základ, který napovídá, v jaké kategorii bude výjimka poskytovaná. Její bližší právní 

úpravu a podmínky jejího poskytnutí stanovují předpisy sekundárního práva. Ne vždy 

se ale tento článek musí opírat o sekundárněprávní normu, výjimku lze též udělit pouze 

na primárněprávním základě (viz dále).

Judikatura ESD tento pojem upřesňuje např. v již dříve citovaném rozhodnutí 

Tubemeuse,83 kdy ESD stanovil, že pokud má subvencovaná společnost finanční potíže 

takového rázu, že není schopna zajistit svou vlastní životaschopnost, nelze na ni tuto 

výjimku vztáhnout, protože daný podnik takto nemůže být způsobilý podpořit příznivý 

hospodářský vývoj v daném regionu.  

                                               
83 Rozhodnutí ESD 142/87 Belgie vs. Komise ze dne 21. 3. 1990
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Nyní je na řadě vysvětlit pojmy „horizontální“ a „sektorální“. Horizontální 

oblast úpravy je taková oblast, která se vztahuje k řešení problémů, které se mohou 

objevit napříč všemi ekonomickými odvětvími a též v jakémkoli členském státě. 

Sektorální výjimky jsou naopak úžeji vymezené výjimky, které se zpravidla vztahují   

na jedno ekonomické odvětví – na jeden sektor.  

K čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU se vztahuje řada jak sektorálních, tak 

horizontálních výjimek spolu s předpisy sekundárního práva, které je upravují. 

V případě horizontálních oblastí se jedná o oblast regionálního rozvoje (Regional 

Development), zaměstnávání znevýhodněných a zdravotně postižených pracovníků

(Employment), vzdělávání (Training), ochrany životního prostředí (Environmental 

Protection and Energy Saving), výzkumu, vývoje a inovací (Research and development

and Innovation), investic rizikového kapitálu do malých a středních podniků (Risk 

capital) a záchrany a restrukturalizace podniků v obtížích (Rescuing and Restructuring

Firms in Difficulty).

Pokud jde o sektorální výjimky (Sectoral Development), týkají se odvětví 

zemědělství a lesnictví (Agriculture), rybolovu a akvakultury (Fisheries and 

Aquaculture), a širokopásmových sítí (Broadband).

Výjimku na základě tohoto článku lze ovšem, jak bylo řečeno, poskytnout i bez 

odpovídající sekundárněprávní regulace. Uplatní se zde obecná posuzovací kritéria pro 

poskytování státních podpor, jimiž jsou splnění cíle společného zájmu, nezbytnost, 

přiměřenost a proporcionalita - neovlivnění podmínek obchodu v míře, jež by byla       

v rozporu se společným zájmem. Komise zde má k dispozici jakési širší správní 

uvážení.84

Tato posuzovací metodika se nazývá „ověření vyváženosti“ a Komise ji 

podrobně rozpracovala v dokumentu nazvaném Společné zásady pro hospodářské 

posouzení slučitelnosti státní podpory podle čl. 87 odst. 3 Smlouvy ES (nyní 107 odst. 

3 SFEU).85 Mechanismus ověření vyváženosti se objevuje i v různých pokynech 

Komise vypracovaných k detailnějšímu posuzování jednotlivých oblastí a odvětví 

                                               
84 např. v rozhodnutí Komise N  343/2005 nebo N 358/2007
85 Common principles for an economic assessment of the compatibility of State Aid under Article 87.3 -
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/reform.html
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státních podpor (viz o tom dále). Nyní uvedu krátký rozbor ke každému z výše 

vyčtených kritérií. 

Cílem společného zájmu můžou být cíle uvedené ve SFEU, nebo vyjádřené 

v dalších primárněprávních nebo sekundárněprávních předpisech (šíře pojmu zhruba 

odpovídá vymezení projektu společného zájmu probíranému v předchozí kapitole). 

Opatření podpory je nezbytné, pokud je zvolené a zaměřené tak, aby efektivně 

dosáhlo stanoveného cíle, tedy zejména pokud by nebylo možné dosáhnout téhož cíle 

jinými prostředky než poskytnutím státní podpory. 

Dále je opatření podpory přiměřené, pokud jeho (procentuální) míra a na něj 

vynaložené finanční prostředky jsou způsobilé dosáhnout stanoveného cíle, což 

implikuje, že tato míra musí být co možno nejnižší a finančních prostředků má být 

vynaloženo co nejméně, právě akorát k dosažení stanoveného záměru, ne více. 

Konečně nesmí opatření podpory ovlivnit podmínky obchodu v takové míře, jež 

by byla v rozporu se společným zájmem. Pozitivní dopady opatření musí vždy 

převažovat potenciální negativní vlivy na hospodářskou soutěž a společný trh. 

Pro představu, kolik prostředků směřuje procentuálně do státních podpor 

zahrnutých pod tuto výjimku, byly v literatuře uvedeny následující údaje: „V roce 2006 

bylo 85,2 % státních podpor všech 25 členských států EU směřujících                         

do horizontálních režimů podpory rozděleno následovně: 31,2% směřovalo do oblasti 

životního prostředí (!), 22,0% do oblasti regionální podpory, 16,4% do oblasti 

výzkumu, vývoje a inovací, 12,8% na pomoc malým a středně velkým podnikům, 7,9% 

do oblasti zaměstnanosti, 2,9% do energií, 2,8% do oblasti kultury a zachovávání 

kulturního dědictví, 1,7% do oblasti vzdělávání, 1,5% do oblasti rozvoje obchodu          

a exportu a konečně 0,7% do oblasti rizikového kapitálu. Zbývajících 14,8 % 

veškerých udělených státních podpor bylo určeno na sektorální výjimky.86

Procento podpor určených na sektorální výjimky nebývalo vždy tak skromné, 

v minulosti do nich směřovala téměř polovina všech státních podpor. V poslední době 

byl ale jednoznačně zaznamenán trend v rozhodování Komise, kdy dává přednost 

                                               
86 Bacon, K.: European Community Law on State Aid; str. 8
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výjimkám horizontálním, které jsou považovány za méně nepříznivé pro hospodářskou 

soutěž a společný trh, než právě výjimky sektorální.87

Z naznačených oblastí a odvětví bych se chtěla detailněji zabývat oblastmi 

ochrany životního prostředí a výzkumu, vývoje a inovací a odvětvím zemědělství          

a lesnictví. Nejprve ale dokončím poznámky k oblasti regionální podpory, na kterou se 

čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU, jak jsem uvedla výše, vztahuje také.

5. 2. 3. 1 Oblast regionální podpory

Jak již bylo uvedeno ve výkladu k čl. 107 odst. 3 písm. a) SFEU, regionální 

podporu podle písm. c) tohoto článku lze poskytovat i regionům, které nejsou zaostalé 

ve srovnání s unijním průměrem, ale mohou být zaostalé v rámci celostátního průměru 

daného členského státu. Často se jedná o regiony, které byly podle dřívější úpravy 

způsobilé pro podporu podle písm. a), které ale přestaly, v důsledku hospodářského 

rozvoje a také potenciálně v důsledku celkové změny unijních standardů po rozšíření 

EU o další členské státy, splňovat podmínky způsobilosti. Jelikož tyto regiony              

v minulosti dostávaly relativně vysoký objem podpory, Komise považuje za nezbytné 

umožnit členským státům jejich podporu „alespoň“ na základě výjimky stanovené 

písm. c). 

K tomu, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění hospodářské soutěže v takové 

míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem, je třeba, aby předmětné regiony 

dostály kritériím stanoveným v Pokynech REG. První kritérium se týká podílu obyvatel 

podporovaného regionu, který určuje Komise s pomocí objektivně stanoveného 

mechanismu popsaného v bodě 3.4.1 Pokynů REG. Výsledné příděly pro každý 

členský stát jsou uvedeny v Příloze V. Pokynů REG. Dle této přílohy měla Česká 

republika v letech 2007 – 2013 nulový podíl obyvatel regionů způsobilých k podpoře 

podle písm. c), (neměla tedy žádné způsobilé regiony), byla jí povolena jen přechodná 

dodatečná podpora podle písm. c), pouze na léta 2007 – 2008, omezená na oblasti 

obývané 7,7 % obyvatel ČR (výše vyobrazená regionální mapa ČR informuje, jaké 

regiony si ČR pro tuto přechodnou výjimku vybrala). Bod 3.4.2 Pokynů REG stanoví, 

jaké typy regionů je možné navrhnout pro regionální podporu podle písm. c) – např. 

                                               
87 Bacon, K.: European Community Law on State Aid; str. 7
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regiony s nízkou hustotou zalidnění, regiony s určitým vysokým procentem 

nezaměstnanosti, regiony sousedící se „zaostalými“ oblastmi ve smyslu písm. a), 

regiony se zeměpisnou izolací atd. Způsobilé regiony navrhuje každý členský stát sám, 

musí ovšem dodržet maximální celkový podíl obyvatelstva pokrytého podporou, tak, 

jak mu byl Komisí vymezen. Je tedy evidentní, že podmínky pro předmětnou státní 

podporu může splnit jen malá část území členského státu.

Také intenzita této podpory je poněkud přísně omezena. Regionální podpora 

podle písm. c) nesmí překročit 15% HEP. Tento limit je snížen na 10 % HEP v případě 

regionů s vyšším HDP na obyvatele než 100 % průměru EU-25 a s nižší mírou 

nezaměstnanosti než je průměr EU-25, měřeno na úrovni NUTS-III z průměrných 

hodnot za poslední tři roky.

