Vývojový diagram č. 1

VEŘEJNÁ PODPORA
Státní prostředky zahrnují prostředky subjektů
zřízených zákonem, prostředky právnických osob
kontrolovaných přímo či nepřímo orgány veřejné
moci (např. právnické osoby s majoritním podílem
územních samospráv), prostředky, jejichž výběr je
ukládán zákonem (např. odvody sociálního
pojištění), aj.
Podnik je jakákoliv entita bez ohledu na právní
status či způsob financování vykonávající
ekonomickou aktivitu, tj. činnost pro níž existuje
na příslušném trhu konkurence. Podnikem jsou
zpravidla podnikatelské subjekty (obchodní
společnosti, družstva, podnikající fyzické osoby,
svobodná povolání), fotbalové kluby, apod.

Podpora je poskytována
ze státních prostředků

Zvýhodní poskytnutí
podpory určité
podniky nebo určitá
odvětví výroby?

Podnikem mohou být univerzity mající vlastní
nakladatelství, příspěvkové organizace pokud
vykonávají činnost, pro kterou je na trhu
konkurence (např. vzdělávací služby) a za stejných
podmínek spolky a nadace.

Z rozhodovací
praxe
Komise
vyplývá,
že prakticky každá výhoda je způsobilá narušit
hospodářskou soutěž.

Obchod je výměna zboží, služeb včetně platebního
styku. Ovlivnění obchodu mezi členskými státy
EU je způsobeno posílením pozice příjemce
podpory, kdy je ztížena pozice jeho konkurentů
díky horší možnosti umístit na trh příslušného státu
své výrobky nebo služby. Ovlivnění obchodu je
vyvozováno v případě, kdy příjemce podpory:
1. svoji produkci exportuje či službu poskytuje
do jednoho nebo více členských států EU,
2. svoji produkci či služby neexportuje, avšak
podpora posílí vnitrostátní pozici příjemce, který
soutěží se subjekty podílejícími se na obchodu
v EU
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Nejedná se o veřejnou
podporu

ANO

Poskytnutí podpory
naruší nebo může
narušit
hospodářskou
soutěž?

NE

ANO

Ovlivní poskytnutí
podpory obchod
mezi členskými
státy EU ?

NE

ANO
Existující veřejná podpora ve smyslu čl. 1 písm.
b) Nařízení Rady (EU) č. 2015/1589:
2015/1589:
- stále účinná podpora = režimy podpor
podpor aa jednotlivé
podpory, které byly zavedeny před vstupem
Smlouvy o fungování EU v platnost a zůstávají
použitelné i po vstupu,
- schválená podpora = režimy podpory aa jednotlivé
podpory schválené Komisí nebo Radou,
- podpora, která se považuje za schválenou podle
čl. 4 odst. 6 Nařízení Rady (ES) č. 659/1999, nebo
nebo
podle čl. 4 odst. 6 Nařízení Rady (EU) č.
2015/1589 nebo před Nařízením Rady (ES) č.
659/1999, ale v souladu s tímto postupem
- podpora, která se považuje za existující podporu
podporu
podle čl. 17
17 Nařízení Rady (EU) č. 2015/1589
2015/1589
(promlčení navrácení podpory ve lhůtě 10 let),
(promlčení
- podpora, která v době, kdy začala být
uskutečňována, nevytvářela veřejnou podporu
a poté se jí stala následkem vývoje vnitřního trhu
trhu
bez toho, že by byla státem
členským
pozměněna.
státem pozměněna.

Jedná se o veřejnou podporu
ve smyslu čl. 107 odst. 1
příp. čl. 93 Smlouvy

Jedná se o
existující veřejnou
podporu?

NE

A

Podpora
de minimis - vývojový diagram
č. 3

ANO

Podporu lze poskytnout
v rámci existujících
režimů podpor
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A
Novou veřejnou podporou je ve smyslu čl. 1
písm. c) Nařízení Rady (EU) č. 2015/1589 každá
podpora,
což
znamená
režimy
podpory
a jednotlivou podporu, která není existující
podporou, včetně změn existující podpory.

Blokové výjimky jsou definovány v obecném
nařízení o blokových výjimkách (Nařízení Komise
(EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107
a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory
za slučitelné s vnitřním trhem.

Jedná se o novou
veřejnou podporu

Podporu lze
poskytnout
Jedná se o
blokovou výjimku
ve smyslu čl. 109
Smlouvy?

Do 20 pracovních dnů
od poskytnutí je nutné
informovat Komisi
za účelem zveřejnění
v Úředním věstníku EU
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Obecné výjimky slučitelné s vnitřním trhem
(veřejné podpory slučitelné) – v podmínkách
statutárního města Brna:
- podpory
sociální
povahy
poskytované
individuálním spotřebitelům za podmínky, že se
poskytují bez diskriminace založené na původu
výrobků,
- podpory určené k náhradě škod způsobených
přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými
událostmi.

Individuální výjimky, které mohou být slučitelné s
vnitřním trhem:
- podpory, které mají napomoci hospodářskému
rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní
nebo s vysokou nezaměstnaností,
- podpory, které mají napomoci uskutečnění
některého významného projektu společného
evropského zájmu anebo napravit vážnou poruchu
v hospodářství některého členského státu,
- podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých
hospodářských aktivit nebo oblastí, pokud nemění
podmínky obchodu v takové míře, jež by byla
v rozporu se společným zájmem,
- podpory, které mají napomoci kultuře a zachování
kulturního dědictví, jestliže neovlivní podmínky
obchodu a soutěže ve Společenství v míře
odporující společnému zájmu,
- jiné druhy podpor, které mohou být vymezeny
rozhodnutím Rady přijatým kvalifikovanou
většinou na návrh Komise.

Jedná se o obecnou
výjimku ve smyslu
čl. 107 odst. 2
Smlouvy?

NE

Jedná se o
individuální výjimku
ve smyslu čl. 107
odst. 3 Smlouvy?

NE

B

ANO

Notifikace
veřejné podpory
Komisí
- vývojový
diagram č. 2
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Výjimky poskytované Radou EU
Rada EU může na žádost členského státu
jednomyslně rozhodnout, že podpora, kterou tento
stát poskytuje nebo hodlá poskytnout, má být jako
výjimka z ustanovení čl. 107 Smlouvy nebo
nařízení uvedených v čl. 109 Smlouvy
považována za slučitelnou s vnitřním trhem,
jestliže mimořádné okolnosti takové rozhodnutí
odůvodňují.

Kladné vyjádření Rady
- podporu lze považovat
za slučitelnou s vnitřním
trhem

Notifikace
veřejné podpory
Komisí
- vývojový
diagram č. 2

Žádost Radě o uznání slučitelnosti
ve smyslu čl. 108 odst. 2 Smlouvy
- výjimka poskytovaná
Radou EU

Rada EU se nevyjádří do
tří měsíců od podání
žádosti
- ve věci rozhodne
Komise

Notifikace
veřejné podpory
Komisí
- vývojový
diagram č. 2

