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1. Úvod
Právo veřejných podpor představuje veřejnoprávní část soutěžního práva. Důvodem
striktní regulace poskytování veřejných podpor je možné narušení hospodářské soutěže
následující po netržní intervenci státu. V české akademické literatuře ani v rámci
zveřejněných závěrečných vysokoškolských prací nebylo o této oblasti, ve které se
prolíná právní řád České republiky s právem Evropské unie více než v jiných
soukromoprávních oblastech, mnoho napsáno. Navíc, oblast práva veřejných podpor
(především na unijní úrovni) se neustále vyvíjí a prodělává natolik podstatné změny, že i
práce pouze několik let staré, mohou dnes obsahovat v mnoha směrech neaktuální úpravu
pravidel poskytování veřejných podpor. Právo Evropské unie ani český právní řád
neobsahují jednotnou a kompletní definici pojmu veřejná podpora. Ten je vysvětlován
napříč nezávaznými právními akty, judikaturou Soudního dvora Evropské unie a
literaturou. Text je proto zaměřen na jednotlivé definiční znaky pojmu veřejné podpory,
které ve spojení vystihují, jaká opatření mohou být považována za zakázané veřejné
podpory. Ve chvíli, kdy je tento úkol vyčerpán, pozornost přechází na zachycení výjimek
ze zakázaných veřejných podpor neslučitelných s vnitřním trhem.
Téma veřejné podpory zvláště se zaměřením na ocelářský průmysl zdá se vysoce
relevantní, když průmysl v České republice tvoří téměř 40 % hrubého domácího produktu
a zaměstnává téměř stejné procento produktivní populace, přičemž právě průmysl
ocelářský je jeden z nejrozvinutějších na našem území.1 Hospodářská krize propuknutá
v roce 2008 navíc způsobila celosvětový pokles poptávky po oceli, jenž se odrazil
v klesajících cenách suroviny a v konečném důsledku i ve snížení konkurenceschopnosti
ocelářských společností, jejichž ekonomika krizí citelně oslabila. 2 Jak plyne z
Vyhodnocení plnění Politiky druhotných surovin České republiky za období 2014 až
20163, dovoz oceli z Číny se meziročně zvýšil o celých 75 %. Právě Čína registruje
The World Factbook [online]. Washington: Central Intelligence Agency [cit. 28. 6. 2017]. Dostupné z:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ez.html.
2
Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR na období r. 2015 – 2020 s výhledem do r. 2030 [online].
Odvětvový svaz hutnictví železa [cit. 28. 6. 2017]. Dostupné z: www.spcr.cz/images/Predikce_20152020.docx.
3
Vyhodnocení plnění Politiky druhotných surovin České republiky za období 2014 až 2016 [online].
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky [cit. 28. 6. 2017]. Dostupné z:
1
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největší nadkapacitu v objemu suroviny, kterou pak za nízké ceny vyváží do Evropy, kde
v důsledku převisu nabídky nad poptávkou klesá cena a je narušeno přirozené soutěžní
prostředí ocelářských společností vyrábějící ocel.4 V důsledku těchto událostí, a
samozřejmě pohledem širší perspektivy i v důsledku jakékoliv jiné ekonomické krize,
dochází k nutnosti intervence státu poskytnout takovým subjektům podporu v jakékoliv
formě tak, aby bylo předejito případnému snižování hrubého domácího produktu státu
v důsledku kroků neprosperujících ocelářských společností (jako omezení objemů
výroby, snižování stavu zaměstnanců apod.). Další hrozbu evropskému ocelářskému trhu
s nejvyšší pravděpodobností budou v následujících letech představovat i důsledky
vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Ocelářský průmysl ve Velké Británii
v posledních letech utrpěl velké ztráty. Zároveň ale tyto ztráty nemohly být
vykompenzovány podporou státu kvůli velice striktním unijním podmínkám jejího
poskytování do ocelářství. V jistém smyslu tedy lze očekávat, že se Velká Británie po
Číně stane konkurentem unijních ocelářských společností, kterým ze členství v Evropské
unii plynou nevýhody.
Navržené téma z výše uvedených důvodů hodnotím jako dosud nevyčerpané, aktuální a
přínosné. Pro ulehčení orientace a přehlednosti práce jsou odkazy na jednotlivé články
přizpůsobeny aktuálnímu číslování užívanému ve Smlouvě o fungování Evropské unie.
Taktéž je odkazováno pouze na rozhodování Soudního dvora Evropské unie, ačkoliv byl
v minulosti označován za Evropský soudní dvůr.

https://www.mpo.cz/assets/cz/prumysl/politika-druhotnych-surovin-cr/2016/12/II_Vyhodnoceni-plneniPDS-CR_2014-2016.pdf.
4
Více zde:
http://www.mpo.cz/assets/cz/prumysl/politika-druhotnych-surovin-cr/2016/12/Priloha5_Mandat-k-ucasti-delegace_-Rada-pro-konkurenceschopnost.pdf.
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2. Předmět a cíl práce
2.1. Obecná část
První blok diplomové práce bude pojednávat o odborném posouzení jednotlivých prvků
veřejné podpory, jinými slovy tato část bude představovat analýzu institutu veřejné
podpory ve světle práva Evropské unie a práva českého s důrazem na rozhodovací praxi
veřejných orgánů zajišťujících ochranu hospodářské soutěže. Název diplomové práce
zahrnuje pojem „veřejná podpora“. Jak však výstižně shrnuje Janků, v odborné literatuře
a judikatuře se setkáváme i s definicemi jako státní podpora, státní pomoc či subvence.5
Veřejná podpora je pojmem obsáhlejším a zahrnuje v sobě i podpory poskytnuté nepřímo
ze státních prostředků, nikoliv však státem samotným. I takové je však třeba vzít potaz
při zkoumání možného narušení soutěžního prostředí, když má potenciál zvýhodnit
soutěžitele před jeho konkurencí. Kincl poznamenává, že užívání pojmu „veřejná
podpora“ je v České republice rozšířeno díky legislativní terminologii, která plyne ze
samotného názvu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje (dále jen „zákon o úpravě
některých vztahů v oblasti veřejné podpory“).6
Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory ve svém ustanovení § 2
písm. a) odkazuje na definici veřejné podpory, jak je vymezená v článku 107 Smlouvy o
fungování Evropské Unie. Tudíž pro analýzu pojmu veřejné podpory se stává klíčovým
především vymezení definice v rámci práva Evropské unie. Díky tomuto odkazu pak
zákon předchází interpretačním nejasnostem, ke kterým dochází například při střetu
výkladu pojmu soutěžitel dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a
pojmu podnikatel, jak ho vymezuje judikatura Soudního dvora Evropské unie (dále
„Soudní dvůr“).
Článek 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“) v odstavci prvním
stanoví, že: „Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků,
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. str. 21.
6
KINCL, Michael. Praktický průvodce veřejnou podporou: vymezení pojmu a otázky související. 1. vyd.
Praha: BOVA POLYGON, 2012. 98 s. ISBN 9788072731688. str. 13.
5
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které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky
nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy,
neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak.“ Již z textu Smlouvy plynou
znaky, jež vyskytující se kumulativně78, konstituují veřejnou podporu. Taková veřejná
podpora je pak článkem 107 Smlouvy implicitně nedovolena9. V diplomové práci budou
rozvedeny jednotlivé definiční znaky dle následujících otázek:
1. Je podpora poskytnutá státem nebo ze státních prostředků?
2. Zvýhodňuje podpora dle bodu 1) určité podniky nebo určitá odvětví a je
selektivní?
3. Narušuje nebo může narušit zvýhodnění dle bodu 2) hospodářskou soutěž?
4. Je předchozími znaky ovlivněn obchod mezi členskými státy?
Zde je třeba poukázat na strohost definice veřejné podpory v čl. 107 Smlouvy. Vzhledem
k tomu bude k zodpovězení každého z definičních znaků vymezeno několik podkapitol,
k jejichž vysvětlení budou použity především výsledky rozhodovací praxe Evropské
komise (dále „Komise“) a Soudního dvora, která se dlouhodobě věnuje jednotlivým
prvkům veřejné podpory dle čl. 107 Smlouvy.
K otázce první bude vysvětleno, jaké typy podpor Smlouva myslí „jakoukoliv formou“
veřejné podpory. Dále bude pozornost zaměřena na to, které prostředky jsou považovány
za státní (popř. veřejné) a v jakých případech je přesun prostředků přičitatelný státu
v případech, kdy jsou prostředky poskytovány prostřednictvím subjektu, na který stát
přenesl výkon veřejné moci.
K otázce druhé se diplomová práce zaměří na vysvětlení pojmu podniku, zvýhodnění a
kritéria selektivity. Diplomová práce se zaměří také na posuzování opatření z hlediska

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. 5. 2002, věc C - 482/99 Francie v Komise („Stardust
Marine“), odst. 68.
8
Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 24. 7. 2003, věc C-280/00 Altmark Trans GmbH and
Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, and Oberbundesanwalt beim
Bundesverwaltungsgericht („Altmark“), odst. 74.
9
Vyplývá z rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 22. 3. 1977, věc 78/76, Steinike & Weinlig
v Německo, odst. 6.
7
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tzv. subjektu v tržním hospodářství. Veřejná podpora není zakázána, jestliže se veřejný
subjekt poskytující prostředky chová jako rozumný hospodářský subjekt v tržním
hospodářství, jinými slovy jako soukromý investor vyvíjející podnikatelskou činnost
s předem určeným cílem – maximalizací zisku. Zároveň bude popsána problematika
služeb obecného hospodářského zájmu, jenž se nepovažují za zvýhodnění dle čl. 107
Smlouvy.
K otázce třetí a čtvrté práce poukazuje prolínání znaku narušení hospodářské soutěže a
vlivu na obchod mezi členskými státy v důsledku plánované či poskytnuté podpory. Na
to navazuje vysvětlení opatření de minimis, které v důsledku nesplňuje předešlé znaky,
díky svému malému rozsahu.
Jak bylo řečeno výše, Smlouva o fungování Evropské Unie v článku 107 odstavci prvním
členským státům nedovoluje poskytovat veřejné podpory neslučitelné s vnitřním trhem.
Sekundární prameny práva se zaměřují především na úpravu výjimek z generálního
zákazu poskytování podpor. Ústředím tématem druhé části práce je proto relativní povaha
zákazu poskytování veřejných podpor a vysvětlení jednotlivých výjimek z takového
zákazu. V druhém a v třetím odstavci článku 107 Smlouvy nalezneme výčet výjimek
z generálního zákazu veřejných podpor. Jestliže podpora spadne pod některou z těchto
výjimek (popř. je schválená Komisí), ztrácí vlastnost neslučitelnosti s vnitřním trhem a
stává se dovolenou. Článek 107 odst. 2 vyjmenované podmínky, za nichž jsou zde
zmíněné tři druhy podpor vždy slučitelné s vnitřním trhem bez dalšího. Článek 107 odst. 3
pak vyčítá podpory, které za splnění určitých podmínek a schválení Komise, mohou být
považovány za slučitelné s vnitřním trhem. Blokové výjimky (jmenovitě regionální
podpora, podpora určená malým a středním podnikům, podpora přístupu malých a
středních podniků k financování, podpora výzkumu, vývoje a inovací, podpora na
vzdělávání, podpora pro znevýhodněné pracovníky a pracovníky se zdravotním
postižením, podpora na ochranu životního prostředí, podpora na náhradu škod
způsobených přírodními pohromami, podpora na širokopásmovou infrastrukturu,
podpora kultury a zachování kulturního dědictví, podpora na sportovní a multifunkční
rekreační infrastrukturu, podpora na místní infrastrukturu, podpora na regionální letiště a
přístavy) s sebou nesou výhodu toho, že je jejich poskytování administrativně
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jednoduché, když není nutná jejich notifikace u Komise, a jsou tedy dovolené bez
zdlouhavého schvalovacího řízení.
Pokud poskytnutí podpory nelze podřadit pod blokovou výjimku, výjimku de minimis ze
zákazu veřejných podpor či podporu do oblasti služeb obecného hospodářského
významu, členský stát Evropské unie povinen notifikovat. V případech, kdy je členský
stát povinen oznámit Komisi plánované poskytnutí podpory, Komise ze své úřední
povinnosti po obdržení notifikace zahájí řízení a rozhodne, zda je dané opatření veřejnou
podporou ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy, a pokud ano, zda je slučitelné s vnitřním
trhem. Poskytovatel veřejné podpory (veřejný orgán) není oprávněn opatření realizovat
do doby, než je vydáno příslušné souhlasné rozhodnutí Komise (jde o povinnost, pro
kterou je používán termín „stand-still clause“10) dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy.
2.2. Zvláštní část
Ve zvláštní části práce bude pozornost zaměřena na klíčové sekundární unijní předpisy
aplikující se na poskytování veřejných podpor v tomto konkrétním odvětví. Základní
pravidla veřejných podpor popsaná v prvním bloku diplomové práce se vztahují i na
poskytování podpor v ocelářství, avšak se svými specifiky, vzhledem k faktu, že určité
typy podpor jsou zakázány a priori jako narušující hospodářskou soutěž. Tato část práce
se bude zabývat především výjimkami ze zákazu poskytování veřejných podpor
v ocelářství.
Oblast ocelářského průmyslu, alespoň co do poskytování veřejných podpor, se vykazuje
zvláštními (více striktními) pravidly vzhledem ke skutečnosti, že se na evropském trhu
v minulosti objevoval nadbytečný objem suroviny a podpora části odvětví nebo
soutěžitele by způsobila citelné narušení soutěže v celém ocelářském průmyslu.
V minulosti téměř každá investice státu byla považována za zakázanou podporu. Proto
v devadesátých letech Komise přijala řadu opatření zakazující státní podpory v ocelářství
– krom třech výjimek – podpora vývoje, výzkumu a inovací, na ochranu životního

10

ROTH, P. M. a Vivian ROSE. Bellamy & Child European Community law of competition. 6 ed. Oxford:
Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-19-957222-9. odst. 15.077.