Nyní přejdu k další významné oblasti této výjimky, k ochraně životního prostředí.

5. 2. 3. 2 Oblast ochrany životního prostředí

Ochrana životního prostředí je dalším horizontálním tématem, které spadá pod 

čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU. Předpis, který ji reguluje, nese název Pokyny 

Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí (Environmental Aid 

Guidelines 2008- 2014; dále jen „Pokyny ŽP“).88

Environmentální ochrana je jedním z velkých témat politiky Evropské unie.

Článek 11 SFEU zmiňuje potřebu zahrnout požadavky na ochranu životního prostředí

do všech politik EU. Článek 191 odst. 2 SFEU stanovuje, že politika Unie v oblasti 

životního prostředí je zaměřena na vysokou úroveň ochrany a musí být založena          

na zásadách obezřetnosti, prevence, odvrácení ohrožení životního prostředí především 

u zdroje a na zásadě „znečišťovatel platí“. Z hlediska státních podpor je důležitá 

zejména posledně zmíněná zásada.

Pokyny ŽP stanoví, že zásadu „znečišťovatel platí“je třeba zohledňovat              

a dodržovat. Stát je povinen přimět podniky vykonávající hospodářskou činnost, která 

znečišťuje nebo poškozuje životní prostředí, nést náklady na znečištění nebo sanaci 

poškozených složek, například formou ekologických daní. Je třeba přimět hospodářské 

                                               
88 Úř. věst. C 82, 1.4. 2008
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subjekty, aby přebíraly zodpovědnost za dopady jejich ekonomické činnosti na životní 

prostředí a aby tento aspekt zohledňovali při svém ekonomickém rozhodování, byly 

motivovány míru znečišťování snižovat. Situaci kdy podniky tuto zodpovědnost 

nepřebírají, označují Pokyny ŽP za selhání trhu. 

Nástroje státní podpory lze využít např. v případech, kdy nelze znečišťovatele 

přimět sanační náklady uhradit (z důvodu jeho neexistence nebo nedostatku finančních 

prostředků). Dále, s ohledem na fakt, že pro různou velikost podniků, jejich postavení

na trhu, používané technologie aj., nepředstavují sanační náklady stejnou zátěž pro 

všechny podniky, může státní podpora zmenšit zatížení nejvíce dotčených podniků. Jak 

ale stanoví bod 24 Pokynů ŽP, zásada „znečišťovatel platí“ představuje i nadále hlavní

pravidlo a státní podpora je ve skutečnosti druhou nejlepší volbou. Podle bodu 24 

Pokynů ŽP ovšem nesmí být státní podpora poskytována na úhradu nákladů k dodržení 

závazných právních norem, protože k zajištění souladu s nimi jsou podnikatelské 

subjekty povinny tak jako tak. 

Kromě na ochranu životního prostředí obecně se Pokyny ŽP zaměřují speciálně 

na oblast klimatu a energetiky, která je v evropském měřítku i celosvětově velmi 

aktuální. Evropská energetická politika vytyčuje zejména tyto cíle: zvýšit bezpečnost 

dodávek energie a zajistit v EU dostupnou, cenově přijatelnou a konkurenceschopnou 

energii. Evropská politika ohledně klimatu vytváří jakýsi protipól těmto požadavkům, 

je zde prosazována zásada udržitelného rozvoje a odhodlání bojovat proti změně 

klimatu, konkrétně v podobě závazných termínovaných požadavků snížit emise 

skleníkových plynů, snížit spotřebu energie a zajistit vyšší podíl obnovitelných zdrojů 

energie na celkové spotřebě energie v EU. Obě politiky se navzájem ovlivňují a jejich 

vyvážený poměr vytváří výsledná řešení. Též hrají nezanedbatelnou roli při posuzování 

slučitelnosti státních podpor.

Přestože ochrana životního prostředí pro mnohé podnikatelské subjekty 

znamená hlavně zvýšení celkových výrobních nákladů pro nutnost internalizace 

nákladů na znečištění, zdůrazňují Pokyny ŽP, že investice do lepší ochrany životního 

prostředí mohou individuálním subjektům přinést i mnoho pozitivních efektů, že 

některé podniky naopak ekologičtějším výrobním způsobem náklady ušetří, nebo z něj 

mohou jinak profitovat (např. tzv.„zelená image“) a dokonce zvýšit svůj zisk. Navíc 
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může ochrana životního prostředí představovat také podnět pro inovace, vytvořit nové 

trhy, nové investiční příležitosti a zvýšit konkurenceschopnost EU jako celku. 

Státní podpora ve formě kladných pobídek určených individuálním 

podnikatelským subjektům směřuje ke snížení znečištění nebo k jinému zlepšení 

životního prostředí. Členské státy též mohou využívat státní podpory k vytváření 

pobídek za účelem dosažení vyšší úrovně ochrany životního prostředí, než úrovně 

stanovené a požadované normami EU, popřípadě zvýšit úroveň ochrany životního 

prostředí v případě, kdy příslušná unijní norma neexistuje. Vyšší úroveň ochrany 

mohou stanovovat též vnitrostátní právní předpisy (bez ohledu na existenci či 

neexistenci korespondujících unijních norem).

Hlavním záměrem Pokynů ŽP je zajistit poskytování nižšího počtu 

environmentálně podpůrných opatření, která ale mají být o to cílenější a efektivněji 

zaměřená. Státní podpora by měla zejména motivovat podniky 

k uskutečňovaní dobrovolných opatření k ochraně životního prostředí nebo k tomu, aby 

dostály přísnějším požadavkům budoucí environmentální právní úpravy dříve, než bude 

takováto úprava právně závazná.89 Příznivý dopad státní podpory musí též převážit její 

možný negativní vliv na hospodářskou soutěž. Za tímto účelem byl v bodu 1.3. Pokynů 

ŽP ustaven mechanismus nazvaný „ověření vyváženosti“. Provádí se ve třech krocích, 

z nichž první dva se týkají pozitivních a třetí negativních účinků státní podpory; 

obsahuje požadavky, které se mají uplatňovat u posuzování všech druhů 

environmentálních podpor. 

Prvním požadavkem je zaměření podpůrného opatření na dobře vymezený cíl 

společného zájmu, spočívající zejména buď v ochraně životního prostředí, nebo 

v zajištění energií. 

Druhý požadavek se týká toho, že podpůrné opatření má být konstruováno 

takovým způsobem, aby zajistilo splnění stanoveného cíle společného zájmu. K tomuto 

požadavku se váží kritéria vhodnosti, motivačního efektu a přiměřenosti. Kritérium 

vhodnosti zjišťuje, zda je státní podpora vhodným nástrojem pro splnění stanoveného 

cíle, zda by nebylo účelnější použít nástroje jiného. Kritérium motivačního efektu 

vyžaduje, aby podpůrné opatření motivovalo podnikatelské subjekty k činnostem nebo 

investicím zvyšujícím ochranu životního prostředí, které by bez jeho ingerence nebyly 
                                               
89 Heidenhain, M.: European State Aid law; str. 269
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ochotny/ motivovány provádět. Motivační efekt podpory lze tedy poznat z toho, že 

zapříčiní změnu v chování podniků, ke které by bez poskytnutí státní podpory nedošlo 

(je třeba zkoumat, zda by dotyčný podnikatelský subjekt k environmentálnímu opatření 

nepřistoupil, pro evidentní výhody z něj plynoucí, sám od sebe – v takovém případě by 

státní podpora motivační účinek neměla). Státní podpora musí být nezbytná. Konečné 

kritérium přiměřenosti je splněno, pokud by nebylo možné dosáhnout stejných, pro 

životní prostředí prospěšných změn v chování podnikatelských subjektů použitím státní 

podpory menšího finančního rozsahu nebo v menší (procentuální) míře. Částku státní 

podpory je třeba omezit na minimální hodnotu, nutnou k dosažení požadované 

environmentální ochrany. Také je třeba odečíst veškeré ekonomické výhody, které 

investice podniku přinese.

Třetí požadavek se váže k hospodářské soutěži a zkoumá, zda příznivý dopad 

státní podpory převažuje její možný negativní vliv na hospodářskou soutěž, zda je 

nepříznivý účinek na společný trh pouze omezený a v porovnání s environmentálními 

přínosy zanedbatelný. Pokud jsou environmentální opatření podpory dobře cílená, 

splňují požadavky vyváženosti, je riziko, že naruší hospodářskou soutěž za normálních 

okolností spíše omezené.

5. 2. 3. 3  Příklad schválené výjimky pro Českou republiku v oblasti 

ochrany životního prostředí

N 367/2008 – odstraňování starých ekologických zátěží

Státní podpora směřovala k odstranění starých ekologických zátěží 

spočívajících v poškození kvality půdy, povrchové či podzemní vody, a tím ke snížení 

počtu prioritních lokalit se starými ekologickými zátěžemi v ČR (což jsou ekologické 

škody způsobené činností státních podniků nebo jiných státních subjektů před jejich 

privatizací, převodem či přechodem na nové nabyvatele). Příjemci státní podpory        

ve formě přímých dotací měly být všechny podniky, v jejichž vlastnictví se poškozené 

lokality v současné době nacházejí, které samy nejsou znečišťovateli, které tedy 

prokazatelně nezpůsobili kontaminaci, jež má být sanována (státní podporu lze

poskytnout pouze v případě, že nelze zjistit znečišťovatele nebo tento nemůže být, 

z důvodu jeho neexistence nebo z důvodu jeho nedostatku majetku nebo finančních 
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zdrojů, přinucen nést náklady na sanaci). Dotací měly být hrazeny náklady na sanační 

práce, od nichž se mělo odečíst případné navýšení hodnoty sanované lokality. Sanací 

kontaminovaných lokalit se zabývají body 132–134 Pokynů ŽP, jejichž požadavky zde 

byly splněny.

