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Úvod 

Úroveň dopravy a dopravní infrastruktury je bezesporu jedním z důležitých 

ukazatelů ekonomického rozvoje státu. S rozšířením světové globalizace se stala téměř 

předpokládaným standardem rychlost. Rychlost dopravy se mimo jiné odvíjí  

i od kvality vybudované infrastrukturní dopravní sítě, nedostatečná infrastruktura  

či špatně propojené jednotlivé mody dopravy tvoří překážky v rozvoji nejenom 

obchodu, ale i v osobní dopravě.  Pro členské státy Evropské unie představuje silná 

infrastrukturní dopravní síť předpoklad zabezpečení fungování jednotného trhu a tím  

i uplatňování jeho čtyř obecných zásad, tedy volného pohybu zboží, služeb, osob  

a kapitálu. Jedním z předních cílů EU je vytvoření dokonale fungující dopravní 

infrastruktury, která propojí celou Evropu od západu k východu, od severu k jihu a tím 

zrychlí a zpohodlní veškeré transfery, které jsou nutné k uplatňování výše uvedených 

zásad. 

Téma diplomové práce představuje reakci na zvýšenou poptávku po rozvoji 

dopravní infrastruktury. Dne 8. února 2017 vyhlásila Evropská komise výzvu1 v rámci 

Investičního plánu2, který je jedním z hlavních priorit Junkerovy současné 

administrativy3. Tato výzva představuje celkový finanční balík až 1 mld. EUR, samotný 

Junkerův investiční plán počítá s 500 mld. EUR. Do budování infrastruktury tak plynou 

                                                 

1 € 1 billion to boost investment in European transport infrastructure. European Commission: 

Infrastructure TEN-T - Connecting Europe [online]. 2017 [cit. 2017-03-05].  

Dostupné z: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/2017-02-08-cef_en 

2 The investment plan for Europe. In: Investment Plan - results so far [online]. [cit. 2017-03-05]. 

Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2-years-on-investment-

plan_en_0.pdf 

3 K současné politice Evropské komise v rámci dopravy, jednotlivým fondům a projektům odkazuji na 

oficiální stránky Directorate-General for Mobility and Transport dostupné z: 

https://ec.europa.eu/transport/home_en.  

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/2017-02-08-cef_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2-years-on-investment-plan_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2-years-on-investment-plan_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/transport/home_en
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nemalé peněžní prostředky, a právě s financováním těchto (nejenom unijních) projektů 

je spojena celá řada otázek a problémů, které jsou řešeny právem veřejných podpor. 

Problematika financování dopravní infrastruktury, tedy vynaložení veřejných 

prostředků na infrastrukturní projekty ze strany státu, je v současné době již nedílnou 

součástí předmětu posuzování poskytování veřejných podpor dle práva EU. Kontrola 

veřejných podpor jako jeden z pilířů hospodářské soutěže je upravena zejména právními 

předpisy Evropské unie, v primárním právu hlavní jádro tvoří článek 107 a násl. 

Smlouvy o fungování Evropské unie (dále také jen „SFEU“). Evropská komise je tedy 

oprávněna v rámci výkonu dohledu nad soutěžním právem společenství kontrolovat 

slučitelnost finančních podpor do infrastruktur s vnitřním trhem.  

Nebylo tomu tak však vždy a není tomu tak u všech typů dopravních 

infrastruktur. Jedním z hlavních cílů této diplomové práce je zmapovat a tím i vysvětlit 

vývoj interpretace posuzování otázky financování dopravních infrastruktur jako veřejné 

podpory v právu Evropské unie, a to v časovém období zhruba od 90. let dvacátého 

století.  

Předmětem diplomové práce je jednak posuzování veřejných podpor v rámci 

financování dopravních infrastruktur, druhá část se pak zaměřuje konkrétně  

na problematiku infrastruktur drážních. Právo veřejných podpor se vztahuje  

i na financování ostatních infrastruktur, jako jsou například telekomunikační sítě, 

infrastruktury center výzkumu a vývoje, technické infrastruktury (vodovody, 

plynovody, ropovody atd.), či stavby občanské vybavenosti a kultury (sportovní hřiště, 

nemocnice), ostatně obdobné členění a definice infrastruktur lze nalézt i v českém 

právním řádu4. Z uvedeného výčtu vyplývá, že problematika infrastrukturálního 

                                                 

4 V zák. č. 183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v § 2 odst. 1 písm. k. 
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financování je široká, a proto se autor diplomové práce rozhodl zaměřit pouze  

na určitou výseč tohoto tématu soutěžního práva, a to na segment dopravy, který 

pokládá za jeden z nejaktuálnějších a nejdynamičtějších relevantních trhů v rámci 

jednotného evropského trhu. Přesto však lze některé závěry zejména z obecného 

přístupu orgánů EU vůči např. letištním infrastrukturám plně aplikovat i na ostatní 

infrastrukturní projekty a na jejich posuzování slučitelnosti s vnitřním trhem.  

Členské státy si v důsledku vývoje přístupu Evropské komise v oblasti 

posuzování veřejných podpor musí při zvažování vyčlenění veřejných prostředků na 

výstavbu dopravní infrastruktury pokládat zejména tyto dvě otázky: Je veřejné 

financování konkrétního projektu veřejnou podporou a pokud ano, jak může být uznána 

za slučitelnou s vnitřním trhem?5 To jsou dilemata, kterými se členské státy EU, ale  

i soukromé společnosti v souvislosti s veřejnou podporou zabývají, a které si i autor 

v jednotlivých kapitolách bude znovu a znovu pokládat a hledat na ně odpověď.  

Tato otázka se jeví o to více markantnější z pohledu historie a vývoje přístupu 

orgánů Evropské unie k posuzování a ke klasifikaci veřejné podpory zejména do letištní 

infrastruktury. 

Proto se první kapitola, která nese název Vývoj veřejné podpory dopravní 

infrastruktury do roku 2005, bude zabývat nezbytným zmapováním vývoje přístupu 

Evropské komise a Soudního dvora Evropské Unie (SDEU) k posuzování slučitelnosti 

veřejné podpory do dopravní infrastruktury se společným trhem. Tento vývoj lze 

                                                 

5 NICOLAIDES, Phedon. Public Funding of Infrastructure An Analysis of Principles, Ambiguities, and 

Pricing Options. European Structural and Investment Funds Journal. Thomson Reuters, 2015 
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sledovat v jejich rozhodnutích, a to od devadesátých let 20. století po vydání Pokynů 

Komise pro financování letišť z roku 20056.  

Druhá kapitola se bude věnovat rozboru jednoho z nejzásadnějších rozsudků 

SDEU v oblasti veřejné podpory. Jedná se o rozhodnutí Evropského soudního dvora  

ve věci udělení veřejné podpory pro letiště Leipzig-Halle7, kterému předcházelo 

rozhodnutí Tribunálu Evropské unie8 a rozhodnutí Evropské komise9. Pro pojmenování 

celého právního případu, zejména v dalších částech diplomové práce, je používáno 

označení kauza Leipzig-Halle, pod kterým jsou zahrnuta veškerá výše uvedená 

rozhodnutí.  

Kauza Leipzig-Halle vyvolala až šokovou vlnu a o financování dopravní 

infrastruktury se otevřela veřejná debata. Cílem třetí kapitoly části první je zanalyzování 

post Leipzig-Halle období, tedy sledování vývoje argumentů použitých v rozhodnutí 

SDEU, jejich vzájemná souladnost, přístup států a další rozhodovací praxe orgánů EU. 

Zejména v tomto období se vede diskuze nad již výše zmíněnými otázkami 

poskytovatelů a příjemců finančních prostředků ohledně kvalifikace veřejné podpory  

a lze předpokládat, že tato diplomová práce pomůže k lepší orientaci, a také  

k vyšší právní jistotě v odpovědi na otázku existence veřejné podpory v oblasti dopravní 

infrastruktury.  

                                                 

6 Sdělení Komise – Pokyny Společenství pro financování letišť a pro státní podpory na zahájení činnosti 

pro letecké společnosti s odletem z regionálních letišť, OJ C 312, 9.12.2005 

7 Rozsudek ze dne 19. prosince 2012, Mitteldeutsche Flughafen a Flughafen Leipzig-Halle v. Komise,  

C-288/11P, ECLI:EU:C:2012:821 

8 Rozsudek ze dne 24. března 2011, Mitteldeutsche Flughafen a Flughafen Leipzig/Halle v. Komise,  

T-455/08 (spojené věci T-443/08, T-455/08), ECLI:EU:T:2011:117 

9 Rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2008 o opatřeních Německa ve prospěch společnosti DHL a 

letiště Lipsko/Halle C 48/06 (ex N 227/06) 
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Část první lze označit za shrnutí vývoje infrastrukturní veřejné podpory a za 

kritické zanalyzování veškerých dopadů, které tato právní evoluce přinesla. Část druhá 

je zaměřena na praktické využití všech těchto teoretických východisek. Vzhledem 

k tomu, že rozhodovací činnost se z velké části zabývá sektorem letištní infrastruktury, 

autor se rozhodl naopak zaměřit se na konkrétní trh dopravní infrastruktury, který 

prozatím stojí spíše v pozadí hlavního zájmu odborné veřejnosti, jedná se o trh drážní 

infrastruktury. Na základě analýzy a rozboru této problematiky bude následně 

predikován možný budoucí vývoj v této oblasti.  

Trh drážní infrastruktury zahrnuje např. koleje, kolejové koridory, železniční 

tunely a nádražní budovy/terminály. Tento trh se pod vlivem evropského práva  

a přístupu Evropské komise za posledních dvacet let postupně liberalizuje a otevírá se 

tak hospodářské soutěži, potažmo právu veřejných podpor.  

Poslední novinkou v rámci liberalizace této oblasti je tzv. IV. Železniční 

balíček10. Díky tomu se do předních politik Evropské komise začíná dostávat  

i problematika infrastruktury železniční dráhy. Ve druhé části diplomové práce se 

rozebírá několik zásadních otázek, a to: zda je financování rozvoje drážní infrastruktury 

veřejnou podporou, a proto se na toto financování uplatní rozhodnutí Leipzig-Halle. 

Nebo se nejedná o veřejnou podporu vůbec a v tom případě je drážní infrastruktura 

odlišná od režimu financování infrastruktury letišť, dálnic či přístavů. V čem tkví rozdíl 

                                                 

10 Jedná se soubor šesti přijatých právních předpisů EU (nařízení a směrnice), které lze rozdělit na 

technický a hospodářský pilíř. Cílem této legislativy je vytvoření jednotného evropského trhu v oblasti 

drážní dopravy a tím mimo jiné přispět k evropské konkurenceschopnosti a ekonomického růstu. 

Relevantním předpisům upravující infrastrukturu v rámci tohoto balíčku se věnuji v části druhé. Více také 

viz - The Fourth Railway Package explained. In: Railway Gazette [online]. 2016 [cit. 2017-02-08]. 

Dostupné z: http://www.railwaygazette.com/news/policy/single-view/view/the-fourth-railway-package-

explained.html 

 

http://www.railwaygazette.com/news/policy/single-view/view/the-fourth-railway-package-explained.html
http://www.railwaygazette.com/news/policy/single-view/view/the-fourth-railway-package-explained.html
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financování těchto projektů, jaké argumenty lze najít pro taková tvrzení a jaký může být 

budoucí vývoj v drážní infrastruktuře po alespoň částečné liberalizaci trhu. Zodpovězení 

těchto otázek je zejména důležité pro vyšší právní jistotu v poskytování veřejných 

podpor, ke které chce autor této diplomové práce přispět. 

Z výše uvedeného přehledu obsahu a členění diplomové práce je zřejmé,  

že v části první bude použit jako základní metodologický přístup chronologická analýza 

rozhodovací činnosti Komise, Soudního dvora EU a analýza relevantních primárních  

a sekundárních pramenů práva EU za účelem rozboru vývoje práva veřejných podpor 

v oblasti dopravní infrastruktury. Nedílnou součástí této práce bude i začlenění názorů  

a postojů k tomuto vývoji od přispěvatelů odborných periodik (zejména European State 

Aid Law Quarterly a Europan structural and investment funds journal) a jejich 

vzájemná komparace, včetně vlastní kritické úvahy. Autor si je plně vědom, že toto 

odborné téma je zpracováno především v zahraniční literatuře, proto je většina zdrojů 

v anglickém jazyce. Část druhá je vystavena na syntéze popsaného vývoje v části první 

a prakticky se zaměřuje na vyřešení výše uvedených základní otázek. V části třetí pak 

bude provedeno konečné shrnutí dílčích závěrů a nastínění budoucího vývoje. 

Tato diplomová práce je poměrně úzce a odborně zaměřena na téma z okruhu 

problematiky veřejné podpory, jejím tématem tedy není vysvětlování a popisování 

mechanismů a fungování poskytování veřejných podpor a následné kontroly 

antimonopolních úřadů. Přesto se některým základním otázkám fungování veřejné 

podpory v tomto textu není možné vyhnout a naopak autor zaměřuje na interpretaci 

toho, proč určitá činnost je a některá naopak není klasifikována jako veřejná podpora.  
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Č Á S T   

P R V N Í 

 

1. Vývoj veřejné podpory dopravní infrastruktury do roku 2005 

Komunitární (nejen) letecká přeprava byla do 90. let 20. století silně ovlivněna 

vysokým stupněm státních zásahů a intervencí. Provozovatelé osobní dopravy a stejně 

tak dopravní infrastruktura byly tedy z velké míry vlastněny a finančně podporovány 

členskými státy. Bylo tak možno plošně ekonomicky podporovat sektor dopravy, právní 

úprava veřejné podpory postrádala v takovém prostředí smysl – soutěž nemohla být 

toliko narušena, důležitější z pohledu státu bylo zajištění kontroly nad poplatky, nad 

přístupem na trh a sdílení dopravní kapacity. Struktura vlastnictví aerolinek a správců 

letišť byla převážně plně v monopolní gesci států, trh tak nebyl jednotný, jednotlivé 

národní trhy se rozvíjely samostatně a spolupráce mezi státy se omezovala na bilaterální 

smlouvy. S rozvojem jednotného trhu11 a přechodu z řízené ekonomiky na ekonomiku 

tržní v letecké oblasti si Evropská komise vytyčila za cíl postupnou liberalizaci 

v letecké dopravě, kterou prováděla přijetím tzv. balíčků12. Letecká doprava byla tak 

                                                 

11 Zejména přijetím Jednotného evropského aktu. Official Journal of the European Communities, L 169, 

29. 6. 1987, s. 1 

12 První balíček byl přijat v roce 1987 a odstranil tzv. jednotné linky – na jedné lince tak mohlo začít 

poskytovat své služby místo jedné státní aerolinky více operátorů, druhý balíček byl přijat v roce 1990 a 

upravil zejména poplatky a ještě více otevřel přístupnost na evropské letecké koridory, konečně třetí 

balíček byl přijat v roce 1992 a představuje největší liberalizační krok, když upravuje udělování licencí 

provozovatelům letecké dopravy, přístup na trh a letecké poplatky. V rámci těchto změn však nijak 

nefigurují letiště, jako infrastrukturální zázemí pro provozování letecké dopravy, pro účely této 

diplomové práce tak již nemá smysl se liberalizací leteckého trhu dále zabývat, byla zde zmíněna pro 

lepší ilustraci stavu leteckého sektoru a jako východisko k lepšímu pochopení dalšího vývoje veřejné 

podpory. Více k tématu tzv. leteckých balíčků z 90 let v Aviation: European liberalisation, 1986-2002. 
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prvním druhem dopravy, který se plně otevřel liberalizaci a ve kterém se začaly 

uplatňovat svobody a výhody jednotného trhu13. Právě z tohoto důvodu je první část 

této diplomové věnována leteckému sektoru dopravy, ve kterém existuje hlavní těžiště 

vývoje veřejné podpory do infrastruktury. 

 

1.1. První letecké pokyny 

V roce 1994 vydala Evropská komise Sdělení o použití článků 87 a 88 Smlouvy 

a článku 61 Dohody o EHP na státní podpory v letecké dopravě14, které znamenalo 

jakési první završení liberalizace letištního trhu. Tyto První letecké pokyny se svými 51 

odstavci definitivně zavedly nový směr na trhu letecké dopravy. 

Pro problematiku financování infrastruktur je však nejdůležitější odstavec 12,  

ve kterém Komise vydala jasný a nezpochybnitelný signál: „Výstavba a rozšiřování 

infrastrukturních projektů, jako jsou například letiště, dálnice, mosty atd. představují 

opatření obecné hospodářské politiky, které nemohou být kontrolovány Komisí podle 

pravidel Smlouvy o státní podpoře. Rozhodnutí o rozvoji infrastruktury nespadají do 

oblasti působnosti tohoto sdělení, jelikož jsou zaměřeny na uspokojování potřeb 

plánování nebo provádění národních politik životního prostředí a dopravy. Tato obecná 

zásada platí pouze pro výstavbu infrastruktury ze strany členských států a není dotčeno 

vyhodnocení případných prvků podpory vyplývající z preferenčního zacházení k určitým 

                                                                                                                                               

House of Commons Library [online]. 2010 [cit. 2017-02-09]. Dostupné z: 

http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN00182 

13 Air transport: Market Rules [online]. 2016 [cit. 2017-02-09]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.6.7.html 

14 Application of articles 92 and 93 of the EC Treaty and Article 61 of the EEA Agreement to State aids 

in the aviation sector. Official Journal of the European Communities, C 350, 10. 12. 1994, s. 5 

http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN00182
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.6.7.html
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společnostem při používání infrastruktury. Komise proto může hodnotit činnosti 

prováděné uvnitř letišť, které by mohly přímo nebo nepřímo přinést prospěch letecké 

společnosti.“15 

 Uvedený názor Evropské komise plně koreloval s dosavadním vnímáním režimu 

financování infrastruktur ze strany státu, ostatně Komise se ve své XXV. zprávě o 

politice hospodářské soutěže v roce 1995 věnovala v odstavci 17516 poměrně detailnímu 

popisu stavu veřejné podpory do infrastruktur. Komise tak reagovala na občasné dotazy 

členských států, které se z procesní opatrnosti dotazovali, zda financování 

infrastrukturních projektů nezaloží veřejnou podporu. Komise na to reagovala 

potvrzením, že vlády odnepaměti považují finanční pomoc do infrastruktur za projev 

své svrchované politiky rozvoje země, a jelikož z ekonomického hlediska soukromý 

sektor není schopen finančně unést vysoké náklady na vybudování takových projektů,  

je proto logické, že tyto projekty, které jsou navíc vybudovávány za účelem obecného 

užívání a přístupu (ať už za něj platí, nebo ne), nespadají pod režim veřejných podpor. 

Porušení hospodářské soutěže, které by mohlo být považováno za veřejnou 

podporu, by mohlo být například selektivní využívání výhod spojených  

s infrastrukturou s cílem pomoci konkrétním společnostem. Jako příklad uváděla 

Evropská komise výhradní využívání či diskriminační přístup k vybudované 

infrastruktuře.  

 

                                                 

15 Application of articles 92 and 93 of the EC Treaty and Article 61 of the EEA Agreement to State aids 

in the aviation sector. Official Journal of the European Communities, C 350, 10. 12. 1994, s. 8 

16 COMMISSION, European. XXVth report on competition policy 1995. 1996. Luxembourg: Office for 

Official Publications of the European Communities, 1996. ISBN 9282770818. Dostupné také z: 

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/ 
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1.2. Rozhodnutí Komise Aerelba a Manchester Airport 

 

Pro další a ucelenější rozbor vývoje veřejné podpory do infrastruktur je 

podstatné se zaměřit na rozhodovací praxi Evropské komise, která na přelomu tisíciletí 

rozhodovala o dvou stížnostech na státní financování letišť. První řízení se týkalo letiště 

v anglickém Manchesteru17, které bylo plně ve vlastnictví daného regionu. Letiště 

získalo půjčky, které by jiná soukromá společnost pravděpodobně nikdy neobdržela, 

navíc časový horizont splácení přesahoval 35 let. Komise však neshledala takové 

půjčky jako veřejnou podporu, naopak považovala je za nástroj k vytvoření příznivého 

ekonomického, turistického a sociálního rozvoje daného regionu, stát zde hledí více na 

ekonomický přínos obyvatelstvu a zemi, než na ziskovost a rychlé pokrytí nákladů na 

výstavbu letiště.  

V druhém řízení se Komise zabývala posouzením státní subvence ve výši více 

než 1 miliardy italských lir, kterou obdržela společnost Aerelba, jako správce letiště na 

ostrově Elba18, na modernizaci místního letiště. Komise neshledala porušení 

hospodářské soutěže ani v tomto případě. Podle názoru Evropské komise letiště nemůže 

konkurovat ostatním letištím, jelikož má specifický okruh uživatelů, kteří chtějí doletět 

do dané destinace, a nikoliv třeba do Říma. Navíc letiště je otevřeno všem aerolinkám, 

rovný přístup k infrastruktuře je tak dodržen. 

Ve své XXIX. zprávě o politice hospodářské soutěže19 pak Komise v bodě 299 

oba dva případy zmiňuje a dodává, že začíná pozorovat vzrůstající komerční roli letišť, 

                                                 

17 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 14. června 1999, veřejná podpora NN 109/1998, OJC 65, 

13.3.2004, s. 7 

18 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 30. března 1999, veřejná podpora N 638/1998, OJC 67, 17. 3. 

2004, s. 9 

19 COMMISSION, EUROPEAN, . XXIXth report on competition policy 1999. Luxembourg: Office for 

Official Publications of the European Communities, 2000. ISBN 9282899845. Dostupné také z: 

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/ 
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tedy jejich obchodní potenciál a významnější ekonomické využití na trhu letecké 

dopravy. Evropská komise tady poprvé zmínila vážnou možnost v přehodnocení svého 

dosavadního přístupu k financování letištní infrastruktury. Zatímco všechny předešlé 

uvedené příklady posuzování veřejné podpory odrážely tradiční přístup veřejného zájmu 

jednotlivých států na zajišťování si své vlastní politiky dopravní obslužnosti, v tomto 

jediném odstavci nezávazné zprávy Evropské komise o její roční činnosti v oblasti 

hospodářské soutěže, kterou Komise předkládá Evropskému parlamentu, se skrývá 

první upozornění na myšlenkový obrat v právním posuzování veřejných podpor. 