6

prostředí a podpora na ukončení činnosti (ta od je od roku 2002 taktéž zakázaná).
V dalších letech byla povolena také podpora na vzdělávání. V neposlední řadě se i
podpory v ocelářství posuzují optikou výjimky de minimis. To znamená, že podpory
malého rozsahu (nízkých částek) nenaplňují definiční znaky zakázané veřejné podpory
jako takové, vliv na obchod mezi členskými státy a narušení hospodářské soutěže, a tudíž
mohou být státem poskytnuty bez jakékoliv sankce ze strany Evropské unie či národních
orgánů vykonávajících dohled nad hospodářskou soutěží.
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3. Analýza definice veřejné podpory
Jak bylo uvedeno v podkapitole 2.1, třetí kapitola této práce je zaměřena na popis
definičních znaků institutu veřejné podpory. Jednotlivé definiční znaky veřejné podpory
mají základ v čl. 107 odst. 1 Smlouvy. Podrobněji jsou rozebírány jednak běžnou
rozhodovací praxí Soudním dvorem jako orgánem poslední instance rozhodujícím o
případném narušení hospodářské soutěže, které ovlivňuje obchod mezi členskými státy a
recentně vydaným sdělením Komise11 vztahujícím se k pojmu veřejné podpory, jak je
definován v čl. 107 odst. 1 Smlouvy (dále jen „Sdělení“)12, jež bylo odbornou veřejností
dlouhodobě očekáváno. Komise ve Sdělení upřesňuje a rozebírá jednotlivé definiční
znaky především z úhlů, které byly dosud nejasné a které musely být mnohdy nesourodě
interpretovány Soudním dvorem a následně nejednotně aplikovány na národní úrovni
napříč členskými státy. Zde je důležité obecně upozornit, že sdělení, která Komise
v rámci své činnosti vydává, nepředstavují všeobecně právně závazné a účinné akty
instituce Evropské unie. Přesto s ohledem na skutečnost, že Sdělení sjednocuje závazné
závěry z předchozích rozhodnutí Soudního dvora a Komise, je třeba poznamenat, že
Sdělení obsahuje názory, které jsou a pravděpodobně nadále budou osvojovány těmito
orgány, a tak se stanou v přeneseném smyslu závaznými právě prostřednictvím následné
rozhodovací praxe užívající Sdělení jako podporu tam uvedených závěrů. Úkolem
Sdělení je podat jednoduché a jasné doporučení subjektům disponujícími se státními
prostředky tak, aby ty byly schopny relevantně zanalyzovat případy, kdy veřejná podpora
může být poskytnuta bez nutnosti předchozího souhlasu Komise.
Článek 107 Smlouvy v prvním odstavci vymezuje státní podporu neslučitelnou s vnitřním
trhem, a tedy zakázanou, jako podporu poskytovanou v jakékoliv formě státem nebo ze
státních prostředků v případě, kdy taková podpora narušuje nebo má potenciál narušit
hospodářskou soutěž prostřednictvím zvýhodnění určitého podniku nebo určitého
výrobního odvětví. Na unijní úrovni je pak nezbytnou podmínkou zákazu takové podpory
samozřejmě také přítomnost vlivu na obchod mezi členskými státy. Česká právní úprava

Guidance on the notion of State aid [online]. [cit. 19. 12. 2017]. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html.
12
Sdělení Komise (EU) o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské
unie (Úřední věstník C 262/1, 19. 7. 2016, bod 2).
11
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místo explicitního vymezení pojmu veřejná podpora přímo v zákoně odkazuje na čl. 107
Smlouvy.13 Zaměření pozornosti na výkladovou praxi evropských institucí se tak jeví
jako zásadní pro hodnocení práva veřejných podpor.
Takový závěr dále podporuje skutečnost, že zákon č. 215/2004 Sb. o úpravě některých
vztahů v oblasti veřejné podpory, jak již plyne z jeho názvu, je předpisem upravující
pouze některé vztahy v oblasti veřejné podpory. Zároveň se zákonodárce zaměřil
především na výkon státní správy v oblasti veřejné podpory, působnost Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže a také koordinaci součinnosti České republiky s Komisí.14
Zákonu tedy chybí přesné definice či důkladnější popis práv a povinností poskytovatelů
a příjemců veřejné podpory. V důsledku toho je právo veřejné podpory v České republice,
z pohledu legislativní stránky, z majoritní části ovlivněno právě unijní úpravou.
Poskytování podpory státem ve své podstatě zakázané není. Článek 107 Smlouvy, a
v důsledku toho i zákon o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory, popisuje, jakých
vlastností musí podpora ze strany státu nebo ze státních prostředků dosáhnout, aby se na
ní pohlíželo jako na právem zakázanou. V ostatních případech lze říci, že podpora
nezasahuje do přirozeného soutěžního prostředí mezi soutěžiteli a není důvodu na
takovou uvalovat nezbytné restrikce. V následujícím textu je proto přistoupeno rovnou
k vysvětlení jednotlivých znaků veřejné podpory neslučitelné s vnitřním trhem, a tedy
podpory nedovolené.
Jak plyne z výše uvedeného, především pak z čl. 107 Smlouvy, v následujících
podkapitolách budou rozebírány jednotlivé definiční znaky nedovolené veřejné podpory.
Veřejná podpora je zakázaná pouze na základě kumulativního naplnění každého
z následujících znaků:

-

Podpora je poskytnutá přímo či nepřímo ze státních prostředků a zároveň je takové
opatření přičitatelné státu.

13
14

Ustanovení § 2 písm. a) zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory.
Ustanovení § 1 zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory.
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-

Podpora představuje výhodu, kterou by podnik bez zásahu státu a za běžných
podmínek nezískal. Zároveň je podpora poskytnuta selektivně tak, že zvýhodňuje
jen některé podniky či některá odvětví.

-

Podpora narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž.

-

Podpora ovlivňuje obchod mezi členskými státy.

3.1. Podpora poskytnutá státem nebo ze státních prostředků
Jak již plyne ze samotného sousloví „veřejná (resp. státní) podpora“, mezi plánovanou či
již poskytnutou podporou a státem je nezbytné nalézt určitou vazbu.15 V opačném případě
nepůjde o podporu ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy. První z kumulativních podmínek
existence veřejné podpory je existence takového opatření poskytnutého státem, přímo či
nepřímo, v jakékoliv formě a zároveň přičitatelnost podpory státu. Následující odstavce
zpočátku popisují, jaké typy podpor Smlouva považuje za „jakoukoliv formu“ veřejné
podpory. Dále bude vysvětleno, které prostředky jsou považovány za státní (popř.
veřejné) a v neposlední řadě bude pozornost zaměřena na to, v jakých případech je přesun
prostředků přičitatelný státu.
3.1.1. Jakákoliv forma veřejné podpory
Ačkoliv článek 107 Smlouvy pouze nepřímo zakazuje jakoukoliv formu veřejné podpory
(za splnění dalších kumulativních podmínek), judikatura Soudního dvora dávno uzavřela,
že poskytnuté zvýhodnění musí mít formu přímého či nepřímého převodu státních
prostředků.16 Pokud s sebou zásah státu do soutěžního prostředí, byť bez úmyslu, přináší
prospěch určitému podniku nebo odvětví, nemá to automaticky za následek shledání
zakázané veřejné podpory. Tak tomu bylo ve zmíněných případech Sloman Neptum a
Kirsammer-Hack, kde se Soudní dvůr odvrátil od svých předchozích závěrů, a
konstatoval, že veřejná podpora musí být spojena s přímým či nepřímým převodem
státních prostředků (ať už v jakékoliv formě). Na opatření státu zasahující do soutěžního

Poprvé vyjádřeno při posuzování nastavení minimálních cen pro alkohol v rozhodnutí Soudního dvora
ze dne 24. 1. 1978, věc 82/77, Openbaar Ministerie of the Kingdom proti Jacobus Philippus van Tiggele.
16
Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 17. 3. 1993, spojená věc C – 72/91 a C – 73/91, Sloman Neptum
Sloman Neptun Schiffahrts AG proti Seebetriebsrat Bodo Ziesemer der Sloman Neptun Schiffahrts AG,
odst. 19 a rozhodnutí Soudního dvora ze dne 30. 11. 1993, věc C – 189/91, Petra Kirsammer-Hack v Nurhan
Sidal, odst. 16-18.
15
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prostředí nebude pohlíženo jako na nedovolenou veřejnou podporu, jestliže opatření není
spojeno s převodem státních prostředků.
Veřejná podpora je konceptem mnohem širším než poskytování dotací, ačkoliv dotace
mohou být nejčastější formou veřejných podpor plynoucích ze strany státu či ze státních
prostředků. Článek 107 Smlouvy však v sobě zahrnuje i jakékoliv další přímé a nepřímé
opatření. K šíři formy veřejných podpor se Soudní dvůr vyjádřil ve věci
Steenkolenmijnen17. Podstata podpory leží v jejím smyslu a od dotace se liší v tom, že
nepředstavuje pouze přesun prostředků ve prospěch podniku, ale zároveň i další zásahy,
v jakékoliv formě, snižující náklady, které by podnik obvykle nesl v rámci svého
rozpočtu. Z recentní činnosti Soudního dvoru plyne potvrzení dříve vykládaného
konceptu veřejné podpory.18 Zde bylo připomenuto, že osvobození od platby poplatku
představuje státní podporu, i když opatření nezahrnuje převod věřených prostředků.19
Podpora spočívá v tom, že se dotčené státní orgány vzdají příjmů, které by jim za jiných
okolností plynuly.
Z pojmu veřejné podpory by se dalo usuzovat, že poskytnuté zvýhodnění se musí
promítnout v aktivní stránce finančního hospodaření podniku, tedy ve zvýšení aktiv.
Veřejné podpory však mohou být poskytnuty ve dvou formách – jak pozitivní, tak
negativní.20 Jestliže jsou prostředky státem přislíbeny či převedeny přímo ve formě
například dotací, půjček, úvěrů, investic či záruk, jedná se o pozitivní veřejnou podporu,
jinými slovy o podporu poskytnutou přímo. Negativní (nepřímá) veřejná podpora
zahrnuje vzdání se prostředků, které by jinak představovaly státní příjmy, jak je tomu
například u osvobození od daní či poskytnutí služby nebo prodeje zboží za jinou než tržní
cenu. Takové výhody zbavují podnik ekonomické zátěže a snižují náklady podniku, které
jsou s ním neodmyslitelně spjaty.21 V konečném důsledku má negativní forma veřejné
podpory obdobné účinky a charakter jako podpora v pozitivní formě. Jak je podotknuto
Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 23. 2. 1961, věc 30 – 59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen
v Limburgu proti High Authority of the European Coal and Steel Community.
18
Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 17. 11. 2009, věc C – 169/08, Presidente del Consiglio dei Ministri
proti Regione Sardegna.
19
Tamtéž, odst. 57.
20
Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 20. 11. 2003, věc C – 126/01, Ministère de l'Économie, des Finances
et de l'Industrie proti GEMO SA, odst. 28.
21
Tamtéž.
17
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v rozhodnutí GEMO SA22, opatření je definováno právě svými účinky, nikoliv důvody či
záměry, které vedly stát k poskytnutí podpory.
Jak ostatně vyplývá z již řečeného, není možné, aby existoval uzavřený seznam forem
veřejných podpor.23 Kincl shrnuje nejčastěji se vyskytující formy veřejných podpor,
avšak taktéž podotýká, že nelze očekávat oficiální seznam forem podpor neslučitelných
s vnitřním trhem z důvodných obav před obejitím pravidel ze strany poskytovatelů
podpor.24 Vytýká především pozitivní formy veřejných podpor – dotace, státní či veřejné
záruky, navyšování základního kapitálu, kapitalizaci pohledávek, prodeje majetku za
zvýhodněnou cenu, odklady splatnosti kupních cen, zvýhodněné nájemné, zvýhodněný
úvěr a v neposlední řadě daňové úlevy.
3.1.2. Stát a státní prostředky
Výklad pojmů „státem nebo ze státních prostředků“ během času prošel zásadním
vývojem. Jak popisuje Malíř25, judikatura Soudního dvora se v 80. letech přikláněla
k alternativnímu výkladu výše zmíněných pojmů s tím, že podpora mohla být přičitatelná
státu i v případech, kdy opatření nebylo financováno ze státních prostředků. Zásadním
rozhodnutím odvracejícím se od extenzivního pojetí pojmů, jehož závěry dodnes
představují oporu pro pochopení jejich významu, se stalo rozhodnutí ve věci Preussen
Elektra AG.26 V tomto případě stát stanovil minimální výkupní cenu elektrické energie
z obnovitelných zdrojů pro soukromé poskytovatele elektrické energie a Soudní dvůr v
něm uzavřel, že aby opatření představovalo veřejnou podporu, nepostačuje pouhé
shledání vazby (přičitatelnosti) mezi státem a posuzovaným opatřením, ale zároveň
opatření musí zatěžovat veřejné prostředky.27 Přičitatelnost podpory státu (vedle zatížení