Třetí významnou horizontální oblastí výjimek z obecného zákazu poskytování 

státních podpor podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU je oblast výzkumu, vývoje              

a inovací.

5. 2. 3. 4 Oblast výzkumu, vývoje a inovací

Tuto oblast upravuje Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje    

a inovací (Research, Development and Innovation Framework 2007-2013; dále jen 

„Rámec VVI“).90 Rámec VVI se vztahuje na podporu výzkumu, vývoje a inovací        

ve všech odvětvích upravených SFEU.

Výzkum, vývoj a inovace tvoří důležitý společný zájem států EU. Článek 179 

SFEU stanoví, že „Unie má za cíl posilovat své vědecké a technologické základy 

vytvořením evropského výzkumného prostoru, ve kterém se vědci, vědecké poznatky    

a technologie volně pohybují, a podporovat rozvoj své konkurenceschopnosti, včetně

konkurenceschopnosti průmyslu, jakož i podporovat všechny výzkumné činnosti, které 

jsou(...)pokládány za nezbytné.“

„Rámec VVI musí být vnímán v souvislosti s Akčním plánem pro státní 

podpory,91 ve kterém Komise deklaruje cíl politiky státních podpor, a to poskytovat 

méně, zato lépe zaměřených státních podpor.“92

Evropská unie se snaží prosazovat zvýšení celkových výdajů na výzkum, vývoj 

a inovace (dále jen „VVI“), usiluje též o to, aby většina těchto výdajů pocházela          

ze soukromého sektoru. Snaží se přimět podnikatelské subjekty k investicím do VVI, 

tak, že dává podněty k zajištění konkrétních, z výsledků VVI vyplývajících, 

obchodních přínosů pro ně, k vytvoření a prosazování příznivých rámcových podmínek 

stanovených např. normami v oblasti duševního či průmyslového vlastnictví nebo 

                                               
90 Úř. věst. C 323, 30.12.2006
91 Akční plán pro státní podpory - Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní 
podpory v letech 2005–2009; KOM (2005) 107 v konečném znění
92 Heidenhain,M.: European State Aid Law; str. 241  
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jinými předpisy příznivými pro VVI. Vychází se z toho, že čím větší budou investice 

do VVI, tím vyšší bude úroveň VVI, tím lepší a kvalitnější budou výrobky a služby, 

tím větší přínosy to bude mít i pro jednotlivé fyzické osoby jako spotřebitele, a tím 

větší bude hospodářský růst v rámci EU. Takovýto pokrok by též posiloval 

konkurenceschopnost EU vůči nečlenským státům, vytvářel další pracovní příležitosti.

Podnikatelské subjekty se ovšem často zdráhají investovat do určitých oblastí 

VVI, ať už pro malou či neurčitou návratnost vložených prostředků, tzn. nejistý 

výsledek nebo výnos investice, nebo proto, že se jedná o základní výzkum, kdy 

poznatky z něho vycházející jsou příliš obecné na to, aby mohly být předmětem 

duševního nebo průmyslového vlastnictví, a kdy nelze zabránit druhým, aby 

takovýchto poznatků využívali. V těchto situacích, kdy jde o selhání trhu, může právě 

státní podpora efektivně zasáhnout, vytvořit pro investice do VVI motivační podnět, 

realizovat celospolečensky prospěšné projekty, a zlepšit tak celkovou úroveň VVI. 

V souladu se zásadou nižšího počtu státních podpor a jejich lepšího zaměření     

a zacílení, musí státní podpora v oblasti VVI, aby mohla být považována za slučitelnou 

se společným trhem, projít mechanismem „ověření vyváženosti“- stejně jako státní 

podpora na ochranu životního prostředí, o které bylo pojednáno výše. Kritéria jsou 

víceméně stejná jako u ochrany ŽP, takže už je jen krátce zrekapituluji: 1) opatření 

státní podpory musí být zaměřeno na dobře vymezený cíl společného zájmu, což je 

v tomto případě podpora výzkumu, vývoje nebo inovací, nepřímo i zvýšení 

hospodářské efektivnosti, posílení hospodářského růstu 2) státní podpora musí být 

vhodným nástrojem pro realizaci tohoto cíle; musí mít motivační efekt, tedy zapříčinit 

změnu chování podnikatelských subjektů (uskutečnění projektů nebo zvýšení rozsahu 

či rychlosti činností v rámci VVI nebo na ně určených finančních prostředků), ke které 

by bez jejího poskytnutí nedošlo; a její výše musí být přiměřená, tak aby stejného cíle 

nebylo možno dosáhnout pomocí nižší finanční částky nebo nižší míry podpory -

opatření podpory musí být omezeno na minimum potřebné k provedení podporované 

činnosti 3) konečně musí přínosy podpůrného opatření převážit možnou újmu 

způsobenou společnému trhu a hospodářské soutěži odehrávající se v jeho rámci. 

Toto poslední kritérium je obzvlášť důležité, protože silná hospodářská soutěž 

je rozhodujícím činitelem pro trhem motivované investice do VVI. O možná narušení 

soutěže se jedná v případě vzniku neochoty konkurenčních podniků k investování       
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do VVI, či při podstatném omezení takovýchto investic, v případě podpory 

nevýkonných podniků, nebo při zvýšení tržní síly nebo zesílení vylučovacích praktik   

ze strany podporovaného podniku. Opatření podpory je tedy nutno navrhovat 

obezřetně, aby byl rozsah narušení soutěže co nejmenší.

Bod 1.3.6 Rámce VVI stanoví, že negativní účinky jsou obvykle vyšší u vyšších 

částek podpory a u podpory poskytnuté na činnosti, které úzce souvisejí s obchodním 

využitím výrobků nebo služeb. Proto by měla být míra podpory obecně nižší u činností 

souvisejících s vývojem a inovacemi než u činností souvisejících s výzkumem.

Náklady na pokrytí běžných činností podniků by neměly být způsobilé pro podporu.

Komise též neschválí opatření podpory, které vylučuje možnost využít výsledky 

VVI v ostatních členských státech.

Podle bodu 1.5 Rámce VVI jsou státními podporami způsobilými k přiznání 

slučitelnosti podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU následující opatření podpory: podpora 

na projekty zahrnující základní a aplikovaný výzkum a experimentální vývoj; podpora 

na studie technické proveditelnosti; podpora pro malé a střední podniky na náklady 

práv k průmyslovému vlastnictví; podpora pro mladé inovativní podniky; podpora       

na inovace postupů a organizační inovace ve službách; podpora na poradenské služby   

a podpůrné služby v oblasti inovací; podpora na vypůjčení vysoce kvalifikovaných 

pracovníků; a konečně podpora pro inovační seskupení.

5. 2. 3. 5 Příklad schválené výjimky pro Českou republiku v oblasti 

výzkumu, vývoje a inovací

N 470/2009 – výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti

Účelem této státní podpory poskytované ve formě nevratných přímých dotací 

bylo provádění výzkumu, vývoje a inovací v oblasti vnitřní bezpečnosti a předcházení 

pohromám. Podporované činnosti měly být zaměřeny zejména na zvýšení bezpečnosti 

občanů s využitím nových technologií a poznatků; zkvalitnění identifikace, prevence     

a ochrany před nebezpečím ohrožujícím bezpečnost kritických infrastruktur, včetně 

zmírnění způsobených škod; vytvoření a zkvalitnění technologií a postupů pro 

efektivní krizové řízení. Režim podpory byl posuzován ve třech kategoriích podle 



77

Rámce VVI, a to jako výzkum prováděný ve spolupráci s veřejně financovanými 

výzkumnými organizacemi (který splňoval kritéria b) a c) uvedená v bodě 3.2.2 Rámce 

VVI), jako smluvní výzkum a jiné služby související s výzkumem prováděným veřejně 

financovanými výzkumnými organizacemi (zde byla dodržena podmínka, že podniky 

musí za tento výzkum zaplatit reálnou tržní cenu, stanovená v bodě 3.2.1 Rámce VVI) 

a jako státní podpora pro výzkumné organizace (která plně odpovídala bodu 3.1.1 

Rámce VVI). Komise dospěla k závěru, že podniky neobdrží žádnou dodatečnou 

nepřímou státní podporu a oznámené opatření schválila. 

5. 2. 3. 6 Odvětví zemědělství

Pod výjimku čl. 107 odst. 3 písm. c) spadá též celé rozsáhlé odvětví zemědělství 

a rybolovu (v rozboru se omezím pouze na odvětví zemědělství). Některé jeho dílčí 

aspekty jsou ovšem posuzované podle individuální výjimky „regionální podpory“        

a také podle obecné výjimky pro podpory k náhradě škod způsobených přírodními 

pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi.93 Zásadním předpisem jsou zde 

Pokyny Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 

2007–2013 (Community Guidelines for State Aid in the Agriculture and Forestry 

Sector 2007-2013; dále jen „Pokyny ZL“).94 Pokyny ZL vytyčují cíle společné 

zemědělské politiky. Platí pro veškerou státní podporu poskytnutou ve spojitosti 

s činnostmi souvisejícími s výrobou, zpracováním a uváděním zemědělských produktů 

na trh, a obsahují též pravidla týkající se podpor pro odvětví lesnictví. 