Důvodem jsou zejména letištní poplatky, které jsou správci letišť účtovány aerolinkám  

a nákladním letištním společnostem, což se následně projevuje v ceně poskytovaných 

služeb pro spotřebitele. Komise tímto naznačila, že provozování letištní infrastruktury 

spojené mimo jiné s výběrem letištních poplatků, by mělo být považováno  

za ekonomickou činnost. Podnikem dle evropského práva je ten subjekt, který vykonává 

nějakou ekonomickou aktivitu/činnost. Na podniky se plně vztahuje též soutěžní právo 

EU včetně kontroly veřejných podpor ze strany Komise. Jak bude v této práci dále 

popsáno, pro správce letišť se tato otázka stala ústřední a řešila se i před SDEU. 

  

1.3. Rozhodnutí Tribunálu a Soudního dvora Aéroports de Paris 

 

Evropská komise obdržela dne 22. června 1995 formální stížnost na společnost 

Aéroports de Paris, která jako veřejná korporace vykonává správu dvou letišť v Paříži – 

Orly a Roissy-Charles-de Gaulle. Společnost Aéroports de Paris (dále také jako „ADP“ 

nebo „správce letiště“ či „účastník řízení“ a „žalobce“) v roce 1988 vypsala veřejnou 
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zakázku na zajišťování údržbářského servisu pro letadla20. Do té doby si příslušný 

servis a catering zajišťovaly letecké společnosti samy. Tender získala společnost Alpha 

Flight Services (AFS) a stala se tak výhradním dodavatelem letištního servisu  

pro aerolinky na letišti Orly. Jedině Air France těchto služeb nevyužívala, protože měla 

vybudovanou vlastní síť těchto služeb pro svá letadla. Společnost ASF, která získala 

tento exkluzivní kontrakt, se zavázala k placení poplatků, jejichž výše se odvíjela  

od dosaženého zisku.  

Správce letiště ADP dále později uzavřel smlouvu na přímo se společností Orly 

Air Traiteur (OAT), což byla právě údržbářská společnost Air France, která na Orly 

poskytovala stravovací služby. Společnost ASF podala ke Komisi stížnost na ADP  

ve věci diskriminačních poplatků, ve svém podání uváděla, že komerční poplatky 

nejsou ze strany ADP vybírány od ASF a OAT stejným způsobem, tedy že ASF  

je oproti svému konkurentovi znevýhodněna. Komise pak dala společnosti ASF  

za pravdu a v roce 1998 vydala rozhodnutí,21 ve kterém shledává takové praktiky  

za zneužití dominantního postavení a do budoucna takové diskriminační chování 

zakázala, což dále stvrdil svými rozhodnutími Tribunál22 i Soudní dvůr23. 

Kauza Aéroports de Paris je tedy případem porušení článku 102 Smlouvy  

o fungování EU a nevztahuje se nijak na udělování veřejné podpory, přesto je pro státní 

financování infrastruktur významná. Důležitou roli hraje právní rozbor ekonomické 

činnosti jako předpoklad existence podniku. Podnik je totiž adresátem všech ustanovení 

                                                 

20 V angličtině výraz groundhandling aircraft service odkazuje na celý balík služeb, který představuje 

například úklid paluby, zajištění cateringu, natankování paliva a nakládku a vykládku zavazadel/zboží. 

21 Rozhodnutí Komise ze dne 11. června 1998 relating to a proceeding under Article 86 of the EC Treaty 

(IV/35.613 - Alpha Flight Services/Aéroports de Paris) (notified under document number C(1998) 1417). 

Official Journal of the European Communities, L 230, 18 August 1998 

22 Rozsudek ze dne 12. prosince 2002, Aéroports de Paris v. Komise, T-128/98, ECLI:EU:T:2000:290 

23 Rozsudek ze dne 24. října 2002, Aéroports de Paris v. Komise, C-82/01 P, ECLI:EU:C:2002:617 
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práva na ochranu hospodářské soutěže, tedy pokud Komise shledá některý subjekt  

za podnik, lze uvažovat o jeho případném protisoutěžním jednání, jakož i o posuzování, 

zda neobdržel zakázanou veřejnou podporu. I přes tak zásadní funkci není pojem 

podniku v evropskému právu nijak legislativně definován a jeho vymezení se 

ponechává judikatuře24 a aplikační praxi.25  

Provozovatel letiště na základě kauzy Aéroports de Paris může být shledán jako 

podnik, tedy jako subjekt veřejné podpory, pakliže vyvíjí nějakou ekonomickou činnost 

– v případě ADP se jednalo o poskytování letištních služeb aerolinkám a ostatním 

poskytovatelům různých služeb a na to navázaný výběr letištních poplatků a pronájem 

prostor. Lze souhlasit se závěry Tribunálu a Soudního dvora, kterými byla zamítnuta 

námitka ADP vztahující se k argumentaci výkonu veřejné moci, tedy že státem 

vlastněný správce letišť vykonával státní moc ve veřejném zájmu – zejména přepravní 

služby, a nikoliv ekonomickou činnost. Získávání provizí se logicky jeví jako důkaz 

existence ekonomické aktivity, spočívající v nabízení služeb na daném trhu, tak jak to 

vymezuje bohatá judikatura Evropského soudního dvora.26 

 Je nutné si uvědomit, že v době vydání těchto rozhodnutí v kauze ADP jsou stále 

v platnosti První letecké pokyny, které Komise vydala v roce 1994, a ve kterých je 

státům přímo garantováno posuzování výstavby infrastruktur jako vnitřní záležitost 

veřejného zájmu. Komise a následně i SDEU ve svých rozhodnutí reflektovali nový 

vývoj v letecké dopravě, kdy v dříve plně státním sektoru se díky privatizaci a vzestupu 

nových aerolinek objevil nový trh – trh letištních služeb. Lze souhlasit s tím, že 

                                                 

24 Rozsudek ze dne 23. dubna 1991, Höfner a Elser v. Macrotron, C-41/90, ECLI:EU:C:1991:161 

25 MUNKOVÁ, Jindřiška, Jiří KINDL a Pavel SVOBODA. Soutěžní právo. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-424-7. s. 85 

26 Rozsudek ze dne 18. června 1998, Komise v. Italská republika, C-35/96, ECLI:EU:C:1998:303, bod 

36; Rozsudek ze dne 25. října 2001, Ambulanz Glöckner v. Landkreis Südwestpfalz, C-475/99, 

ECLI:EU:C:2001:577, bod 19 
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myšlenka jednotného trhu vyžaduje na jedné straně liberalizaci odvětví a volnou soutěž, 

na druhé straně však i kontrolu a určitou míru regulace. Jednotlivé členské státy v té 

době však považovaly provoz letiště za služby obecného hospodářského zájmu, ostatně 

takové potvrzení nalézaly v Prvních leteckých pokynech a rozhodovací činnost Komise 

přinášela spíše více otázek než odpovědí.  Takový postup orgánů EU vůči členským 

státům přinejmenším založil vysokou míru právní nejistoty. Komise své argumenty 

postavila na změně podmínek na trhu, na již silném vlivu liberalizace letištní dopravy a 

na vzrůstajícím ekonomickém významu samotných letišť. Lze na jedné straně souhlasit 

s tím, že je sice správné rozhodovat podle nejnovější situace na trhu, nicméně 

předvídatelnost takových rozhodnutí a s tím spojené předpokládané právní očekávání 

států, ale i soukromých společností a osob je tak silně narušeno. Z kauzy ADP víme, že 

správce infrastruktury letiště může být shledán jako podnik při vybírání poplatků, ale 

nic víc. Na stole bylo přeci více otázek. Státy nevěděly, zda Komise bude ekonomickou 

činnost správců letišť ještě nějak dále rozšiřovat, na jaké přesné typy letištní 

infrastruktury se bude zaměřovat.  O to více je s podivem, že Komise na tuto novou 

skutečnost nijak nereagovala například ve svých zprávách. 

1.4. Rozhodnutí Komise Aer Rianta 

Hned v roce 2001, tedy v mezidobí kdy již byl sice vynesen rozsudek Tribunálu 

ve věci Aéroports de Paris, avšak o odvolání ADP zatím Soudní dvůr nerozhodl, vydala 

Komise rozhodnutí ve věci Aer Rianta.27 Aer Rianta je společnost 100 % vlastněná 

státem Irsko a jejím hlavním úkolem je spravovat letiště Dublin, Cork a Shannon. 

Evropská komise ve svém rozhodnutí neshledala žádnou zakázanou veřejnou podporu 

ve vztahu k minulosti, kdy vlastníkem letišť byl pouze stát a společnost Aer Rianta 

vystupovala jako správce. V roce 1998 přechází vlastnictví letištní infrastruktury  

                                                 

27 Rozhodnutí Komise ze dne 5. října 2001, AER Rianta, veřejná podpora NN 86/2001, OJ C38, 

12.2.2004, s. 6 
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na správcovskou společnost Aer Rianta a Komise ve svém rozhodnutí pro futuro varuje, 

že na takovou společnost se již plně uplatní předpisy o veřejné podpoře. Komise  

to ospravedlnila zejména transformací letišť z obecně veřejných zařízení na obchodní 

společnosti - tedy změnu, která z pouhých správců letišť učinila plnohodnotné účastníky 

vztahů na trhu nabídky a poptávky. Tento závěr pak Komise potvrdila ještě ve stejném 

roce v rozhodnutí Amsterdam Airport.28  

Další logický krok, který v této situaci měla Komise udělat, bylo přijetí nových 

pravidel/pokynů poskytování veřejné podpory do infrastrukturních projektů letišť,  

ve kterých by byla shrnuta dosavadní praxe Komise, výše uvedená rozhodnutí a jasné 

nastavení pravidel a zodpovězení kruciálních otázek. Například zda se za ekonomickou 

jednotku, a tedy i možný subjekt veřejné podpory, má považovat pouze letiště 

mezinárodní, či i malá regionální a lokální letiště s jednou letištní dráhou. 

V těchto pokynech by mělo být zformulováno, jak přesně si Komise vykládá  

a posuzuje pojem ekonomická činnost ve vztahu k letištní infrastruktuře, a která činnost 

správce letiště naopak ekonomickou není. Bohužel Komise od roku 2001 nepřijala 

žádné další rozhodnutí29 ve věci veřejné podpory do letištní infrastruktury a tímto 

tématem se opět začala zabývat až přijetím nových pokynů v roce 2005, tedy bezmála 

až 7 let po prvním rozhodnutí Komise ve věci ADP.  

 

                                                 

28 Rozhodnutí Komise ze dne 3. července 2001, Chiphol Group, veřejná podpora E 45/2000, OJ C 37, 

11.02.2004 s. 17 

29 LEPIÈCE, Annabelle. The Leipzig Airport judgment: The application of EU state aid rules to the 

financing of airport infrastructure. 2011, s. 54 
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1.5. Druhé letecké pokyny 

   

Evropská komise v roce 2005 přistoupila k vydání Druhých leteckých pokynů,30 

kterými reagovala mimo jiné na dvě velké změny na evropských trzích – vznik low-cost 

nízkonákladových aerolinek a na aktivitu správců letišť, kteří se snažili získávat nové 

letecké trasy. Komise ve svém sdělení poukázala na skutečnost, že letiště se stala 

vysoce výkonnými obchodními subjekty a odkázala na studii vypracovanou  

na Cranfieldské Univerzitě.31 Tyto závěry pak vykrystalizovaly v konstatování, že mezi 

letišti již probíhá hospodářská soutěž. Zde je tedy dobré poukázat na vývoj z kauzy 

ADP, tedy správce letiště byl shledán jako podnik, který zneužil dominantní postavení 

na svých spravovaných letištích, zatímco zde Evropská komise vyšla z toho, že letiště se 

jako podnik na liberalizovaném trhu plně účastní hospodářské soutěže.  

Komise letištní infrastrukturu rozdělila na dva bloky za účelem vyjasnění 

hranice možné státní podpory32. První část tvoří výstavba samotné letištní infrastruktury 

(dráha, terminály, kontrolní věž) a dále provozování, správa a údržba takové 

infrastruktury společně se službami přidruženými letištnímu provozu ve veřejném 

zájmu (protipožární ochrana, havarijní služby, zabezpečení, odbavovací služby). Druhá 

část je tvořena infrastrukturou určenou k hospodářské činnosti spojenou 

s provozováním letiště (nájem prostor a nemovitého majetku, hotely, obchody, 

                                                 

30 Pokyny společenství pro financování letišť a pro státní podpory na zahájení činnosti pro letecké 

společnosti s odletem z regionálních letišť. Úř. věst. C 312, 9.12.2005, s. 1—14 

31 Study on Competition between Airports and the Aplication of State Aid Rules. 2002. Air Transport 

Group, School of Engineering, Cranfield University. Dostupné také z: 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/transport/reports/airports_competition_1.pdf 

32 Toto rozdělení ustanovila Komise v kapitole čtvrté bodu 53. Druhých leteckých pokynů. Komise zde 

zmiňuje celkem čtyři kritéria, které autor diplomové práce rozdělil na dva ucelené bloky. 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/transport/reports/airports_competition_1.pdf
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restaurace, parkoviště). Komise tento druhý blok výslovně označuje za hospodářské 

činnosti, čímž v podstatě navazuje na závěry za kauzy ADP. Na tomto místě je však 

vhodné dodat, že a contrario blok první (samotná infrastruktura, její provoz a přidružené 

technické služby) lze označit za činnosti základní, tedy esenciální pro samotnou 

existenci letiště jako takového. 

 Ekonomická činnost z druhého bloku zmíněných infrastruktur nemá podle 

Komise výslovně nic společného s veřejným zájmem na podporu dopravy. Financování 

takových aktivit/výstavby příslušné přídavné infrastruktury má být do budoucna 

posuzováno striktně podle pravidel veřejné podpory EU a členských států. 

Výmluvným se zdá být bod 56: „Infrastruktura je základem hospodářských 

činností prováděných řídícím orgánem letiště. Pro stát ale také představuje jednu 

z možností, jak působit na hospodářský rozvoj regionu, politiku územního plánování, 

dopravní politiku atd.“33 Komise si tedy plně uvědomovala tento názorový střet, který 

se vždy objeví u posuzování ekonomické aktivity správce letiště, na druhou stranu pak 

v bodě 57 Komise nekompromisně uplatnila pravidlo z kauzy ADP a sice, pokud je 

řídící orgán letiště podnikem (nechává se zde sice prostor pro případ, že by nenaplnil 

kritéria ekonomické aktivity, avšak i z dalšího přístupu Komise lze spíše předpokládat 

správce letiště – jako výběrce letištních poplatků - za podnik a priori), musí být 

financování plně v jeho gesci a jakákoliv ingerence ze strany státu musí být Evropské 

komisi notifikována k posouzení, zda se nejedná o zakázanou veřejnou podporu. 

Financování může být uznáno jako slučitelné pokud konstrukce a využití infrastruktury 

odpovídají jasně stanovenému cíli obecného zájmu (regionální rozvoj, přístupnost), 

infrastruktura je nutná a úměrná stanovenému cíli, infrastruktura nabízí dostatečné 

perspektivy střednědobého používání, zejména s ohledem na využití stávajících 

                                                 

33 Pokyny společenství pro financování letišť a pro státní podpory na zahájení činnosti pro letecké 

společnosti s odletem z regionálních letišť. Úř. věst. C 312, 9.12.2005, bod 56 
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infrastruktur, přístup k infrastruktuře je otevřený všem potenciálním uživatelům stejně  

a nediskriminačně, rozvoj obchodu není dotčen v míře, která by byla v rozporu se 

zájmem Společenství34. 

Dle textu doplňují druhé letecké pokyny ty první z roku 1994, ale nenahrazují 

je35. Ohledně tohoto v zásadě výkladově-intertemporálního ustanovení Komise se vedla 

akademická debata. Někteří autoři odborných článků upozorňovali na zásadní odlišnosti 

a rozpor mezi těmito dvěma dokumenty Evropské komise, jakožto i na obecnou 

nekompatibilitu s právem veřejných podpor. Například Soltész36 ve svém článku napsal, 

že nové letecké pokyny nenaplňují dostatečně zásadu právní určitosti a podle jeho 

názoru měla Komise svůj názorový posun v posuzování financování letišť provést 

zrušením Prvních leteckých pokynů a vydáním nových. Samotná kapitola čtvrtá, která 

se zabývá financováním letištních infrastruktur, představuje zcela nový přístup a soulad 

s Prvními leteckými pokyny není možný. Naopak Koenig37 s takovým názorem 

nesouhlasil a poukazoval na to, že Komise nevytváří absolutní domněnku ekonomické 

aktivity letiště a že Komise bude vždy zkoumat, zda správce letiště podnikem je či není, 

což je v souladu s primárním právem. Koenig však opomíná vyřešení vyřčených otázek 

právní nejistoty a aplikačního nesouladu nových pokynů oproti dřívější praxi. 

 

                                                 

34 Pokyny společenství pro financování letišť a pro státní podpory na zahájení činnosti pro letecké 

společnosti s odletem z regionálních letišť. Úř. věst. C 312, 9.12.2005, bod 61 

35 Pokyny společenství pro financování letišť a pro státní podpory na zahájení činnosti pro letecké 

společnosti s odletem z regionálních letišť. Úř. věst. C 312, 9.12.2005, bod 19 

36 SOLTÉSZ, Ulrich. The New Commission Guidelines on State Aid for Airports: A Step Too Far... 

European State Aid Law Quarterly. 2006(4), 722. 

37 KOENIG, Christian a Ana TRÍAS. A New Sound Approach to EC State Aid Control of Airport 

Infrastructure Funding: What Can We Learn from the Draft Broaband Guidelines?. European State Aid 

Law Quarterly. 2009, 302. 
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2. Kauza Leipzig-Halle 

 

Jak již bylo zmíněno v úvodu této diplomové práce, kauzou Leipzig-Halle je 

označován soubor rozhodnutí Komise, Tribunálu a Evropského soudního dvora, které 

znamenalo zásadní obrat v posuzování financování letištní infrastruktury a de facto také 

konečné potvrzení završení liberalizačního procesu v letecké dopravě. Z předchozích 

kapitol je zřejmé, že interpretace posuzování veřejné podpory do letištní infrastruktury 

zaznamenala od 90. let značný posun a vývoj. Ačkoliv se objevovaly kritické hlasy ať 

už k rozhodnutí ve věci Aéroports de Paris, nebo k druhým leteckým pokynům, autor 

diplomové práce se domnívá, že Evropská komise opravdu jen pružně reagovala  

na skutečnost, že rozvíjející se ekonomická atraktivita letišť s sebou přinesla potřebu 

pojmenovat ty služby, za které správce letišť inkasuje poplatky a které tak již plně 

spadají do tržního prostředí, kde probíhá hospodářská soutěž. V kauze Leipzig-Halle 

však orgány EU postoupily ještě o krok dál a vymezily jako ekonomickou činnost 

správce letiště též výstavbu samotné esenciální infrastruktury – letištní přistávací dráhu.  

Takový výklad práva veřejných podpor má značný dopad na financování 

veškerých infrastruktur, čímž se bude tato práce zabývat v dalších kapitolách. Pro další 

pochopení přístupu Evropské komise k infrastrukturním projektům, je nezbytné plně  

a do důsledků rozebrat kauzu Leipzig-Halle a definovat argumenty, které se pro futuro 

staly precedentem veřejné podpory nejen do dopravních staveb.  
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2.1. Skutkový stav 

 

Celý případ se vztahuje k letišti Lipsko-Halle (dále také jen „letiště LH“), které 

se nachází mezi dvěma německými městy, tedy mezi Lipskem (Leipzig) a Halle  

ve spolkové zemi Svobodný stát Sasko. Po sjednocení Německa byla v roce 1994 

ustanovena komise, která měla předložit plán na modernizaci a opravu letiště LH, 

následně bylo v roce 1997 rozhodnuto o modernizaci a vybudování dvou souběžných 

přistávacích drah. Jednalo se o severní a jižní ranvej, zatímco práce na severní dráze 

byly zahájeny hned, složitější výstavba dráhy jižní byla schválena až 4. listopadu 2004.  

Provozovatelem letiště LH38 je společnost Flughafen Leipzig-Halle GmbH (dále 

také jen „FLH“). FLH je dceřinou společností Mitteldeutsche Flughafen AG, kterou 

nevlastní žádný soukromý subjekt, jedná se o akciovou společnost plně ovládanou 

státem, spolkovými zeměmi a německými městy. Lze tedy uzavřít, že letiště LH bylo  

a je plně ve správě státu a při financování jeho rozvoje musíme uvažovat i o 

problematice souladu takového financování s pravidly veřejné podpory, případně které 

části z výstavby jsou z posuzování Komise vyňaty, respektive jsou výhradním právem 

státu v rovině realizace obecné a regionální politiky rozvoje země a naplněním 

například dopravních strategických plánů.  

                                                 

38  Konkrétní vlastnická struktura z doby kauzy Leipzig-Halle, tak jak ji uvádějí Komise a Soudní dvůr 

Evropské Unie, je následující: Společnost Mitteldeutsche Flughafen AG drží 94% podíl v FLH. Dalšími 

akcionáři FLH jsou spolková země Svobodný stát Sasko (5,5 %), Landkreis Nordsachsen (0,25 %) a 

město Schkeuditz (0,25 %). Akcionáři společnosti Mitteldeutsche Flughafen AG jsou Spolková země 

Sasko (76,64 %) a Spolková země Sasko-Anhaltsko (18,54 %), a dále města Drážďany (2,52 %), Halle 

(0,2 %) a Lipsko (2,1 %).  
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Další zásadní datum v této kauze představuje 21. září 2005. V tento den byla 

podepsána rámcová dohoda mezi provozovatelem letiště LH a mezinárodní spediční 

společností DHL, resp. její dceřinou společností DHL Hub Leipzig GmbH. Společnost 

DHL měla doposud svůj hlavní letecký uzel letecké nákladní dopravy v Bruselu, 

rozhodla se však přesídlit a pro své nové zázemí zvolila čerstvě budovanou jižní 

leteckou dráhu letiště LH. V této rámcové dohodě byly dohodnuty zejména provozní 

podmínky (včetně pokut), výše letištních poplatků pro DHL a nájemní smlouvy. 

Hlavním těžištěm rámcové dohody pak byla záruka společnosti FLH jednak,  

že výstavba jižní dráhy bude dokončena před 1. říjnem 2007 a jednak garance 

nepřetržitého provozu přistávací dráhy pro společnost DHL. To v praxi znamenalo,  

že společnost DHL získala přístup k odletům a příletům na jižní dráhu po dobu 24 hodin 

denně, 7 dnů v týdnu.  