Tamtéž, odst. 34.
JONES, Alison, SUFRIN B.E. EU competition law: text, cases, and materials. 4th ed. Oxford: Oxford
University Press, 2011. ISBN 978-0-19-957273-1. s. 7.
24
KINCL, op. cit., str. 49.
25
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 978-80-87439-11-1. str. 48.
26
Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. 3. 2001, věc C – 379/98, PreussenElektra AG v Schhleswag AG,
odst. 58.
27
V případě německé právní úpravy však k naplnění konstitutivních znaků veřejné podpory nedošlo, neboť
příslušným stanovením minimální výkupní ceny nedošlo k zatížení veřejných rozpočtů.
22
23
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veřejných financí) je tak nezbytným a kumulativním prvkem v existenci zakázané veřejné
podpory (více v podkapitole 3.1.3).
Veřejnou podporu zakázanou dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy mohou představovat pouze
podpory, které mají svůj původ ve státních prostředcích, bez ohledu na to, zda jsou
poskytnuty státem přímo či nepřímo.28 Pojem stát a potažmo subjekty spadající do jeho
rámce je vykládán Soudním dvorem poměrně extenzivně.29 V rozhodnutí ve věci
Německo v. Komise30 Soudní dvůr zakotvil, že čl. 107 odst. 1 Smlouvy je zaměřen na
jakoukoliv podporu financovanou ze státních prostředků. Z toho vyplývá, že na podporu
poskytnutou regionálními či lokálními organizačními složkami státu je pohlíženo stejnou
optikou jako na podporu poskytnutou státem přímo. Kincl31 pak shrnuje, že pojmu „stát“
v posuzování veřejných podpor odpovídá pojem „veřejná správa“, kam lze podřadit nejen
centrální vládu a jí řízené instituce, ale i jiné státní orgány a orgány územních samospráv.
V rámci české zákonné úpravy se nesetkáváme s pojmem „stát“, nýbrž ho nahrazuje
pojem „poskytovatel veřejné podpory“, jak ho zakotvuje zákon o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory v ustanovení § 2 písm. c).
Není však nezbytným pravidlem, aby veřejná podpora byla poskytnuta státem samotným.
V praxi může docházet k podpoře podniků ze strany nestátního útvaru, na který má stát
vliv či nad nímž vykonává kontrolu. Z tohoto důvodu čl. 107 odst. 1 Smlouvy zahrnuje i
poskytování podpor ze státních prostředků, při splnění dalších kritérií, jako neslučitelné
s vnitřním trhem. Zároveň se při posuzování pravidel poskytování podpor nedělá rozdílu
mezi podporou poskytnutou státem a podporou poskytnutou ze státních prostředků, kde
není rozhodná ani právní forma ani charakter vlastnictví subjektu. Typickým příkladem
nestátních útvarů jsou veřejné a privátní instituce založené a kontrolované státem za
účelem přerozdělování veřejných podpor.32

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 20. 11. 2003, věc C – 126/01, Ministère de l'Économie, des Finances
et de l'Industrie proti GEMO SA, odst. 23.
29
BACON, Kelyn. European Union law of state aid. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. ISBN
978-0-19-966506-8.str. 63.
30
Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 14. 10. 1987, věc C – 248/84, Německo v. Komise, odst. 17.
31
KINCL, op. cit., str. 16.
32
Tamtéž, str. 17.
28
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Povahou státních prostředků se zabývalo i rozhodnutí Air France v. Komise33 posuzující
opatření francouzské vlády, na základě kterých plynuly veřejné prostředky do rozpočtu
soukromoprávní letecké společnosti Air France. V něm bylo stanoveno, že se za státní
prostředky považují veškeré zdroje veřejného sektoru (i v případě, že nejsou poskytnuty
přímo vládou či ústředními orgány)34. Subjekt poskytující výhodu společnosti Air France
byl pod dohledem a zárukou legislativního orgánu, jeho činnost (včetně správy veřejných
prostředků) byla upravena zákonnými pravidly a jeho hlavní představitelé byli jmenováni
prezidentem republiky. Soud uzavřel, že zmíněné faktory jsou dostačující k určení, že
zprostředkující subjekt je součástí veřejného sektoru a že ačkoliv investice nebyla
výsledkem schvalovacího procesu státu (vlády), opatření konstituuje nedovolenou
veřejnou podporu.
V některých dalších případech však mohou být i zdroje soukromých subjektů považovány
za veřejné prostředky, jestliže orgán veřejné moci zasahuje do vymezení opatření a
způsobu financování. Tak bylo judikováno v případě Francie a další v. Komise.35
Francouzské organizace producentů ovoce a zeleniny obdržely v průběhu několika let
příspěvky od provozního fondu, který byl spravován výbory vytvořenými organizacemi
farmářů. Fond byl zčásti financován dobrovolnými příspěvky farmářů, zčásti
spolufinancován veřejnou průmyslovou a obchodní institucí vykonávající činnost pod
dozorem státu. Tribunál potvrdil rozhodnutí Komise a stanovil, že relevantním kritériem
pro posouzení existence veřejných financí je stupeň zásahů veřejného orgánu do
dotčeného opatření a způsob financování takového opatření, a to bez ohledu na původní
zdroj financí. Podpory farmářům plynoucí z fondu tedy představovaly (neohlášenou)
státní podporu neslučitelnou s vnitřním trhem. Jinými slovy (zčásti) původně soukromá
povaha prostředků nebrání tomu, aby takové byly považovány za státní prostředky36 a je
nutné zkoumat i míru zasahování veřejného orgánu do vymezení podpor a způsob jejich
financování.

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 12. 12. 1996, věc T – 358/94, Air France v. Komise.
Tamtéž, odst. 56.
35
Rozsudek Tribunálu ze dne 27. 11. 2012, spojené věci T – 139/09, T – 243/09, Francie a další v. Komise.
36
Obdobně viz Air France v. Komise, op. cit. sub. 30.
33
34
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Z předešlého vyplývá, že pod podpory poskytované státem nebo ze státních prostředků
ve smyslu čl. 107 Smlouvy lze podřadit podpory poskytnuté státem samotným nebo
nestátní institucí, nad níž stát vykonává určité pravomoci. Jak bude popsáno níže,
i prostředky poskytnuté veřejnými podniky mohou být přičitatelné státu a v takovém
případě budou představovat opatření, nad kterými stát vykonává kontrolu37.
3.1.3. Přičitatelnost
Další podmínkou existence veřejné podpory neslučitelné s vnitřním trhem je
přičitatelnost takového opatření státu.38 Kritérium přičitatelnosti neplyne přímo z čl. 107
Smlouvy, vyvinulo se z ustálené rozhodovací praxe Soudního dvora.39 Situace, kdy orgán
veřejné moci přijme takové opatření, které adresuje podporu přímo určitému podniku či
odvětví, lze ze zásady hodnotit jako poskytnutí podpory státem.40 Jak plyne z rozhodnutí
AirFrance v. Komise41, opatření je přičitatelné státu i v případě, kdy orgán veřejné moci
přenese výkon svých pravomocí, resp. své uvážení ohledně poskytování výhod, na jiné
soukromé či veřejnoprávní subjekty. V konečném důsledku je tak rozhodujícími faktorem
veřejný původ podpory, a nikoliv právní povaha poskytujícího subjektu.
Problematickou oblastí v otázce přičitatelnosti opatření státu je poskytování zvýhodnění
prostřednictvím veřejných podniků. Pojem veřejný podnik evropská legislativa definuje
následně jako „jakýkoliv podnik, nad nímž může veřejná moc přímo nebo nepřímo
vykonávat rozhodující vliv vlastnictvím takového podniku, svou finanční účastí v něm
nebo pravidly, jimiž je řízen“.42 Vzhledem ke skutečnosti, že mezi veřejnými podniky a
státem, resp. orgány veřejné moci existují úzké vazby, ať už finanční či institucionální,
nelze předem vyloučit, že výhoda poskytnutá veřejným podnikem je vyňata z pravidel
poskytování veřejné podpory a jejího zákazu. Zároveň však plyne z rozhodnutí Stardust

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. 5. 2002, věc C - 482/99, Francie v. Komise.
Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 13. 2. 2003, věc C – 409/00, Španělsko v. Komise, odst. 47.
39
Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 20. 11. 2003, věc C – 126/01, Ministère de l'Économie, des Finances
et de l'Industrie proti GEMO SA, odst. 24.
40
Sdělení Komise (EU) o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské
unie (Úřední věstník C 262/1, 19. 7. 2016, bod 39).
41
Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 12. 12. 1996, věc T – 358/94, Air France v. Komise, odst. 68.
42
Směrnice Komise (ES) ze dne 16. listopadu 2006 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy
a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků, čl. 2 písm. b).
37
38
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Marina43, že vliv státních orgánů na rozhodnutí veřejného podniku poskytnout zakázanou
veřejnou podporu je velice těžké prokázat. Nelze tak bez dalšího předpokládat, že
opatření přijatá veřejnými podniky v podobě forem státních podpor, budou v konečném
důsledku naplňovat definici státní podpory neslučitelné s vnitřním trhem ve smyslu
čl. 107 Smlouvy. Soudní dvůr v rozhodnutí Stardust Marine vyjmenoval ukazatele,
pomocí nichž lze odvodit, zda předmětné opatření lze přičítat státu:
a) skutečnost, že předmětný orgán nemohl přijmout opatření, aniž by vzal v potaz
požadavky orgánů veřejné moci,
b) existence prvků organické povahy, které spojují veřejný podnik se státem,
c) skutečnost, že veřejný podnik, prostřednictvím něhož byla podpora poskytnutá,
byl povinen vzít v potaz pokyny orgány veřejné moci,
d) stupeň integrace podniku do veřejné správy,
e) povaha činnosti veřejného podniku a výkon jeho činnosti na trhu za normálních
podmínek soutěže s ostatními soukromými subjekty,
f) právní charakter podniku (zda podnik podléhá veřejnému či obecnému
obchodnímu právu),
g) stupeň dohledu vykonávaného orgány veřejné moci nad vedením veřejného
podniku,
h) jakýkoliv další ukazatel svědčící o zásahu orgánů veřejné moci do přijetí opatření
či nepravděpodobnost absence takového zásahu, s ohledem na rozsah, obsah a
podmínky daného opatření.
K bodu f) však Soudní dvůr poznamenal, že pouhá skutečnost založení veřejného podniku
ve formě kapitálové společnosti podle obecného práva není dostatečným důkazem pro
vyloučení přičitatelnosti opatření státu. Ve světle Stardust Marine je třeba hodnotit
pozdější rozhodnutí z roku 2004 ve věci Pearle.44 Nizozemská profesní organizace (jako
veřejný subjekt podléhající veřejnému právu a pravidlům umožňujícím svým členům
uložit povinné účelové příspěvky na organizaci) v Nizozemí financovala reklamní
kampaň pro optické odvětví. Prostředky pro kampaň byly vybrány na základě uvalení

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 15. 7. 2004, věc C – 345/02, Pearle BV a další v Hoofdbedrijfschap
Ambachten.
44
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účelových příspěvků na soukromou asociaci optiků. Soudní dvůr neshledal prvek
přičitatelnosti takového opatření státu, neboť funkce profesní organizace spočívala pouze
ve výběru a přerozdělení vybraných financí pro v zásadě obchodní účely a nizozemské
veřejné orgány (resp. profesní organizace) neměly možnost zasáhnout do takto
nastaveného systému, když kampaň byla organizována soukromou asociací optiků.
V tomto případě sloužila veřejná profesní organizace jako pouhý nástroj pro vybírání a
použití shromážděných příspěvků, které ani zčásti netvořily prostředky poskytnuté
státem. Takové opatření tedy nenaplňuje znaky veřejné podpory a členské státy nemají
povinnost oznamovat jeho realizaci Komisi.
3.2. Zvýhodnění určitých podniků nebo určitých odvětví a selektivita veřejné
podpory
Zvýhodňující opatření směřující selektivně vůči podnikům či určitým odvětvím ze strany
státu lze hodnotit jako nedovolené dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy. Realizace takového
opatření má potenciál být povolena, jestliže se veřejný subjekt poskytující prostředky
chová jako rozumný hospodářský subjekt v tržním hospodářství, jinými slovy jako
soukromý investor vyvíjející podnikatelskou činnost s předem určeným cílem –
maximalizací zisku.
3.2.1. Pojem podnik a odvětví
Dalším z klíčových termínů pravidel poskytování podpor (a soutěžního práva obecně) je
pojem podnik (angl. undertaking). Opatření lze zkoumat pohledem práva veřejných
podpor pouze za předpokladu, že adresátem opatření je podnik. Důležitost vymezení
podniku tedy tkví ve faktu, že na subjekty, které nejsou podniky, následně nelze aplikovat
čl. 107 Smlouvy. Oddíl Smlouvy o státních podporách pojem podnik blíže nevysvětluje
a s jeho definicí se nesetkáme ani v ostatních ustanoveních Smlouvy. Proto je nutné
obrátit se na ustálenou rozhodovací praxi Soudního dvora.
Klíčovým rozhodnutím ke koncepci podniku v evropském soutěžním právu představuje
rozhodnutí ve věci Höfner a Elsner, kde Soudní dvůr rozhodl, že podnikem je každá
jednotka vykonávající hospodářskou činnost bez ohledu na svou právní formu či způsob
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financování.45 Dokonce i několik osob, právnických či fyzických, může tvořit jednu
hospodářskou jednotku, jestliže mezi takovými existují funkční vazby.46 V tomto případě
šlo o několik subjektů kontrolovaných jedinou fyzickou osobou. Soudní dvůr uzavřel, že
takový shluk subjektů, mezi nimiž ani reálně nemůže existovat soutěžní prostředí, tvoří
hospodářskou jednotku. Ta se tedy skládá z jednotné organizace osobních, hmotných i
nehmotných složek a dlouhodobě sleduje určitý ekonomický cíl.47
V judikaturních závěrech lze pozorovat důraz na hospodářskou činnost podniku.
Hospodářskou činnost Soudní dvůr hodnotí extenzivně jako jakoukoliv činnost, která
spočívá v nabízení zboží nebo služeb na určitém trhu.48 Podmínkou hospodářské činnosti
ovšem není její ziskovost.49 Smyslem soutěžního práva je ochrana soutěžního prostředí,
a jestliže neziskové subjekty vykonávají hospodářskou činnost, jsou považovány za tržní
subjekty. Takové tedy bezpochyby mají vliv na soutěžní prostředí, a proto musí podléhat
pravidlům poskytování veřejných podpor stejně jako podniky činné za účelem dosažení
zisku. Ačkoliv tedy neziskový charakter subjektu může v konkrétním případě svědčit o
neekonomických cílech subjektu, tzn. absenci hospodářské činnosti, taková skutečnost
sama osobě neimplikuje, že jde o podnik nevykonávající hospodářské činnosti.50
Rozhodujícím faktorem je tedy vykonávána činnost subjektu přijímacího podporu,
nikoliv jeho právní charakter.51 Unijní právo tímto postojem uplatňuje funkční přístup
k výkladu pojem podnik – ten se odvíjí od materiálního znaku (hospodářské činnosti
subjektu přijímacího výhodu).52 Kincl rovněž dodává, že neexistuje pevně daný seznam
subjektů, které by se daly apriori považovat za podniky, a proto je v zásadě v
téměř každém případě nutné zkoumat, zda má činnost subjektu ekonomickou povahu.