Pod pojmem „zemědělský produkt“ se rozumí produkty uvedené v Příloze I 

k čl. 38 SFEU (a dále ještě tzv. „produkty z korku a „produkty napodobující nebo 

nahrazující mléko a mléčné výrobky“). „Zpracováním zemědělského produktu“ se 

rozumí jakýkoli úkon na zemědělském produktu, jehož výsledkem je rovněž 

zemědělský produkt, s výjimkou činností prováděných v zemědělském podniku, které 

jsou nezbytné pro přípravu živočišného nebo rostlinného produktu pro první prodej.

„Uváděním zemědělského produktu na trh“ se rozumí držení nebo vystavování           

za účelem prodeje, nabízení k prodeji, dodávání nebo jakýkoli jiný způsob umísťování 

na trh, s výjimkou prvního prodeje prvovýrobci maloobchodníkům nebo zpracovatelům 

                                               
93 těm se převážně věnuje podkapitola V.B Pokynů ZL nazvaná „Podpory na náhradu škod na 
zemědělské výrobě nebo na prostředcích zemědělské výroby“
94 Úř. věst. C 319, 27.12.2006



78

a jakékoli činnosti spojené s přípravou produktu na takový první prodej (prodej           

od prvotního producenta konečnému spotřebiteli se považuje za uvádění na trh, pokud 

k němu dojde v samostatných prostorách vyhrazených pro tento účel). 

Státní podpory exportu a státní podpory udílené pod podmínkou přednostního 

použití domácího zboží oproti zboží dovezenému Komise neschvaluje (!).

Dále musí státní podpora, aby byla považována za slučitelnou se společným 

trhem, obsahovat určitý pobídkový prvek nebo vyžadovat nějaké protiplnění na straně 

příjemce. Jednostranná podpůrná opatření zaměřená pouze na vylepšení finanční 

situace výrobců, ale nijak nepřispívající k rozvoji odvětví („provozní podpory“), jsou 

proto se společným trhem neslučitelná. Za provozní podpory se považují též státní 

podpory poskytované zpětně na činnosti, které příjemce již vykonal. 

V souladu s čl. 108 odst. 3 SFEU se státní podpory podle Pokynů ZL mohou 

poskytovat na činnosti provedené nebo služby získané až poté, co byl příslušný režim 

podpory schválen 

Komisí. Komise ve schvalovacím řízení posuzuje podporované činnosti či 

služby též z hlediska dopadu na životní prostředí, jak stanoví bod 22 Pokynů ZL.95

„Odvětví zemědělství je charakterizováno vysokým počtem malých podniků. 

Tento rozdíl ve velikosti podporovaných subjektů odůvodňuje použití jiných předpisů, 

které odpovídají specifickému uspořádání předmětného trhu. Malý rozměr podniků 

působících v odvětví primární produkce zemědělských výrobků zvyšuje riziko narušení 

hospodářské soutěže, i pokud jsou v sázce i jen podpory malého rozsahu. To vysvětluje 

mj. okolnost, že jsou zde hranice maximální výše podpor stanoveny o poznání níže než 

v jiných odvětvích.“96

Pokyny upravují zejména tyto ryze „zemědělské“ státní podpory: podpory 

udílené na investice do zemědělských hospodářství, podpory udílené v souvislosti se 

zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh, podpory v oblasti životního 

prostředí a dobrých životních podmínek zvířat, podpory na dodržení norem zavedených 

Evropskou unií (v oblasti ochrany životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat    

                                               
95 Tato povinnost Komise vyplývá z čl.11 SFEU, kde je stanoveno, že „s ohledem na podporu trvale 
udržitelného rozvoje musí být požadavky na ochranu životního prostředí zahrnuty m.j. do vymezení        
a provádění zemědělské politiky a politiky hospodářské soutěže.“
96 Heidenhain,M.: European State Aid law; str. 402    
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a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat a bezpečnosti práce), podpory                 

na povzbuzení produkce jakostních zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, 

podpory na zemědělskou techniku a konečně podpory v odvětví lesnictví. Obsahem 

pokynů jsou ale též jiné druhy státních podpor spíše horizontálního než sektorového 

rázu (t.j. vyskytující se i v jiných hospodářských odvětvích než je zemědělství), týkající 

se m.j. tvorby pracovních míst, výzkumu a vývoje, reklamy.

5. 2. 3. 7 Příklad schválené výjimky pro Českou republiku v odvětví 

zemědělství a lesnictví

N 139/2007 – hospodaření v lesích Ústeckého kraje

Posuzovaná státní podpora se týkala odvětví lesnictví. Jednalo se o podporu 

formou přímé dotace určenou vlastníkům nebo nájemcům lesů v Ústeckém kraji, 

s cílem podporovat hospodaření v lesích, činit opatření mající environmentální 

charakter, jako např. zlepšit stav lesních porostů, zlepšit skladbu dřevinných druhů, 

zvýšit kvalitu půdy, posílit neproduktivní funkce lesa a zvýšit takovou činností 

ekologickou hodnotu lesů. Na základě bodu 174 písm. b) a c) Pokynů ZL schvaluje 

Komise pouze podpůrná opatření, která přímo přispívají k udržování nebo obnově 

ekologické, ochranné a rekreační funkce lesa, biologické rozmanitosti a zdravého 

lesního ekosystému. Je vyloučena státní podpora komerční těžbě dřeva (a všemi s ní 

souvisejícími činnostmi jako např. výsadba nových komerčně využívaných porostů, 

přeprava dřeva) dřevozpracujícímu a papírenskému průmyslu (tyto činnosti lze 

podporovat na základě jiných unijních předpisů). Státní podpora byla Komisí 

schválena. 

N 675/2007 – ekologické zemědělství a biopotraviny

Předmětem posuzování zde byla státní podpora spočívající v dotacích               

na používání ekologických jakostních produktů ve školách a předškolních zařízeních    

a na propagační a reklamní kampaně zaměřené na domácí trh. Podle bodu 157 Pokynů 

ZL musí být podporovaná reklamní kampaň obecná a přinášet prospěch všem 

producentům daného typu produktu. Též se v rámci reklamy nemá uvádět původ 

produktu a reklama nesmí být přímo spojena s produkty jednoho nebo více konkrétních 

podnikatelských subjektů (viz bod 152 písm. j) Pokynů ZL). Orgány České republiky 
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se zavázaly, že reklama se bude vztahovat jak na domácí produkty, tak na produkty 

dovezené, pokud budou splňovat stanovené podmínky jakosti, že všechny ekologické 

produkty naplňující tyto požadavky budou propagovány stejnou měrou, bez ohledu      

na svůj původ. Státní podpora byla Komisí schválena.

5. 2. 4  Podpory určené na pomoc kultuře a zachování kulturního 

dědictví, jestliže neovlivní podmínky obchodu a hospodářské soutěže   

v Unii v míře odporující společnému zájmu – článek 107 odst. 3 písm. 

d) SFEU

Toto ustanovení se „pracovně“ nazývá „kulturní výjimka“ (Culture). Není sice 

zdaleka využívána v takové míře jako výjimka, o které pojednával předchozí text, její 

uplatnění zaznamenává v posledních letech ovšem jistý nárůst, zejména, co se týče 

státních podpor filmové tvorby.

Kritérium kultury a kulturního dědictví:

Čl. 167 odst. 4 SFEU stanoví, že Unie ve své činnosti podle ostatních 

ustanovení smluv přihlíží ke kulturním hlediskům, zejména s cílem uznávat                  

a podporovat rozmanitost svých kultur. Podle rozhodovací praxe Komise by se ale měl 

pojem kultura omezit na oblasti, které bývají podle obecného mínění ke kultuře 

přiřazovány, a nerozšiřovat se do oblastí jiných.97 Jako pomoc kultuře bylo například 

vyloženo rozšiřování francouzského jazyka ve francouzsky mluvících zemích,98 jako 

zachování kulturního dědictví bylo pojato zachování a restaurování nejstaršího solného 

dolu na světě v rakouském Hallstattu v Tyrolsku.99 Oproti tomu nebylo Komisí           

za pomoc kultuře uznáno podporování veřejnoprávních rozhlasových stanic 

(rozhodnutí NN 70/98 „Kinderkanal und Phoenix“).100 Pro poměrně malý objem 

rozhodnutí o výjimkách podle tohoto ustanovení tedy zatím nedošlo k vypracování 

přesné definice toho, co spadá pod pojmy kultura a kulturní dědictví. Lze ale usoudit, 

                                               
97 jak bylo stanoveno v rozhodnutí NN 70/98 „Kinderkanal und Phoenix“; Úř. věst. C 238/1999
98 Úř. věst. 1999 L 44/37, pod XI. - CELF- státní podpora udělená pro export francouzských knih            
(v malém rozsahu), objednaných knihkupci sídlícími mimo Francii
99 rozhodnutí N 494/98 „ Österreich/Erlebnis-Salzbergwerk Hallstatt“
100 podporu rozhlasových programů Komise v rozhodnutí nazvala „příspěvkem k uspokojování 
demokratických a výchovných potřeb německé společnosti“, nikoli podporou kultury
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že Komise tyto pojmy, tak jako všechny pojmy týkající se výjimek ze zákazu 

poskytování státních podpor, vykládá poměrně úzce.  