V návaznosti na uzavření této rámcové dohody vydala spolková země Svobodný 

stát Sasko, jako jeden z akcionářů společnosti FLH prohlášení o záměru. Tento dopis  

ve prospěch letiště LH a společnosti DHL zaručilo oběma subjektům finanční 

výkonnost společnosti FLH a Sasko se zavázalo uhradit případnou náhradu škody pro 

případ, kdy by DHL nemohlo letiště LH užívat tak, jak je bylo uvedeno v rámcové 

dohodě. Tato náhrada škody byla na rozdíl od rámcové dohody ohraničena určitou 

částkou.  

Přestože německé státní orgány nepokládaly rámcovou dohodu a záruky v ní  

za veřejnou podporu, jelikož považovaly takové jednání v souladu se zásadou tržního 

investování, pro vyšší právní jistotu a v návaznosti na vydání druhých leteckých 

pokynů, Spolková republika Německo dne 5. dubna 2006 notifikovala Evropské komisi 

jak rámcovou dohodu, tak prohlášení o záměru. Komise se s názorem neexistence 
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veřejné podpory neztotožnila a 23. listopadu 2006 vydala rozhodnutí zahájit řízení 

k posouzení slučitelnosti veřejné podpory s vnitřním trhem.39  

Komise ve svém řízení posuzovala celkem tři opatření, vedle výše zmíněné 

rámcové dohody a prohlášení o záměru, také samotný kapitálový příspěvek na výstavbu 

nové jižní vzletové a přistávací dráhy v přibližné výši 350 miliónů EUR.  

 

2.2. Argumentace v řízení před Komisí 

 

Vzhledem k tomu, že se Evropská komise rozhodla posoudit daná opatření podle 

pravidel udělování veřejné podpory, musela si vymezit a zodpovědět následující otázky. 

V případě kapitálového příspěvku by mohla být veřejná podpora shledána v tom 

případě, pokud by investice do budoucna nepokryla náklady na provoz. Rámcová 

dohoda zase musela být prozkoumána a analyzována za účelem zjištění, zda společnost 

DHL nezískala takové podmínky, které by s jiným soukromým subjektem nikdy 

nedohodla. Na druhou stranu muselo být také určeno, jaká je ekonomická výhodnost 

pro letiště LH z například letištních poplatků. Ve vztahu k prohlášení o záměru musela 

Komise provést rozbor, který by ukázal soulad takového prohlášení se Sdělením 

                                                 

39 Státní podpora č. C 48/06 (ex N 227/06) – Podpora ve prospěch společnosti DHL a letiště Lipsko. 

Výzva k podání připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES, Úřední věstník Evropské unie, C 48, 2. 

březen 2007 
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Komise o zárukách.40 Na závěr pak Evropská komise vždy posoudí slučitelnost 

případné veřejné podpory s vnitřním trhem.  

Spolková republika Německo se rozhodla svoji argumentaci postavit  

na vyvrácení základní premisy Evropské komise, tedy že se jedná o takové financování, 

na které je možné nahlížet jako na veřejnou podporu. První pilíř argumentů tvoří rozbor 

rozhodnutí ve věci Aéroports de Paris a prokázání faktu, že závěry v kauze ADP nelze 

použít na posouzení kauzy Leipzig-Halle. Jak je již uvedeno výše v kapitole 1.3. této 

diplomové práce společnost Aéroports de Paris spravuje provoz dvou letišť 

mezinárodního významu a SDEU ji shledal odpovědnou za porušení pravidel 

hospodářské soutěže, nikoliv však v oblasti veřejné podpory, nýbrž za porušení 

dominantního postavení na trhu letištních služeb. Na druhou stranu v kauze Leipzig-

Halle se jednalo o letiště regionální, předmětem posuzování bylo financování samotné 

infrastruktury a přístup na ní, to vše v režimu veřejné podpory. Německo uzavřelo svou 

argumentaci s tím, že v žádném případě nemůže být letiště LH shledáno jako podnik  

na základě argumentace použité v kauze ADP, jelikož podobnost mezi oběma letišti  

a případy je minimální.  S takovými argumenty se lze ztotožnit přinejmenším  

po formální stránce. Stejně tak lze bez větší diskuze přijmout závěry SDEU ve věci 

kauzy ADP ohledně klasifikace tamního správce letišť jako podniku. U rozboru druhých 

leteckých pokynů v kapitole 1.5. bylo poukázáno na odbornou debatu, která se odehrála 

nad otázkou, zda vůbec Komise měla tyto pokyny vydat. Vzhledem ke skutečnému 

vývoji leteckého trhu a zejména chování a jednání letištních operátorů vůči jiným 

společnostem v podobě vybírání poplatků za služby a případné antidiskriminační 

praktiky lze nově tyto „letištní podpory“ postihovat soutěžním právem.  

                                                 

40 Sdělení Komise o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory ve formě záruk, Úřední 

věstník Evropské unie, C 71, 11 března 2000, s. 14 
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Je nutné si také klást otázku, zda bylo ospravedlnitelné tvrdit, že na základě 

rozhodnutí Soudního dvora Evropské Unie ve věci Aéroports de Paris muselo být 

každému podniku a každému státu v Evropské unii jasné, že takový precedens  

se vztahuje i na financování výstavby letištní dráhy, jelikož správce letiště byl shledán 

podnikem ve věci zneužití dominantního postavení? Autor této diplomové práce se 

domnívá že nikoliv, a to přinejmenším do vydání Druhých leteckých pokynů, které však 

také plně nestanovily, jak má být nahlíženo na financování esenciální infrastruktury, 

respektive lze mít přinejmenším pochyby, na kolik měly členské státy přijmout závěry  

z kauzy ADP a automaticky tak posuzovat správce letištních infrastruktur za podniky 

s ohledem na výběr letištních poplatků a upozadit tak regionální a dopravní politiku 

daného státu ve prospěch politiky Komise v oblasti veřejných podpor. 

K vyvrácení těchto argumentů musela Komise provést test veřejné podpory  

a vymezit tak hospodářskou činnost příjemce podpory – letiště LH a označit ho  

za podnik. Komise obecně v několika článcích (166-183) svého rozhodnutí shrnula 

vývoj letištní dopravy na vysoce liberalizovaném trhu, kde letiště již nehrají pouze roli 

správce infrastruktury umožňující přístup k území a zabezpečení tak následného rozvoje 

regionu. Dle názoru Evropské komise se letiště staly ekonomickými jednotkami, které 

sledují hospodářské cíle a začínají spolu vzájemně soutěžit o leteckou dopravu.  

To v důsledku znamenalo, že Komise sledovala soutěž již nejen v rámci jednoho letiště, 

tak jako v kauze ADP, ale již na celém trhu evropského společenství, tedy mezi 

jednotlivými letišti navzájem. Evropská komise však tento do jisté míry extenzivní 

závěr postavila na samotném rozsudku ADP: Pokyny z roku 2005 proto nejsou použity 

zpětně, jak uvedlo Německo, nýbrž se jedná pouze o objasnění (objasnění uplatňované 

ad vitam aeternam) základní koncepce státní podpory ze strany Soudního dvora.41  

                                                 

41 Rozhodnutí Komise 2008/948/ES ze dne 23. července 2008 o opatřeních Německa ve prospěch 

společnosti DHL a letiště Lipsko/Halle C48/06 (ex N 227/06) Úř. věst. L 346, 23.12.2008, bod 176 
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Německo dále argumentovalo intertemporálními ustanoveními, zásadou zákazu 

retroaktivity a ochranou dobré víry. Druhé letecké pokyny, které již plně uznaly letiště 

jako podnik, přinesly nové možnosti v oblasti veřejné podpory, neposkytly však zcela 

zásadní prostor pro uplatňování státních politik dopravy a rozvoje regionu. Německo 

tak svojí argumentací zpochybnilo priority Komise a nepřímo napadlo bod 57 Druhých 

leteckých pokynů, který ukládá povinnost samofinancování letištní infrastruktury jejím 

správcem. V bodě 85 Druhých leteckých pokynů je stanoveno, že Komise použije tyto 

pokyny ode dne vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a že Komise přezkoumá 

slučitelnost každé podpory na financování letištních infrastruktur nebo podpor  

na zahájení činnosti poskytnutých bez povolení a tedy porušením čl. 88 odst. 3 Smlouvy 

na základě těchto pokynů, pokud poskytování podpory začalo po jejich zveřejnění  

v Úředním věstníku Evropské unie. V jiných případech bude přezkoumána na základě 

pravidel platných v okamžiku zahájení poskytování podpory.42 Rozhodnutí  

o financování infrastruktury padlo již 4. listopadu 2004 a rámcová dohoda byla 

uzavřena dne 21. září 2005, na daný případ by se tedy měly použít první letecké 

pokyny, jelikož ty druhé byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie až  

9. prosince 2005. Navíc již v roce 2005 byla stavba v pokročilé fázi a ukončení prací by 

nebylo v souladu s výkonem práv dobrého hospodáře. Německo se snažilo Komisi 

předestřít také argumenty vedené v obecném zájmu, tedy že výstavba jižní dráhy má 

pozitivní dopad na hospodářskou politiku regionu, přinese nová pracovní místa a je 

šetrná k životnímu prostředí.  

Evropská komise argumenty týkající se zákazu retroaktivity neuznala,  

a to s odkazem výše uvedeným, tedy že kauza Leipzig-Halle je posuzována na základě 

rozhodnutí SDEU ve věci ADP. Obdobně ostatně argumentovali Koenig a Trías ve výše 

                                                                                                                                               

 

42 Pokyny společenství pro financování letišť a pro státní podpory na zahájení činnosti pro letecké 

společnosti s odletem z regionálních letišť. Úř. věst. C 312, 9.12.2005, bod 85 
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zmíněném odborném článku43, kteří obhajovali vydání Druhých leteckých pokynů právě 

tím, že jsou logickou reakcí na závěry za kauzy ADP. Stejně tak Komise neuznala 

obecný zájem, jelikož označila výstavbu infrastruktury jižní letecké dráhy za komerční 

rozhodnutí. Taková komerčně využívaná infrastruktura bude využívána za účelem 

zisku, nikoliv pouze za účelem dopravní obslužnosti ve veřejném zájmu.  

Navíc provedený test soukromého investora podle Evropské komise pouze 

ukázal, že přijatelná mez výnosnosti investovaného kapitálu ve variantě bez smlouvy  

s DHL je neudržitelně a nepřijatelně nejasná.  

Komise oslovila celkem 17 subjektů, převážně soukromé letecké společnosti, 

aby zaujaly stanoviska k možné veřejné podpoře ve prospěch společnosti DHL. 

Všechny společnosti se shodly na nutné výstavbě a podpoře dalších investic do rozvoje 

letištních infrastruktur, jelikož kapacita v rámci EU dosahuje svého maxima.  

Na problém je podle nich nutné pohlížet z globálního měřítka jako zvýšení 

konkurenceschopnosti celé EU ve světě. Vybudování kvalitní letištní infrastruktury 

posílí mezinárodní obchod a významnost (nejenom nákladní) letištní přepravy.  

 Autor diplomové práce se s testem soukromého investora, který Evropské 

komise provedla, plně neztotožňuje. Z vyjádření ostatní nákladních leteckých dopravců 

je jasná vysoká poptávka po rozšíření kapacity infrastruktur. Vybudování kvalitní 

infrastruktury určené pro letecká karga by nepochybně přilákalo jakoukoliv jinou 

leteckou společnost, která by chtěla využít dokonalého intermodální propojení letiště  

na dálnice a železniční dráhu, které letiště Leipzig-Halle nabízí.  

                                                 

43 KOENIG, Christian a Ana TRÍAS. A New Sound Approach to EC State Aid Control of Airport 

Infrastructure Funding: What Can We Learn from the Draft Broaband Guidelines?. European State Aid 

Law Quarterly. 2009, 299-310. 
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Komise pak na základě výše uvedených důvodů vydala dne 23. července 2008 

rozhodnutí, 44 ve kterém označila kapitálový příspěvek ve výši 350 milionů eur  

na výstavbu jižní dráhy za veřejnou podporu. Tato konkrétní veřejná podpora byla však 

dle Komise slučitelná se společným trhem, to se však netýkalo poskytnutých záruk 

v rámcové dohodě a v prohlášení o záměru. Tyto záruky Komise prohlásila  

za neslučitelné se společným trhem.  

2.3. Rozhodnutí Tribunálu a Evropského soudního dvora 

 

Účastníci v řízení před Komisí včetně Spolkové republiky Německo se rozhodli 

dovolat svých práv před soudní mocí, a tak podali žalobu k Tribunálu proti rozhodnutí 

Komise a následně pak kasační opravný prostředek k Soudnímu dvoru proti rozhodnutí 

Tribunálu. Ve své argumentaci před Tribunálem použili celkem osm žalobních důvodů: 

1) Porušení čl. 87 odst. 1; 

2) FLH nemůže být příjemce státní podpory; 

3) FLH nemůže být posuzována zároveň jako poskytovatel a zároveň jako příjemce 

veřejné podpory; 

4) Porušení principů zásady retroaktivity, právní jistoty, zásady ochrany 

legitimního očekávání a zásady rovnosti; 

5) Pokyny z roku 2005 porušují primární právo; 

6) Procesní vady řízení; 

7) Porušení rozdělení pravomocí vyplývajícího ze Smlouvy o ES; 

8) Rozporuplnost a nedostatek odůvodnění stran výše tvrzené podpory; 

                                                 

44 Rozhodnutí Komise 2008/948/ES o opatřeních Německa ve prospěch společnosti DHL a letiště 

Lipsko/Halle, Úř. Věst. L 346, čl. 1-6 
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Pro účely této diplomové práce není nutné ani účelné se dále zabývat zejména 

procesními námitkami účastníků řízení. Významnost této kauzy tkví v otázkách 

vymezení správce letištní infrastruktury jako podniku, posouzení kapitálového 

příspěvku jako veřejnou podporu a její následnou kvantifikaci (tedy, zda celý kapitálový 

příspěvek či pouze jeho část tvoří nedovolenou veřejnou podporu) a zodpovězení otázky 

právní jistoty států v otázce financování dopravních infrastruktur.  Soudní dvůr kasační 

opravný prostředek zamítl, proto jsou relevantní zejména závěry Tribunálu, které byly 

takto potvrzeny, přesto v následujících subkapitolách budou zmíněny některé závěry 

Soudního dvora, které dokreslují či podporují odůvodnění rozhodnutí Tribunálu. Tyto 

závěry jsou v následujících subkapitolách záměrně roztříděny do čtyř základních otázek, 

které si společně s Německem kladly a kladou ostatní členské státy při financování 

dopravní infrastruktury. 

2.3.1. Je správce letištní infrastruktury podnikem? 

V prvním bodě námitek mířila argumentace účastníků řízení proti samotnému 

meritu věci: v rámci financování letištní infrastruktury nemohla podle nich Komise 

shledávat regionální letiště podnikem. Výstavba infrastruktury není ekonomickou 

činností, nýbrž výsadou a projevem dopravní politiky, hospodářské politiky a regionální 

politiky členských států a v konečném případě i zájmem celé Unie. Navíc účastníci 

řízení poukazovali na skutečnost, že soukromý investor by takovou investici nikdy 

nezrealizoval pro pravděpodobnou nerentabilitu a pro následné nadprůměrné fixní 

náklady na řízení a spravování letištní infrastruktury. Ostatně dle jejich vyjádření 

v rámci EU takový soukromý investor neexistuje. A konečně tvrdili, že výstavba  

a provozování infrastruktury jsou dvě odlišné činnosti, které je nutné odlišovat. 

Flagrantním spojením těchto pojmů si Komise otevřela dveře ke kontrole financování 

infrastruktury ve všech dalších odvětvích.  

Tribunál a Soudní dvůr se s těmito argumenty neztotožnily a plně přisvědčily 

argumentaci Komise v posouzení letiště jako podniku a výstavby přistávací dráhy jako 
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ekonomické činnosti, jelikož jižní dráha je provozována komerčně a jako taková je 

financována z letištních poplatků, které jsou hlavním zdrojem příjmů pro financování 

nové jižní dráhy. Tribunál legitimoval argumentaci Komise v paralelní aplikaci 

rozhodnutí ve věci ADP a dokonce v bodě 106 uzavřel: „Komise proto s ohledem na 

judikaturu, na niž je odkázáno výše v bodě 104, měla při přijímání Rozhodnutí 

povinnost zohlednit tento vývoj a tento výklad, a rovněž jejich důsledky stran použití čl. 

87 odst. 1 ES na financování infrastruktury související s výkonem činností letištní 

správy, i s tím, že nepoužije bod 12 sdělení z roku 1994. S ohledem na výše uvedené 

proto Komise nepochybila, když v bodě 174 odůvodnění Rozhodnutí shledala, že od 

roku 2000 již nadále nelze předem vyloučit použití pravidel státní podpory na letiště.“45 

Tribunál současně pokládal za irelevantní, že pro financování takových 

infrastruktur, jako je letiště, nelze obstarat soukromého investora a vždy je tak nutná 

ingerence státu. Vzhledem k tomu, že se na letiště pohlíží jako na podnik, musí být 

taková pomoc posuzována podle primárního práva, tedy článku 107 a dále Smlouvy  

o fungování Evropské unie. Navíc taková skutečnost není relevantním kritériem při 

kvalifikaci činnosti jako hospodářské aktivity. Hlavní účel výstavby ranveje spočívá  

v zajištění přistávání a vzletů letadel. Tento účel neodmyslitelně souvisí s hlavní 

hospodářskou činností letiště, kterou je poskytování letištních služeb za úplatu. 

Vzájemná provázanost tak dle Tribunálu i Komise byla evidentní.  

Bezesporu zajímavým poznatkem a argumentem Tribunálu bylo upozornění, že 

pojmy podnik a hospodářská činnost musí být vykládány v celém právu EU jednotně. 

Pakliže bylo letiště v rozhodnutí ADP shledáno podnikem, který porušil dominantní 

postavení, stejně tak bude letiště podnikem v řízení o posuzování veřejné podpory.  

                                                 

45 Rozsudek ze dne 24. března 2011, Mitteldeutsche Flughafen a Flughafen Leipzig/Halle v. Komise, T-

455/08 (spojené věci T-443/08, T-455/08), ECLI:EU:T:2011:117, bod 106. 
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2.3.2. Může být SPV podnikem? 

Účastníci řízení dále upozorňovali Tribunál, že správcovská společnost FLH 

nemůže být podnikem, jelikož se jedná o tzv. SPV46, a jako taková je zřízena  

ve veřejném zájmu provozování letiště a je plně ovládána veřejnou mocí. Tribunál opět 

vyšel z předešlé argumentace posouzení správce letiště jako podniku a uzavřel,  

že pokud takové SPV vyvíjí hospodářskou činnost, lze ho pokládat též za podnik  

a ustanovení o poskytování veřejných podpor se uplatní v plné míře. Významným 

 je tedy závěr Tribunálu, že „otázka, zda orgán, který vykonává hospodářskou činnost, 

má či nemá podle vnitrostátního práva právní subjektivitu nezávislou na státu, nijak 

neovlivňuje existenci finančních vztahů mezi státem a tímto orgánem“47. A stejně tak 

nemůže být založení jednoúčelové investiční společnosti cestou, jak se účinně vyhnout 

režimu posuzování veřejných podpor.  

Další námitkou FLH bylo, že nemůže být zároveň příjemce a poskytovatel 

veřejné podpory. Tribunál tuto námitku zhodnotil a dospěl k závěru, že kapitálový 

příspěvek, který FLH obdržela a záruky společnosti DHL, které FLH poskytla, jsou dvě 

oddělitelné veřejné podpory. Dalším důležitým závěrem Tribunálu je tedy skutečnost, 

že podnik veřejného práva na jedné straně může získat veřejnou podporu a následně 

může týž podnik jiným opatřením veřejnou podporu poskytnout. 

                                                 

46 SPV je zkratkou anglického sousloví single purpose vehicle, do češtiny překládáno jako jednoúčelová 

investiční společnost. Takové společnosti jsou vytvořeny pouze za jedním účelem a často jednorázově, 

například pro správu majetku, nebo jako nástroj pro hladší průběh různých akvizic a fúzí. 

47 Rozsudek ze dne 24. března 2011, Mitteldeutsche Flughafen a Flughafen Leipzig/Halle v. Komise, T-

455/08 (spojené věci T-443/08, T-455/08), ECLI:EU:T:2011:117, bod 129. 
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2.3.3. Překročila Komise svou pravomoc? 

Nepochybnou obranou účastníků řízení před Tribunálem i Soudním dvorem 

bývá i procesní argumentace a napadání rozhodnutí Komise stran překročení její 

pravomoci. Soudy nepřisvědčily účastníkům řízení v žádné procesní námitce, zejména 

v otázce namítané retroaktivity byl postoj Komise plně potvrzen, jelikož na rozhodnutí 

neaplikovala Druhé letecké pokyny z roku 2005, nýbrž obecné závěry o vývoji letecké 

trhu a liberalizace z kauzy ADP, zásada ochrany legitimního očekávání tak byla dle 

Tribunálu i SDEU naplněna. Uvedené druhé letecké pokyny už jen kodifikují právní 

stav, který existoval v právu EU a nastiňují určité důsledky zejména pro regionální 

letiště.  

V argumentaci účastníků řízení lze zaznamenat určitou politickou linku vůči 

jednání Komise. Německo tak upozorňuje, že extenzivním vymezením pojmu podnik 

bylo zasaženo do pravomoci členských států, protože Komise nemá žádnou pravomoc 

v rámci regionální a hospodářské politiky ve spojitosti s výstavbou infrastruktur, čímž si 

sama sobě přiznala novou kontrolní pravomoc. Německo spatřuje v rozhodnutí Komise 

překročení zásady subsidiarity vůči členským státům. Ani tato argumentace nebyla 

přijata, vzhledem k logické konstrukci vymezení a podpoření názoru, že správce letiště 

je podnikem. Komise již pak jen vykonává svou pravomoc, v posuzování slučitelnosti 

veřejných podpor s vnitřním trhem, jež se ostatně vztahuje na všechny podniky bez 

výjimky a spočívá v provedení testu veřejné podpory.  

 

 



32 

 

2.3.4. Je celý kapitálový příspěvek veřejnou podporou? 

Posledním důležitým bodem argumentace účastníků řízení bylo rozporování 

částky 350 milionů eur. Bylo poukazováno zejména na skutečnost, že Komise ve svém 

výroku rozhodnutí uvedla tuto celou částku, v odůvodnění však připustila48, že určitá 

část z celkové finanční podpory lze pokládat za plnění úkolů v oblasti veřejné 

bezpečnosti a pořádku, tedy za úkoly, které spadají do kompetence veřejné správy  

a nejsou ani nemohou být veřejnou podporou. Jak uvádí Komise i Tribunál jedná se 

zejména o náklady spojené s bezpečnostními a policejními funkcemi, s protipožárními 

opatřeními a s opatřeními v oblasti veřejné bezpečnosti, bezpečnosti provozu,  

s německou meteorologickou službou a s řízením letového provozu49.  