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 23. 4. 1991, věc C – 41/90, Klaus Höfner and Fritz Elser v Macrotron
GmbH, odst. 21.
46
Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 12. 7. 1984, věc 170/83, Hydrotherm Gerätebau GmbH v Compact
del Dott. Ing. Mario Andreoli & C. Sas, odst. 11.
47
Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 10. 3. 1992, věc T – 11/89, Shell International Chemical Company
Lted v Komise, odst. 211.
48
Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 16. 6. 1987, věc C – 118/85, Komise v Itálie, odst. 7.
49
Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 10. 1. 2006, věc C – 222/04, Ministero dell´Economia e delle Finanze
v Cassa di Risparmio di Firenze a další, odst. 123.
50
MALÍŘ, op. cit., str. 77.
51
KINCL, op. cit., str. 20.
52
MALÍŘ, op. cit., str. 75.
45
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Recentní potvrzení výše uvedených závěrů lze najít v rozsudku Soudního dvora ve věci
AceaElectrabel53. Stanovení, zda určitý subjekt je podnikem dle unijního práva a rovněž
zda určité subjekty tvoří hospodářskou jednotku, stává se významným při určování,
jakým způsobem bude zakázaná veřejná podpora navracena a kým. V případě
AceaElectrabel se společnost AEP domáhala zrušení rozhodnutí o zamítnutí poskytnutí
státní podpory. Společnost ACAE dříve využívala režimů podpor, které byly následně
prohlášeny za protiprávní a neslučitelné se společným trhem a zároveň nebylo doloženo,
že by společnost ACAE tyto prohlášené nezákonné podpory vrátila státu. Společnost
ACAE sice provedla restrukturalizaci se společností Electrabel, ale fakticky ovlivňovala
další řízení společnosti AEP (ACEA mohla fakticky blokovat její rozhodnutí), a to i přes
její funkční samostatnost. Tyto společnosti tak tvořily jednotný soudržný celek.
Soudní dvůr odkazoval v AceaElectrabel na svou předešlou judikaturu ve věci
Intermills54 a Cassa di Risparmio di Firenze a další55. Z rozhodnutí Intermills vyplývá,
že nové založené společností, s právní subjektivitou odlišnou od právní subjektivity
dřívější společnosti, tvoří i po restrukturalizaci jednu skupinu (s ohledem na poskytování
státních podpor), jestliže dřívější společnost je účastna v nově založených společnostech.
Zároveň Soudní dvůr dodal, že tato skupina může představovat jednu hospodářskou
jednotku, pokud vytváří soudržný celek z průmyslového a finančního hlediska.
Dalším důležitým závěrem zmíněného rozsudku lze pozorovat v obecném varování
Soudního dvora na možné obcházení pravidel vracení protiprávních podpor. Při
posuzování vracení protiprávních podpor ze strany Komise je dostačující, aby prokázala
nebezpečí, že dojde k vyhýbání se příkazu k vrácení a neleží na ní důkazní břemeno
prokázání takového cíle. Tímto pravidlem má býti předcházeno vytváření struktur
společností, jejichž účelem by bylo vyhýbání se vrácení protiprávní podpory. 56

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 16. 12. 2010, věc C – 480/09 P, AceaElectrabel Produzione SpA
v Komise.
54
Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. 11. 1984, věc 323/82, SA Intermills v Komise, odst. 11 a 12.
55
Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. 1. 2006, věc C – 222/04, Ministero dell´Economia e delle Finanze
v Cassa di Risparmio di Firenze, odst. 112 a 118.
56
Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 16. 12. 2010, věc C – 480/09 P, AceaElectrabel Produzione SpA
v Komise, odst. 59.
53
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O veřejných podnicích bylo již hovořeno v předchozí kapitole jako o možných
poskytovatelích státních podpor. Nicméně veřejný podnik může stát rovněž v pozici
příjemce podpory. Takový závěr je podpořen i samotnou Smlouvou, která v článku 106
prvním odstavci uvádí, že veřejné podniky podléhají ustanovením Smlouvy týkajících se
státních podpor. Podle čl. 106 odst. 2 Smlouvy výjimku z tohoto pravidla tvoří skupina
podniků pověřených zajišťováním služeb obecného hospodářského zájmu nebo podniků
fiskálního monopolu, jenž podléhají pravidlům uvedeným ve Smlouvě, jen jestliže
uplatnění takových pravidel nebude bránit právně nebo fakticky plnění jim svěřených
zvláštních úkolů. Kincl57 shrnuje, že touto optikou lze pod příjemce podpor podřadit
organizační složky státu, ale také orgány územní či profesní samosprávy nebo ústavně
nezávislé subjekty a také všechny jejich složky, pokud má jejich činnost ekonomický cíl.
Malíř vysvětluje rozdíl mezi výhodou poskytnutou určitému podniku a určitému odvětví
výroby. Odvětví výroby je nadřazený pojem a rozdíl je pouze formální, když pojem
odvětví výroby se uplatňuje za situace, kdy výhoda směřuje celé kategorii podniků
aktivních v určitém hospodářském odvětví, nikoliv jen jednomu z nich.58
3.2.2. Pojem zvýhodnění
Jak již bylo řečeno výše, výhoda může býti poskytnuta jak v pozitivní, tak negativní
formě. Může tedy spočívat jak v poskytnutí financí (např. v podobě úvěru), tak
v odpuštění finanční zátěže, se kterou by se podnik jinak musel potýkat (např. osvobození
od daní). Pojem výhody spočívá ve skutečnosti, že bez zásahu státu by podnik za běžných
podmínek na trhu, takovou výhodu nebyl schopen získat. Přijmutím podpory získává
podnik komparativní výhodu oproti ostatním tržním subjektům. Pro stanovení, zda
výhoda byla poskytnuta státem v souladu s tržními podmínkami, se využívá testu
subjektu v tržním hospodářství. Ten odpovídá na otázku, zda se stát při poskytování
podpory zachoval stejně jako by se zachoval jakýkoliv jiný tržní subjekt a zda stát
nepřekročil meze tržního uvažování. Test bude podrobněji popsán v následující
podkapitole. Druhým principiálním znakem výhody jako nedovolené veřejné podpory je
její selektivita, která bude taktéž blíže vysvětlena níže. Selektivita spočívá ve skutečnosti,
57
58

KINCL, op. cit., str. 79.
MALÍŘ, op. cit., str. 74.
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že výhoda je poskytnuta pouze některému podniku, skupinám podniků či určitému
odvětví, a to v rozporu s běžnými tržními podmínkami.
Při úvahách o povaze zvýhodnění je třeba mít na paměti, že se nezkoumá příčina ani
záměr poskytnutí výhody státem, ale pouze jeho konečný důsledek na finanční situaci
podniku. Jak však vyjmenovává Sdělení59, v určitých případech je existence zvýhodnění
vyloučena i v případě, že pozitivně ovlivňuje rozpočet podniku, jak je tomu při vrácení
nezákonně vybraných daní, náhrady škody způsobené státem či náhrady za vyvlastnění.
V těchto situacích je však zřetelně vyvážena poskytnutá výhoda a určitý zásah státu do
vnitřních poměrů podniku, který měl v konečném důsledku negativní vliv na jeho
hospodaření.
3.2.3. Pojem subjektu v tržním hospodářství
Kritérium chování subjektu na trhu je vodítkem pro posouzení, zda se subjekt poskytující
výhodu ze státních prostředků zachoval tak, jak by se zachoval ve stejné situaci a za
stejných podmínek kterýkoliv jiný tržní subjekt, a tedy zda je jeho rozhodnutí
odůvodnitelné a vyjmuté ze zákazu poskytnutí zvýhodnění. Rozhodnutí ve věci Air
France v. Komise60 relevantně zaznamenalo, že test subjektu v tržním hospodářství plyne
z principu rovného zacházení mezi veřejným a soukromým sektorem, podle něhož státem
poskytnutý kapitál nebude považován za nedovolenou veřejnou podporu, jestliže byl
poskytnut v souladu s běžnými tržními podmínkami.61
Dle povahy jednotlivých hospodářských aktivit pak rozlišujeme kritéria soukromého
investora, věřitele a prodávajícího. Historický základ těmto kritériím položila Komise ve
Sdělení Komise o účasti orgánů veřejné moci na kapitálu podniků62. Malíř poznamenává,
že princip soukromého investora se vyvinul v souvislosti s diskuzemi, zda by se členské

Sdělení Komise (EU) o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské
unie (Úřední věstník C 262/1, 19. 7. 2016, bod 71).
60
Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 12. 12. 1996, věc T – 358/94, Air France v. Komise.
61
Tamtéž, odst. 70.
62
Public authorities´ holdings in company capital [online]. Bulletin Evropských společenství č. 9 ze dne
17. 9. 1984 [cit. 29. 10. 2017]. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/transparency_extract_en.pdf.
59
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státy měly podílet na základním jmění veřejných podniků.63 Komise ve zmíněném sdělení
stanovila, že při posuzování, zda v takových případech půjde o zakázané veřejné podpory,
musí být uplatněn korektiv a jednání státu poskytujícího prostředky je nutno posuzovat
optikou jednání soukromého investora za běžných tržních podmínek. Jak je vidět
z pozdějších rozhodnutí Soudního dvora, ten zmíněný přístup převzal a začal využívat ve
své rozhodovací praxi. Ačkoliv byl tedy princip původně přijat jako měřítko pro
posuzování kapitálových injekcí, a to především do veřejných podniků, Soudní dvůr si
ho velice rychle osvojil pro posuzování jakýchkoliv výhod poskytovaných členskými
státy podnikům či odvětvím.
V recentním rozsudku ve věci EDF v. Komise Tribunál připomíná, že zásah orgánů
veřejné moci do kapitálu určitého podniku nepředstavuje státní podporu, jestliže je kapitál
poskytnut za použití zásady rovného zacházení s veřejnými a soukromými podniky a za
okolností, které odpovídají běžným tržním podmínkám.64 Kritérium subjektu v tržním
hospodářství lze uplatnit pouze v situacích, kdy má zásah státu do podniku hospodářský
charakter jako například v případech, kdy se stát podílí na kapitálu, poskytuje půjčku,
státní záruku, prodává zboží nebo nabízí služby nebo ulehčuje odvody pojistného na
sociální zabezpečení či vrací mzdové náklady.65 Naopak pro zásahy státu, které postrádají
účel zisku, není kritérium soukromého hospodářského subjektu relevantní. Těmito zásahy
bez hospodářského charakteru se pak myslí především daňová a sociální politika
(spadající do výkonu veřejné moci) jako náklady spojené s vyplácením podpor
v nezaměstnanosti a s dalšími dávkami sociálního zabezpečení či poskytování půjček za
neobvyklých podmínek.66 Zásah státu je nutné zkoumat objektivně – nejen na základě
formy opatření, ale i v závislosti na jeho povaze, předmětu a cíli, a musí být tedy
zohledněn kompletní kontext, v rámci něhož je podpora státem poskytovaná.67
Rozhodnutí EDF v. Komise také posuzuje neméně důležitou otázku času, a to z hlediska,
k jakému momentu lze zásah státu přezkoumávat. Chování státu nebo jiného subjektu
disponujícího se státními prostředky je nutné posoudit z perspektivy před poskytnutím
MALÍŘ, op. cit., str. 98.
Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 15. 12. 2009, věc T – 156/04, Électricité de France (EDF) v Komise.
65
Tamtéž, odst. 225.
66
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67
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zvýhodnění, tedy ex ante. Předpokládá se totiž, že každý rozumný tržní subjekt by před
svým rozhodnutím provedl důkladnou analýzu společnosti a jejího hospodaření.
Rozhodnutí ve věci Air France v. Komise tento závěr podporuje68 a zároveň dodává, že
soukromý investor by se nerozhodl pro investici dříve, než by byly podrobnosti takového
opatření pevně stanoveny.69
Samotná aplikace principu soukromého investora na zásahy státu se zdá býti
nejzřetelnější v případech, kdy se soukromé hospodářské subjekty taktéž podílí na
investici do podniku. Avšak postavení státu jako investora a soukromého subjektu musí
mít srovnatelné podmínky a investice by měla být provedena na základě obdobných
pravidel. Tudíž samotná existence více subjektů, které zasahují do vedení a řízení podniku
vedle státu, automaticky nevede k vyloučení existence státní podpory.70
Jak již bylo řečeno, kritérium subjektu v tržním hospodářství existuje v několika
variantách. K rozšíření principu z původního pohledu investora došlo díky rozličným
zásahům států do ekonomik podniků. První logickou odnoží principu soukromého
investora se stal princip soukromého věřitele: půjčka ze strany státu není státní podporou,
jestliže je poskytnuta za podmínek, na které by přistoupil soukromý věřitel.
Radikálnějším rozšířením přišlo s rozhodnutím ve věci Tubacex71, kde orgán veřejné
moci sice vystupoval jako věřitel podniku, avšak státní podpora nebyla shledána
v poskytnutí financí, nýbrž v odpuštění dluhů či úroků. Na rozdíl od soukromého
investora, z rozhodnutí Tubacex plyne, že soukromý věřitel se zaměřuje především na
nejefektivnější způsob vymožení své pohledávky, nikoliv na ziskovost. Předpokladem
neexistence státní podpory ve formě odpuštění dluhu ze strany orgánů veřejné moci bude
však v prvé řadě fakt, že původně poskytnutá půjčka netvoří státní podporu.72
V neposlední řadě se na opatření státu uplatňuje princip soukromého ručitele, a to
v situacích, kdy orgán veřejné moci vystupuje jako věřitel podniku vstupujícího do