Určitému podnikatelskému subjektu může být státní podpora udělena pouze

v případě, že bude bezprostředně použita na pomoc určité kulturní činnosti nebo          

na zachování kulturního dědictví. Tak například úlevy či osvobození                            

od zaměstnavatelských příspěvků na sociální pojištění, které byly jako státní podpora 

poskytovány podnikům ve městech Benátky a Chioggia, vyhlášených organizací 

UNESCO za světové kulturní dědictví, neměly podle Komise bezprostřední souvislost 

se zachováním tohoto kulturního dědictví, ale souvisely s ním pouze 

zprostředkovaně.101

Jedna kulturní oblast spadající pod tuto výjimku je ale nesporná – je jí filmový 

průmysl a na něj vynaložené státní podpory. Podmínky pro podporování filmové 

tvorby členskými státy stanovuje Sdělení Komise o určitých právních aspektech 

týkajících se kinematografických a jiných audiovisuálních děl (= Cinema 

Communication, 2001-2012 nebo také „sdělení o filmu“).102 Podle bodu 2. 3. písm. a)

tohoto sdělení nesmí být státní podpora diskriminačního charakteru vůči soutěžitelům 

z jiných členských státu (kritérium obecné zákonnosti). Podle bodu 2. 3. písm. b) 

tohoto sdělení je dále možné udílet státní podpory na filmovou a televizní produkci, 

pokud splňuje následující čtyři specifické požadavky: produkce musí mít podle 

ověřitelných vnitrostátních kritérií kulturní obsah (kritérium kulturního obsahu); dále 

musí mít producent možnost vynaložit alespoň 20% filmového rozpočtu v jiném 

členském státě, aniž by mu z toho důvodu byla státní podpora jakkoli krácena 

(kritérium územní vázanosti); výše státní podpory musí být omezena na 50% celkových 

produkčních výdajů (kritérium intenzity podpory - ze splnění tohoto požadavku jsou 

vyňaty náročné a nízkorozpočtové filmy); a konečně nejsou povoleny příplatky 

podpory pro specifické aktivity tvorby filmu, např. post-produkce (kritérium dodatečné 

podpory).

Kritérium neovlivnění podmínek obchodu a hospodářské soutěže v Unii v míře 

odporující společnému zájmu:

                                               
101 Úř. věst. 2000 L 150/50 - „ Benátky a Chioggia“
102 Úř. věst. C 43/2002, 16.2.2002
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Muzea, galerie, divadla, univerzity a další kulturní instituce jsou vnímány jako 

podnikatelské subjekty sui generis, tedy jako vzájemní soutěžitelé. Nesoutěží spolu 

ovšem všechny tyto subjekty navzájem, ale jen ty, které se účastní určitého 

vymezeného trhu. Proto je při stanovování toho, zda určitá státní podpora nebude mít 

nadměrný, společnou hospodářskou soutěž poškozující vliv, třeba určit takovýto věcně 

a místně relevantní trh (podobně jako při posuzování kartelových dohod nebo tržních 

monopolů). Při tomto určování se vychází z principů vypracovaných Evropským 

soudním dvorem v judikatuře k článkům 101 a 102 SFEU (bývalým článkům 81 a 82 

SES). Ve většině případů sice k určitému ovlivnění obchodu a hospodářské soutěže 

dochází, ovšem neuskutečňuje se v míře, která by odporovala společnému zájmu. 

Literatura upozorňuje na otázku, zda se pod pojmem kultura rozumí též 

sportovní aktivity. Sport a kulturu spojuje zejména to, že oboje jsou považovány nikoli 

za činnosti ekonomické, ale činnosti volnočasové. Krom toho je značně obtížné vytyčit 

mezi sportem a kulturou nějakou smysluplnou hranici (zvláště pokud jde o disciplíny 

jako krasobruslení, balet, šachy atd.). Otázku subsumpce sportu je nutno vyjasnit také 

kvůli stále více komerčnímu pojetí profesionálních sportovních aktivit. Komise ovšem 

zařazuje sport dle své nynější praxe do oblasti vzdělávání (Training), tedy nikoli         

do kulturní výjimky.103

5. 2. 4. 1 Příklad schválené výjimky pro Českou republiku podle 

„kulturní výjimky“

N 98/2010 – podpora české filmové tvorby

Posuzovaná výjimka se týkala všeobecného režimu podpory českého filmu. 

Jeho cílem je podporovat filmovou kulturu a produkci audiovizuálních děl v České 

republice, zahrnující domácí produkce, koprodukce a zahraniční produkce. Projekt 

musí splňovat kritéria kulturního testu (pojednávat o událostech, postavách, prostředí, 

literárních, výtvarných nebo hudebních dílech či aktuálních tématech české nebo 

evropské kultury, nebo reflektovat významné české nebo evropské hodnoty) a kritéria 

testu výrobního (požadavky na tvůrce filmu, štáb, jazyk filmu, natáčecí lokace či 

studia, postprodukci...). Státní podpora byla schválena.

                                               
103 Bacon, K.: European Community Law on State Aid; str. 127
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5. 2. 5 Jiné kategorie podpor, které určí Rada na návrh Komise 

rozhodnutím – článek 107 odst. 3 písm. e) SFEU

Rada EU smí kvalifikovanou většinou na návrh Komise rozšířit katalog výjimek 

ze zákazu poskytování státních podpor o další druhy či kategorie. Neznamená to 

ovšem, že by Rada mohla sama rozhodnout o konkrétním individuálním opatření 

podpory či o konkrétním režimu podpory, nebo na sebe vzít jiné pravomoci v této 

oblasti příslušící Komisi. Pravomoci Komise v oblasti dohledu nad udělováním státních 

podpor zůstávají nedotčené. Rada může pouze schválit Komisí navrhovanou novou 

kategorii individuálních výjimek na primárněprávní úrovni (krátké ustanovení 

obecného charakteru jako další písmeno čl. 107 odst. 3), na úrovni horizontálních 

výjimek nebo na úrovni výjimek sektorálních (podrobnější sekundárněprávní předpis), 

a rozšířit tím jejich výčet. 

V takovém případě se jedná o doplnění SFEU, které se po vstupu v platnost      

a účinnost stává závazné pro všechny orgány EU a všechny členské státy. Vydané 

rozhodnutí o zavedení nové individuální výjimky nesmí být v rozporu s ustanoveními 

primárněprávních smluv a platnými principy práva státních podpor. Nové výjimky tedy 

především musí být v souladu se společným zájmem a nesmí hospodářskou soutěž 

ovlivňovat v nepřípustné míře. 

Rada EU doposud vydala na základě čl. 107 odst. 3 písm. e) SFEU předpisy       

o sektorálních výjimkách pro stavbu lodí a pro těžbu černého uhlí. Ohledně stavby lodí 

se jedná o Rámec pro státní podporu stavby lodí (=Framework on State Aid to 

Shipbuilding 2004-2011),104 jehož aplikace byla Sdělením Komise ohledně prodloužení 

Rámce pro státní podporu stavby lodí105 prodloužena do konce roku 2011. Na jeho 

základě bylo sice vydáno poměrně málo rozhodnutí, přesto se jeho aplikace osvědčila. 

Spadá sem též Nařízení Rady (ES) č. 1177/2002 týkající se dočasného 

obranného mechanismu pro stavbu lodí (Shipbuilding - Temporary Defensive 

Mechanism 2004 -expired)106, které stanovovalo výjimečná a dočasná opatření, mající 

za cíl podporovat komunitární loděnice v segmentech výroby stižených nekalou soutěží 

se strany korejských loděnic. Za určitých okolností bylo na jeho základě možné 

                                               
104 Úř. věst. C 317/2003, 30.12.2003
105 Úř. věst. C 173/2008, 8.7.2008
106 Úř. věst.  L 172/2002, 02.07.2002
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poskytovat přímou státní podporu pro stavbu specifických druhů lodí, aniž by to bylo 

považováno za neslučitelné se společným trhem. Platnost tohoto nařízení ale                

po prodloužení vypršela k 31. březnu 2005. 

Co se týče těžby černého uhlí, jde o Nařízení Rady (ES) č. 1407/2002 o státní

podpoře uhelnému průmyslu,107 což je předpis, ve kterém jsou regulovány státní 

podpory na těžbu černého uhlí, které mají přispívat k restrukturalizaci uhelného 

průmyslu.

Česká republika doposud nepožádala o schválení státní podpory, která by 

spadala pod nějakou z těchto výjimek. 

6. „de minimis“ a blokové výjimky

Evropská Komise má sice za úkol rozhodovat o slučitelnosti státních podpor se 

společným trhem, ovšem vzhledem k velkému množství oznamovaných výjimek 

Komise postupně začala tyto výjimky dělit a stanovováním různých podmínek 

vyčleňovat z nich takové, které buď není třeba oznamovat, které se považují                 

za slučitelné se společným trhem, protože nedosahují určité hranice na státní podporu 

vynaložených finančních prostředků, anebo takové, které je sice třeba Komisi oznámit, 

které ovšem nepodléhají nutnosti schválení, protože v případě, že odpovídají určité 

blokové výjimce, jsou považovány za slučitelné se společným trhem per se (podobně 

jako výjimky obecné).