Obecně z rozhodovací praxe Komise, primárního práva a judikatury50 vyplývá, 

že Komise není povinna určit přesnou částku podpory, která má být navrácena, pokud je 

veřejná podpora shledána za neslučitelnou se společným trhem. Stačí pouze 

konstatování neslučitelnosti a poskytnutí dostatečných informací k stanovení vratky. 

V kauze Leipzig-Halle však Tribunál uzavírá, že „aniž je třeba se zabývat otázkou, zda 

se taková zásada uplatní i v případě, že Komise podporu prohlásí za slučitelnou se 

společným trhem, je nicméně třeba shledat, že rozhodne-li se Komise uvést částku státní 

podpory ve smyslu čl. 87 odst.1 ES ve výroku rozhodnutí, musí uvést její přesnou 

částku.“51 Tato skutečnost má navíc význam ve spojitosti se stanovením výše úroků, 

                                                 

48 Rozhodnutí Komise 2008/948/ES o opatřeních Německa ve prospěch společnosti DHL a letiště 

Lipsko/Halle, Úř. Věst. L 346, bod 180-183 

49 Rozhodnutí Komise 2008/948/ES o opatřeních Německa ve prospěch společnosti DHL a letiště 

Lipsko/Halle, Úř. Věst. L 346, bod 182 

50 Rozhodnutí ze dne 13. července 1988, Francouzská republika v. Komise, C-102/87, 

ECLI:EU:C:1988:391, bod 33 

51 Rozsudek ze dne 24. března 2011, Mitteldeutsche Flughafen a Flughafen Leipzig/Halle v. Komise, T-

455/08 (spojené věci T-443/08, T-455/08), ECLI:EU:T:2011:117, bod 228 
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které má příjemce nedovolené podpory povinnost zaplatit a které se odvíjejí od samotné 

výše celé státní podpory. Vzhledem k tomu, že Komise se dopustila tohoto rozporu  

a nedostatečného odůvodnění výše tvrzené podpory, bylo Tribunálem zrušen článek  

1 rozhodnutí Komise ve věci Leipzig-Halle.   

 

2.4. Dílčí závěr 

Komise tedy musí přijmout nové rozhodnutí, které přesně vyměří částku veřejné 

podpory, která se vztahuje k ekonomické aktivitě správce letiště. Po vydání rozhodnutí 

Tribunálu přijala Komise stanovisko k celé situaci přezkumu veřejných podpor  

do infrastruktur: „Nicméně po rozhodnutí ve věci Leipzig/Halle, nemůže být již nikdy 

více popřeno, že financování jakékoliv infrastruktury (vyjma infrastruktury 

zabezpečující ochranu obyvatelstva apod.), která slouží k ekonomickému cíli, spadá pod 

kontrolu veřejných podpor.“52 Komise současně připustila, že financování infrastruktur, 

které nejsou využívány k ekonomické činnosti a slouží tak např. k závazkům veřejné 

služby, či výkonu veřejné správy nebudou klasifikovány jako veřejná podpora.  

Kauza Leipzig-Halle do jisté míry pomohla definitivně ukotvit a rozšířit právní 

názor orgánů EU ohledně investic do (nejen) letištních infrastruktur, který se vyvíjí  

od konce 90. let a který byl již plně obsažen v Druhých leteckých pokynech z roku 

2005. Komise a Tribunál obohatily svou rozhodovací praxi o několik zajímavých 

poznatků týkajících se veřejných podpor do infrastruktur. Předně je to vzájemný vztah 

výstavby  

                                                 

52 Note to DG Regio: Application of State aid rules to infrastructure investment projects [online]. 2011 

[cit. 2017-03-12]. Dostupné z:  

http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/Note_on_State_aid_for_infrastructure_projects.pdf 

http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/Note_on_State_aid_for_infrastructure_projects.pdf
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a užívání infrastruktury, kvalifikace ekonomické činnosti správců infrastruktur  

a potvrzení dovršení plné liberalizace jednoho odvětví na jednotném trhu. 

Potvrzením rozhodnutí Tribunálu se uzavřela vývojová kapitola nejenom v praxi 

Komise, ale i v této diplomové práci. V navazující kapitole se autor zaměří na současný 

stav rozhodovací činnosti Komise a na některé praktické problémy, které se s přístupem 

Komise objevily. Kauza Leipzig-Halle přispěla k vysoké právní jistotě v odvětví 

výstavby letišť, na druhou stranu však přispěla k nejistotě ve všech ostatních odvětvích 

výstavby infrastruktur. Autor diplomové práce shledává opodstatněným názor Komise 

ohledně ekonomické činnosti společnosti FLH v této konkrétní kauze. Ekonomická 

činnost ve formě výběru letištních poplatků byla však v tomto konkrétním případě 

exponovaná spíše díky tomu, že společnost DHL hledala novou letištní základnu  

pro své letištní nákladní letadla. A to zrovna v době, kdy FLH začalo s plánovanou 

výstavbou, čímž DHL bezesporu vytvořilo (do té doby poměrně unikátní) poptávku  

na trhu (regionálních) letišť v liberalizovaném dopravním prostředí jednotného trhu. 

Jistě není bez zajímavosti, že DHL je plně ovládáno společností Deutsche Post DHL, 

což je v současnosti již plně privatizovaný bývalý německý národní poštovní podnik53. 

Komise tak jistě velmi citlivě vnímala tuto spojitost nepřímé podpory ze strany 

Německa jednomu z předních německých ekonomických šampionů, navíc Komise 

vyčíslila hodnotu poskytnutých záruk společnosti DHL až do výše 500 milionů eur,54 

což je více než samotný kapitálový příspěvek na vybudování celé ranveje.  

                                                 

53 The development of Deutsche Post DHL: 1990-2013 - Milestones on the road to economic success. In: 

Deutsche Post DHL Group: Current publications [online]. 2013 [cit. 2017-03-12]. Dostupné z: 

http://www.dpdhl.com/en/about_us/at_a_glance/publications/_jcr_content/mainpar/downloadlist/downloa

dlistpar/downloadlistitem_5.download 

54 State aid: Commission authorises aid for infrastructure at Leipzig Halle Airport; prohibits certain 

guarantees in favour of DHL. IP/08/1191. In: EUROPEAN COMMISSION. Press releases database 

[online]. 2008 [cit. 2017-03-12]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1191_en.htm 

http://www.dpdhl.com/en/about_us/at_a_glance/publications/_jcr_content/mainpar/downloadlist/downloadlistpar/downloadlistitem_5.download
http://www.dpdhl.com/en/about_us/at_a_glance/publications/_jcr_content/mainpar/downloadlist/downloadlistpar/downloadlistitem_5.download
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1191_en.htm
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Na druhou stranu je otázka, na kolik společnost FLH nedostála testu 

soukromého investora, když de facto vytvořila nabídku na trhu letištní infrastruktury  

a když změna výstavby ranveje byla dlouhodobě plánovaná a nákladní letištní 

překladiště se všemi svými výhodami (napojení na dálnici, železnici, noční odlety) by 

bezproblémově našlo i jiného zájemce než DHL. Navíc žádný soukromý investor by tak 

náročnou stavbu nemohl zrealizovat, nebo se o to alespoň v té době žádný nepokusil, 

ingerence státu tak byla nutná, nicméně toto hledisko je, jak ostatně judikoval Soudní 

dvůr55, při posuzování veřejných podpor irelevantní. 

Stejně tak lze mít přinejmenším výhrady k odůvodnění použití a uplatnění 

argumentace z pět let staré kauzy ADP. Komise, Tribunál i Soudní dvůr přistoupily  

na poměrně extenzivní výklad judikatury ve věci zneužití dominantního postavení  

a v heslu „jednou podnikem, vždy podnikem“ určily, že když ADP mohlo vykonávat 

ekonomické činnosti vůči dopravcům v segmentu občerstvení a poplatků, stejně tak 

může FLH být podnikem z hlediska příjemce veřejné podpory. Do jisté míry se lze 

ztotožnit s argumenty účastníků řízení, které se zabývají prolomením zásady 

legitimního očekávání a právní jistoty, jak bylo popsáno již výše v kapitole 2.2. 

 

 

 

 

                                                 

55 Rozhodnutí ze dne 11. července 2006, FENIN v. Komise, C-205/03 P, ECLI:EU:C:2006:453; 

Rozhodnutí ze dne 1. července 2008, MOTOE v. Elliniko Dimosio, C-49/07, ECLI:EU:C:2008:376 
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3. Post-leipzig období 

 

3.1. Reakce na kauzu Leipzig-Halle 

 

Tato kapitola se bude zabývat analýzou některých zajímavých článků odborné 

veřejnosti, které byly vydány po rozhodnutí Tribunálu v kauze Leipzig-Halle a které 

vybral autor diplomové práce pro názorovou ilustraci tehdejších reakcí na rozhodnutí, 

které znamenalo novou etapu ve vývoji v oblasti veřejných podpor. 

Daniel Harrison, advokát z londýnské pobočky advokátní kanceláře Clifford 

Chance ve svém článku56 upozornil na to, že rozhodnutí v kauze Leipzig-Halle je 

jedním z prvních případů, kdy Komise velice tvrdě postupovala vůči správci letištní 

infrastruktury, který chtěl rozšířit regionální letiště. Tento krok podle něho odráží 

změnu v posuzování veřejných podpor Komisí. Podle Harrisona se tento obrat stal 

mimo jiné kvůli vzestupu nízkonákladových aerolinek, jako byl například Ryanair. 

Jednotliví správci letištních infrastruktur tak mezi sebou začali o tyto nové letecké 

dopravce bojovat a vytvořila se hospodářská soutěž na liberalizovaném trhu letecké 

dopravy. Na druhou stranu kauza Leipzig-Halle nebyla vyvolána nízkonákladovými 

aerolinkami, nýbrž nákladní leteckou společností DHL. Harrison zpochybňoval zejména 

argumentaci Komise vůči poskytnutým zárukám, které měly být dle německého práva 

neplatné od počátku, avšak Komise i Tribunál k nim přistupovaly jako k existujícím. 

                                                 

56 ARRISON, Daniel. The Judgment of the Generral Court in the DHL Leipzig-Halle Airport Case T-

452/08: Invalidity of an Aid Measure under National Law does not pre-emt Recovery of the Aid. 

European State Aid Law Quarterly. 2011, 2011(1), str. 169-175. 
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DHL a Harrison si pokládali otázku, z jakého titulu mají vracet kompenzační částku  

za poskytnutou ekonomickou výhodu a záruky. Autor diplomové práce se v této otázce 

ztotožňuje s rozhodnutím Tribunálu, který potvrdil postup Komise. DHL nemuselo 

zaplatit žádný poplatek za tyto záruky, navíc v případě krachu projektu by dostalo 

odškodnění od FLH, ačkoliv byly záruky dle práva členského státu neplatné a dle DHL 

přímo neexistovaly, z podstaty věci skutečně tyto záruky poskytly DHL jistoty, které 

jiný podnik na trhu neměl. 

John Balfour a Solange Leandro se ve své stati57 zabývali vývojem leteckého 

sektoru obecně, uvítali však, že pravidla hospodářské soutěže se začínají v leteckém 

odvětví uplatňovat naplno nejen mezi letištními dopravci, ale i mezi správci letišť. 

V závěru vyzdvihli změnu, která znamenala přenesení pravomoci nad veřejnou 

podporou v letectví z oddělení dopravy do oddělení hospodářské soutěže Komise. Tato 

změna podle nich zaručí konzistentnější přístup s politikou hospodářské soutěže EU  

a obecnými ekonomickými principy.  

Thomas Sébastien na blogu evropského práva58 analyzoval rozhodnutí Soudního 

dvora z pohledu principu neoddělitelnosti výstavby a užívání infrastruktury. Uzavírá,  

že rozhodnutí se jistě neuplatní na všechny typy dopravní infrastruktury. Každý případ 

bude muset být posuzován individuálně, směrodatný je hlavní účel a povaha daného 

zařízení. 

                                                 

57 BALFOUR, John a Solange LEANDRO. State aid in the airline sector: a change in focus. European 

State Aid Law Quarterly. 2011, 2011(2), 225-236. 

58 SÉBASTIEN, Thomas. THE LEIPZIG-HALLE JUDGMENT OF THE CJEU: IS THE FINANCING 

OF A TRANSPORT INFRASTRUCTURE AN ECONOMIC ACTIVITY SUBJECT TO STATE AID 

RULES? In: The European Law Blog: State Aid [online]. 2013 [cit. 2017-03-30]. Dostupné z: 

http://europeanlawblog.eu/2013/01/18/the-leipzig-halle-judgment-of-the-cjeu-is-the-financing-of-a-

transport-infrastructure-an-economic-activity-subject-to-state-aid-rules/ 

http://europeanlawblog.eu/2013/01/18/the-leipzig-halle-judgment-of-the-cjeu-is-the-financing-of-a-transport-infrastructure-an-economic-activity-subject-to-state-aid-rules/
http://europeanlawblog.eu/2013/01/18/the-leipzig-halle-judgment-of-the-cjeu-is-the-financing-of-a-transport-infrastructure-an-economic-activity-subject-to-state-aid-rules/
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Debata se také vedla zejména ohledně financování regionálních letišť. 

Advokátka Lepièce z bruselské pobočky CMS upozorňovala na skutečnost,  

že regionální letiště nejsou ekonomicky výnosná a regionální letištní operátoři si tak 

nejsou schopni sami zafinancovat vlastní náklady na budování či údržbu letištní 

infrastruktury. Veškerá pomoc od státu tak představovala veřejnou podporu, kterou však 

Komise posuzovala velmi příznivě. Lepièce uvádí některé důvody, díky kterým Komise 

shledala veřejnou podporu za slučitelnou s jednotným trhem: „propojení regionů, 

zlepšení bezpečnosti přistávacích drah, rozvoj turismu, snížení hluku z letadel, zajištění 

lepší propagace regionálních letišť“.59  

Poslední článek60, který autor diplomové práce vybral a s jehož závěry se také 

současně ztotožňuje, se zabývá mimo jiné i rozborem uplatnění testu soukromého 

investora. Wilson upozorňoval na logický argument Německa, které poukazovalo na 

skutečnost, že rozsáhlé infrastrukturní projekty, jako je výstavba letištní přistávací 

ranveje pro nákladní letadla, nejsou v hledáčku soukromých investorů. Investice jsou 

natolik nákladné, že mnohdy žádný soukromý investor by nebyl ochoten do nich 

investovat. Není pak samotný test prováděný např. v kauze Leipzig-Halle příliš tvrdý  

a nezohledňující aktuální stav věcí?  

 

 

                                                 

59 LEPIÈCE, Annabelle. The Leipzig Airport judgment: The application of EU state aid rules to the 

financing of airport infrastructure. Journal of Airport Management. 2011. s. 61 

60 WILSON, Thomas. Infrastructure Financing and State Aid Post Leipzig-Halle. European State Aid 

Law Quarterly. 2014, 2014(1), 24-27. 
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3.2. Analytické formuláře pro veřejné financování infrastruktury 

 

Komise v roce 2012 vydala analytický formulář pro veřejné financování 

infrastruktury61 jako reakci na konečné rozhodnutí Soudního dvora ve věci Leipzig-

Halle, následně byl tento dokument revidován v roce 201562 a 201663. Tyto analytické 

formuláře zpracovala Komise za účelem lepší orientace v uplatňování pravidel a zásad 

poskytování veřejných podpor v oblasti infrastrukturních projektů. Dokumenty slouží 

jako vodítko k určení, zda financování určité infrastruktury může být posouzeno  

ze strany Komise jako veřejná podpora, či nikoliv. Struktura je formulářová, tedy každé 

odvětví infrastruktury má vlastní tabulku a bodový formulář, který má usnadnit lepší 

orientaci. Každá kapitola je věnovaná konkrétnímu odvětví (letiště, širokopásmové 

připojení, kultura, přístavy, výzkum, vývoj a inovace a vodohospodářství, sportovní 

zařízení, energetická infrastruktura, odpadové hospodářství a železniční a místní 

dopravní infrastruktura) a má jednotnou podobu.  

Nejdříve Komise uvedla příklady, kdy nelze financování pokládat za veřejnou 

podporu (používání infrastruktury není hospodářskou činností, žádný dopad  

                                                 

61 Analytický formulář infrastruktury. In: Tiskové oddělení ÚOHS [online]. 2012, s. 1-25 [cit. 2017-03-

29]. Dostupné z:  

http://www.uohs.cz/download/Legislativa/VP/EU/Analyticky_formular_-_financovani_infrastruktury.pdf 

62 Analytical Grids on the application of State aid rules to the financing of infrastructure projects: 

Version: September 2015. In: EUROPEAN COMMISSION. Data and policy analysis [online]. 2015, s. 1-

56 [cit. 2017-03-29]. Dostupné z:  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/state_aid_grids_2015_en.pdf 

63 Analytical grids on state aid to Infrastructure 2016. In: EUROPEAN COMMISSION. Legislation 

[online]. 2016 [cit. 2017-03-29]. Dostupné z:  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html 

http://www.uohs.cz/download/Legislativa/VP/EU/Analyticky_formular_-_financovani_infrastruktury.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/state_aid_grids_2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html
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na hospodářskou soutěž mezi členskými státy), dále jsou popsány ty případy, kdy sice 

veřejná podpora je ve financování přítomna, avšak notifikace není nutná a konečně třetí 

část tvoří ty typové infrastrukturní projekty, jejichž financování musí být Komisi vždy 

nahlášeno. Na závěr jsou uvedeny některé příklady, kdy lze z dosavadní rozhodovací 

praxe Komise mít za to, že financování takového projektu nebude slučitelné s vnitřním 

trhem.  

3.2.1. Výstavba letištních infrastruktur 

Komise v případě letištní infrastruktury rozlišuje tři typy veřejné podpory. Jedná 

se o podporu na výstavbu letištní infrastruktury (investiční podpora), podporu na provoz 

letištní infrastruktury, podporu pro uživatele infrastruktury. Tato diplomová práce  

je zaměřena pouze na výstavbu dopravní infrastruktury, ostatně právě analytické 

formuláře se také zabývají pouze investiční podporou.  

3.2.2. Případy bez veřejné podpory a GBER 

Infrastruktura spojená s řízením letového provozu pro traťovou navigační 

službu, infrastruktura spojená s celními orgány a s policií, bezpečnostní infrastruktura, 

tj. infrastruktura nezbytná pro potírání veřejných hrozeb, teroristických útoků64, to jsou 

činnosti, které spadají do výkonu výsad veřejné moci a nejsou tak ekonomickou 

činností. Stejně tak veřejnou podporou do letištní infrastruktury není takové 

financování, které odpovídá zásadě investora v tržním hospodářství. Tento model  

je však v případě výstavby letišť velmi relativní, jelikož na výstavbu je třeba uvolnit 

ohromné množství finančních prostředků. Sama Komise v analytických formulářích 

                                                 

64 Analytický formulář infrastruktury. In: Tiskové oddělení ÚOHS [online]. 2012, s. 6 [cit. 2017-03-29]. 

Dostupné z:  

http://www.uohs.cz/download/Legislativa/VP/EU/Analyticky_formular_-_financovani_infrastruktury.pdf 

http://www.uohs.cz/download/Legislativa/VP/EU/Analyticky_formular_-_financovani_infrastruktury.pdf
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upozornila státy, že v takovýchto případech je velmi obtížné stanovit hranici 

ekonomické výhodnosti a dosažení tak modelu soukromého investora, a proto by státy 

spíše měly pro vyšší právní jistotu i toto financování raději Komisi oznámit. Autor 

diplomové práce se již v kapitole věnované rozboru kauzy Leipzig-Halle vyjadřoval 

k provedení tohoto testu a shledal ho poměrně restriktivním, je tedy dobré připomenout, 

že i na základě rozhodovací činnosti SDEU si členské státy nemohou být zcela jisti, zda 

poskytnuté prostředky nejsou veřejnou podporou, ačkoliv například provedenou 

ekonomickou analýzou byl stanoven dlouhodobý investiční plán apod. 

Financování služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu Altmark kritérií65 

je třetím a posledním případem, kdy nelze hovořit o veřejné podpoře. Komise toto 

                                                 

65 Rozsudek ze dne 24. července 2003, Altmark Trans a Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, 

ECLI:EU:C:2003:415, definuje 4 kumulativní kritéria k vyloučení státní podpory při kompenzacích 

závazků veřejné služby. Služby obecného hospodářského zájmu jsou totiž ze své podstaty odkázány  

na dotace veřejných subjektů, jež zpravidla financují provoz poskytovatelů těchto služeb.  

Tyto vyrovnávací platby (kompenzace) však mohou zakládat veřejnou podporu, a proto SDEU ve svém 

rozsudku Altmark stanovil podmínky, za kterých tyto kompenzace nebudou veřejnou podporou: 

1. Jasná definice závazku veřejné služby - subjekt, který je příjemcem vyrovnávací platby, musí být 

výkonem SGEI pověřen, a to jasně vymezeným způsobem; 

2. Parametry kompenzace byly určeny předem objektivním a transparentním způsobem - ukazatele pro 

kalkulaci výše vyrovnávací platby musí být stanoveny objektivně a transparentně;  

3. Vyloučení nadměrné kompenzace při zachování přiměřeného zisku - výše vyrovnávací platby nesmí 

překročit náklady vynaložené subjektem při plnění závazku veřejné služby po odečtení příslušných 

příjmů z tohoto závazku a přičtení přiměřeného zisku (nástroje proti překompenzaci); 

4. a) subjekt pověřený výkonem veřejné služby byl vybrán v rámci řízení o zadání veřejné zakázky 

umožňující vybrat zájemce schopného poskytovat tyto služby za nejmenších nákladů pro územně 

samosprávný nebo 

b) na základě analýzy nákladů, jež by na výkon veřejné služby vynaložil průměrný, řádně řízený 

podnik, jež disponuje odpovídajícími technickými prostředky k plnění výkonu dané veřejné služby 

Viz Služby obecného hospodářského zájmu (SGEI): Vztah SGEI a veřejné podpory [online]. [cit. 2017-

04-09]. Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/sluzby-obecneho-hospodarskeho-zajmu-

sgei.html;  

https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/sluzby-obecneho-hospodarskeho-zajmu-sgei.html
https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/sluzby-obecneho-hospodarskeho-zajmu-sgei.html
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hledisko zohlednila již ve Druhých leteckých pokynech ve spojitosti s izolovanými 

regiony.66 V dalších subkapitolách této diplomové práce jsou služby obecného 

hospodářského zájmu ve vztahu k financování letištní infrastruktury dále rozebrány, 

zejména jejich úprava v Třetích leteckých pokynech.  