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 12. 12. 1996, věc T – 358/94, Air France v. Komise, odst. 71.
Tamtéž, odst. 79.
70
Plyne z rozhodnutí Komise č. 93/C334/04 ze dne 27. 7. 1994, kde soukromí investoři byli přítomni jen
v minoritním procentu.
71
Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 29. 4. 1999, věc C – 342/96, Španělsko v Komise.
72
SLOCOCK, B.: The Market Economy Investor Principle. Competition Policy Newsletter 2/2006. str. 23
až 26
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finančních závazku (jako jsou úvěry). Stát v takovém případě přebírá riziko spojené
s případným nesplácením závazků a za takové by měl získat přiměřenou protihodnotu –
dostatečně vysoké prémie. Státní záruka spočívá v získání lepších výchozí pozice pro
získání půjčky – podnik dlužník je schopen získat výhodnější úroky či zajištění. Nelze
ale zapomínat ani na případné zvýhodnění strany věřitele, který se státní zárukou získává
dokonalé zajištění půjček.73
3.2.4. Pojem selektivita
Zvýhodňující opatření musí obsahovat selektivní prvek, aby bylo neslučitelné s vnitřním
trhem. Takové opatření dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy zvýhodňuje určité podniky či určité
odvětví výroby, čímž zároveň znevýhodňuje ostatní soutěžitele na trhu. Jak Soudní dvůr
příhodně poznamenal74, mnohočetnost podniků – příjemců podpory ani rozmanitost a
důležitost průmyslových odvětví nezabrání, aby na opatření bylo pohlíženo jako na
selektivní, zakázanou podporu. Naopak jestliže opatření míří na veškeré podniky na
území státu bez rozdílu (a bez ohledu na druh jejich činnosti), není způsobilé utvořit státní
podporu.75
V rámci selektivity samotné rozlišujeme mezi selektivitou cílenou věcně a regionálně.
Základem znaku regionální selektivity je zvýhodnění, které dopadá na podniky pouze
v určitém ohraničeném teritoriu, nikoliv na celém území členského státu. Z hlediska
věcné selektivity lze dovodit, že poskytnutí výhody určitému podniku je zakotveno
právně. Pro poskytování právně selektivního opatření je typická úprava v předpisech
přímo obsahující popis procesu poskytnutí zvýhodnění určitému podniku či určitému
odvětví. Narušení tržního prostředí pak lze shledávat ve skutečnosti, že poskytnutí
podpory je vázáno na libovolné uvážení veřejného subjektu, který subjektivně rozhoduje,
komu podporu přizná a komu nikoliv.76 Nejčastěji se lze s právní selektivitou setkat
v rámci daňových scénářů legislativně zvýhodňující určité subjekty.

Komise vydala k problematice státních záruk podrobné sdělení č. 2008/C 155/02 o použití článků 87 a
88 Smlouvy o ES na státní podpory ve formě záruk.
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Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 17. 6. 1999, věc C – 75/97, Belgie v Komise, odst. 38.
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Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 8. 11. 2001, věc C – 143/99, Adria-Wien Pipeline a další v
Finanzlandesdirektion für Kärnte, odst. 35.
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KINCL, op. cit., str. 34.
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V praxi se lze však setkat i s faktickou formou věcné selektivity (bez právního základu),
která bezesporu negativně ovlivňuje soutěžní prostředí stejnou měrou. Jestliže je
poskytnutí podpory popsáno obecně bez určení konkrétních adresátů, ale přesto opatření
ve faktické rovině zvýhodňuje pouze některé podniky či některá odvětví, jedná se o
faktickou selektivitu. Kincl77 udává jako příklad programy na podporu malých a středních
podniků, které automaticky vyřazují podniky velké, či podmínky získání podpory jako
určitý počet zaměstnanců či vynaložení investic v určité výši. Poskytování podpory je
totiž vždy třeba zkoumat z materiálních hledisek, z důsledků, které opatření vyvolá mezi
soutěžiteli na trhu, a nikoliv pouze z formalistických znaků.
3.2.5. Služby obecného hospodářského významu
V souvislosti se silně zakořeněnou politikou sociálního státu na evropském kontinentu,
článek 106 odst. 2 Smlouvy obsahuje zmírněné pravidlo pro podniky, které poskytují
služby s obecným hospodářským významem. Typicky se jedná o poskytování poštovních
služeb či zajišťování veřejné dopravy, služby natolik citlivé a zásadní pro každodenní
život občanů, že jejich podřízení pod veškerá pravidla poskytování státních podpor by
bylo nepřiměřeně přísné. Otázkou v takových případech není, zda opatření představuje
státní podporu, ale zda je opatření slučitelné s vnitřním trhem. V této souvislosti tedy
platí, že státní podpora poskytnutá ve prospěch podnikům poskytující služby obecného
hospodářského významu je slučitelná s vnitřním trhem, jestliže splňuje podmínky
uvedené v čl. 106 odst. 2 Smlouvy – rozvoj obchodu nesmí být dotčen v míře, která by
se vymykala zájmům Evropské unie. Před rozhodnutím ve věci Altmark Trans, jak je
popsáno níže, Soudní dvůr několikrát uzavřel, že i takové opatření musí být před jeho
přijetím řádně notifikováno a schváleno Komisí, a to i přestože nenarušuje vnitřní unijní
trh.78
V současné době je stěžejním základem pro posouzení státních opatření přijatých ve
prospěch podniků poskytujících služby v obecném hospodářském zájmů a pro vyloučení

Tamtéž, str. 35.
Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 22. 6. 2000, věc C – 332/98, Francie v Komise, odst. 31 a rozhodnutí
Soudního dvora ze dne 3. 3. 2005, věc C – 172/03, Wolfgang Heiser proti Finanzamt Innsbruck, odst. 51.
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kritéria zvýhodnění rozhodnutí ve věci Altmark Trans.79 Soudní dvůr zde vyjmenoval
čtyři podmínky, na základě kterých se, jestliže jsou naplněny kumulativně, vyrovnání za
poskytnutí služeb obecného hospodářského zájmu nepovažuje za zvýhodnění dle čl. 107
Smlouvy a podniky, kterým takové opatření směřovalo, nejsou povinny prostředky
vracet. Zároveň stát není povinen předběžně notifikovat Komisi o poskytnutí takové
podpory, jestliže jsou splněny všechny podmínky uvedené v rozhodnutí, jelikož pak
takové opatření vůbec netvoří státní podporu.
Rozhodnutí ve věci Altmark Trans bylo výsledkem řešení předběžné otázky Soudním
dvorem, která vyvstala ve sporu mezi společnostmi poskytující služby autobusové
dopravy v Německu. Společnost Altmark Trans získala licence na poskytování veřejné
autobusové dopravy a zároveň s tím i veřejné dotace na výkon takových služeb, jež její
konkurence považovala za nedovolenou veřejnou podporu. Soudní dvůr se, vedle
rozebírání problematiky služeb obecného hospodářského zájmu, zabýval také otázkou
vlivu na obchod mezi členskými státy a uzavřel, že podpora je způsobilá ovlivnit obchod
mezi členskými státy i přes lokální povahu poskytovaných služeb.80 Vlivu opatření na
vnitřní trh, jako nezbytné podmínce nedovolené státní podpory, bude více prostoru
věnováno v následující podkapitole.
Z rozhodnutí Altmark Trans primárně plyne, že dotace představující protihodnotu plnění
uskutečněných podniky přijímajícími dotace za účelem plnění povinností veřejných
služeb nebudou považovány za zakázané veřejné podpory podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy,
a tudíž nebudou vyžadovat notifikaci podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy, jestliže jsou
kumulativně naplněny následující čtyři podmínky81:
1. podnik – příjemce byl dostatečně jasně pověřen povinností poskytovat veřejnou
službu;
2. parametry výpočtu

vyrovnání

jsou

předem

stanoveny objektivním

a

transparentním způsobem;
Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 24. 7. 2003, věc C-280/00 Altmark Trans GmbH and
Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, and Oberbundesanwalt beim
Bundesverwaltungsgericht.
80
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3. vyrovnání je nezbytné k pokrytí nákladů vynaložených k plnění povinností
veřejné služby a zároveň jsou zohledněny příjmy i zisky přiměřené k plnění těchto
povinností;
4. poslední podmínka se váže k výběru podniku – příjemce; pokud není proveden
výběr na základě řízení o zadání veřejné zakázky, vyrovnání musí být určeno na
základě důkladné analýzy nákladů, které by průměrný podnik musel vynaložit při
plnění povinnosti, taktéž se zohledněním příjmů a zisků.
Jestliže poskytnutá podpora nenaplní popsaný test Altmark Trans a existuje obava
z kvalifikace poskytnutých státních prostředků jako nedovolené státní podpory podle
čl. 107 odst. 1 Smlouvy, není zcela vyloučeno postupovat dle dříve obecně přijímaného
postupu dle čl. 106 odst. 2 Smlouvy, nad jehož prováděním má dohled Komise.
V neposlední řadě nelze opomenout legislativní reakci na praxi Komise a Soudního dvora
následující po rozhodnutí ve věci Altmark Trans. Komise přijala balíček legislativních
opatření82, které míří především na situace, kdy vyrovnávací platby za služby obecného
hospodářského významu nesplňují podmínky nastíněné v Altmark Trans a tedy
představují veřejnou podporu. Avšak za určitých podmínek podrobně rozvedených ve
zmíněných dokumentech mohou i přesto být shledány slučitelnými s vnitřním trhem.
3.3. Narušení nebo možnost narušení hospodářské soutěže
Dle čl. 107 Smlouvy je dalším prvkem podpor neslučitelných s vnitřním trhem možnost
narušení či skutečné narušení hospodářské soutěže. Narušení hospodářské soutěže je úzce
spojeno s dalším znakem nedovolených podpor – s vlivem na obchod mezi členskými
státy. Jak uvádí Janků83 narušení soutěže v rámci unijního trhu se předpokládá v každém
z posuzovaných případů státních podpor, neboť jakákoliv výhoda plynoucí i lokálně
určenému podniku může díky plně liberalizovanému trhu ovlivnit obchod mezi členskými

Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU 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; sdělení Komise č. 2012/C8/03 Rámec Evropské unie
pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby; či nařízení Komise č. 360/2012
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům
poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.
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státy. Intervence, které se vymykají prvku ovlivnění trhu, jsou vyčtené v unijních
legislativních opatřeních – v nařízení o de minimis podporách a v nařízení o blokových
výjimkách.
Primárním předpokladem narušení je samotná existence hospodářské soutěže v odvětví,
v rámci něhož je podpora poskytnuta.84 Jak plyne ze samotného názvu podkapitoly, není
třeba zkoumat skutečné narušení hospodářské soutěže. Absenci povinnosti Komise
zabývat se otázkou, zda bylo tržní prostředí skutečně narušeno, zakotvilo rozhodnutí ve
věci Phillip Morris Holland BV v. Komise85. V daném případě šlo o podporu, kterou měla
nizozemskou vláda v úmyslu poskytnout producentu tabákových výrobků Phillip Morris
na rozšíření jejich výrobních kapacit, a to na základě nizozemské legislativy k podpoře
investic. Soudní dvůr zde došel k závěru, že postačí, pokud v plánovaném opatření budou
shledány prvky možného ohrožení hospodářské soutěže. Tím bude naplněna podmínka
zakázané státní podpory.86 Avšak v první řadě je nezbytné určit relevantní trh se
zohledněním daného produktu, území a času tak, aby Soudní dvůr mohl náležitě
vyhodnotit, zda opatření ovlivní vztahy mezi soutěžiteli.87 Jak ovšem plyne z rozhodnutí
ve věci Altmark Trans, pravděpodobnost ohrožení musí dosáhnout určitého stupně tak,
aby se nejednalo o pouhou hypotézu.88 Zároveň je nutné při zkoumání relevantního trhu
mít na mysli, že malá výše podpory či malá velikost podniku předem nevylučují možnost
vlivu opatření na obchod mezi členskými státy.89
3.4. Vliv na obchod mezi členskými státy
Aby byla veřejná podpora posuzována v rámci evropského měřítka, musí dle čl. 107
odst. 1 Smlouvy takové opatření obsahovat prvek ovlivnění obchodu na unijním, vnitřním
trhu. To nastává v případě, že opatření posílí postavení podniku, příjemce podpory, který

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 15. 6. 2000, věc T – 298/97, Alzetta Mauro a další v Komise,
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soutěží na vnitřním trhu, a to v porovnání s ostatními soutěžiteli.90 Soudní dvůr ve věci
AITEC91 Komisi vytkl, že (obdobně jak je tomu u možnosti narušení hospodářské
soutěže) závěr o vlivu na obchod mezi členskými státy nemůže být pouhou hypotézou;
Komise měla prozkoumat předvídatelné účinky podpory na soutěžní prostředí i vnitřní
trh v rámci povolování poskytnutí podpory. Je-li však ovlivnění vnitřního trhu zjištěno,
není už v dalším nutné zkoumat relevantní trh nebo dopad opatření na soutěžní
prostředí.92
Kincl podotýká, že právě určení vlivu na obchod mezi členskými státy je nejsložitější
operací při posuzování pravidel veřejné podpory. Z toho plyne výhoda pro podniky –
příjemce podpory a členské státy, které tím získávají prostor pro argumentaci k
přesvědčení Komise, že předmětná podpora je slučitelná s vnitřním trhem a není důvod jí
nedovolit.93
Z rozhodovací praxe by se mohlo zdát, že Komise shledá vliv podpory na obchod mezi
členskými státy téměř v každém opatření, které splňuje předchozí znaky. Sdělení Komise
vypočítávající mimo jiné jednotlivé případy94, ve kterých nebylo shledáno ovlivnění
obchodu mezi členskými státy, se jeví jako příhodný návod pro poskytovatele a příjemce
podpor. Komise v minulosti uzavřela, že například podpory do sportovních a
volnočasových zařízení sloužící místním, podpory do nemocnic a jiných zdravotnických
zařízení či podpory do hromadně sdělovacích prostředků či kulturních statků nemají vliv
na obchod mezi členskými státy. Společnou charakteristikou těchto případů pak lze vidět
v absenci pravděpodobnosti přilákání zákazníků či investic z jiných členských států a
v určení těchto opatření pro osoby z místně omezených oblastí.
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3.5. Opatření de minimis
Opatřeními de minimis rozumíme podpory tzv. malého rozsahu, tedy podpory, které
nepřekročí určitou částku v určitém časovém období. Jinými slovy, aby mohlo být de
minimis pravidlo aplikováno, musí být splněna jak podmínka finanční, tak časová.
Pravidlo de minimis pak spočívá v nezahrnutí takových podpor pod zákaz jejich
poskytování, jelikož u takových opatření chybí prvek jejich vlivu na vnitřní trh i na
obchod mezi členskými státy. To je důsledkem výše částky podpory, jenž v nízkých
číslech, není způsobilá narušit tržní prostředí. Je logickým vyústěním takového pravidla,
že v případech, kdy nelze zcela jistě zjistit, zda by opatření nespadalo pod nedovolenou
podporu, státy využívají právě tohoto institutu. Členské státy pak poskytují podporu
malého rozsahu, kterou není nutno notifikovat a u které lze předejít nebezpečí nutnosti
částku navracet.
Podpory malého rozsahu nejsou ve Smlouvě explicitně zmíněny. Článek 108 odst. 4
Smlouvy však říká, že Komise může přijímat nařízení ohledně podpor, které má Rada
možnost vyjmout z řízení o povolení podpory podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy. Přičemž
Rada má obecnou pravomoc přijímat veškerá potřebná nařízení k úpravě otázek státních
podpor dle čl. 107 a 108 Smlouvy, včetně stanovení druhu podpor, které jsou z nařízení
vyňaty. Na základě tohoto zmocnění Rada přijala nařízení o použití čl. 107 a 108 Smlouvy
a za takovou kategorii stanovila podpory de minimis.95
V rámci modernizace práva veřejné podpory, probíhající v letech 2012 až 2014, byly
přijaty nová legislativní opatření upravující poskytování podpor malého rozsahu na
sekundární úrovni. Generální podklad tvoří nařízení pro poskytování podpor de
minimis96, dále byla přijata nařízení zaměřená na poskytování podpor malého rozsahu
v odvětví zemědělství97 a v odvětví rybolovu a akvakultura98.