6. 1 Zásada „de minimis“

Tato zásada je upravena v Nařízení Komise č. 1998/2006, o použití článku 87    

a 88 Smlouvy na podporu de minimis (dále jen „ Nařízení de minimis“).108 Článkem 87 

a 88 Smlouvy se rozumí článek 107 a 108 SFEU. Nařízení de minimis má platnost      

                                               
107 Úř. věst.  L 205/2002, 2.8.2002
108 Úř. věst. L 379, 28.12.2006
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na klasické šestileté období 2007-2013 (s následným adaptačním obdobím šesti 

měsíců), tak jako mnoho předpisů v oblasti státních podpor. 

Nařízení de minimis se vztahuje na státní podporu poskytovanou 

podnikatelským subjektům ve všech odvětvích, kromě odvětví rybolovu a akvakultury, 

odvětví prvovýroby zemědělských produktů (uvedených v příloze I Smlouvy), a kromě 

odvětví zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh – s určitými výjimkami, 

které de minimis podléhají (a to z toho důvodu, že v těchto odvětvích mohou výrazně 

narušovat hospodářskou soutěž i podpory nedosahující finančního stropu de minimis). 

Dále se Nařízení de minimis nevztahuje na státní podpory na činnosti spojené               

s vývozem do třetích zemí nebo do členských států, na podpory závislé na užití 

domácích produktů na úkor dovážených produktů, na podpory na nabývání vozidel pro 

silniční nákladní dopravu, určené společnostem, které ji provozují jako podnikání,        

a na podpory udělované podnikům v obtížích.

Finanční strop státních podpor de minimis stanoví čl. 2 odst. 2 Nařízení             

de minimis, a to tak, že celková výše podpory de minimis poskytnuté jednomu 

podnikatelskému subjektu nesmí v kterémkoliv období tří let přesáhnout částku 200 

000 EUR (jedná se o hrubou částku; počítání let je stejné jako to, které se používá 

v daném členském státě pro daňové účely). Dle zkušeností Komise takováto výše státní 

podpory nenaruší hospodářskou soutěž, ani neovlivní společný trh. Tento strop se 

uplatní nezávisle na formě podpory nebo na jí sledovaném cíli, a též nezávisle na tom, 

zda je podpora zcela poskytnutá členských státem nebo částečně financována ze zdrojů 

Společenství.

Pokud tento strop překročí celková částka státní podpory, nelze uplatňovat 

výjimku de minimis ani na části této podpory, které vymezený strop nepřekračují. 

Pokud je státní podpora de minimis poskytována jinou formou než jako 

příspěvek v hotovosti, je u takovéto podpory třeba vypočíst hrubý ekvivalent grantu. 

Pro podpory skládajících se z půjček, z kapitálových injekcí, z opatření rizikového 

kapitálu nebo ze záruk jsou v této souvislosti stanoveny jiné, speciální stropy. 

Podporu de minimis nelze kumulovat s další státní podporou poskytnutou v téže 

věci, pokud by touto kumulací vzniklá státní podpora převyšovala (příslušný) strop 

stanovený Nařízením de minimis (takto by se totiž dala celkem snadno obejít jak 
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uvedená prahová hodnota de minimis, tak maximální míry podpory podle jiných 

unijních předpisů týkajících se státních podpor, například nařízení o blokových 

výjimkách). Pokud tedy členský stát zamýšlí poskytnout státní podporu jednotlivému 

podnikatelskému subjektu, musí si nejprve zjistit, jestli tento podnik již nepřekročil 

strop podpory de minimis.  Musí podniku písemně sdělit přesnou částku podpory, 

kterou má obdržet, musí jej informovat, že se jedná o podporu de minimis a musí si    

od něj vyžádat prohlášení o tom, jestli v současném roce a v předchozích dvou letech 

obdržel jakékoli další podpory de minimis (v psané či elektronické podobě), a porovnat 

takto zjištěnou celkovou výši podpory de minimis poskytnuté danému podniku.

Podporu de minimis lze poskytovat jak v rámci určitého režimu podpory, tak 

jako individuální opatření podpory.

Pokud opatření státní podpory splňuje podmínky stanovené v příslušných 

odstavcích čl. 2 Nařízení de minimis, má se za to, že se nejedná o státní podporu          

ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU a opatření proto nepodléhá oznamovací povinnosti 

podle čl. 108 odst. 3 SFEU! 

Komise je ale oprávněna prověřovat řádné dodržování podmínek Nařízení        

de minimis a k tomuto účelu vyžadovat od členských států všechny informace ohledně 

poskytnutých státních podpor de minimis, které považuje za nezbytné.

6. 2 Obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER objectives)

Obecným nařízením o blokových výjimkách, což je Nařízení Komise (ES)        

č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité 

kategorie podpory za slučitelné se společným trhem109 (General block exemption 

regulation neboli GBER; dále jen „Nařízení GBER“) se budu zabývat jen v krátkosti, 

protože samo o sobě by vydalo na celou diplomovou práci. Blokové výjimky zasahují 

do režimů mnoha individuálních výjimek a stanoví prahové hodnoty nebo maximální 

míry, kdy ještě není nutné výjimku posuzovat a schvalovat jako individuální výjimku, 

ale kdy je považována za slučitelnou se společným trhem, z důvodu přesvědčení 

Komise, že na základě jejího poskytnutí nemůže dojít k narušení hospodářské soutěže 

                                               
109 Úř. věst. L 214, 9.8.2008
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či ovlivnění obchodu mezi členskými státy. Blokové výjimky jsou v podstatě „speciální 

de minimis ustanovení“ pro některé individuální výjimky.

Vše, co je třeba udělat při záměru poskytnout státní podporu v rámci některé       

z obecných blokových výjimek, je oznámit takovýto režim podpory či individuální 

opatření podpory Komisi a výslovně uvést, že se jedná o blokovou výjimku a že           

(i každá jednotlivá dílčí podpora poskytovaná v režimu podpory) splňuje všechny 

podmínky kapitoly I a příslušná ustanovení kapitoly II Nařízení GBER (viz čl. 3 

Nařízení GBER) a připojit odkaz na toto nařízení. 

Znamená to tedy, že je třeba státní podpory poskytované v rámci blokové 

výjimky Komisi oznámit, ta ovšem při splnění podmínek Nařízení GBER neprovádí 

posouzení a nevydává žádné rozhodnutí o schválení či neschválení podpory, pouze 

v Úředním Věstníku zveřejní udělenou blokovou výjimku a její charakteristiku. 

Je rovněž důležité zmínit, kterých oblastí se Nařízení GBER týká, které blokové 

výjimky jsou považovány za obecné blokové výjimky. Jedná se o oblast regionální 

podpory, investiční podpory a podpory zaměstnanosti určené malým a středním 

podnikům, podpory pro podniky nově založené ženami-podnikatelkami, podpory         

na ochranu životního prostředí, podpory na poradenské služby ve prospěch malých       

a středních podniků a jejich účast na veletrzích, podpory v podobě rizikového kapitálu, 

podpory na výzkum, vývoj a inovace, podpory na vzdělávání a podpory pro 

znevýhodněné nebo zdravotně postižené pracovníky.

Lze si všimnout, že vyjmenované oblasti jsou víceméně oblastmi spadajícími   

do působnosti „regionální výjimky“ a výjimky týkající se hospodářských aktivit nebo 

hospodářských oblastí, tedy výjimek podle čl. 107 odst. 3 písm. a) a c). 

Kromě obecného (de facto horizontálního) nařízení o blokových výjimkách, 

byly vydány ještě další „sektorální“ nařízení o blokových výjimkách. V odvětví 

zemědělství a lesnictví je to Nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 

a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci 

zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001110 (rozhodnutí X-

Agruculture = Exemption Agriculture). Dále ještě:

                                               
110 Úř. věst. L 358, 16.12.2006
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 Nařízení Komise (ES) č. 2204/2002 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES     

na státní podpory zaměstnanosti111 (X-Employment)

 Nařízení Komise (ES) č. 736/2008 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní 

podpory malým a středním podnikům působícím v oblasti produkce, zpracování 

a uvádění produktů rybolovu na trh112 (X-Fisheries)

 Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES         

na státní podpory malým a středním podnikům113 (X – SME = Small               

and medium-sized enterprises)

 Nařízení Komise (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES         

na podpory na vzdělávání114 (X- Training)

7. Internetové vyhledávání konkrétních rozhodnutí Komise ve věci 

státních podpor

Rozhodnutí Komise ohledně státních podpor lze vyhledat (nejméně) dvěma způsoby:

1. na internetové adrese: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3

(European Commission-Competition)

Zde se nachází jednak vyhledávací tabulka pro všechna rozhodnutí ohledně 

hospodářské soutěže (Search competition cases - all policy areas). Pokud se v řádku 

této tabulky nazvaném Policy Area označí State Aid, objeví se pod tabulkou další, 

podrobnější vyhledávácí tabulka s názvem State Aid Advanced Search. Zde je možné 

vyhledat příslušná rozhodnutí na základě zadaných kritérií. Pojmy uváděné v mé 

diplomové práci (v závorkách kurzívou) lze najít právě v této vyhledávací tabulce.