Na úvahy ohledně posuzování veřejných podpor do infrastruktur se uplatní  

i obecná pravidla o blokových výjimkách67 a de minimis prahů68, autor diplomové práce 

má však za to, že vzhledem k vysokým nákladům na vybudování letištní infrastruktury 

nemají tyto instituty veřejné podpory valného významu, ostatně samotné nařízení 

Komise o blokových výjimkách neobsahuje žádné výslovné kritérium, na základě 

kterého by výstavba letiště mohla být vyjmuta z notifikace. Komise se v roce 2016 

rozhodla zrevidovat tento stav a vyzvala členské státy k připomínkování návrhu změny 

Nařízení o blokových výjimkách69. V říjnu roku 2016 vydala Komise další tiskovou 

                                                                                                                                               

pokračování z předešlé strany - HORÁČEK, Radoš. Státní podpora v oblasti železniční dopravy: 

Altmark. 2011. Dostupné také z: 

https://www.uohs.cz/download/Konference_a_seminare/Konference_VP_2011/SA_in_the_area_of_RAI

LWAY_TRANSPORT.ppt 

66 Viz bod 34 Druhých leteckých pokynů: „Není tedy vyloučeno, že ve výjimečných případech by mohla 

být správa letiště jako celku považována za hospodářskou službu obecného zájmu. Orgán veřejné moci by 

tak mohl ukládat takovému letišti, umístěnému například v izolovaném regionu, závazky a případně 

rozhodovat, zda je bude vyrovnávat.“ 

67 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 

Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 

1–78, [cit. 2017-03-22]. Dostupné z: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=CS 

68 Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného 

hospodářského zájmu, Úř. věst. L 114, 26.4.2012, s. 8 [cit. 2017-03-22]. Dostupné z:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2012:114:FULL&from=EN 

69 State aid: Commission invites comments on draft provisions to simplify implementation of 

unproblematic state support for ports and airports: IP/16/622. In: EUROPEAN COMMISSION. Press 

https://www.uohs.cz/download/Konference_a_seminare/Konference_VP_2011/SA_in_the_area_of_RAILWAY_TRANSPORT.ppt
https://www.uohs.cz/download/Konference_a_seminare/Konference_VP_2011/SA_in_the_area_of_RAILWAY_TRANSPORT.ppt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2012:114:FULL&from=EN
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zprávu,70 ve které shrnula dosavadní připomínkové řízení a zavázala se zformulovat  

a vydat určité výjimky pro letištní a přístavní infrastruktury. V době dokončení této 

diplomové práce byl k dispozici pouze návrh71 připravované změny a přehled 

připomínkovacího řízení72. Je zjevné, že se Komise rozhodla zařadit buď do první, nebo 

do druhé kategorie (autor diplomové práce se kloní k systematickému zařazení GBER 

do druhého pilíře, tedy financování nemusí být notifikováno, avšak musí být naplněny 

určitá kritéria, viz další subkapitola) regionální letiště s objemem do tří milionů 

odbavených cestujících za poslední dvě účetní období. Pokud bude tato novela nařízení 

Komise o blokových výjimkách takto přijata, bude to pro určité typy letištní 

infrastruktury (regionální letiště) znamenat značné zjednodušení a odlehčení 

administrativní zátěže při jejich financování, jelikož poskytnutá finanční částka nebude 

muset být notifikována Evropské komisi za účelem posouzení, zda se nejedná o 

neslučitelnou veřejnou podporu s vnitřním trhem EU. 

Na druhou stranu si je však nutné uvědomit, že výše takto poskytnuté finanční 

investice má své stropy. Komise navrhuje 50 % způsobilých nákladů v případě letišť  

                                                                                                                                               

releases database [online]. 2016 [cit. 2017-03-29]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

16-622_en.htm 

70 State aid: Commission invites comments on revised criteria for implementing unproblematic state 

support for ports and airports: IP/16/3398. In: EUROPEAN COMMISSION. Press releases database 

[online]. 2016 [cit. 2017-03-29]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3398_en.htm 

71 Předloha konceptu o změně nařízení (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 

Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, a o změně nařízení (EU) č. 

702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité 

kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s 

vnitřním trhem. In: EUROPEAN COMMISSION. Public consultations [online]. [cit. 2017-03-22]. 

Dostupné z:  

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_second_gber_review/draft_regulation_cs.pdf 

72 Targeted review of the General Block Exemption Regulation (State aid): extension to ports and airports 

(2nd consultation). In: EUROPEAN COMMISSION. Public consultations [online]. [cit. 2017-03-29]. 

Dostupné z: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_second_gber_review/index_en.html 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-622_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-622_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3398_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_second_gber_review/draft_regulation_cs.pdf
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_second_gber_review/index_en.html
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s průměrným ročním objemem provozu od jednoho do tří milionů cestujících během 

dvou účetních období předcházejících roku, v němž je podpora skutečně poskytnuta a 75 

% způsobilých nákladů v případě letišť s průměrným ročním objemem provozu do 

jednoho milionu cestujících během dvou účetních období předcházejících roku, v němž 

je podpora skutečně poskytnuta.73 

3.2.3. Notifikace nevyžadována po splnění určitých podmínek  

Druhý pilíř případů, které analytické formuláře klasifikují, se týká těch případů 

financování letištní infrastruktury, které sice oznámeny být nemusí, avšak musí u nich 

být naplněny určité podmínky. Jedná se o ty projekty, které byly financovány dle 

pravidel SGEI74, nebo které jsou v souladu s přijatým národním režimem zásad 

financování z veřejných zdrojů. Oběma institutům (SGEI i národnímu režimu) je 

věnován prostor v kapitole o Třetích leteckých pokynech (konkrétně v kapitole 3.4.2. 

Služby obecného hospodářského zájmu).  

V případě, že by výstavba například letištní přistávací dráhy naplnila podmínky 

uvedené v čl. 106 odst. 2 SFEU, tedy správce letištní infrastruktury by byl pověřen 

                                                 

73 Předloha konceptu o změně nařízení (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 

Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, a o změně nařízení (EU) č. 

702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité 

kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s 

vnitřním trhem. In: EUROPEAN COMMISSION. Public consultations [online]. čl. 56a odst. 10 a 11 [cit. 

2017-03-22]. Dostupné z:  

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_second_gber_review/draft_regulation_cs.pdf 

74 2012/21/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (oznámeno 

pod číslem K(2011) 9380). Úř. věst. L 7, 11.1.2012, s. 3–10, [cit. 2017-03-22]. Dostupné z: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32012D0021 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_second_gber_review/draft_regulation_cs.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32012D0021


45 

 

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, za které by získával vyrovnávací 

platby, ale zároveň by nebyly splněny podmínky rozsudku Altmark, vyžaduje Komise 

ve svém rozhodnutí o SGEI zejména existenci jasného pověřovacího aktu, který by 

vymezil: „o jaké podniky se jedná, jaký je přesný obsah svěřených závazků veřejné 

služby, jejich trvání, případně území, na které se vztahují, zda byla udělena výhradní 

nebo zvláštní práva, jakou podobu má kompenzační mechanismus, podle jakých 

ukazatelů se stanovuje výše vyrovnávací platby, jak se předchází nadměrnému 

vyrovnání a jak se takové případně nadměrně vyplacené částky získávají zpět.“75  

Zároveň s tím jsou členské státy pověřeny kontrolou, zda výše vyrovnávací platby 

nepřevyšuje čisté náklady na poskytování služby. Speciálně u letištních infrastruktur je 

poskytování vyrovnávací platby závazku veřejné služby vázáno i na počet cestujících 

(průměrný roční pohyb 200 000 osob).76 

Členské státy se také mohou vydat cestou vypracování a přijetí tzv. národních 

režimů, ve kterých stanoví hlavní zásady financování infrastruktur z veřejných zdrojů. 

Tyto rámcové režimy jsou po odsouhlasení Komisí jakýmsi základním dokumentem, 

podle kterého se pak postupuje při financování konkrétních projektů. Pokud je 

financování plně v souladu s národním režimem, není nutné již takové ad hoc veřejné 

podpory notifikovat Komisi77.  

Po přijetí nových podmínek GBER přistoupí Komise zřejmě i k revizi 

analytických formulářů a začlení možnost využití blokových výjimek pod tento druhý 

modelový rámec, kdy sice notifikovat není nutné, avšak musí být dodrženy určité 

                                                 

75 Ibid, bod 14, článek 4. 

76 Ibid, článek 2 odst. 1 písm. e) 

77 Touto cestou se vydala například Francie -  State aid: Commission approves three aid schemes for the 

French aviation sector: IP/15/4741. In: EUROPEAN COMMISSION. Press releases database [online]. 

2015 [cit. 2017-04-09]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4741_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4741_en.htm
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podmínky, které jsou v případě blokových výjimek uvedeny v předešlé subkapitole této 

diplomové práce. 

3.2.4. Notifikace vyžadována za účelem schválení státní podpory 

 Ve všech ostatních případech jsou členské státy EU povinny dle čl. 108 odst. 3 

SFEU notifikovat Komisi zamýšlenou individuální veřejnou podporu do letištní 

infrastruktury, a to ještě před tím, než je zahájena samotná realizace takové podpory78. 

Na posuzování konkrétních případů financování se plně použijí pravidla stanovená 

v aktuálních leteckých pokynech, které obsahují detailní metodiku, finanční prahy  

a další podmínky, které jsou na veřejné podpory do letištních infrastruktur kladeny  

(k tomu více viz subkapitola 3.4.3. Slučitelnost podpory s vnitřním trhem a 3.7. 

Analytické tabulky této diplomové práce). Důležitým zdrojem k analýze a posouzení 

slučitelnosti dané veřejné podpory s vnitřním trhem slouží rozhodovací činnost Komise 

a SDEU. Notifikace může být učiněna výhradně pouze členským státem, který danou 

podporu zamýšlí poskytnout, a který je za řádnou notifikaci odpovědný.  

3.2.5. Neslučitelná veřejná podpora 

 Podpora, která by vůbec neměla být poskytována, nenaplní žádné z předešlých 

kritérií a nebude tak v souladu s pravidly vnitřního trhu a naruší tak hospodářskou 

soutěž mezi jednotlivými členskými státy. Jedná se zejména o podporu na výstavbu 

letištní infrastruktury pro letiště s více než 5.000.000 odbavenými pasažéry,  

či o výstavbu letiště, které je v blízkém dosahu jiného již vystavěného letiště. 

                                                 

78 Jedná se o tzv. pozastavovací klauzuli (standstill clause), jejímž účinkem je, že všechny veřejné 

podpory musí být nofikovány a schváleny ještě před jejich realizací. 
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3.3. Příprava nových leteckých pokynů 

 

V roce 2011 otevřela Komise debatu nad revizí Druhých leteckých pokynů.79 

Komise oslovila dotazníkem širokou veřejnost, členské státy a správce letišť za účelem 

zjištění stavu liberalizace na trhu letecké dopravy. Hlavním cílem celé akce bylo získat 

dostatek materiálů a postřehů k posouzení dalšího postupu, tedy zda má Komise znovu 

revidovat letecké pokyny, či má vydat pokyny zcela nové. Zmíněný dotazník80 byl 

logicky rozdělen na sedm samostatných kapitol, které se skládaly vždy z několika 

otázek k dané problematice (liberalizace, obchodní modely, hospodářská činnost letišť, 

služby obecného zájmu, financování letišť, podpory na zahájení činnosti).  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ČR se této diskuze také zúčastnil, 

k otázkám ve vztahu k financování letištní infrastruktury se však bohužel nevyjádřil.  

Ve své odpovědi Komisi pouze konstatoval, že: „Podle názoru ÚOHS by měly být tyto 

pokyny na základě zmíněné rozhodovací praxe doplněny a zpřesněny.“81 Zmíněné 

zpřesnění se mělo zejména týkat podmínek použití principu soukromého investora při 

zavádění nových leteckých linek. Je rozhodně škoda, že za Českou republiku nebylo 

                                                 

79 State aid: Commission consults stakeholders on state aid rules for the aviation sector: IP/11/445. In: 

EUROPEAN COMMISSION. Press releases database [online]. 2011 [cit. 2017-03-22]. Dostupné z: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-445_en.htm 

80 Dotazník: Přezkum Pokynů společenství pro financování letišť a pro státní podpory na zahájení činnosti 

pro letecké společnosti s odletem z regionálních letišť. In: EUROPEAN COMMISSION. Public 

consultations [online]. [cit. 2017-03-22]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_aviation_guidelines/cs.rtf 

81 ÚOHS. Přezkum pokynů Společenství pro financování letišť a pro státní podpory na zahájení činnosti 

pro letecké společnosti s odletem z regionálních letišť. In: EUROPEAN COMMISSION. Public 

consultations [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_aviation_guidelines/czech_republic_cs.pdf 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-445_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_aviation_guidelines/cs.rtf
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_aviation_guidelines/czech_republic_cs.pdf
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téma akcentováno více, jelikož jak sám ÚOHS ve své odpovědi konstatuje, Česká 

republika má s financováním letištní infrastruktury zkušenost: „Česká republika udělila 

veřejnou podporu podle pokynů v odvětví letectví z roku 2005 v rámci projektu Pořízení 

strojů a zařízení pro letiště Ostrava. Podpora byla notifikována a schválena Evropskou 

komisí (N 307/2008). Veřejná podpora byla udělena Regionální radou Moravskoslezsko 

v celkové výši 268,5 milionů CZK (11,15 milionů EUR), což představuje 70 % výše 

celkových nákladů.“82 

Velká Británie pokládala za důležité zmínit ve své odpovědi83, že Druhé letecké 

pokyny chrání letecký trh před zneužíváním hospodářské soutěže a že správci letišť 

musí dodržovat postupy založené na tržních předpokladech, tedy měli by se chovat jako 

podniky. Z tohoto pohledu jsou Druhé letecké pokyny nastaveny správným směrem,  

na druhou stranu Velká Británie upozorňovala na důležitou roli dopravní obslužnosti 

periferních regionů. V těchto oblastech není ekonomické postavení správců letišť  

na takové úrovni, aby mohli sami podporovat financování letištní infrastruktury. 

Vzhledem k tomu Velká Británie doporučila více se zabývat vymezením relevantního 

trhu, na kterém správce letiště působí a s kým na něm soutěží (perimetr ostatních letišť, 

vysokorychlostní dráha).  

Německo velmi pečlivě odpovědělo na všechny otázky týkající se financování 

letištní infrastruktury. Na dotaz Komise v bodě D.1.7, který zní: „domníváte se, že 

                                                 

82 ÚOHS. Přezkum pokynů Společenství pro financování letišť a pro státní podpory na zahájení činnosti 

pro letecké společnosti s odletem z regionálních letišť. In: EUROPEAN COMMISSION. Public 

consultations [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_aviation_guidelines/czech_republic_cs.pdf 

83 UNITED KINGDOM. UK Government response to the European Commission questionnaire on 

community guidelines on financing of airports and start-up aid to airlines departing from regional 

airports. In: EUROPEAN COMMISSION. Public consultations [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_aviation_guidelines/uk_en.pdf 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_aviation_guidelines/czech_republic_cs.pdf
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_aviation_guidelines/uk_en.pdf
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veřejné financování letištních infrastruktur vytlačuje soukromé investory?“84 se 

Německo vyjádřilo85 v tom smyslu, že soukromí investoři nejsou ochotní investovat  

do výstavby letištní infrastruktury vzhledem k vysokým investičním nákladům. Stát 

tedy nijak soukromé investory nevytlačuje, jelikož je to právě stát, kdo letiště musí 

postavit. Soukromí investoři chtějí generovat zisk, kdežto stát se zajímá i o dopraví 

obslužnost regionu a jeho ekonomický rozvoj, z tohoto důvodu dle Německa  

je postavení státu a soukromých investorů naprosto odlišné a nemělo by být posuzováno 

dle stejných pravidel. Na druhou stranu Německo souhlasí, že samotný provoz letištní 

infrastruktury by již měl být spravován a financován správcem letiště. Z odpovědi tak 

lze vyčíst názor Německa, které kontinuálně i v kauze Leipzig-Halle poukazuje na to,  

že soukromí investoři letiště nestaví a přístup Komise je tak vůči členským státům 

zbytečnou administrativní zátěží.  

Birgit Haslinger ve svém článku86 doporučila Komisi pro případ revize pokynů 

zpřesnit vymezení relevantního trhu, tak jak na to upozorňovala například Velká 

Británie. S tím také zpochybnila studii z Cranfieldské univerzity87, na základě které 

Komise vyjmula malá místní letiště z povinnosti notifikace veřejné podpory. Haslinger 

                                                 

84 Dotazník: Přezkum Pokynů společenství pro financování letišť a pro státní podpory na zahájení činnosti 

pro letecké společnosti s odletem z regionálních letišť. In: EUROPEAN COMMISSION. Public 

consultations [online]. [cit. 2017-03-22]. Str. 12. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_aviation_guidelines/cs.rtf 

85 DEUTSCHLAND. Überprüfung der Gemeinschaftlichen Leitlinien für die Finanzierung von Flughäfen 

und die Gewährung staatlicher Anlaufbeihilfen für Luftfahrtunternehmen auf Regionalflughäfen. In: 

EUROPEAN COMMISSION. Public consultations [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_aviation_guidelines/germany_de.pdf 

86 HASLINGER, Birgit. Review of the Community Guidelines on Financing of Airports and Start-up Aid 

to Airlines Departing from Regional Airports. European State Aid Law Quarterly. 2011(4), 611-619. 

87 Study on Competition between Airports and the Aplication of State Aid Rules. 2002. Air Transport 

Group, School of Engineering, Cranfield University. Dostupné také z:  

http://ec.europa.eu/competition/sectors/transport/reports/airports_competition_1.pdf 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_aviation_guidelines/cs.rtf
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_aviation_guidelines/germany_de.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/transport/reports/airports_competition_1.pdf
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vyslovila domněnku, že nezáleží na velikosti letiště, či počtu odbavených pasažéru,  

ale že hlavní kritérium leží na perimetru spádové oblasti, kterou je dané letiště schopno 

obsloužit. V závěru své stati uzavírá, že vydání nových pokynů by konečně upevnilo 

právní jistotu (v té době stále vedle sebe existují První a Druhé letecké pokyny).  

 

3.4. Třetí letecké pokyny 

 

V roce 2014 vydala Evropská komise nové v pořadí již třetí letecké pokyny88, 

které plně nahradily pokyny pro leteckou dopravu z let 1994 a 2005. Třetí letecké 

pokyny opět sumarizují podmínky, za nichž mohou členské státy finančně podpořit 

mimo jiné i letištní infrastrukturu. Tyto pokyny je možné plně uplatnit od 4. dubna 2014 

s tím, že na již poskytnuté finanční prostředky se nevztahují, ale Komise si přesto 

vyhradila právo uplatnit nové zásady vůči v té době již probíhajícím řízením o povolení 

investičních podpor; na tyto řízení se tedy již nové pokyny uplatnily. 

Na Třetích leteckých pokynech je již vidět určitá zkušenost Komise 

s posuzováním veřejné podpory do letištní infrastruktury a s podporou určenou novým 

leteckým společnostem na zahájení činnosti. Dle názoru autora této diplomové práce 

jsou pokyny mnohem lépe zpracované než předchozí dvě verze leteckých pokynů, to se 

projevuje zejména logičtějším řazením kapitol, používáním jasných definic  

a vysvětlováním sporných témat. Nově jsou v Třetích leteckých pokynech definovány 

                                                 

88 Pokyny ke státní podpoře letišť a leteckých společností. Úř. věst. C 99, 4. dubna 2014, [online]. [cit. 

2017-03-26]. str. 3-35. Dostupné z: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:C:2014:099:FULL 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:C:2014:099:FULL
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základní pojmy a instituty, a to včetně vymezení samostatné letištní infrastruktury89.  

Je nepochybné, že znění Třetích leteckých pokynů ovlivnila kauza Leipzig-Halle90, 

Komise však výslovně v bodě 22 prohlásila, že prozatím nemá dostatek vlastních 

rozhodnutí týkajících se posuzování veřejné podpory do nákladních letištních 

infrastruktur, či leteckých společností zaměřujících se výhradně na přepravu nákladu. 

Nákladní karga a pro ně vybudovaná infrastrukturní zázemí tak Komise i nadále 

přezkoumává v režimu platným pro osobní letištní přepravu s tím, že každý případ musí 

být posuzován jednotlivě. 

3.4.1. Základní východisko – sebefinancování provozních nákladů  

Komise v úvodu Pokynů konstatovala, že i nadále je vlastnictví i provoz letišť 

v rukou členských států a že drtivá část regionálních letišť je i nadále plně 

subvencovaných státními prostředky. Na druhou stranu si Komise plně stojí za názorem, 

že „letiště a letecké společnosti by své provozní náklady měly zpravidla nést samy.“91 

                                                 

89 „letištní infrastrukturou“ se rozumí infrastruktura a vybavení, jejichž prostřednictvím letiště poskytuje 

letištní služby leteckým společnostem a různým poskytovatelům služeb, včetně přistávacích a vzletových 

drah, terminálů, odbavovacích a pojezdových ploch, centralizované infrastruktury pro pozemní 

odbavování a jakýchkoli dalších zařízení, která přímo podporují letecké služby, vyjma infrastruktury a 

vybavení, které jsou nutné především pro provádění jiných než leteckých činností, jako jsou parkoviště, 

obchody a restaurace; bod 25 (5) Třetích leteckých pokynů 

90 EUROPEAN COMMISSION. State aid: Commission adopts new guidelines on state aid to airports and 

airlines (Aviation Guidelines): Frequently asked questions [online]. 2014 [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-121_en.htm 

91 Pokyny ke státní podpoře letišť a leteckých společností. Úř. věst. C 99, 4. dubna 2014, [online]. [cit. 

2017-03-26]. bod 13. Dostupné z: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.099.01.0003.01.CES&toc=OJ:C:2014:099:FULL 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-121_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.099.01.0003.01.CES&toc=OJ:C:2014:099:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.099.01.0003.01.CES&toc=OJ:C:2014:099:FULL
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Zejména vůči tomuto bodu se členské státy v připomínkovém řízení92 vyjadřovaly 

negativně. Tak například Česká republika uvedla: „Názor Evropské komise, že letiště  

a letecké společnosti by měly své provozní náklady zpravidla nést samy, neodpovídá, 

pokud jde o letiště, ani realitě a bohužel ani situaci, která platí v ostatních druzích 

veřejné dopravy. Ostatně, už samotný návrh Pokynů, upravující prakticky shodně 

podmínky pro provozovatele dopravy – letecké společnosti a poskytovatele 

infrastruktury - letiště a jejich neustálé propojování, se jeví jako velmi problematický. 