Nařízení Rady (EU) č. 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory.
96
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
fungování Evropské unie na podporu de minimis.
97
Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství.
98
Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury.
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Podpora de minimis se vztahuje na veškeré odvětví pouze s několika výjimkami.99
Podporu dle pravidel de minimis nelze poskytnout do sektoru rybolovu a akvakultury, do
odvětví výroby zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy a dále na
nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu poskytovanou podnikům provozujícím
silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu. V poslední řadě nelze podřadit pod podporu
de minimis podporu exportu a podmínění použití domácího na úkor dováženého zboží.
Finanční limit podpory de minimis je stanoven na 200 000 EUR pro jeden podnik
v jednotlivém členském státě. Limit je však omezen druhou podmínkou – částka se počítá
souhrnně v tříletém období (to tvoří současné a dvě předchozí účetní období podniku –
příjemce podpory).100
Z předchozích odstavců plyne, že podpora de minimis není institutem zakotveným soudní
praxí, nýbrž představuje výsledek normotvorné činnosti orgánů Evropské unie. Soudní
dvůr v případě Altmark Trans rozhodl, že i malá výše podpory či malá velikost podniku
může ovlivnit obchod mezi členskými státy a narušit hospodářskou soutěž. To bude platit
především v sektorech s významným konkurenčním prostředím.101 V případě italského
ENI-Lanerossi102 Soudní dvůr uzavřel, že podpora spadá pod čl. 107 odst. 1 Smlouvy, i
přestože zvýhodnění plynulo podniku, který představoval pouhé 2,5 procenta výroby
pánského oblečení a jen 0,33 procenta exportu v daném odvětví a na daném trhu.
Narušení tržního prostředí v takovém případě nelze považovat za závažné, přesto byla
podpora shledána jako neslučitelná s vnitřním trhem. Jako reakci lze považovat nařízení
o de minimis podporách103, kterými Komise stanovuje finanční strop podpor slučitelných
s vnitřním trhem a odstraňuje tak stav právní nejistoty jak poskytovatelů, tak příjemců
podpor, které zdánlivě nemohou ovlivnit unijní obchod ani hospodářskou soutěž.
V souvislosti s řečeným odborníci poukazují na rozpor mezi Soudním dvorem, který

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis, čl. 1 odst. 1.
100
Tamtéž, čl. 3.
101
Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 11. 11. 1987, věc 259/85, Francie v Komise, odst. 24.
102
Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 21. 3. 1991, věc C – 303/88, Itálie v Komise.
103
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis.
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závazně vykládá primární právo Unie – Smlouvu, a Komisí, jenž přijímá pravidla
v důsledku měnící tento závazný výklad.104
Ačkoliv podpory de minimis nepodléhají notifikační povinností jejich poskytovatelů vůči
Komisi, byl zakotven obdobný institut monitorující plynutí státních prostředků do tržního
prostředí. Centrální registr podpor malého rozsahu je v České republice aktivní od roku
2010, poskytovatelé podpor malého rozsahu jsou povinni zaregistrovat se pro vstup do
centrálního registru a následně poskytnout informace ohledně příjemce podpory (k
ověření, zda ten má volný limit pro podporu de minimis) a předem určenou částku
podpory s uvedením nařízení, na základě kterého bude podpora de minimis poskytnuta.105

Jiří Buryan, Právo veřejných podpor v České republice, Praha, 2012, 335 s., disertační práce, Univerzita
Karlova v Praze, Právnická fakulta, str. 106.
105
Základní návod pro poskytování podpory de minimis a zápis do centrálního registru [online]. Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže [cit. 14.11.2017]. Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/verejnapodpora/manualy-metodiky-a-dalsi-dokumenty.html.
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4. Výjimky ze zákazu poskytování veřejných podpor
První odstavec článku 107 Smlouvy sice explicitně neukládá zákaz členským státům
poskytovat podpory podnikům, avšak konstatuje, že podpory ze státních prostředků, které
selektivně zvýhodňují podnik či určité odvětví, jsou neslučitelné s vnitřním trhem a jako
takové nesmí být státem, byť nepřímo, poskytovány, to vše pod sankcí pokut a povinnosti
podporu komplikovaně vracet. Smlouva tak v oblasti podpory podnikům zásadně
zasahuje do suverenity státu rozhodovat o jeho investicích a potažmo o jeho vlastních
finančních prostředcích. Uplatní se však jen v případech, které naplní veškeré shora
popsané podmínky zakázané veřejné podpory. Natolik striktní pravidlo nemohlo zůstat
absolutním a je zmírněno přímo ve Smlouvě, a to dalšími odstavci článku 107, které
zavádějí dvě kategorie výjimek ze zákazu poskytování státních podpor. Členské státy
mohou poskytnout podporu na základě výjimek ze zákazu jejího poskytování a ty tak do
určité míry tlumí omezení suverenity státu v jeho ekonomické sféře. Taková opatření tedy
sice naplňují znaky zakázané veřejné podpory, přesto však mohou býti za určitých
okolností, které přesahují zájem na zachování férové hospodářské soutěže, povoleny
Komisí. Zvláštní pravomoc v této otázce má vedle Komise i Rada, která normativně
zasahuje do evropské podoby poskytování veřejných podpor, jak bude nastíněno dále.
4.1. Podpory vždy slučitelné s vnitřním trhem dle čl. 107 odst. 2 Smlouvy
Podpory de iure dovolené jsou vyčteny přímo v čl. 107 odst. 2 Smlouvy. Opatřením
přijatým na základě tohoto ustanovení, ačkoliv Smlouvou dovoleným, předchází
oznamovací povinnost členského státu vůči Komisi. Smyslem takového notifikačního
mechanismu je předejít situaci, kdy by členské státy obcházely zákaz poskytovat veřejné
podpory s odkazem na čl. 107 odst. 2 Smlouvy bez ověření skutečného důvodu zde
uvedeného. Proto Komise nejdříve sama posoudí106, zda uvažovaná podpora spadá pod
čl. 107 odst. 2 Smlouvy a následně realizaci opatření povolí, jestliže jsou splněny veškeré
podmínky jeho poskytnutí.
Ač by se tedy tato první výjimka mohla zdát bezpodmínečná, není užívána bez dalšího a
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Na základě ustanovení čl. 108 odst 3 věty třetí Smlouvy.
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členský stát musí vyčkat rozhodnutí Komise před poskytnutím prostředků. Role Komise
však spočívá pouze v posouzení, zda opatření spadá pod danou výjimku. Pokud ano, pak
Komisi nezbývají jiné diskreční pravomoci a je povinna s přijetím navrhovaného opatření
souhlasit.107
Podpory popsané v čl. 107 odst. 2 Smlouvy jsou automaticky slučitelné s vnitřním trhem
a jsou tak vyňaty ze zákazu jejich poskytování v odstavci prvním. Tento okruh obsahuje
tři různé typy opatření – podpory sociální povahy poskytované individuálním
spotřebitelům za podmínky, že se poskytují bez diskriminace na základě původu výrobků,
dále podpory určené k náhradě škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými
mimořádnými událostmi a podpory individuální opatření – podpory k vyrovnání
hospodářských nevýhod způsobených rozdělením Německa.
Podpory sociální povahy dle čl. 107 odst. 2 písm. a) míří na vrstvu znevýhodněných
spotřebitelů – ať již z hlediska věku, chudoby či jiného nedostatku určité skupiny
obyvatel. Smyslem tohoto pravidla je umožnit členským státům možnost vyrovnat
nevýhody sociálního charakteru u jednotlivých fyzických osob – spotřebitelů. Jak
příhodně zmiňuje Malíř, u takových opatření je nutné zkoumat jejich účel, jelikož právě
ten představuje zásadní kritérium výjimky ze zákazu.108 V případě, že lze u opatření
členského státu najít znak vyrovnání sociálních nerovností, podpora nespadne pod obecný
zákaz poskytnutí dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy. Zároveň jak plyne ze samotné textace
Smlouvy, opatření musí směřovat k individuálním spotřebitelům. Zvýhodnění pro
významnou část obyvatelstva ve většině případů nebude shledáno jako dovolené.109
V poslední řadě podpora sociální povahy nesmí být diskriminační a nesmí být zneužita
pro obcházení pravidel volného trhu, kdy by členský stát preferoval zboží či službu
výrobců z jiného členského státu nebo určité oblasti. Požadavek absence diskriminace

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 25. 6. 2008, věc T – 268/06, Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE
v Komise, odst. 53.
108
MALÍŘ, op. cit., str. 175.
109
Plyne z rozhodnutí Soudního dvora ze dne 4. 3. 2009, věc T – 445/05 ssociazione italiana del risparmio
gestito and Fineco Asset Management v Komise, odst. 182, kde italský daňový systém zvýhodňoval celé
skupiny investorů, aniž by mezi nimi rozlišoval, a tudíž chyběl prvek individuality podpory pro výjimku ze
zákazu poskytování podpory dle čl. 107 odst. 2 písm .a) Smlouvy.
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bude naplněn v případě, kdy mají spotřebitelé prospěch z dané podpory bez ohledu na
subjekt poskytující službu či produkt.110
Podpory určené k nápravě škod způsobených přírodními pohromami a mimořádnými
událostmi cílí dle čl. 107 odst. 2 písm. b) na situace, ve kterých členský stát zasáhla tzv.
vis maior. Kategorie pojmů přírodní pohromy a mimořádné události se nepřekrývají a
staly se tak předmětem výkladu Smlouvy. Lze sem zařadit škody vzniklé v důsledku
zemětřesení, záplav, tornád, ale i války a v určitých případech i stávky.111 Zároveň jak
bylo řečeno výše, taková podpora může být selektivní a narušovat hospodářskou soutěž
a ovlivňovat obchod mezi členskými státy (a proto tvoří výjimku z odstavce prvního),
avšak je na Komisi, aby zhodnotila, zda vzniklá situace odpovídá tomuto ustanovení a
zda členský stát neposkytuje nepřiměřenou výši podpory v souvislosti s přírodní
pohromou či jinou mimořádnou událostí. Poskytnutí podpory na nápravu takových škod
nesmí představovat preventivní opatření, nýbrž nápravu nepředvídatelných situací.112
Poslední z prvního okruhu de iure povolených veřejných podpor má na rozdíl od
předchozích dvou individuálnější charakter, konkrétně je tato výjimka omezena na jeden
členský stát. Dle čl. 107 odst. 2 písm. c) výjimka slouží k vyrovnání ekonomických
nevýhod, které vznikly v důsledku rozdělení Německa, a je omezena pouze na
znevýhodněné oblasti. Ačkoliv se ustanovení zdá v dnešní době již obsoletní, stále, i po
modernizaci práva státních podpor, zůstává účinnou součástí Smlouvy.
4.2. Podpory slučitelné s vnitřním trhem na základě předchozího uvážení
Druhou kategorii výjimek ze zákazu poskytování veřejné podpory tvoří soubor opatření
vypočtený v čl. 107 odst. 3 Smlouvy. Klíčový rozdíl od podpor de iure slučitelných
s vnitřním trhem, a tedy povolených, spočívá ve skutečnosti, že Rada má pravomoc danou
písmenem čl. 107 odst. 3 písm. e) Smlouvy určit na návrh Komise rozhodnutím jiné
kategorie podpor spadající pod tento bod. Tato kategorie tedy na rozdíl od předchozí
skupiny výjimek není konečná a opatření zde vyjmenovaná nepředstavují taxativní výčet
Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 5. 8. 2003, věc T – 116/01 a T – 118/01, P & O European Ferries
(Vizcaya) v Komise, odst. 163.
111
BACON, op. cit., str. 97.
112
Rozhodnutí Komise č. 2000/625/EC ze dne 13. 6. 2000, odst. 92.
110
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možných výjimek. V dalším výjimky dle čl. 107 odst. 3 Smlouvy podléhají široké
výkladové pravomoci Komise, protože právě ta určuje, zda notifikované opatření splňuje
podmínky stanovené pro výjimky ze zákazu poskytování podpor. Na rozdíl od odstavce
druhého tak Komise drží diskreční pravomoc hodnotit notifikované opatření a
rozhodnout, zda bude výjimka udělena a členský stát podporu poskytne.
Aplikace čl. 107 odst. 3 Smlouvy Komisí zahrnuje zhodnocení nejen ekonomické, ale i
sociální povahy opatření, které musí mít nadnárodní evropský rozměr. Podpory
ovlivňující pouhé národní prostředí Komise na základě tohoto ustanovení nepovolí. Tak
tomu bylo v případě Phillip Morris Holland BV v. Komise 113, kde opatření nizozemské
vlády dopadalo na a zvýhodňovalo subjekty pouze jednoho členského státu a na základě
takové skutečnosti Komise poskytnutí podpory nemohla povolit.
Smlouva zavádí pět typů podpor podmíněně slučitelných s vnitřním trhem s tím, že výčet
není taxativní a může být rozšířen rozhodnutím Rady:
1. podpory napomáhající hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou
životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností a rozvoji regionů s ohledem na
jejich strukturální, hospodářskou a sociální situaci,
2. podpory k uskutečnění významných projektů společného evropského zájmu nebo
k nápravě vážné poruchy v hospodářství členského státu,
3. podpory k usnadnění rozvoje hospodářských činností či oblastí (do té míry, do
které nemění obchod v míře, která by byla v rozporu se společným zájmem),
4. podpory určené na pomoc kultuře a zachování kulturního dědictví (dokud
neovlivní podmínky obchodu a soutěže do míry odporující společnému zájmu).
Článek 107 odst. 3 písm. a) Smlouvy uděluje Komisi pravomoc povolit poskytnutí
podpory za účelem rozvoje hospodářské situace v oblastech, kde je úroveň živobytí
extrémně nízká nebo kde se objevuje závažně vysoká nezaměstnanost za předpokladu, že
taková ekonomická situace je mimořádně nepříznivá ve vztahu k Evropské unii jako