Pozor, není ani třeba, ani žádoucí vyplňovat co nejvíce kritérií, spíš platí, že čím méně 

                                               
111 Úř. věst. L 337, 13.12.2002
112 Úř. věst. L 201, 30.7.2008
113 Úř. věst. L 10, 13.1.2001
114 Úř. věst. L 10, 13.1.2001

http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
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kritérií se zadá, tím více výsledků se objeví (mj. z důvodu, že ne u všech rozhodnutí 

jsou určovací kritéria kompletně a správně vyplněna, jak o tom pojednávám v závěru).

2. nebo na internetové adrese:  

      http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_en.htm

(European Commission-Secretariat-General-Application of EU law-State aid-Texts     

of decisions)

Zde je možné vybrat si oblast vydaných rozhodnutí Komise: zemědělství, 

rybolov, hospodářství a doprava. Je třeba vybrat konkrétní rok, ve kterém hledáme 

určité rozhodnutí. Když výběr učiníme, zobrazí se nám celý seznam rozhodnutí             

o státních podporách vydaných v dané oblasti v daném roce, spolu s možností 

překliknout do dalších let. Podle za sebou jdoucích čísel ovšem člověk zjistí, že některá 

rozhodnutí chybí, dle mého názoru je na této stránce k nahlédnutí zhruba polovina 

vydaných rozhodnutí. 

8. Přehled individuálních výjimek, jejich hlavních oblastí a odvětví   

a unijních předpisů, které je upravují 

... se nachází na následujících stranách

http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_en.htm
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eu_law/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_en.htm


primárněprávní 
základ

oblast úpravy horizontální předpis sektorální předpis

čl. 107 odst. 3 a)
SFEU regionální rozvoj

Pokyny k regionální podpoře na období 2007– 20131

spadá částečně též pod písm. c)

regionální rozvoj
Sdělení Komise o kritériích pro podrobné posouzení 

regionální podpory pro velké investiční projekty 2

čl. 107 odst. 3 b)
SFEU náprava vážné poruchy 

v hospodářství

Sdělení Komise – Dočasný rámec Unie pro opatření 
státní podpory zlepšující přístup k financování za 

současné finanční a hospodářské krize 3

finanční sektor
Sdělení Komise o použití pravidel pro poskytování státní 

podpory ve prospěch bank v souvislosti s finanční krizí od 
1. ledna 2011 4

finanční sektor Sdělení Komise o návratu k životaschopnosti a hodnocení 
restrukturalizačních opatření ve finančním sektoru v 

současné krizi podle pravidel pro státní podporu 5

finanční sektor Sdělení Komise o nakládání se znehodnocenými aktivy v 
bankovním sektoru Společenství 6

finanční sektor

Sdělení Komise – Rekapitalizace finančních institucí během 
současné finanční krize: omezení

podpory na nezbytné minimum a záruky proti 
neoprávněnému narušení hospodářské soutěže 7

finanční sektor Sdělení Komise – Použití pravidel pro poskytování státní 
podpory na opatření přijatá ve vztahu k finančním insti-
tucím v souvislosti se současnou globální finanční krizí 8
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čl. 107 odst. 3 c)
SFEU

zaměstnávání Sdělení Komise – Kritéria pro analýzu slučitelnosti 
státních podpor na zaměstnávání znevýhodněných a 

zdravotně postižených pracovníků podléhajících 
individuální oznamovací povinnosti 9

vzdělávání Sdělení Komise – Kritéria pro analýzu slučitelnosti 
státních podpor na vzdělávání podléhajících 

individuální oznamovací povinnosti 10

výzkum, vývoj a 
inovace

Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, 
vývoje a inovací 11

environmentální 
podpora a úspora 

energie

Pokyny Společenství ke státní podpoře na ochranu 
životního prostředí 12

rizikový kapitál Pokyny Společenství pro státní podporu investic 
rizikového kapitálu do malých a středních podniků 13

záchrana podniků 
v obtížích 

Sdělení Komise Pokyny společenství pro státní 
podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků 

v obtížích 14

sektor zemědělství a 
lesnictví

Pokyny Společenství ke státní podpoře v odvětvích 
zemědělství a lesnictví na období 2007–2013 15
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sektor rybolovu a 
akvakultury

Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a
akvakultury 16

sektor širokopásmových 
sítí

Pokyny Společenství k použití pravidel státní podpory ve 
vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí 17

čl. 107 odst. 3 d)
SFEU sektor kinematografie Sdělení Komise o určitých právních aspektech týkajících se 

kinematografických a jiných audiovisuálních děl 18

sektor veřejnoprávního 
vysílání

Sdělení Komise o použití pravidel státní podpory na 
veřejnoprávní vysílání 19

čl. 107 odst. 3 e)
SFEU sektor uhelného 

průmyslu

Nařízení Rady (ES) č. 1407/2002
ze dne 23. července 2002

o státní podpoře uhelnému průmyslu 20

sektor stavby lodí Rámec pro státní podporu na stavbu lodí 21

1 angl. název: Guidelines on national regional aid for 2007-2013 - Úř. věst. C 54, 4.3.2006
2 angl. název: Communication from the Commission concerning the criteria for an in-depth assessment of regional aid to large investment projects - Úř. věst. C 223, 16.9.2009
3 angl. název: Communication of the Commission - Temporary Union framework for State aid measures to support access to finance in the current financial and economic crisis  - Úř. 
                       věst. C 6, 11.1.2011
4 angl. název: Communication from the Commission on the application, from 1 January 2011, of State aid rules to support measures in favour of banks in the context of the financial 
                       crisis  - Úř. věst. C 329, 7.12.2010
5 angl. název: Commission communication on the return to viability and the assessment of restructuring measures in the financial sector in the current crisis under the State aid rules –
                       Úř. věst. C 195, 19.8.2009
6 angl. název: Communication from the Commission on the treatment of impaired assets in the Community banking sector - Úř. věst. C 72, 26.3.2009
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7 angl. název: Communication from the Commission - The recapitalisation of financial institutions in the current financial crisis: limitation of aid to the minimum necessary and 
                       safeguards against undue distortions of competition - Úř. věst. C 10, 15.1.2009
8 angl. název: Communication from the Commission - The application of State aid rules to measures taken in relation to financial institutions in the context of the current global financial 
                       crisis - Úř. věst. C 270, 25.10.2008
9 angl. název: Communication from the Commission - Criteria for the analysis of the compatibility of State aid for the employment of disadvantaged and disabled workers subject to 
                       individual notification - Úř. věst. C 188, 11.8.2009
10 angl. název: Communication from the Commission - Criteria for the analysis of the compatibility of State aid for training subject to individual notification - Úř. věst. C 188, 
                         11.8.2009
11 angl. název: Community framework for state aid for research and development and innovation - Úř. věst. C 323, 30.12.2006
12 angl. název: Community guidelines on state aid for environmental protection - Úř. věst. C 82, 1.4.2008
13 angl. název: Community guidelines on state aid to promote risk capital investments in small and medium-sized enterprises - Úř. věst. C 194, 18.8.2006
14 angl. název: Communication from the Commission - Community guidelines on State aid for rescuing and restructuring firms in difficulty - Úř. věst. C 244, 1.10.2004; jejich platnost 
                         byla Sdělením Komise (C 156, 9.7.2009) prodloužena do 9. října 2012 
15 angl. název: Community guidelines for state aid in the agriculture and forestry sector 2007-2013 - Úř. věst. C 319, 27.12.2006 
16 angl. název: Guidelines for the examination of State aid to fisheries and aquaculture - Úř. věst. C 84, 3.4.2008
17 angl. název: Community Guidelines for the application of State aid rules in relation to rapid deployment of broadband networks - Úř. věst. C 235, 30.9.2009
18 angl. název: Communication from the Commission on certain legal aspects relating to cinematographic and other audiovisual works - Úř. věst. C 43, 16.2.2002 – verze není dostupná 
                       v češtině
19 angl. název: Communication from the Commission on the application of State aid rules to public service broadcasting - Úř. věst. C 257, 27.10.2009
20 angl. název: Council Regulation (EC) No 1407/2002 of 23 July 2002 on State aid to the coal industry - Úř. věst.L 205, 2.8.2002; v této souvislosti je ještě možné zmínit Rozhodnutí 
                         Rady ze dne 10. prosince 2010 o státní podpoře k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů - Úř. věst. L 336, 21.12.2010
21 angl. název: Framework on State aid to shipbuilding – Úř. věst. C 317, 30.12.2003
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ZÁVĚR

Posuzování slučitelnosti státních podpor se společným trhem a udílení výjimek 

ze zákazu poskytování státních podpor je bezesporu účelná a opodstatněná činnost 

Evropské Komise. K řádnému fungování hospodářské soutěže na společném vnitřním 

trhu je potřeba zajistit stejné výchozí podmínky pro všechny zúčastněné podnikatelské 

subjekty. Podniky finančně podporované ze státních zdrojů, jsou výrazně zvýhodněny 

oproti jejich konkurentům, protože mohou disponovat finančními prostředky, k jejichž 

dosažení nemuseli vyvinout žádné úsilí v ekonomické oblasti. Tyto prostředky nejsou 

jejich výdělkem a neodráží se v nich žádný ekonomický přínos podniku. Takováto 

nahodilá alokace finančních prostředků má demotivující účinek na konkurenční 

ekonomické subjekty, které buď vyžadují stejnou míru státní podpory i pro sebe nebo 

odcházejí z vymezených trhů, na kterých působí, protože by se evidentně museli „více 

snažit“ než jejich státní podpory přijímající konkurence. To vede k neefektivitě              

a zkreslení tržních situací na společném trhu.

