Vývojový diagram č. 2a

PROCES NOTIFIKACE VEŘEJNÉ PODPORY
Poskytované plnění
může zakládat
veřejnou podporu

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.

Jedná se o novou
veřejnou
podporu?

NE
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ANO

Podpora nesmí být
uskutečněna dříve než Komise
přijme rozhodnutí schvalující
tuto podporu.

Vyplnění standardního
notifikačního
formuláře

Konzultace s ÚOHS.
Notifikace probíhá
prostřednictvím stálého
zastoupení ČR při EU.

Odeslání notifikačního
formuláře Komisi
v elektronické podobě

Komise nerozhodla ve lhůtě
dvou měsíců od obdržení
úplné notifikace
Souhlas Komise s veřejnou
podporou se považuje
za udělený

Úplné notifikační
formuláře

Poskytovatel oznámí Komisi,
že veřejná podpora bude
poskytnuta

Podporu lze
poskytnout

S poskytnutím veřejné podpory
je nutné vyčkat 15 prac. dnů
od doručení oznámení Komisi,
neboť Komise může v této lhůtě
přijmout rozhodnutí.

Notifikační formuláře podle
přílohy Nařízení Komise (ES)
č. 794/2004 lze najít pod odkazem
General procedural rules na adrese
http://ec.europa.eu/competition/stat
e_aid/legislation/forms.html

Neúplné notifikační
formuláře
Komise požádá o další
informace ve lhůtě dvou
měsíců od obdržení
oznámení
Poskytovatel ve stanovené
lhůtě poskytne požadované
informace

Předběžné přezkoumání
oznámení
Rozhodnutí Komise jsou učiněna
do 2 měsíců od obdržení úplného
oznámení

B1

Pokud nejsou
doplňující dotazy
Komise zodpovězeny
ve stanovené lhůtě,
má se za to, že
notifikovaný záměr
veřejné podpory byl
předkladatelem
stažen.

Poskytovatel může být
Komisí vyzýván
opakovaně k doplnění
informací.
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Oznámená podpora
není veřejnou
podporou

Podporu lze
poskytnout

Oznámená
podpora není
veřejnou
podporou

Podporu lze
poskytnout

Rozhodnutí nevznášet
námitky
Komise nevznese žádné
pochybnosti o slučitelnosti
oznámené podpory s vnitřním
trhem

Veřejnou
podporu lze
poskytnout

Rozhodnutí zahájit formální
vyšetřovací řízení
Komise má pochybnosti
o slučitelnosti oznámené
podpory s vnitřním trhem

Postup Komise podle
čl. odst. 4, 6, 9 Nařízení
Rady (EU) č. 2015/1589.

Komise vydá rozhodnutí
ve smyslu čl. 9 Nařízení Rady
(EU) č. 2015/1589

Kladné rozhodnutí
Komise rozhodne
o slučitelnosti veřejné
podpory s vnitřním
trhem

Podmínečné rozhodnutí
Komise připojí ke kladnému
rozhodnutí podmínky, za kterých
může být veřejná podpora
považována za slučitelnou s
vnitřním trhem

Veřejnou podporu
lze poskytnout

Veřejnou podporu lze
poskytnout při dodržení
stanovených podmínek

Záporné rozhodnutí
Komise shledá
veřejnou podporu
neslučitelnou s
vnitřním trhem

Veřejnou podporu
nelze poskytnout