Fakt, že letiště je procesně propojené s leteckou dopravou, nemůže být dostatečným 

argumentem pro to, aby pro jejich fungování byly stanoveny přísnější podmínky, než 

pro obdobná zařízení v silniční, lodní a zejména železniční dopravě.“93 Zástupci České 

republiky tak opět narazili na problematickou doktrínu výstavby a užívání 

infrastruktury, tento přístup byl však plně ukotven rozhodnutím Soudního dvora v kauze 

Leipzig-Halle a Komise ho použila i v Třetích leteckých pokynech. Naopak například 

Velká Británie94 uvítala a plně podporovala názor Komise o samostatném financování, 

ale znovu upozorňovala na odlehlá letiště. Těmto připomínkám ostatně bylo vyhověno, 

jak bude popsáno níže.  

Komise v bodě 13 dále nabízí správcům infrastruktur jakýsi návod, jak mohou 

dosáhnout odpovídajících zisků: „..tak, že budou postupně zvyšovat letištní poplatky 

                                                 

92 State aid to airports and airlines: Consultation on the draft Guidelines on State aid to airports and 

airlines. In: EUROPEAN COMMISSION. Public consultations [online]. [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_aviation_guidelines/index_en.html 

93 Připomínky České republiky k návrhu Pokynů EU pro státní podporu letišť a leteckých společností: 

HT-2635: Revize leteckých pokynů. In: EUROPEAN COMMISSION. Public consultations [online]. [cit. 

2017-03-26]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_aviation_guidelines/czech_republic_cs.pdf 

94 United Kingdom’s response to the European Commission on its proposed new Guidelines on State aid 

to airports and airlines: EC Ref: HT-2635. In: EUROPEAN COMMISSION. Public consultations 

[online]. [cit. 2017-03-26]. Dostupné z:  

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_aviation_guidelines/united_kingdom_en.pdf 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_aviation_guidelines/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_aviation_guidelines/czech_republic_cs.pdf
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_aviation_guidelines/united_kingdom_en.pdf
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účtované leteckým společnostem, zavedou racionalizační opatření, rozrůzní své 

podnikatelské modely nebo přilákají nové letecké společnosti a zákazníky, aby zaplnili 

svou nevyužitou kapacitu.“95 Je zřejmé, že takové ekonomické možnosti má bezesporu 

velké mezinárodní letiště. Autor diplomové práce má pochyby nad aplikovatelností 

takových závěrů vůči regionálním letištím, ostatně odborná literatura se k této otázce 

staví taktéž zdrženlivě. Sven Kukemelk ve svém článku96 upozorňuje na aktuální trend 

mezi letištními dopravci a správci letištní infrastruktury. Ze strany pasažérů je tlačeno 

na dopravce, aby snížili cenu letenek. Dopravci tak zařadili do svých flotil větší letadla, 

náklady na jedno místo se snížily a stejně tak pro správce infrastruktur je jednodušší 

obsloužit jedno větší letadlo, než vícero menších. Tento trend se však přenáší  

i na regionální úroveň, kde však malá regionální letiště nejsou infrastrukturně vybavena 

na obsluhu větších strojů. Stejně tak Kukemelk upozorňuje na demografické problémy, 

mnoho lidí z regionů odchází do velkých městských aglomerací, poptávka po letištní 

dopravě v regionech tak plně nenaplní ony neustále se zvětšující se letecké dopravní 

prostředky a konečně správce infrastruktury nebude moci ani zvyšovat letecké poplatky 

ani lákat nové dopravce.  

 Česká republika k tomu v připomínkovém řízení ostatně dodala: „Navrhovaná 

opatření však jsou zcela mimo realitu a neodpovídají stávající situaci na trhu a ani 

fungování letecké dopravy jako celku, zejména v kontextu regionálních letišť. Například 

požadavek na zvyšování poplatků leteckým společnostem je v současném konkurenčním 

prostředí a flexibilitě leteckých společností, zejména nízkonákladových, pro které není 

                                                 

95 Pokyny ke státní podpoře letišť a leteckých společností. Úř. věst. C 99, 4. dubna 2014, [online]. [cit. 

2017-03-26]. bod 13. Dostupné z: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.099.01.0003.01.CES&toc=OJ:C:2014:099:FULL 

96 KUKEMELK, Sven. Changes in regional airport landscapes will affect all parties involved and steps 

should be taken to cope with the new reality. In: Airport Management. Henry Stewart Publications, 2014, 

s. 334-342. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.099.01.0003.01.CES&toc=OJ:C:2014:099:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.099.01.0003.01.CES&toc=OJ:C:2014:099:FULL
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obtížné ukončit provozování linky v řádu dnů, nereálný. Stejně tak je třeba si uvědomit, 

že možnosti samotného letiště „přilákat nové letecké společnosti a zákazníky,  

aby zaplnili svou volnou kapacitu" jsou poněkud problematické, protože zájem  

o cestování a tím i možnost vzniku nových linek nezávisí na tom, jak atraktivní je samo 

letiště či zda aktivně oslovuje potenciální zákazníky, ale na tom, nakolik je region,  

kde se letiště nachází, atraktivní z hlediska hospodářského či turistického, aby do něj 

měli zájem potenciální klienti cestovat a letecké společnosti tak měly zájem o otevírání 

nových linek. Jinými slovy, pro regionální letiště, která nejsou primárně společnostmi 

za účelem tvorby zisku, ale mají sloužit ve větší míře pro potřeby dopravní 

dosažitelnosti regionu a pro občany regionu, může být poskytování provozní podpory 

nezbytné.“97 

3.4.2. Služby obecného hospodářského zájmu 

V další kapitole Třetích leteckých pokynů, která je titulována jako Financování 

služeb obecného hospodářského zájmu z veřejných zdrojů se Komise vyjádřila  

ke vztahu financování letištní infrastruktury a závěrům SDEU ve věci Altmark98. 

Komise stanovila, že v řadě odůvodněných případů lze považovat celkový provoz letiště 

za službu obecného hospodářského zájmu. Následně však dodala, že takto kvalifikovat 

lze pouze periferní letiště, jež jsou izolovaná od centra, leží ve vzdálených a okrajových 

regionech, a právě tato vzdálenost by narušila sociální a hospodářský vývoj v tamních 

oblastech.  

                                                 

97 Připomínky České republiky k návrhu Pokynů EU pro státní podporu letišť a leteckých společností: 

HT-2635: Revize leteckých pokynů. In: EUROPEAN COMMISSION. Public consultations [online]. [cit. 

2017-03-26]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_aviation_guidelines/czech_republic_cs.pdf 

98 Rozsudek ze dne 24. července 2003, Altmark Trans a Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, 

ECLI:EU:C:2003:415 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_aviation_guidelines/czech_republic_cs.pdf
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Dle názoru autora diplomové práce tak lze mít za to, že Komise sice upravila 

problematiku SGEI v oblasti investic do letištních infrastruktur, nicméně se tyto závěry 

neuplatní na velká a regionální letiště v centrálních regionech EU. Třetí letecké pokyny 

tak zde přeci jenom opět používají poněkud nepřesný a vágní pojem periferních letišť.  

I s odkazem na předešlou komunikaci mezi Velkou Británií a EU si autor diplomové 

práce vykládá tento pojem jako letištní infrastruktury, které se nalézají například  

na ostrovech, nebo tam, kde je silniční a železniční dostupnost v regionu podstatně 

omezena.  

Pakliže nejsou naplněna některá z kritérií rozhodnutí SDEU ve věci Altmark, 

pořád může být tato veřejná podpora považována za slučitelnou s vnitřním trhem,  

a to na základě rozhodnutí Komise o SGEI99. Do této kategorie spadají letiště, která 

byla pověřena plněním služby obecného hospodářského zájmu a objem přepravených 

pasažérů nepřesahuje 200.000 osob za rok. 

3.4.3. Slučitelnost podpory s vnitřním trhem 

Oproti Druhým leteckým pokynům vymezují Třetí letecké pokyny maximální 

povolenou intenzitu podpory100 v závislosti na velikosti letiště s nejvyšší mírou 

zpřísnění u velkých letišť, které disponují objemem více než 5 milionů odbavených 

cestujících. Komise shrnula dosavadní vývoj veřejné podpory do letecké dopravy, 

                                                 

99 2012/21/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (oznámeno 

pod číslem K(2011) 9380). Úř. věst. L 7, 11.1.2012, s. 3–10, [cit. 2017-03-22]. Dostupné z: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32012D0021 

100 Tímto pojmem Komise označuje celkovou výši podpory, která je vyjádřena jako procento způsobilých 

nákladů v okamžiku poskytnutí podpory a před srážkou daně nebo jiných poplatků – viz bod 25 (2) 

Třetích leteckých pokynů. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32012D0021
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zmínila výše rozebraná stěžejní rozhodnutí Soudního dvora Evropské Unie a uzavřela, 

že vymezení správců letišť jako podniků s ekonomickou aktivitou je zachováno101. 

V bodě 79 pak Komise uvádí celkem sedm podmínek, které je nutné všechny 

kumulativně naplnit, aby byla posuzovaná veřejná podpora považována za slučitelnou 

se společným trhem. V komparaci s Druhými leteckými pokyny můžeme zaznamenat 

větší důraz na externality a následné chování subjektů. Podmínky Komise stanovila 

následovně: 

1/ Příspěvek musí sloužit k dosažení jasně vymezeného cíle společného zájmu 

2/ Státního zásah je potřebný 

3/ Podpora je vhodná 

4/ Existence motivačního účinku 

5/ Přiměřenost podpory (podpora omezená na minimum) 

6/ Zamezení nežádoucím negativním účinkům na hospodářskou soutěž a obchod 

mezi členskými státy 

7/ Transparentnost podpory 

Vymezeným cílem může být takové financování letištní infrastruktury, které 

zvýší propojenost regionů, zvýší mobilitu občanů a napomůže regionálnímu rozvoji. 

                                                 

101 Poskytování letištních služeb leteckým společnostem za letištní poplatky představuje hospodářskou 

činnost ve všech členských státech – viz bod 31 Třetích leteckých pokynů.  
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Posledním Komisí sděleným cílem je boj proti přetížení letecké dopravy na hlavních 

letištních uzlech Unie, které lze pokládat za jeden z hlavních problémů současných 

unijních letišť.  Dle Urbanové-Kozlowské je z dlouhodobé předpovědi letecké dopravy 

prováděné EUROCONTROLEM zřejmé, že nápor na kapacitu letišť se do roku 2030 

zdvojnásobí, Urbanová-Kozlowská následně ve své stati dodala, že: „To ve výsledku 

přinese zpoždění ovlivňující až 50 % cestujících a nákladních dopravců“.102 Hlavní 

změnou oproti Druhým leteckým pokynům je tedy výslovný výčet ospravedlnitelných 

cílů, autor diplomové práce se domnívá, že příjemci veřejné podpory budou moci 

přinejmenším díky závěrům výše uvedeného článku a statistik poukázat na nutnost 

vybudování větší kapacity jako reakci na přetížení letecké dopravy. Komise však 

v Třetích leteckých pokynech stanovila, že bude přísně posuzovat duplikaci 

neziskových letišť. Správci letišť a členské státy tak budou muset důkladně vysvětlit 

svůj sledovaný cíl a zahrnout i územní perimetr letištní obslužnosti a dokázat, že 

poskytnuté finanční prostředky nepodporují letištní činnost, která již na daném území 

efektivně funguje.  

Potřebným zásahem ze strany státu se rozumí takový přínos ze strany státu, který 

trh samotný není ze své podstaty schopen poskytnout. Pro potřebu ospravedlnění 

státního zásahu představila Komise pět kategorií letišť, které autor této diplomové práce 

pro lepší orientaci roztřídil do tabulky: 

 

 

 

                                                 

102 URBAN-KOZLOWSKA, Jadwiga. New rules on investment aid to airports: Do they clarify it all? 

Zbornik PFZ. 2016, 66(2-3), 295. 
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Objem cestujících Potřeba finančních prostředků Maximální 

intenzita 

investiční 

podpory 

0-200.000 Zřejmě nejsou schopna pokrýt náklady 75 % 

200.000 – 1 milion Obvykle nejsou schopna pokrýt náklady 75 % 

1 – 3 miliony V průměru by měla být schopna pokrýt náklady 50 % 

3 – 5 miliony V zásadě by měla být schopna pokrýt náklady 25 % 

Nad 5 milionů Většinově zisková, schopnost pokrýt náklady 0 

 

Urbanová-Kozlowská ve své stati uvádí jako příklad potřebného zásahu zejména 

bezpečnostní investice a investice spojené se zlepšením životního prostředí. Tyto 

projekty však dle názoru autora diplomové práce nemají mnoho společného  

se samotnou výstavbou např. letištní přistávací dráhy. Proto by měl být spíše 

akcentován důvod dopravní obslužnosti daného regionu. Z tabulky je zřejmé, že Komise 

opouští klasifikaci z Druhých leteckých pokynů, které rozeznávaly 4 kategorie letišť 

v rozmezí od 1-10 milionů cestujících, je tak zřejmé, že Třetí letecké pokyny jsou 

přísnější, detailnější. Komise nicméně tyto data nijak nepodložila žádnou ekonomickou 

analýzou103, která by uvedené rozdělení unijních letišť potvrdila. Mezi letištními 

dopravci tak může docházet k umělému udržování počtů přepravených pasažérů,  

aby nepřesáhli stanovené prahy. Velmi zajímavým kritériem pro stanovení skupin pro 

letiště se zdá názor Polského Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který 

v připomínkovém řízení k Třetím leteckým pokynům navrhl, aby v kvalifikaci letišť 

bylo zahrnuto i funkční využití letišť, jejich obchodní model a zejména  

                                                 

103 URBAN-KOZLOWSKA, Jadwiga. New rules on investment aid to airports: Do they clarify it all? 

Zbornik PFZ. 2016, 66(2-3), 298. 
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pak i charakteristiky regionu, ve kterém se dané letiště nalézá104. K tomu autor této 

diplomová práce dodává, že jen těžko by v Pokynech šlo definovat tyto požadavky, 

vznikla by jakási kazuistika všech letišť v Evropské Unii, která by už za rok byla 

zastaralá. Obecně se však autor ztotožňuje s takovou kvalifikací v případném řízení  

o posouzení veřejné podpory, kde by tyto materiální prvky posouzení skutečného 

postavení daného letiště měly hrát roli.  

Druhé letecké pokyny nestanovily žádné prahy možné poskytnuté finanční 

pomoci, výše investičních injekcí ze strany státu tak byly posuzovány případ  

od případu. Třetí letecké pokyny i do této oblasti přinesly vyšší právní jistotu  

a transparentnost. V bodě 101 je vymezena procentuální výše způsobilých nákladů, 

maximální intenzita investiční podpory je odstupňovaná dle velikosti letiště podle 

průměrného ročního objemu přepravy cestujících (od 25-75% viz výše uvedená 

tabulka). Tyto stanovené stropy i přes svoji zjevnou rigidnost a kogentnost nejsou 

konečné. Komise v bodě 102 a 103 připustila zvýšení intenzity podpory o 20 % u letišť 

nacházejících se ve vzdáleném regionu bez ohledu na velikost a u letišť s průměrným 

ročním objemem přepravy do 1 milionu cestujících zaručila obdobný přístup:  

„Na základě posouzení každého případu zvlášť a v závislosti na konkrétních 

vlastnostech letiště, investičního plánu a obsluhovaného regionu může být vyšší 

intenzita podpory v těchto výjimečných případech ospravedlnitelná.“105 Stejně tak  

si Komise připravila půdu pro rozhodování o podpoře pro kategorii letišť přesahující  

                                                 

104 Připomínky Polské republiky k návrhu Pokynů EU pro státní podporu letišť a leteckých společností: 

HT-2635: Revize leteckých pokynů. In: EUROPEAN COMMISSION. Public consultations [online]. [cit. 

2017-03-29]. Dostupné z:  

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_aviation_guidelines/poland_pl.pdf 

105 State aid: Commission adopts new guidelines on state aid to airports and airlines (Aviation 

Guidelines): Frequently asked questions. In: EUROPEAN COMMISSION. MEMO/14/121 [online]. 2014 

[cit. 2017-03-30]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-121_en.htm 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_aviation_guidelines/poland_pl.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-121_en.htm
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5 milionů odbavených pasažérů – za výjimečných okolností (např. selhání trhu) bude 

určitá částka shledána za slučitelnou s pravidly veřejných podpor.  

Třetí letecké pokyny pak stanovily ještě další dílčí kritéria, která napomáhají 

Komisi při posuzování financování letištních infrastruktur. Státní podpora musí být 

vhodná a úměrná, měl by být vybrán takový prostředek státního zásahu (úvěr, záruka, 

vratná záloha, přímá podpora), který nejméně narušuje hospodářskou soutěž a zároveň 

v sobě obsahuje určitý motivační účinek, který se posuzuje podle hypotetické 

srovnávací analýzy106. 

Lze uzavřít, že Třetí letecké pokyny jsou logicky strukturované, přinesly větší 

míru právní jistoty, dostatečně reagují na současný liberalizovaný letištní trh, a přestože 

bezesporu nastavují pravidla k posuzování veřejné podpory přísněji než Druhé letecké 

pokyny, pamatují na speciální případy odlehlých letišť a nedostupných regionů. Navíc 

vzhledem připravovaným pravidlům GBER pro investice do letištní infrastruktury 

budou některé kategorie letišť z těchto pokynů vyjmuty z nutnosti notifikace Komisi. 

3.5. Infrastruktura a Sdělení Komise k pojmu státní podpora 

Komise v roce 2016 vydala nové Sdělení k pojmu státní podpora uvedeném  

v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie107. V kapitole sedmé se poprvé 

v historii těchto sdělení objevuje téma infrastruktur a k nim náležející rozšiřující 

                                                 

106 Viz body 94-95 Třetích leteckých pokynů – obecně platí, že pakliže by investice bez státní podpory 

nebyla realizována ve stejném rozsahu, podpora má motivační účinek. 

107 Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 

unie, C/2016/2946, Úř. věst. EU, C 262, 19. července 2016 [online]. 2014 [cit. 2017-03-30]. Dostupné z: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:C:2016:262:TOC 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:C:2016:262:TOC
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vysvětlení. Komise shrnula závěry z již výše zmíněných kauz ADP a Leipzig-Halle, 

připojila několik bodů věnujících se jednotlivým odvětvím. K letištní infrastruktuře 

shrnula, že poskytování letištních služeb za úplatu je hospodářskou činností a jednotlivá 

letiště si mezi sebou konkurují. Sdělení Komise tak spíše slouží jako obecné seznámení 

s problematikou financování infrastruktur, hlavní těžiště úpravy však leží v případě 

letišť ve Třetích leteckých pokynech a rozhodovací činnosti Komise a SDEU. 

3.6. Rozhodovací činnost Komise 

Začátek roku 2014 byl pro Komisi v sektoru letectví skutečně plodným. Nejenže 

20. února 2014 přijala Třetí letecké pokyny, ale ve stejném dni přijala a publikovala též 

čtyři rozhodnutí týkající se veřejné podpory letišť a leteckých společností, které byly již 

plně posouzeny i dle zásad z nových pokynů (letiště Marseille-Provence108, Aarhus109, 

Berlin Schönefeld110 a Ostrava111). Tato rozhodnutí byla všechna pro účastníky řízení 

pozitivní. Případy financování letištní infrastruktury byly Marseille112 a Ostrava113. 

                                                 

108 State aid: Commission approves investment aid for Marseille Provence airport and airport charges. In: 

EUROPEAN COMMISSION. Press release [online]. 2014 [cit. 2017-04-01]. Dostupné z: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-175_en.htm 

109 State aid: Commission approves agreements between Aarhus airport and Ryanair. In: EUROPEAN 

COMMISSION. Press release [online]. 2014 [cit. 2017-04-01]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-14-174_en.htm 

110 State aid: Commission finds that public interventions at Berlin Schönefeld Airport did not involve 

state aid. In: EUROPEAN COMMISSION. Press release [online]. 2014 [cit. 2017-04-01]. Dostupné z: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-173_en.htm 

111 State aid: Commission approves investment aid for Czech Ostrava airport. In: EUROPEAN 

COMMISSION. Press release [online]. 2014 [cit. 2017-04-01]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-14-176_en.htm 

112 Rozhodnutí Komise ze dne 20.02.2014: SA.22932 Plate-forme aéroportuaire de Marseille-Provence. 

Decision finding that the measures do not constitute aid. [online]. 2014 [cit. 2017-04-01]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_22932 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-175_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-174_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-174_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-173_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-176_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-176_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_22932


62 

 

Zatímco financování francouzského letiště nebylo shledáno veřejnou podporovou vůbec 

(byl splněn test soukromého investora), financování ostravského letiště bylo prohlášeno 

za veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem. Komise akcentovala zejména to,  

že letiště bude otevřeno všem uživatelům a nepřekračuje nejvyšší míru poskytnuté 

podpory a je vzdáleno 150 km od letiště Brno, tedy hospodářská soutěž není narušena.  

Devět dní před vydáním těchto rozhodnutí a pokynů však Komise přijala 

rozhodnutí, které potvrdilo též přístup a rozhodnutí v kauze Leipzig-Halle. Komise dne 

11. února 2014 vydala rozhodnutí, které se týkalo polského letiště v Gdyni.114 Finanční 

investice ve výši 21,8 milionů EUR byla shledána veřejnou podporou neslučitelnou 

s vnitřním trhem. V tomto případě nebyl naplněn test soukromého investora, jelikož 

pouhých 25 kilometrů od zamýšleného letiště v Gdyni (které mělo být 

přetransformováno z bývalého vojenského letiště) se nalézá další letiště – Gdaňsk, které 

je však využíváno jen ze 60 % a je nevýdělečné. Autor diplomové práce se ztotožňuje 

s rozhodnutím Komise a uplatněním principu z Třetích leteckých pokynů, jelikož 

duplikace takto nevýdělečných letišť za použití státních prostředků je zjevně neefektivní 

využití státních finančních prostředků. 