Kritéria, požadavky a podmínky slučitelnosti se společným trhem, které 

Evropská Komise stanovuje specificky pro určité oblasti a odvětví státních podpor, tak 

jak o nich byla řeč u výkladu k individuálním výjimkám, jsou dle mého názoru velmi 

pečlivě a šetrně vypracovaná, založená na dlouholetých praktických zkušenostech. 

Berou v úvahu jak oprávněné zájmy členských států, tak celé EU. Snaží se v rámci 

výjimek vydělit všechny kategorie, které je z celospolečenského hlediska účelné           

a prospěšné podporovat ze zdrojů státu, protože k investicím soukromých subjektů      

do nich většinou nedochází z důvodu tzv. selhání trhu. To znamená, že investice          

do nich jsou málo „lákavé“, mají neuspokojivou nebo nejistou návratnost, a proto se 

neprovádějí či provádějí velmi omezeně (např. regionální podpora, výzkum, vývoj         

a inovace, ochrana životního prostředí, zaměstnávání znevýhodněných nebo zdravotně 

postižených pracovníků, vzdělávání, kultura, malé a střední podniky). V urgentních 

případech je též účelné vyrovnat ze státních zdrojů škody vzniklé v důsledku živelných 

katastrof či závažné problémy v hospodářství, omezit tak jejich nežádoucí a pro danou 

ekonomiku škodlivý dopad v rámci toho kterého státu, či dokonce v rámci skupin států 

(tak jak je tomu u státních podpor určených k náhradě škod způsobených přírodními 

pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi a u státních podpor napravujících 

vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu). 
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Velký přínos vidím též v transparentnosti poskytování státních podpor, kterou 

s sebou přináší oznamovací povinnost Evropské Komisi. Udělované státní podpory jsou 

schvalované, a tím také „monitorované“, neoprávněně poskytnuté státní podpory je 

třeba vracet zpět. Evropská Komise tím vykonává funkci jakéhosi „policisty“ dbajícího 

na řádné dodržování pravidel společné hospodářské soutěže, což je přínosem pro 

jednotlivé národní trhy, a tím i pro trh společný.  

Jednu věc bych Evropské Komisi přece jen vytkla, a tou je systém vyhledávání 

státních podpor (tabulka State Aid Advanced Search, jak o ní pojednává předchozí bod), 

který má dle mého mínění jisté nedostatky a limity. Při vydání určitého rozhodnutí       

o individuální výjimce by se mělo dbát na to, aby byly vyplněny všechny „kategorie“ 

charakterizující toto rozhodnutí v rámci vyhledávacího systému, a to nejen, aby byly 

vyplněny, ale také aby byly vyplněny správně. Často se mi totiž stalo, že jsem otevřela 

rozhodnutí a z jeho znění zjistila, že se jedná o státní podporu k úplně jiné než uvedené 

individuální výjimce, či k úplně jinému tématu, než mě aktuálně zajímalo. Pokud 

nebudou systematicky vyplňovány všechny kategorie, bude mít vyhledávací systém 

nižší vypovídající hodnotu, což je podle mě škoda, protože se tomu dá velmi jednoduše 

předejít.

A dále bych už snad jen poupravila primárněprávní úpravu výjimek ve SFEU, 

kdy bych odstavec 3 přeměnila na odstavec týkající se horizontálních výjimek                

a zavedla nový odstavec 4, který by upravoval výjimky sektorální, s tím, že písm. c)      

a písm. e) čl. 107 odst. 3 by zůstaly jako „sběrná kategorie“ a zmocnění k rozšíření 

výčtu výjimek. Ovšem toto už je jen jaksi kosmetická záležitost, schvalování státních 

podpor zajisté funguje bez problémů i za stávající primárněprávní systematiky.

Pokud jde o stanovený cíl mé diplomové práce, totiž znázornění a přiblížení 

problematiky poskytování státních podpor a její evropskoprávní regulace, pokládám jej 

za naplněný, domnívám se, že má práce může vhodně posloužit k prvotnímu náhledu   

na toto téma, k seznámení se s klíčovými unijněprávními předpisy v této oblasti            

a s principy, na kterých stojí. Za svůj osobní přínos považuji, že jsem se cestou psaní 

této práce mohla blížeji seznámit s touto problematikou, kterou považuji nejen za velmi 

zajímavou, ale též významnou z hlediska ekonomických dopadů, z hlediska toho, jak 

mění podobu tržního prostředí (dle mého názoru k lepšímu), nabádá členské státy 

k disciplíně a transparentnosti. 
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Biondi, A., Eeckhout, P., Flynn, J.: The Law of State Aid in the European Union, 
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König, Ch., Kühling, J., Ritter, N., el-Baroudi, S.: EG-Beihilfenrecht, Verlag Recht und 

Wirtschaft GmbH, Frankfurt am Main 2005

Nicolaides, P., Kekelekis, M., Buyskes, P.: State Aid Policy in the European 

Community – A Guide for Practitioners, Kluwer Law International, 2005

Chalmers, D., Hadjiemmanuil, Ch., Monti, G., Tomkins, A.: European Union Law, 

Cambridge University Press 2006

Sollgruber, J.: Grundzüge des Europäischen Beihilferechts 2007-2013, Linde Verlag, 

Wien 2007

Bartosch, A.: EU-Beihilfenrecht Kommentar, C. H. Beck Verlag, München 2009

König, Ch., Paul, J., Traupel, T.: European State Aid Law, Texte und Materialien –

Deutsch - Englisch, C.H. Beck Verlag, München 2009

Derenne, J., Müller-Rappard, A., Kaczmarek, C.: Enforcement of State Aid Law at 

National Level 2010, Reports from 27 Member States, Lexxion Publisher, Berlin 2010

Heidenhain, M.: European State Aid Law, C. H. Beck Verlag, München, 2010

3. Právní předpisy a dokumenty Evropské Komise

 Smlouva o fungování Evropské unie, konsolidované znění (Úř. věst. C 83, 

30.3.2010)
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 Nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 

93 Smlouvy ES (Úř. věst. L 83/1999, 27. 3.1999)

 Pokyny k regionální podpoře na období 2007-2013 (Úř. věst. C 54, 4.3.2006)

 Nařízení EP a Rady (ES) č.1059/2003, o zavedení společné klasifikace 

územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003)

 Pokyny Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků 

v obtížích (Úř. věst. C 244, 1.10.2004)

 Společné zásady pro hospodářské posouzení slučitelnosti státní podpory podle 

čl. 87 odst. 3 Smlouvy ES

 Pokyny Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí (Úř. věst. 

C 82, 1.4. 2008)

 Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (Úř. věst. C 

323, 30.12.2006)

 Pokyny Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na 

období 2007–2013 (Úř. věst. C 319, 27.12.2006)

 Sdělení Komise o určitých právních aspektech týkajících se kinematografických 

a jiných audiovisuálních děl (Úř. věst. C 43/2002, 16.2.2002)

 Rámec pro státní podporu stavby lodí (Úř. věst. C 317/2003, 30.12.2003)

 Příručka – Právo Společenství v oblasti státních podpor (Vademecum –

Community rules on State Aid) 

 Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, o použití článku 87 a 88 Smlouvy na 

podporu de minimis (Úř. věst. L 379, 28.12.2006)

 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 

Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným 

trhem = Obecné nařízení o blokových výjimkách (Úř. věst. L 214, 9.8.2008)

4. Rozhodnutí Evropské Komise
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 N 494/98

 NN 70/98

 N 343/2005 

 N 510/2006 (vnitrostátní mapa regionální státní podpory ČR od 1.1.2007          

do 31. 12. 2013)

 N 139/2007

 N 358/2007

 N 675/2007

 N 367/2008

 N 237/2009

 N 470/2009

 N 70/2010

 N 98/2010

5. Rozhodnutí Evropského soudního dvora

 173/73 Itálie vs. Komise 

 52/76 Benedetti vs. Munari

 78/76 "Steinike&Weinlig" 

 82/77 "Van Tiggele"

 730/79 "Philip Morris"

 323/82 "Intermills"

 290/83 Komise vs. Francie

 248/84 Německo vs. Komise

 259/85 Francie vs. Komise 

 142/87 "Tubemeuse"(Belgie vs. Komise)

 C-21 /88 "Du Pont de Nemours" 

 C-305/89 Itálie vs. Komise
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 spojené případy 72/91 a 72/91 "Sloman Neptun"

 C-387/92 "Banco Exterior de España"

 T-67/94 "Ladbroke"

 spojené případy T-132/96 a T-143/96 "Sachsen VW" vs. Komise

 C-200/97 "Ecotrade"

 C- 379/98 "Preussen Elektra"

 C- 143/99 "Adria-Wien Pipeline" 

 C- 482/99 "Stardust Marine"

 C-345/02 "Pearle" 

 C-88/03 Portugalsko vs. Komise 

6.  Internetové odkazy

 EUR-LEX: http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

 oficiální stránky ESD: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/

 Judikatura ESD (od 17.6.1997): http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=cs

 oficiální stránky Evropské Komise – hospodářská soutěž obecně: 

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

 oficiální stránky Evropské Komise – státní podpory:   

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html

 Evropské Komise – aplikace práva EU – státní podpory – texty rozhodnutí:

http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_en.htm

 Úřad pro publikace EU: http://publications.europa.eu/index_cs.htm

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: http://www.compet.cz/

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_en.htm
http://publications.europa.eu/index_cs.htm
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