
Právo veřejné podpory se zaměřením na ocelářský průmysl  

Abstrakt 

 

Právo veřejné podpory představuje jeden ze základních pilířů soutěžního práva. Úkolem 

tohoto odvětví je zajistit zdravé soutěžní prostředí. Zásahy státu do ekonomik podniků s sebou 

však mohou přinést vytvoření nerovných podmínek mezi konkurencí na trhu. Je tak nutné 

zajistit a vymáhat přísnou regulaci poskytování veřejných podpor státem. Práce se v první části 

zaměřuje na vysvětlení pojmu veřejné podpory dle článku 107 Smlouvy o fungování Evropské 

unie ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie. Zakázána veřejná podpora je 

poskytnuta státem nebo ze státních prostředků, přímo či nepřímo. Dále opatření musí být 

přičitatelné státu a selektivně zvýhodňovat jen některé podniky či některá odvětví. Stát se při 

poskytování podpory nechová jako rozumný soukromý investor a jeho cílem není maximalizace 

zisku, nýbrž podpora daného podniku. V poslední řadě podpora narušuje či má potenciál narušit 

hospodářskou soutěž, což negativně ovlivňuje obchod mezi členskými státy. 

 

Jestliže se u poskytnutého či plánovaného opatření objeví zmíněné znaky kumulativně, 

taková podpora je zakázána a nesmí být poskytnuta. Zákaz poskytování veřejné podpory však 

není absolutní. Práce dále pojednává o výjimkách ze zákazu poskytování veřejné podpory 

neslučitelné s vnitřním trhem. Jsou jimi podpory bagatelní, podpory de minimis a dále opatření 

vyjmutá ze zákazu přímo ustanoveními Smlouvy o fungování Evropské unie.  

 

Ocelářský průmysl je v posledních letech odvětvím zažívajícím ekonomickou krizi. Na 

evropský trh přistupují ocelářské podniky ze zahraničí, které jsou často podporovány svými 

domovskými vládami. Podniky na evropském trhu jsou tak znevýhodněné, když poskytování 

podpor má v evropském měřítku přísná pravidla, a to zvlášť v odvětví ocelářském. Přijetí 

striktních pravidel přišlo v důsledku blahobytu ocelářského průmyslu v druhé půlce minulého 

století, kdy odvětví nebylo třeba podporovat státní intervencí. Práce poukazuje na změnu 

situace a poukazuje na recentní události v právu veřejné podpory s ohledem na odvětví oceli.   
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