V červnu téhož roku pak bylo přijato dalších šest rozhodnutí Komise115, která se 

týkala veřejných podpor do letišť a aerolinkám v Německu a ve Francii. I v těchto 

                                                                                                                                               

113 Rozhodnutí Komise ze dne 20.02.2014: SA.35847 Airport Ostrava, paved surfaces.  Decision not to 

raise objections. [online]. 2014 [cit. 2017-04-01]. Dostupné z:  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35847 

114 State aid: Commission orders Poland to recover incompatible state aid from Gdynia airport. In: 

EUROPEAN COMMISSION. Press release [online]. 2014 [cit. 2017-04-01]. Dostupné z: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-138_en.htm#footnote-1 

115 State aid: Commission adopts package of decisions regarding aid to airports and airlines in France and 

Germany; asks France to recover incompatible aid granted to airlines. In: EUROPEAN COMMISSION. 

Press release [online]. 2014 [cit. 2017-04-01]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-

863_en.htm 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35847
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-138_en.htm%23footnote-1
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-863_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-863_en.htm
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případech Komise zohlednila důležitost regionálních letišť, která zajišťují přístup  

do daného regionu a přináší mu ekonomický růst.  

3.7. Analytické tabulky 

 Ke shrnutí přínosu Třetích leteckých pokynů a pro větší přehlednost se autor této 

diplomové práce rozhodl vytvořit následující analytické tabulky/mapy. Jedná  

se o logické postupy, podle kterých lze postupovat při zodpovězení otázky,  

zda financování (nejen) letištní infrastruktury bude považováno za veřejnou podporu. 

Autor této diplomové práce vycházel zejména z analýzy výše rozebraných případů 

Komise a SDEU, dále z analytických formulářů pro veřejné financování infrastruktury, 

pokynů Komise, odborné literatury116 a prezentace Komise k Evropskému 

strukturálnímu investičnímu fondu (ESIF).117 

3.7.1. Je správce infrastruktury podnikem? 

Pojem podnik se vztahuje na jakýkoli subjekt vykonávající hospodářskou činnost 

nezávisle na právní formě tohoto subjektu a způsobu jeho financování. 

                                                 

116 JANKŮ, Martin a Jana MIKUŠOVÁ. Veřejné podpory v soutěžním právu EU. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-430-8; MALÍŘ, Jan. Právo veřejných podpor 

Evropské unie: zákaz poskytování veřejných podpor a výjimky z tohoto zákazu. Praha: Ústav státu a 

práva AV ČR, 2013. ISBN 978-80-8743-911-1. 

117 BALTA, Lida. State aid & infrastructure. In: Seminar dedicated to "State aid in the management of the 

European Structural and Investment Funds (ESIF): Joint seminar for the Czech Republic and Slovakia 

[online]. 2015 [cit. 2017-04-02]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/state-aid/prague/1400-1520w1-lida-balta-state-

aid-and-infrastructure-prague.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/state-aid/prague/1400-1520w1-lida-balta-state-aid-and-infrastructure-prague.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/state-aid/prague/1400-1520w1-lida-balta-state-aid-and-infrastructure-prague.pdf
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Hospodářskou činností je jakákoli činnost spočívající v nabízení zboží a služeb  

na daném trhu.118 

Hospodářská činnost: 

 Obecné východisko Správce letiště 

Hospodářská 

činnost 

jakákoli činnost 

spočívající v nabízení 

zboží a služeb na daném 

trhu 

provozování letiště pro 

obchodní účely (výběr 

letištních poplatků/nájem) 

a výstavba letištní 

infrastruktury představují 

hospodářskou činnost 

= princip vzájemného 

vztahu výstavby a užívání 

infrastruktury 

 

Za hospodářskou činnost není považováno: 

 

 Obecné východisko Správce letiště 

Hospodářská 

činnost není 

přítomna 

činnosti spadající do 

odpovědnosti státu při 

výkonu jeho pravomocí 

+ volné a nediskriminační 

zajištění přístupu k 

infrastruktuře 

řízení letového provozu, 

celní odbavení, policie, 

záchranná služba, hasiči 

protiteroristická opatření 

                                                 

118 MUNKOVÁ, Jindřiška, Jiří KINDL a Pavel SVOBODA. Soutěžní právo. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-424-7. str. 84-114 
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Na ty činnosti, které jsou shledány jako ekonomická aktivita, je uplatňováno další 

testování přítomnosti veřejné podpory. Správce infrastruktury tak k určité části 

infrastruktury figuruje v  právu EU jako podnik a k určité části nikoliv. U činností 

spadajících do odpovědnosti státu tak nemůže být veřejná podpora shledána.  

3.7.2. Je veřejná podpora vůbec přítomna? 

Pakliže Evropská komise jako antimonopolní úřad uzná ten který daný subjekt  

za podnik na tom kterém vymezeném relevantním trhu, je nutné vymezit další čtyři 

definiční znaky, které vycházejí ze znění čl. 107 odst. 1 SFEU a které lze 

mnemotechnickou pomůckou označit jako Z.V.O.N. 119: 

Čl. 107 odst. 1 :  
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  

 

Podpora je poskytnuta státem nebo ze státních 

prostředků; 

Výhoda je určena pro podniky nebo určitá odvětví 

podnikání a je selektivní; 

Ovlivnění obchodu mezi členskými státy; 

Narušení soutěže, nebo takové narušení hrozí; 

+ Všechny výše uvedené znaky je nutné splnit 

kumulativně. 

Správce letiště tedy bude vždy při výstavbě letištní dráhy shledán podnikem, navíc 

bude nutné takovou investiční pomoc ze strany členského státu EU podrobit výše 

                                                 

119 MIFFEK, Ing. Ondřej. Veřejná podpora. Ostrava, 2012. [online]. [cit. 2017-03-05].  Dostupné také z: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/9e630768-d67a-4e9e-81ed-f0a10e10c130/seminare@mmr.cz 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/9e630768-d67a-4e9e-81ed-f0a10e10c130/seminare@mmr.cz
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uvedenému testu veřejné podpory. Státní zdroj financí bude přítomen, pokud bude 

přítomen prvek veřejného zdroje (státní rozpočet, rozpočty veřejných institucí,  

či poskytování veřejné podpory přes státní podniky).  

Podmínka selektivity bude také vždy naplněna, jelikož podpora je udělována pouze 

jednomu konkrétnímu správci letiště. 

Narušení hospodářské soutěže a vliv na obchod budou Komisí shledány v tom 

smyslu, že poskytnutá podpora posiluje postavení konkrétního podniku vůči 

ostatním podnikům na vnitřním trhu. V případě liberalizovaného trhu letecké 

dopravy je soutěž správců letištních infrastruktur spatřována v konkurenci 

jednotlivých správců letišť mezi sebou navzájem, což se projevuje soutěžením 

zejména o letecké dopravce.   

Lze tedy uzavřít a z výše citovaných rozhodnutí Komise i doložit, že podpora 

správci letištní infrastruktury může naplnit definiční znaky veřejné podpory dle 

článku 107 odst. 1 SFEU. Pro správce letištních infrastruktur je tak zásadní další 

otázka, a to zda daná veřejná podpora je slučitelná s vnitřním trhem. 

3.7.3. Je veřejná podpora slučitelná s vnitřním trhem? 

Pakliže příjemce finančních zdrojů (může se však jednat i o jiné formy např. státní 

záruky, daňové úlevy, úvěry, půjčky a promíjení plateb sociálního a zdravotního 

pojištění) je shledán podnikem a tyto výhody jsou označeny jako veřejná podpora 

dle obecného kritéria čl. 107 odst. 1, musí být dále v případě investiční podpory 

letištím naplněny podmínky pro slučitelnost s vnitřním trhem dle pokynů Komise. 
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 Druhé letecké pokyny  

– bod 61 

Třetí letecké pokyny  

–  bod 79 

Čl. 107 odst. 3 písm. 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  

 

Konstrukce a využití 

infrastruktury odpovídají jasně 

stanovenému cíli obecného 

zájmu (regionální rozvoj, 

přístupnost, atd.); 

Příspěvek musí sloužit k dosažení 

jasně vymezeného cíle společného 

zájmu; 

 

Státní zásah je potřebný; 

 

Podpora je vhodná; 

Infrastruktura je nutná  

a úměrná stanovenému cíli; 

 

Existence motivačního účinku; 

Infrastruktura nabízí dostatečné 

perspektivy střednědobého 

používání, zejména s ohledem na 

využití stávajících infrastruktur; 

 

Přiměřenost podpory (podpora 

omezená na minimum); 

Přístup k infrastruktuře je 

otevřený všem potenciálním 

uživatelům stejně a 

nediskriminačně; 

 

Transparentnost podpory; 

Rozvoj obchodu není dotčen  

v míře, která by byla v rozporu 

se zájmem Společenství; 

Zamezení nežádoucím negativním 

účinkům na hospodářskou soutěž a 

obchod mezi členskými státy; 

 

3.7.4. Analýza financování dle dalších kritérií 

K výše uvedeným kritériím se v právu veřejných podpor přidávají ještě další 

instituty, které mají zejména vliv na notifikační oznámení případné veřejné podpory 

Komisi. Níže uvedená mapa vychází ze stavu k březnu 2017, ze Třetích leteckých 

pokynů a z analytických formulářů pro veřejné financování infrastruktury ve vztahu 

k letištím: 
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Neexistence 
veřejné podpory

Hospodářská aktivita 
není přítomna

Naplněn test 
soukromého investora 

(MEOP)

Služba obecného 
hospodářského zájmu 

(SGEI) ve smyslu 
Altmark kritérií

De minimis

Notifikace 
nevyžadována

SGEI bez Altmark 
kritérií

Národní režim podpor

GBER - připravováno 
Komisí

Notifikace 
vyžadována

Test veřejné podpory 
čl. 107 odst. 1

Test slučitelnosti s 
vnitřním trhem čl. 107 
odst. 3 písm. c) a bod 
79 Třetích leteckých 

pokynů

Neslučitelná 
veřejná podpora

Více než 5 milionů 
odbavených pasažérů

Duplicita letišť

Letiště bez skutečné 
poptávky (letiště 

duchů)

Překročení povolených 
prahů

• schodek financování 
kapitálových nákladů (funding 
gap)

• intenzita podpory

V e ř e j n á  p o d  p o r a 
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4. Financování drážní infrastruktury 

V úvodu této diplomové práce si autor vymezil několik otázek ve spojitosti 

s financováním drážní infrastruktury. Na základě závěrů z předešlé části tak lze nyní 

k položeným otázkám přistoupit.  

4.1. Irský a britský případ – cíle obecné dopravní politiky 

V roce 2006 přijala Komise rozhodnutí120 ve věci Irských drah, které v té dané 

době působily současně jako správce železniční infrastruktury a zároveň jako národní 

dopravce. Irsko mělo jedno z nejhorších národních železničních spojení v Evropě,  

a proto se rozhodlo zainvestovat až 800 milionů EUR do rozvoje železniční cesty, tento 

svůj záměr notifikovalo Evropské komisi.  

Komise neshledala v investičním příspěvku na rozvoj drážní infrastruktury 

veřejnou podporu. Irské dráhy nebyly označeny za podnik, jelikož ekonomická aktivita 

nebyla přítomna, protože drážní infrastruktura byla otevřena všem potencionálním 

uživatelům na základě rovných a nediskriminačních podmínek. Komise došla k závěru, 

že Irské dráhy vystupovaly jako veřejný orgán, jelikož byly jednak plně ovládány 

státem, dále měly hlavní vliv na rozdělování financí do projektů výstavby infrastruktur. 

Navíc všechny stavební práce byly zadávány prostřednictvím veřejných zakázek a bylo 

vytvořeno speciální účetnictví na tyto státní prostředky.  

                                                 

120 Rozhodnutí Komise ze dne 07.06.2006: N 478/2004 - State guarantee for capital borrowings by Coràs 

Iompair Eirann (CIÉ) for infrastructure investment [online]. 2006 [cit. 2017-04-02]. Dostupné z:  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N478_2004 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N478_2004
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Financování železniční infrastruktury tak bylo shledáno nikoliv veřejnou 

podporou, nýbrž za naplnění obecných hospodářských cílů národního státu v oblasti 

dopravy. Tento cíl byl plně v odpovědnosti státu a soukromý investor by nikdy takový 

projekt nefinancoval, jelikož návratnost z poplatků za užití dopravní cesty by byla 

neúměrně nízká v dlouhodobém horizontu vůči nutnosti proinvestovat několik stovek 

milionů eur.  

Jistě se nabízí srovnání s kauzou Leipzig-Halle, kde správce letiště byl shledán 

podnikem, a přitom argumenty použité Německem se zdají být stejné (zajištění obecné 

dopravní politiky, rozvoj infrastruktury pro oživení regionu atd.), poskytnutá podpora je 

dokonce řádově nižší. Michalis Kekelekis ve svém článku121 upozorňuje, že v irském 

případě nebyla poskytnuta žádná selektivní výhoda k přístupu k infrastruktuře. Drážní 

infrastruktura byla otevřena všem uživatelům, na rozdíl od letištní přistávací dráhy  

na letišti Leipzig-Halle, jejíž kapacita byla nepřetržitě garantována přednostně 

společnosti DHL.  Navíc Komise v případě leteckého sektoru svojí rozhodovací praxí  

a vydanými pokyny sledovala vývoj liberalizace na trhu letecké přepravy, kde letiště 

začala vstupovat na volný trh a soutěžit mezi sebou o letecké dopravce.  

Případ drážní infrastruktury je odlišný od toho leteckého, což dokládá i dřívější 

rozhodnutí122 Komise z roku 2002 ohledně restrukturalizace anglického správce drážní 

infrastruktury (Network rail). V bodě 65 tohoto rozhodnutí je uvedeno vyjádření Velké 

Británie, která uvedla že soubor drážní infrastruktury je přirozený monopol a že není 

zaznamenán žádný vývoj na jednotném trhu ohledně správců železniční dopravní cesty.  

                                                 

121 KEKELEKIS, Mihalis. Recent developments in infrastructure funding: When does it not constitute 

state aid. European State Aid Law Quarterly. 2011, 2011(3). str. 437. 

122 Rozhodnutí Komise ze dne 17.07.2002: N 478/2004 - N356/2002 Railtrack plc/Network Rail [online]. 

2002 [cit. 2017-04-02]. Dostupné z:  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N356_2002 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N356_2002
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Komise shledala Netvork Rail za podnik, který je odpovědný za provozování, 

údržbu a opravu drážní infrastruktury, tedy který je odpovědný za poskytování 

základních drážních služeb, jako je přístup na dráhu za poplatek. Správce anglické 

železniční cesty tak vykonává ekonomickou aktivitu vůči dopravcům. Na rozdíl  

od Irských drah tak zde Komise výslovně označuje správce infrastruktury podnikem,  

a to obdobným způsobem jako v případě letištních správců. 

Na druhou stranu však Komise ve svém rozhodnutí uzavřela, že provozování 

hlavní národní drážní infrastruktury se vztahuje a týká pouze území daného členského 

státu. Navíc se ztotožnila s tvrzením Velké Británie a uznala drážní infrastrukturu  

za přirozený monopol, jelikož síť železniční infrastruktury má povahu nezbytného 

zařízení. K vybudování obdobné infrastruktury by bylo potřeba neúměrně vysokých 

investičních prostředků – bariéry na vstupu tak vytvářejí přirozený monopol.  Z toho 

plyne jasný závěr Komise uvedený v bodě 75: „na trhu provozování  

a správy národní železniční infrastruktury není dána žádná hospodářská soutěž.“123 

Finanční prostředky plynoucí do drážní infrastruktury a celková restrukturalizace 

správce tak nebyly shledány veřejnou podporou. 

4.2. Případ z České republiky – soutěž na koridorech? 

Z důvodu postupného zajišťování technické a provozní propojenosti systémů 

železniční sítě České republiky se sousedními železničními sítěmi (program 

Interoperabilita124), které ostatně pramení též z požadavků a přijatých standardů EU 

                                                 

123 State aid No N 356/2002 – United Kingdom: Network Rail. In: Search competition cases [online]. 

2002 [cit. 2017-04-02]. str. 17. Dostupné z:  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/137131/137131_453400_5_2.pdf 

124 Více viz oficiální stránky operačního programu Doprava (OPD) - Pokyny pro žadatele pro oblast 

podpory 1.2 a jejich přílohy [online]. [cit. 2017-04-02]. Dostupné z: http://www.opd.cz/cz/interoperabilita 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/137131/137131_453400_5_2.pdf
http://www.opd.cz/cz/interoperabilita
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v oblasti drážní dopravy, se Česká republika rozhodla poskytnout k zajištění tohoto 

programu přímou dotaci ve výši 1 mld. Kč (40 mil. EUR) z toho 85 % z Fondu 

soudržnosti a 15 % ze státního rozpočtu České republiky. Správce infrastruktury 

v České republice – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, měl získat cca 

30 % z druhého podprogramu, který se týkal implementace subsystému telematika. 

Evropská komise se ve svém rozhodnutí125 z roku 2009 ohledně posouzení oznámeného 

národního režimu podpory interoperability zabývala mimo jiné i vymezením SŽDC 

jako potencionálního příjemce veřejné podpory. Komise se dle názoru autora diplomové 

práce alibisticky přímo nevyjádřila k ekonomické aktivitě a k případnému statusu SŽDC 

jako podniku dle práva hospodářské soutěže EU. V bodech 37-40 výše zmíněného 

rozhodnutí se Komise zabývala naplněním znaků testu veřejné podpory u financování 

drážní infrastruktury, a to konkrétně narušením hospodářské soutěže a ovlivněním 

obchodu mezi členskými státy (státní prostředky a selektivita byly shledány). Komise 

ve svém rozhodnutí k definitivnímu závěru ve vztahu k naplnění těchto dvou 

definičních znaků veřejné podpory ve vztahu k financování drážní infrastruktury ze 

strany SŽDC nedospěla, pouze konstatovala, že pokud by se o podporu jednalo, byla by 

slučitelná s vnitřním trhem. V bodě 39 pak Komise vytyčila tři zajímavé otázky: 

1/ Správci železniční sítě různých evropských zemí mohou ve značné míře soutěžit 

mezi sebou navzájem, pokud se jedná o mezinárodní trasy, zejména tedy ve prospěch 

obslužnosti nákladní dopravy. 

                                                 

125 Rozhodnutí Komise ze dne 28.1.2009: N469/2008 Interoperability in rail transport (signaling system, 

telematics in freight transport, implementing measures with regard to rolling stocks) [online]. 2009 [cit. 

2017-04-02]. Dostupné z:  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N469_2008 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N469_2008
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2/ Správci železniční dopravní cesty chtějí dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti 

železniční dopravní infrastruktury vůči ostatním modům dopravy a přenést tak pohyb 

zboží a osob na železnici. 

3/ Veřejné financování železničních infrastruktur může rovněž vyvolat nerovnoměrný 

příjem od správy infrastruktury, a může tudíž způsobit narušení hospodářské soutěže  

na sousedních, plně liberalizovaných trzích, kde správci infrastruktury (nebo další 

společnosti jejich skupin) mohou působit (například trh nákladní dopravy). 

Pro upřesnění lze dodat, že přesně tyto cíle (zejména vyšší konkurenceschopnost 

vůči ostatním typům dopravy a následná liberalizace trhu) sleduje sama Komise  

se svými programy TENT-T126, Junkerův investiční plán127, EFSI128 a další. Tyto otázky 

navíc neměly žádný vliv na kvalifikaci veřejné podpory, jsou však zásadním ukazatelem 

budoucího vývoje na trhu železniční infrastruktury. Komise v roce 2009 národní režim 

podpory schválila, veřejná podpora do interoperability byla shledána slučitelnou 

s vnitřním trhem, nicméně otázka financování drážní infrastruktury nebyla přímo 

vyřešena, protože v rámci tohoto programu byli financováni zejména licencovaní 

podniky železniční dopravy.  

V roce 2013 se Komise k posouzení poskytování financí drážní infrastruktuře 

v rámci českého režimu podpory interoperability vrátila znovu, když schvalovala jeho 

                                                 

126 Infrastructure - TEN-T - Connecting Europe: What do we want to achieve? [online]. [cit. 2017-04-10]. 

Dostupné z: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en 

127 Investment Plan [online]. [cit. 2017-04-10].  

Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en 

128 European Fund for Strategic Investments (EFSI) [online]. [cit. 2017-04-10].  

Dostupné z: http://www.eib.org/efsi/index.htm 

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://www.eib.org/efsi/index.htm
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prodloužení.129  Komise zopakovala závěry z případu Network rail a uzavřela, že  

na trhu provozování a správy vnitrostátní železniční sítě nevládne hospodářská soutěž. 

V tomto svém rozhodnutí již Komise na pevno stanovila, že: „pokud jde o SŽDC, 

nepředstavuje oznámené opatření podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU.“130  

Lze tak uzavřít, že z rozhodnutí Komise ohledně financování české drážní 

infrastruktury vyplývá, že takové financování není veřejnou podporou. Co se týče 

vymezení kvalifikace správce infrastruktury jako podniku, nestanoví rozhodnutí ničeho, 

avšak lze usuzovat, že když Komise přistoupila k provedení testu veřejné podpory, 

zřejmě měla za to, že SŽDC podnikem je. Ostatně sama Komise odkazovala na případ 

Network rail, který byl rozebrán v předešlé subkapitole, a ve kterém Komise shledala 

britského správce drážní infrastruktury podnikem.  

4.3. Případ ze Švédska – veřejná podpora slučitelná s vnitřním trhem 

Švédsko s Dánskem spravuje 16 km dlouhý most kombinované silniční a drážní 

dopravy spojující města Copenhagen a Malmö přes Oresundskou úžinu, tento most  

je zpoplatněn mýtem131. Této infrastruktuře byla ze strany Švédska a Dánska 

garantována četná finanční pomoc a taktéž daňové úlevy. Přestože správci této 

infrastruktury byli na obou stranách veřejné orgány figurující ve společném konsorciu, 

Komise v roce 2014 shledala toto konsorcium jako podnik, jelikož vykonávalo 

ekonomickou aktivitu. Financování bylo shledáno veřejnou podporou, která však byla 

                                                 

129 Rozhodnutí Komise ze dne 02.05.2013: SA.35948 Prolongation of the interoperability scheme in 

railway transport (ex N 469/2008) [online]. 2009 [cit. 2017-04-02]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35948 

130 Ibid. bod 22. 

131 Toto mýto se pohybuje v rozmezích 50-100 EUR pro osobní auta, samotná výstavba stála více než 1 

mld. EUR, více viz ØRESUND BRIDGE [online]. [cit. 2017-04-02]. Dostupné z: 

https://www.oresundsbron.com/en/start 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35948
https://www.oresundsbron.com/en/start
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označena za slučitelnou s vnitřním trhem. Soukromý investor by nikdy takové závazky 

nebyl schopen ufinancovat, projekt je dlouhodobého charakteru a návratnost vzhledem 

k dopravní vytíženosti nejistá132. Komise ve svém rozhodnutí133 shledala,  

že konsorcium správců mostu soutěží s trajektovou dopravou a vyvíjí ekonomickou 

činnost (vybírá mýtné a poplatky za užití infrastruktury), zároveň je příjemcem 

selektivní veřejné podpory ze strany členských států. Komise ve svém rozhodnutí 

uzavřela, že Oresundský most je infrastrukturou sui generis, která představuje přínos 

obecného evropského zájmu lepší dostupnosti severských zemí s centrální Evropou. 

Proto je financování tohoto projektu sice veřejnou podporou, ale plně slučitelnou 

s vnitřním trhem. 

Autor diplomové práce k tomu dodává, že tento případ je sice specifickým, 

protože se jedná o krátký železniční úsek, navíc zpoplatněný, ale ukazuje se, že Komise 

ve spojitosti s drážní dopravou velmi akcentuje dopravní přínos a ekonomické výhody 

pro členské státy. Navíc i v tiskové zprávě134 k tomuto případu bylo vyzdviženo,  

že provozování národní drážní infrastruktury je záležitostí veřejného zájmu a politik 

plně v gesci členských státu. Financování takových infrastruktur tak není veřejnou 

podporou, to však platí pouze do chvíle, dokud přístup k této infrastruktuře je zajištěn 

nediskriminační cestou.  

                                                 

132 NICOLAIDES, Phedon. Public Funding of Infrastructure: An Analysis of Principles, Ambiguities, and 

Pricing Options. European Structural and Investment Funds Journal. 2016, 83(3). 

133 Rozhodnutí Komise ze dne 15.10.2014: State aids SA.36558 (2014/NN) and SA.38371 (2014/NN) –

Denmark, State aid SA.36662 (2014/NN) – Sweden, Aid granted to Øresundsbro Konsortiet [online]. 

2014 [cit. 2017-04-02]. Dostupné z:  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38371 

134 State aid: Commission approves public financing of Øresund fixed rail-road link infrastructure project. 

In: EUROPEAN COMMISSION. Press release [online]. 2014 [cit. 2017-04-02]. Dostupné z: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1156_en.htm 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38371
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1156_en.htm
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4.4. Analytické formuláře pro veřejné financování drážní infrastruktury 

Velmi důležitým zdrojem poznání a pomocníkem ke kvalifikaci veřejné podpory 

do infrastruktur, jak ostatně již bylo uvedeno v části první, jsou Komisí vydané 

analytické formuláře pro veřejné financování, které mají i speciální část pro drážní 

infrastrukturu135. 

Komise na první místě uvedla, že drážní infrastruktura je přirozeným 

monopolem, jehož veřejné financování nemá vliv na obchod mezi členskými státy  

a nenarušuje hospodářskou soutěž, navíc Komise dodala, že historicky je spravování 

této infrastruktury v rukou zákonného státního monopolu, který vylučuje soutěž na 

daném trhu ze své podstaty, nesoutěží s jinými druhy dopravy, a pokud vykonává i jiné 

činnosti, vede pro ně oddělené účetnictví. Komise neuvádí žádné další konkrétní 

případy, obecně odkazuje na instituty veřejné podpory jako je de minimis, SGEI  

a GBER, princip soukromého investora. Je nutné si však uvědomit, že investice  

do drážní infrastruktury jsou většinou vyšších částek a nenaplní tak tyto nástroje.  

Z analytických formulářů z roku 2016 nelze shledat žádný výrazný posun v nahlížení 

Komise na státní financování drážní infrastruktury. 

                                                 

135 Analytical grids on state aid to Infrastructure 2016. In: EUROPEAN COMMISSION. Legislation 

[online]. 2016 [cit. 2017-04-04]. Dostupné z:  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html 

 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html
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4.5. Dílčí závěr 

Komise nevydala žádné speciální pokyny pro financování drážní infrastruktury, 

pouze Pokyny Společenství ke státním podporám železničním podnikům136, které se 

však vztahují na železniční dopravce. V kapitole druhé se Komise zabývala možnou 

veřejnou podporou, kterou obdrží dopravce ve formě výhody tím, že využívá 

infrastrukturu, jež byla financována ze státních prostředků. Tato výhoda není veřejnou 

podporou, pokud správce infrastruktury umožňuje všem potenciálním uživatelům 

rovným a nediskriminačním způsobem přístup. 

Lze shrnout, že drážní infrastruktura je ze své podstaty nezbytné a unikátní 

zařízení (essential facility), u kterého nelze předpokládat paralelní vznik nové 

infrastruktury, která by mohla přinést na trh hospodářskou soutěž. Výstavba nových 

kolejí vedle těch stávajících nevzniká, navíc takové projekty ve většině případů 

financuje stát v různých programech na modernizaci a zrychlení železnice, obecně je 

zde však replikace ze své podstaty nehospodárná. Soukromého investora (např. 

soukromý dopravce, který by si chtěl vytvořit vlastní trať) pro tyto účely nelze najít. 

Komise ve svém Sdělení o pojmu veřejné podpory v bodě 211 uvedla obecné 

podmínky, kdy ovlivnění obchodu mezi členskými sáty či narušení hospodářské soutěže 

bude obvykle vyloučeno: „i) infrastruktura obvykle není vystavena přímé konkurenci; 

ii) financování ze soukromých zdrojů je v daném odvětví a dotčeném členskému státu 

nevýznamné a iii) infrastruktura není určena k tomu, aby selektivně zvýhodňovala určitý 

                                                 

136 Sdělení Komise - Pokyny Společenství ke státním podporám železničním podnikům, 2008/C 184/07, 

Úř. věst. EU, C 184, 22.7.2008, str. 13–31 [online]. 2008 [cit. 2017-04-04]. Dostupné z: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52008XC0722(04) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52008XC0722(04)
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podnik nebo odvětví, nýbrž byla přínosem pro celou společnost“. 137 Tyto podmínky dle 

názoru autora diplomové práce bude prozatím drážní infrastruktura zřejmě obecně 

naplňovat. 

Autor diplomové práce výše provedenou analýzou rozhodnutí Komise 

prezentoval postoje a názorovou orientaci Komise ve věci posuzování veřejných podpor 

do drážní infrastruktury. V Irsku Komise neshledala veřejnou podporu vůbec a správce 

infrastruktury neoznačila ani za podnik. Ve Velké Británii byl správce infrastruktury 

sice označen za podnik, ale na trhu železniční infrastruktury nebyla Komisí shledána 

žádná soutěž, Komise navíc v tomto případě výslovně akcentovala národní charakter 

této infrastruktury. Financování drážní dopravy tak nebylo shledáno veřejnou podporou. 

V posuzovaném případě poskytnutí možné veřejné podpory ze strany České republiky 

se Komise vyjádřila ohledně možné přítomnosti soutěže na trhu železničních 

infrastruktur, a sice ve vztahu k mezinárodním železničním koridorům, bližší vymezení 

však neuvedla, a to ostatně ani k vymezení SŽDC jako podniku ve smyslu soutěžního 

práva, pouze odkázala na předešlý případ z Velké Británie. Rozhodnutí Komise ohledně 

mostu mezi Švédskem a Dánskem je pak zřejmě jediným případem, kde bezesporu 

figuruje hospodářská soutěž (vůči trajektům a silniční dopravě), hospodářská aktivita je 

přítomna (výběr vysokého mýta), Komise financování výstavby Oresundského mostu 

shledala za slučitelnou s vnitřním trhem a akcentovala tak vysokou míru přínosu této 

unikátní stavby pro evropský hospodářský prostor.  

                                                 

137 Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 

unie, C/2016/2946, Úř. věst. EU, C 262, 19. července 2016 [online]. 2016 [cit. 2017-04-04]. Dostupné z: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:C:2016:262:TOC 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:C:2016:262:TOC
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Je nepochybné, že drážní infrastruktura je nezbytným zařízením a její správce  

je přirozeným monopolistou, v takovém prostředí neexistuje hospodářská soutěž. Velmi 

zajímavá je myšlenka Komise o možné soutěži na mezinárodních linkách. Autor 

diplomové práce se domnívá, že tato idea by se mohla uplatnit ve vztahu k nákladním 

dopravcům, tedy pokud jde o nabízení služeb dráhy – dopravní kapacity ze strany 

správce infrastruktury, který tímto může ovlivňovat například cenu za užití dopravní 

cesty. Vzhledem k tomu, že nákladní dopravci mohou pro své zboží zvolit různé 

železniční koridory, mohlo by se do budoucna stát, že určitý železniční koridor se stane 

substitutem k jinému. Stejně tak se může stát, že státní podpora do modernizace  

a zrychlení železniční tratě vytvoří dostatečnou kapacitu pro nákladní i osobní dopravu 

a v důsledku toho, tak přes daný stát začnou jednotliví dopravci více plánovat své trasy, 

tak jako se to stalo v případě Leipzig-Halle pro DHL. Komise však doposavad žádný 

takový případ neřešila, naopak všechny programy EU směřují k vytvoření lepší 

konkurenceschopnosti železnice vůči ostatním druhům dopravy.  

V následující tabulce autor diplomové práce shrnul zásadní rozdíly mezi 

infrastrukturou letištní a drážní. Komise musí uplatňovat odlišný přístup 

k liberalizovaným trhům letecké dopravy, kde se plně uplatní soutěžní právo EU, kdežto 

v případě vysoce rigidního trhu drážní infrastruktury hospodářská soutěž prozatím  

ve většině případech z hlediska práva EU přítomna není. 
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Letištní infrastruktura Drážní infrastruktura 

Vzájemný vztah výstavby a užívání 

infrastruktury dle kauzy Leipzig-Halle; 

ekonomická aktivita správce letiště 

přítomna. 

Nezbytné a unikátní zařízení – nelze 

budovat paralelní sítě; přístup na dráhu je 

otevřený a nediskriminační. 

Soutěž mezi jednotlivými správci letišť  

o letecké dopravce. 

Přirozený monopol, neexistence soutěže 

různých správců drážní infrastruktury. Do 

budoucna otázka mezinárodních koridorů. 

Soutěž správců letišť se odehrává  

na jednotném vnitřním trhu. 

Národní režim - ovlivnění obchodu mezi 

členskými státy prozatím není shledáno. 

Vysoká liberalizace odvětví. Postupná liberalizace železničních 

dopravců; ve vztahu k infrastruktuře je 

financování prozatím shledáno jako výkon 

státních politik na zajištění dopravní 

obslužnosti.  
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Č Á S T  

T Ř E T Í  

 

5. Závěr 

Cílem této práce bylo zanalyzovat přístup orgánů Evropské Unie k posuzování 

veřejného financování dopravních infrastruktur z hlediska práva veřejných podpor EU,  

a tím pomoci zodpovědět otázku, kterou si kladou členské státy při rozhodování, zda 

uvolní finanční prostředky na konkrétní infrastrukturní dopravní projekt. Jelikož 

prozatím nejvyšší míry liberalizace v rámci jednotného trhu evropského společenství 

dosáhlo odvětví letecké dopravy, existuje k problematice financování letištních 

infrastruktur poměrně bohatá rozhodovací činnost Evropské komise, která tak ve svých 

rozhodnutích vytyčila některé speciální principy práva veřejných podpor platné 

v oblasti financování infrastruktur. V první části této diplomové práce se tak její autor 

zaměřil na etapy vývoje posuzování veřejných podpor do letištních infrastruktur. 

V první kapitole byl popsán historický vývoj, ze kterého je patrné, že do konce 

90. let posuzovala Komise financování výstavby a renovace letišť ze strany státu jako 

obecnou hospodářskou politiku státu v oblasti dopravy a regionálního rozvoje. 

Zlomovým okamžikem v tomto vývoji bylo rozhodnutí SDEU ve věci Aéroports  

de Paris, a přesto že se zmíněný judikát zabývá zneužitím dominantního postavení 

správce letiště, Komise toto rozhodnutí následně využila jako jeden z hlavních 

argumentů v dalším významném případu, který se týkal financování výstavby přistávací 

dráhy na letišti Leipzig-Halle a jehož rozbor je proveden v kapitole druhé. SDEU v této 

věci poprvé v historii potvrdil již dříve Komisí vyslovený názor, že i správce 

infrastruktury může být shledán podnikem, a to nikoliv vůči dopravcům  

a provozovatelům stravovacích zařízení (jak bylo judikováno v rozhodnutí Aéroports  

de Paris), ale i ve smyslu spravování infrastruktury samotné. Na základě tohoto 
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rozhodnutí se ustálil právní názor, že v liberalizovaném prostředí letecké dopravy mezi 

sebou jednotliví správci letištních infrastruktur soutěží na vnitřním trhu o osobní  

a nákladní letecké dopravce. Ekonomická aktivita byla a je spatřována ve výběru 

poplatků za užití letištních služeb včetně přístupu na přistávací dráhu. Shledání správce 

letiště jako podnikem znamená, že může být příjemcem veřejné podpory, která musí být 

řádně notifikována Komisi k posouzení slučitelnosti s vnitřním trhem.  

Komise vydala v průběhu procesu liberalizace letecké dopravy celkem  

tři dokumenty, které příznačně titulovala jako pokyny (třetí verze je z roku 2014), jedná 

se o sdělení, kterým se Komise snažila docílit vyšší právní jistoty ve vztahu (nejen) 

k procesu posuzování veřejných podpor do letištních infrastruktur. Všechny tyto tři 

letecké pokyny, včetně dalších dokumentů vydaných Komisí (např. analytické 

formuláře pro veřejné financování infrastruktury) jsou v první části této diplomové 

práce podrobně rozebrány. Na základě výše zmíněné rozhodovací činnosti a vydaných 

dokumentů Komise vytvořil autor několik vlastních analytických tabulek a map, které 

podrobně popisují různé varianty posuzování veřejné podpory v závislosti na kapacitě  

a typu financovaných infrastruktur.  

Do budoucna Komise počítá s plnohodnotnou hospodářskou soutěží na trhu 

letištních infrastruktur. V roce 2017 by měla Komise přijmout nová pravidla pro 

blokové výjimky, tato pravidla by vyjmula určité typy letištních infrastruktur z povinné 

notifikace případné veřejné podpory Komisi. Z provedené rešerše dokumentů Komise je 

patrné, že Komise je ve svém přístupu k členským státům od kauzy Leipzig-Halle, tedy 

v posledních pěti letech, mnohem transparentnější, snaží se o vyšší právní jistotu. 

Přestože Komise vůči členským státům doposavad uplatňovala spíše mírnější přístup 

v posuzování slučitelnosti veřejných podpor s vnitřním trhem, je stále velkou otázkou 

osud financování regionálních letišť, které jsou na jednu stranu bránou do regionu, 

kterou může proudit ekonomický růst a cestovní ruch, na druhou stranu bývají tato 

letiště často nevýdělečná, a proto i nutně finančně podporována ze strany státu. 
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Druhá část této diplomové práce se zabývala problematikou financování drážní 

infrastruktury. Autor diplomové práce dospěl k závěru, že trh drážní infrastruktury a trh 

letištní infrastruktury nelze v současné době porovnávat. Zatímco plně liberalizovaná 

letištní doprava přenesla nakonec hospodářskou soutěž i na správce infrastruktur, drážní 

doprava je liberalizována prozatím pouze částečně, i když díky IV. železničnímu 

balíčku, zmíněném v úvodu této diplomové práce, se železnice liberalizaci opět o něco 

více přiblížila. Dle závěrů Komise tak momentálně na trhu drážní infrastruktury 

neprobíhá hospodářská soutěž. Povaha kolejí a jiných drážních infrastruktur je ryze 

nezbytným zařízením a její správa je přirozeným monopolem. Do budoucna bude 

zajímavé sledovat zejména rozvoj nákladní železniční dopravy a s tím spojenou 

hospodářskou soutěž, která by se mohla objevit i mezi správci určitých páteřních 

evropských železničních tras. Tito správci by mohli začít o nákladní dopravce mezi 

sebou navzájem soutěžit, obdobně tak jako se to stalo mezi správci letišť.  

 Závěrem je třeba znovu zdůraznit, že základní východiska pro pochopení celé 

problematiky tkví v institutech vymezených v rozhodnutí Komise a SDEU ve věci 

Leipzig-Halle. Jedná se zejména o vzájemný vztah výstavby a užívání infrastruktury  

a vymezení správce infrastruktury jako podniku ve smyslu práva EU. Vždy je nutné 

rozlišit, které aktivity správce letiště lze označit jako ekonomického charakteru a které 

naopak jsou zajištěním například bezpečnostní politiky státu. Na základě tohoto zjištění 

se pak na posledně uvedené nevztahuje právo veřejných podpor.  

Klíčovým elementem v této problematice je otázka liberalizace daného trhu. 

Díky otevírání trhu letištní dopravy od 90. let 20. století soutěžním mechanismům  

se právě v tomto odvětví jako vůbec prvním začaly orgány EU zabývat kontrolou 

financování infrastruktur. Obecně tedy platí, že tam kde je přítomna hospodářská 

soutěž, bude možné vycházet ze závěrů zmíněných v části první diplomové práce.  

Do protikladu letištní infrastruktury postavil autor diplomové práce infrastrukturu 

drážní, na kterou při posuzování financování ze strany Komise nelze uplatnit právo 

veřejných podpor, jelikož se jedná o přirozený monopol a nezbytné zařízení.  
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Kritický rozbor rozhodovací činnosti Komise ukázal, že v minulosti byl přístup 

Komise spíše netransparentní. Ustanovení Prvních leteckých pokynů nebyly zrušeny, 

přesto Komise již uplatňovala nový přístup v posuzování veřejných podpor. K samotné 

argumentaci Komise v rozhodnutí Leipzig-Halle, ve kterém Komise použila závěry 

SDEU z kauzy ADP, které se týkaly nikoliv institutu veřejné podpory, nýbrž 

dominantního postavení, má autor této diplomové práce výhrady. Názor Komise byl 

však potvrzen SDEU, a lze tak konstatovat, že na jednotném evropském trhu platí 

zásada jednou podnikem, vždy podnikem. V post-leipzig období je již Komise mnohem 

aktivnější, transparentnější. V rámci modernizace veřejné podpory bude možné určité 

kategorie letišť podřadit pod nově vznikající blokové výjimky, čímž bude odstraněna 

administrativní zátěž.  

Do budoucna bude zajímavé sledovat rozhodovací činnost Komise v režimu 

Třetích leteckých pokynů, ale také rozvoj drážní dopravy, který možná přinese 

postupnou liberalizaci na trhu drážní infrastruktury ve vztahu k páteřním železničním 

koridorům.  

 

* * * 
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Shrnutí 

Tato práce se zabývá veřejnou podporou a financováním dopravní infrastruktury 

dle práva EU. Cílem práce je zodpovědět otázky, zda je financování dopravní 

infrastruktury veřejnou podporou a pokud ano, zda bude taková veřejná podpora uznána 

za slučitelnou s vnitřním trhem. Těmito otázkami se vždy musí zabývat členské státy 

Evropské unie při rozhodování, zda uvolní finanční prostředky na konkrétní 

infrastrukturní dopravní projekt. 

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části se autor diplomové 

práce zaměřil nejprve na sektor letecké dopravy, který se od 90. let 20. století 

liberalizoval. Díky otevírání trhu soutěžním mechanismům se právě v tomto odvětví 

jako vůbec prvním začaly orgány EU zabývat kontrolou financování infrastruktur. 

Letiště přestala být vnímána jako pouhá infrastrukturní zázemí a jejich správci byli 

shledáni jako podniky ve smyslu judikatury SDEU. Proto tvoří první kapitolu historický 

exkurz do práva veřejných podpor v oblasti leteckých infrastruktur, jsou zde popsány 

zásadní rozhodní Komise a SDEU, velký důraz je kladen na analýzu rozhodnutí ve věci 

Leipzig-Halle. Dále jsou rozebrány relevantní dokumenty Evropské komise k tématu 

liberalizovaného trhu letecké dopravy ve vztahu k letecké infrastruktuře. Důležitým 

přínosem práce jsou přehledné analytické tabulky, které autor vytvořil pro lepší 

orientaci v tématu posuzování veřejných podpor do letištních infrastruktur a které 

přinášejí odpovědi na výše položené otázky. 

Na základě analýzy financování letištní infrastruktury z hlediska práva veřejných 

podpor je v části druhé proveden rozbor financování infrastruktury drážní. Autor 

diplomové práce došel k závěru, že financování rozvoje drážní infrastruktury prozatím 

nelze klasifikovat jako veřejnou podporu, trh drážní infrastruktury je odlišný od trhu 

letištní infrastruktury. Na trhu drážní infrastruktury v současnosti neexistuje 

hospodářská soutěž, a proto se na investiční podpory do železnic prozatím neuplatní 

závěry z části první, které tak platí pouze pro liberalizovaná prostředí, kde je přítomna 

soutěž správců infrastruktur.  
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Summary 

This diploma thesis deals with state aid and financing of transport infrastructure 

under the EU law. The main aim of the thesis is to answer the question, whether the 

financing of transport infrastructure is a state aid and if it so, would it be compatible 

with the internal market. Member States have to ask these questions while they are 

deciding whether they should use public funds for specific infrastructural project in 

transportation industry.  

The thesis is divided into two main parts. In the first part author is focused on 

airport transportation industry, which has been liberalized since early 90´s of 20th 

century. Thanks to the market opening the completion came in and Commission started 

to control financing of airport infrastructures. Airports were no longer recognized as an 

infrastructural facilities and their operators were found as an undertaking in the sense of 

competition judicature. That is why the first chapter is dealing with the historical 

excursus of state aid law in the field of aviation infrastructure. The author describes the 

fundamental decisions of Commission and the Court of Justice of the European Union; 

a great focus is placed on analysis of the decision on the Leipzig-Halle case. In the third 

chapter of the first part, there is a deep analysis of the relevant documents issued by 

European Commission on the topic of liberalized air transport market in relation to 

aviation infrastructure. An important contribution of this thesis are logical analytical 

grids, which were created by the author for better understanding of the problem of 

assessing state aid to aviation infrastructure and to bring answers to the above-

mentioned questions. 

On the basic of the findings form the first part, there is analytical research about 

the financing of railway infrastructure in the second part. The conclusions are as follow 

– the railway market is different from the market of aviation infrastructure, there is 

currently no competition on this market, therefore there is no state aid in presence. 

Conclusions from the first part may apply only to the liberalized environment, where 

the competition of the infrastructure managers is present. 
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