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 17. 9. 1980, věc T – 730/79, Phillip Morris Holland BV v. Komise,
odst. 24 až 26.
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celku.114 Na rozdíl od podpor k usnadnění hospodářských činností dle písm. c) daného
článku zde chybí podmínka, že poskytnutí podpory nesmí negativně ovlivnit obchod proti
společným zájmům Unie. Proto jsou podpory dle písm. a) daného článku častěji
poskytovány subjektům v oblastech, které by nesplnily podmínku dle písm. c) a podpora
by narušila obchod v míře odporující společným zájmům Unie.115 Ve stejném případě
však Komise uzavřela, že nelze dojít k závěru, kdy by společné zájmy Unie nebyly vůbec
brány v potaz. Za každé okolnosti Komise zkoumá vliv notifikované podpory na
relevantní trh a na unijní soutěžní prostředí jako celek. Taková podpora by měla pozitivně
ovlivnit hospodářskou situaci v dané oblasti, ale Komise hodnotí i dopad podpory
v daném odvětvím na úrovni unijní.116
Regionální podporu dle čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) dále upravují Pokyny k regionální
státní podpoře na období 2014 – 2020 vydané Komisí.117 Komise na základě těchto
pokynů vydá rozhodnutí s mapou regionální pomoci, kterou navrhne každý jednotlivý
členský stát a která se stane nedílnou součástí pokynů.118 Pro Českou republiku platí, že
podporu dle čl. 107 odst. 3 písm. a) lze poskytnout ve všech regionech krom Prahy.119
Článek 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy zavádí výjimku podpor do významných projektů a
podpor k odstranění závažných poruch v hospodářství členského státu. Ustanovení tedy
obsahuje dva ve svém významu poměrně odlišné důvody pro udělení výjimky ze zákazu
poskytování podpor. Co se týká podpor do projektů společného evropského zájmu, Malíř
poukazuje na strohé využívání této výjimky členskými státy a říká, že ostatní výjimky
z ustanovení čl. 107 odst. 3 Smlouvy jsou notifikovány častěji.120 I z toho důvodu
neexistuje natolik obsáhlá rozhodovací praxe Komise či Soudního dvora v dané otázce.
V minulosti byly dle této výjimky schváleny natolik celoevropsky významné projekty
jako výstavba eurotunelu pod Lamanšským průlivem121či výstavba belgické vlakové sítě
Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 19. 9. 2002, věc C – 113/00, Španělsko v Komise („Extremadura“),
odst. 65.
115
Tamtéž, odst. 16.
116
Tamtéž, odst. 67.
117
Pokyny Komise č. 2013/C209/01 k regionální státní podpoře na období 2014 – 2020.
118
Tamtéž, bod 179.
119
Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie č.
2014/C172/01.
120
MALÍŘ, op. cit., str. 195.
121
Rozhodnutí Komise č. N 706/2001 ze dne 24. 4. 2002, Channel Tunnel Rail Link.
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TGV122. To může být způsobeno i tím, že ostatní projekty nepředstavují celo unijní
záležitost. K obsahu sousloví „významný projekt společného evropského zájmu“ se
vyjádřila Komise v rozhodnutí Iveco123, kde přednesla čtyři kritéria pro povolení
poskytnutí podpory:
1. podpora je poskytnuta za účelem realizace projektu,
2. takový projekt musí být specificky, jasně a přesně definován,
3. projekt musí být významným jak po kvalitativní, tak kvantitativní stránce,
4. projekt musí naplňovat společný evropský zájem a jako takový být přínosem pro
celou Unii.
Podpory k nápravě závažných poruch v hospodářství členského státu byly do roku 2008
obdobně zřídkakdy povolovány Komisí.124 Tento restriktivní přístup musel být
přehodnocen po příchodu celosvětové finanční krize v roce 2008, kdy členské státy
potřebovaly ulevit finančním institucím, a tak ochránit tržní ekonomiku před krachem.
Unie uznala, že je na místě pomoci podnikům, které zásadně postihla finanční krize, ale
zároveň vzrostla potřeba takové podpory podřídit přísným testům. Komise proto vydala
pokyny pro udílení státních podpor podnikům v potížích, které později několikrát
prodloužila či vydala nové.125 K slučitelnosti podpor do finančního sektoru bylo vydáno
několik dalších sdělení Komise, které stanovují podrobné podmínky poskytování
podpory finančním institucím.
Nejrozšířenější výjimku ze zákazu poskytování podpor jsou opatření nápomocné
k rozvoji určitých hospodářských činností či oblastí dle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy.
Ze samotné textace ustanovení vyplývá, že takové opatření může mít jak odvětvový
charakter (kdy podpora proudí do určitého hospodářského odvětví), tak regionální
charakter (podpora pro určitou oblast, aniž by ta musela být výrazně znevýhodněna, jak
požaduje čl. 107 odst. 3 písm. a) Smlouvy); současně navrhovaná podpora nesmí
postihnout obchod do míry, která by narušovala společné zájmy Unie.
Rozhodnutí Komise č. N 800/1996 ze dne 18. 12. 1996, Belgian TGV.
Rozhodnutí Komise č. 2001/780/EC ze dne 6. 6. 2001, Iveco, odst. 20.
124
BACON, op. cit., str. 109.
125
Poslední verze sdělení Komise: Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních
podniků v obtížích č. 2014/C 249/01 ze dne 31. 7. 2014.
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Jak bylo řečeno výše u podpory poskytované na základě čl. 107 odst. 3 písm. a),
regionální podpory se řídí Komisí vydanými Pokyny k regionální státní podpoře na
období 2014 – 2020.126 Pokyny v bodu pátém dodávají, že v případě nejvíce
znevýhodněných regionů podle čl. 107 odst. 3 písm. a) lze povolit větší narušení
hospodářské soutěže podle než regionům podle písm. c).
Sektorová veřejná podpora dle čl. 107 odst. 3 písm. c) se týká odvětví finančního, dále
odvětví audiovizuální produkce, širokopásmových sítí, veřejnoprávního vysílání,
uhelného a ocelářského průmyslu, výroby elektrické energie, zemědělství a rybolovu,
poštovním službám, stavbě lodí, průmyslu syntetických vláken a dopravě.127 Navíc vedle
sektorových a regionálních podpor vznikl nevyplněný prostor pro problémy, které se
prolínají danými kategoriemi hospodářského odvětví a regionu. Jde o tzv. horizontální
podpory, jenž se týkají znevýhodněných a zdravotně postižených pracovníků, vzdělávání,
vědy, výzkumu a inovací, ochrany životního prostředí, rizikového kapitálu a záchrany či
restrukturalizace podniků.
Pomoc plynoucí do oblasti kultury a kulturního dědictví podléhá ustanovením Smlouvy
pouze v případech, kdy naplňuje kritéria veřejné podpory podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy
a tudíž má vliv na obchod mezi členskými státy. Oblast kulturních činností bývá
uspořádána nekomerčním způsobem, a proto již z povahy věci nebude většina takových
opatření naplňovat pojem státní podpory. Jestliže opatření přesto kumulativně splní
kritéria pro nedovolenou státní podporu podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy, stále může být
přijato bez předchozí notifikace Komisi na základě nařízení o blokových výjimkách128
nebo jako služba obecného hospodářského zájmu. Pokud však nenaplní ani jednu z těchto
výjimek, členský stát musí před poskytnutím podpory požádat Komisi o její povolení
podle čl. 107 odst. 3 písm. d).

Pokyny Komise č. 2013/C 209/01 k regionální státní podpoře na období 2014 – 2020.
Více zde: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html.
128
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis, čl. 14.
126
127
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4.3. Podpora umožněná Radou Evropské unie
Samostatnou kategorii dovolených veřejných podpor představuje souhrn opatření
povolených Radou na základě pravomocí jí svěřených Smlouvou, konkrétně čl. 107
odst. písm. e), čl. 109 v neposlední řadě i čl. 108 odst. 2 Smlouvy. Jde-li o evropské
instituce rozhodující o výjimkách ze zákazu poskytování podpor, resp. o podobu unijní
politiky veřejných podpor, má tak Rada vedle Komise a Soudního dvora svou
nezastupitelnou funkci.
Dle ustanovení čl. 107 odst. 3 písm. e) Smlouvy za slučitelné s vnitřním trhem také
mohou být považovány další kategorie podpor (vedle shora zmíněných dle čl. 107 odst.
3 písm. a) až d) Smlouvy), které určí Rada na návrh Komise svým rozhodnutím. Z toho
vyplývá, že na první pohled uzavřený seznam výjimek v čl. 107 Smlouvy lze rozšířit a
přizpůsobit tak politiku momentální hospodářské situaci v členských státech, která si
často žádá pohotové jednání. Pravomoc Rady však nelze považovat za bezbřehou, když
je limitována prvotním návrhem Komise, a to na celou kategorii, a nikoliv jen
individuální výjimku. Komise se tak stále podílí na tvorbě výjimek ze zákazu poskytování
podpor nejvýraznější měrou. Jak popisuje Sufrin, Rada v minulosti přijala jen několik
rozhodnutí (na základě tohoto ustanovení) potvrzující výjimky ze zákazu poskytování
podpor v oblasti výstavby lodí a uhelného průmyslu.129
V dalším má Rada dle čl. 108 odst. 2 Smlouvy pravomoc zasáhnout do plánovaných či
již realizovaných opatření tak, že jednomyslně rozhodne o jejich slučitelnosti s vnitřním
trhem, ačkoliv by jinak byly považovány za neslučitelné dle čl. 107 Smlouvy nebo
nařízení dle čl. 109 Smlouvy. Taková aktivita Rady je podmíněna žádostí členského státu
a přítomností mimořádných okolností. Na rozdíl od pravomoci Rady přijmout další
kategorii podpor za výjimku ze zákazu jejich poskytování, zmíněné ustanovení míří
především na individuální případy. Ačkoliv již ze Smlouvy plyne, že Rada tak může
rozhodnout pouze ve výjimečných situací, Bacon odkazuje na poměrně široké využívání
institutu, často v oblasti zemědělství.130

129
130

SUFRIN, op. cit., str. 85.
BACON, op. cit., str. 127.
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Posledním zmocňovacím ustanovením je čl. 109 Smlouvy, který Radě dopřává široký
prostor pro přijímání sekundárních pramenů – prováděcích nařízení k čl. 107 s 108
Smlouvy, tedy jak k hmotněprávním, tak procesněprávním pravidlům poskytování
podpor. Ustanovení Radě zejména povoluje stanovit podmínky, za nichž se použije čl.
108 odst. 3 Smlouvy (oznamovací řízení plánovaných podpor u Komise) a vymezit
podpory vyňaté z těchto nařízení. Rada, podobně jak bylo zmíněno shora, je i v těchto
pravomocech omezena, a to návrhem Komise a povinnou konzultací nařízení
s Evropským parlamentem. Nejvýznamnějším prováděcím nařízením přijatým Radou
v minulosti bylo tzv. zmocňující131 a následně i procedurální132 nařízení. Zmocňující
nařízení se stalo se základem pro poskytování podpor na základě blokových výjimek, jak
bude pojednáno v další podkapitole. Nicméně toto nařízení z důvodu srozumitelnosti a
přehlednosti přijala nové znění nařízení s obdobným obsahem v rámci modernizace
veřejné podpory probíhající v nedávných letech.133
4.4. Blokové výjimky
Komise na základě zmocňujícího nařízení Rady č. 659/1999 přijala tzv. obecné nařízení
o blokových výjimkách134 obsahující kategorie podpor předem určených za slučitelné
s vnitřním trhem. Rozlišností oproti ostatním výjimkám, o kterých bylo pojednáváno
v předchozích podkapitolách, je absence povinnosti členských států plánované opatření
oznámit Komisi a čekat na její povolení. Klíčovou výhodou poskytování podpor dle
nařízení o blokových výjimkách je tak zjednodušení procesu pro členské státy, které
nadále nepodstupují zdlouhavý proces schvalovacího řízení. Nařízení o blokových
výjimkách vyčítá jednotlivé druhy kategorií výjimek a striktní podmínky. Jestliže jsou
podmínky naplněny, nařízení zajišťuje právní jistotu jak členskému státu, tak příjemci
podpory v jasné exempci opatření ze zákazu poskytování podpor.

Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne 7. května 1998 o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení
Evropského společenství na určité kategorie horizontální státní podpory.
132
Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku
93 Smlouvy o ES.
133
Nařízení Rady (EU) č. 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory.
134
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.
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Nařízení o blokových výjimkách se dle jeho čl. 1 odst. 1 použije na následující kategorie
(s tím, že v odstavci druhém a třetím jsou uvedeny situace ohrožující vnitřní trh, na které
se nařízení uplatnit nedá):
1. regionální podpora;
2. podpora určená malým a středním podnikům ve formě investiční podpory,
provozní podpory a podpory přístupu malých a středních podniků k financování;
3. podpora na ochranu životního prostředí;
4. podpora výzkumu, vývoje a inovací;
5. podpora na vzdělávání;
6. podpora na nábor a zaměstnávání znevýhodněných pracovníků a pracovníků se
zdravotním postižením;
7. podpora na náhradu škod způsobených některými přírodními pohromami;
8. sociální podpora na dopravu obyvatel odlehlých regionů;
9. podpora na širokopásmovou infrastrukturu;
10. podpora kultury a zachování kulturního dědictví;
11. podpora na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu;
12. podpora na místní infrastrukturu;
13. podpora na regionální letiště a
14. podpora na přístavy.
Každá z těchto podpor musí naplnit jak podmínky blokové výjimky specifické pro danou
kategorii stanovené v kapitole III nařízení, tak náležitosti společné pro všechny kategorie
blokových výjimek vyčtené v kapitole I, II a IV nařízení o blokových výjimkách.
Principem prolínajícím se oblastí blokových výjimek se stala tzv. intenzita podpory, jak
nařízení vysvětluje „v zájmu zajištění přiměřenosti a omezení podpory na nezbytnou
výši“135. Jinými slovy intenzita podpory představuje limit výše poskytnutých prostředků
a je vyjádřena procentuálně v poměru ke způsobilým nákladům na projekt.

Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,
bod 22.
135
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5. Veřejné podpory a ocelářský průmysl
5.1. Vývoj úpravy veřejných podpor v ocelářství
Důvody, pro které bude se práce věnuje právu veřejných podpor se zaměřením na
specifickou průmyslovou oblast, a to odvětví ocelářství, byly již řečeny v kapitole 2.
Podpory do ocelářského odvětví byly upraveny ve Smlouvě o založení Evropského
společenství uhlí a ocele. Ocelářský sektor byl v 90. letech minulého století
předimenzovaný a nepozbýval v něm prostor pro splnění podmínek poskytnutí veřejné
podpory.136 Z nadbytečné kapacity plynula potřeba přijetí zákazů poskytovat podpory
v ocelářství, pouze s několika málo výjimkami.137138 Platnost Smlouvy o založení
Evropského společenství uhlí a ocele ovšem vypršela ke dni 23. července 2002, a s ní i
rozhodnutí Komise se zákazy poskytování podpor do daného odvětví. Ačkoliv v současné
době podpory do ocelářského průmyslu nejsou zakázány generálně, stále je pro něj
stanoveno několik výjimek z povolených kategorií veřejných podpor, jak bude pojednáno
dále.
Ocelářský průmysl vytváří zhruba 1,3 % hrubého domácího produktu Evropské unie,
zajišťuje 328 000 pracovních míst přímo v průmyslu, a ještě vyšší číslo závislých
pracovních míst mimo ocelářský průmysl, avšak na něj přímo navázaných.139 V důsledku
destabilizace celosvětového trhu ocele došlo ke snížení cen ocelových výrobků až o
40 %.140 Zde se patří doplnit, že Komise intenzivně začala řešit situaci se
světovým nadbytkem ocele již v roce 2016141, kdy upozornila na potřebu předcházení
negativních následků výrazného přílivu exportu a protisoutěžních praktik prostřednictvím
opatřeních proti dumpingovým cenám a modernizací ocelářského průmyslu investováním
do kvalifikace pracovní síly. Již k únoru 2016 Evropská unie přijala 37 opatření na
136

BACON, op. cit., str. 394.
Rozhodnutí Komise č. 3855/91/ECSC Community rules for aid to steel industry (Úř. věst. L 362/57,
31. 12. 1991).
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Rozhodnutí Komise č. 2496/96/ECSC Community rules for aid to steel industry (Úř. věst. L 338/42,
18. 12. 1996)
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Steel: Preserving sustainable jobs and growth in Europe [online]. 2016 [cit. 7. 4. 2017]. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15947.
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Steel: Preserving sustainable jobs and growth in Europe [online]. 2016 [cit. 7. 4. 2017]. Dostupné z:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-805_en.htm.
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Steel industry: Commission takes action to preserve sustainable jobs and growth in Europe [online].
2016 [cit. 16. 5. 2017]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-804_en.htm.
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ochranu obchodu ve spojení s dovozem výrobků z ocele.142 Účelem těchto opatření je
chránit evropskou ekonomiku před soutěžiteli ze třetích zemí disponujících uměle
vytvořenými výhodami. Takové výhody většinou tkví ve státní politice podpory takových
podniků v jejich domovských státech. V únoru 2017 Komise přijala další ochranná
opatření a bylo tak dosaženo celkového počtu 39 opatření, z toho 17 vůči Číně.143
Vedle adoptování podobných opatření na unijní úrovni Komise vyjednává
s mezinárodními partnery dovážející ocel do Evropské unie na bilaterální bázi (především
s Čínou, jako největším producentem ocele na světě) a v rovině multilaterální také
prostřednictvím nadnárodních organizací s obchodně ekonomickým zaměřením, jejichž
členem je, jmenovitě pak především v rámci Světové obchodní organizace (dále „WTO“)
a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále „OECD“).144 V rámci OECD je
Komise členem Výboru pro ocel zajišťující platformu vládám členských států OECD pro
otevřenou diskuzi nad aktuálními otázkami ocelářského průmyslu. Výbor pro ocel se
v posledních letech zaměřuje zejména na oblast vývoje trhu s ocelí, jeho
konkurenceschopnosti, na oblast energeticky účinných technologií a také se zaobírá
tématem celosvětového nadbytkem ocele. Výbor pro ocel konfrontoval problém
celosvětového nadbytku ocele nejintenzivněji od roku 2015.
5.2. Reakce Unie na krizi v ocelářství
Z výše uvedeného plyne, že ocelářský průmysl v posledních letech na evropském trhu
prochází krizí a jeho konkurenceschopnost je narušována vlivy ze zemí mimo Evropskou
unii. V důsledku toho přijala Komise Akční plán pro konkurenceschopné a udržitelné
ocelářství v Evropě (dále „Akční plán“)145. Akční plán stanovuje akce, které do budoucna
mají zajistit neprohlubování ocelářské krize na evropském trhu a vytvořit ocelářské
odvětví konkurující ostatním soutěžitelům v globálním měřítku.
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Digital Agenda: Commission asks Court of Justice to fine Portugal over exclusion of companies from
providing universal service [online].[cit. 16. 5. 2017]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP12-287_en.htm.
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Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2017/141 ze dne 26. 1. 2017 o uložení konečného antidumpingového
cla na dovoz některého příslušenství pocházejícího z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu.
144
Sdělení Komise ze dne 16. 3. 2016 Ocelářství – Jak v Evropě uchránit udržitelná pracovní místa a růst.
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Sdělení Komise (EU) Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru
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44

Ačkoliv jsou některé z kategorií podpor poskytované členskými státy do ocelářství
v určitých případech zakázány, Unie sama ocelářský průmysl prostřednictvím Akčního
plánu v jistém smyslu podporuje. Komise uznává důležitost ocelářského sektoru nejen
z hlediska počtu osob zaměstnaných v tomto odvětví, ale také z pohledu důležitosti
suroviny ocele. V Akčním plánu se Komise zavazuje k podpoře tohoto odvětví
následujícími kroky:

-

přijetí správného regulačního rámce tak, aby byly jednotlivé politiky s vlivem na
ocelářství účelné, a naopak aby nové iniciativy nevedly k negativní zátěži
ocelářského průmyslu;

-

podpora přesahující ocelářské odvětví, avšak plynoucí do odvětví ocele
využívající (jako stavebnictví či automobilový průmysl);

-

uplatňování shora popsané obchodní strategie omezování přístupu na trh
subjektům

ze

zemí

mimo

Evropskou

unii,

které

poškozují

zdejší

konkurenceschopnost díky nerovným mezinárodním podmínkám;
-

podpora výzkumu, vývoje a inovací – Komise vyčlenila 40 milionů EUR na
zdokonalení technologií s průlomovým potenciálem;

-

sociální podpora – Komise podpoří zaměstnanost v ocelářství a dle platných
pravidel pro poskytování veřejné podpory schválí dočasná pracovní opatření.

V důsledku krize v odvětví oceli, ale nejen kvůli ní, přibývá případů, kdy se členské státy
a příjemci podpor z ocelářského průmyslu dovolávají povolení poskytnutí podpory do
ocelářství či dochází k snaze Komisi přesvědčit, proč již byla podpora poskytnuta
legitimně. Začátkem roku 2016 zveřejnila Komise dvě zásadní rozhodnutí týkající se
poskytnutých veřejných podpor podnikům činným v odvětví oceli na území Itálie a
Belgie.
Valonské úřady poskytly několika subjektům z ocelářské skupiny Duferco podporu ve
výši 211 milionů EUR v průběhu let 2006 a 2011. Komise uzavřela, že podpora je
neslučitelná s vnitřním trhem a narušuje hospodářskou soutěž na unijním trhu.146

Rozhodnutí Komise (EU) č. C/2016/94 ze dne 20. 1. 2016 o státních podporách SA 33926, 2013/C (ex
2013/NN, 2015/CP), které poskytla Belgie ve prospěch skupiny Duferco.
146
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V protiváze zde stála krize v ocelářství a nadbytek výrobní kapacity proti zákazu
poskytovat podporu podnikům v obtížím v ocelářském průmyslu. Komise zopakovala, že
zákaz je absolutní a trvá na něm. I ocelářskému průmyslu mohou plynout výhody
veřejných podpor, ale pouze v sektorech jako je životní prostředí nebo vědu a výzkum.
Nelze zachraňovat podniky v obtížích jen proto, že v odvětví oceli v posledních letech
vládnou krizové podmínky.
Současně s rozhodnutím ve věci Duferco Komise zahájila rozsáhlé vyšetřování ve věci
poskytnuté podpory italskými autoritami tamějšímu producentu ocele společnosti Ilva.147
Rozhodnutí Komise vydala koncem minulého roku, kdy uzavřela, že společnosti Ilva bylo
poskytnuto celkem 84 milionů EUR, a to v rozporu s unijními pravidly poskytování
veřejných podpor.148 Itálie přijala celkem pět opatření, z kterých pouze dvě představovaly
zakázané zvýhodnění, a to státní záruku za půjčku a poté poskytnutou půjčku. Obě
opatření byla realizována s tím, že stát porušil princip soukromého subjektu v tržním
hospodářství a přijatá opatření pro něj byla krajně nevýhodná. V takovém případě Komise
nemohla ani zpětně poskytnutou podporu povolit a společnosti Ilva nařídila její
navrácení.149
5.3. Platná úprava veřejných podpor v ocelářství
Na plánované, či již poskytnuté, veřejné podpory ze strany členských států podle čl. 107
odst. 1 Smlouvy do ocelářského průmyslu lze aplikovat obecná pravidla pro posuzování
takových opatření, jak jsou podrobně rozebrána v kapitole třetí této práce. Jestliže
opatření kumulativně nenaplňuje všechny znaky nedovolené veřejné podpory podle
čl. 107 odst. 1 Smlouvy, členskému státu je umožněno se svými finančními prostředky
zacházet dle svého uvážení. V mnoha případech však nastane nejistota (ať už členského
státu či příjemce podpory), zda by opatření přesto nemohlo být Komisí shledáno za

Rozhodnutí Komise (EU) č. 2016/C142/04 Výzva k podání připomínek podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy
o fungování Evropské unie
148
Rozhodnutí dosud nebylo publikováno.
149
State aid: Commission concludes in-depth investigation on support to Italy's largest steelmaker ILVA
S.p.A. in A.S. and orders recovery on two measures that involved illegal State aid [online]. [cit. 10. 1.
2018]. Dostupné z : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5401_en.htm.
147
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veřejnou podporu. V takovém případě by bylo nutné najít výjimku ze zákazu poskytování
podpor tak, aby se z opatření nestala nedovolená a neoznámená veřejná podpora.
V prvé řadě se opatření naplňující veškeré znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1
Smlouvy do ocelářského průmyslu posuzuje optikou poskytování podpor de minimis.
Jelikož nařízení o podpoře de minimis150 nevyjímá ocelářské odvětví ze své působnosti
(na rozdíl od zemědělství, rybolovu a dalších151), opatření nepřekračující strop
200 000 EUR za poslední tři za sebou jdoucí účetní období lze platně realizovat členským
státem152. Takovou podporu není nutné předem notifikovat Komisi a členský stát ji
poskytne bez dlouhých schvalovacích řízení.
Na podpory subjektům činným v ocelářském odvětví se také aplikují pravidla výjimek ze
zákazu poskytování veřejných podpor, jak jsou uvedeny v kapitole čtvrté této práce.
S těmi však platí, že u následujících kategorií výjimek platí pro ocelářství průmysl další
výjimka – tedy výjimka z výjimky ze zákazu poskytování veřejných podpor. Taková
podpora tedy nemůže být členským státem legitimně poskytnuta.
V rámci regionálních podpor Komise v Pokynech k regionální státní podpoře na období
2014 – 2020 z oblasti působnosti výjimky regionálních podpor ze zákazu jejich
poskytování vyjímá podpory plynoucí odvětví oceli.153 Definici odvětví ocele pak sdělení
váže na činnosti, které souvisejí s výrobou ocelových produktů jako surové železo či
surové výrobky z něj, hotové výrobky ze železa, trubky apod.154 Zde se setkáváme
s poměrně ucelenou definicí ocelářského odvětví, která není v jiných právně závazných
aktech Evropské unie vždy přítomna.
Další výjimku z výjimky ze zákazu poskytování veřejných podpor představuje podpora
podnikům nefinanční povahy na jejich záchranu či restrukturalizaci.155 Sdělení poukazuje
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis.
151
Tamtéž, čl. 1 odst. 1.
152
Tamtéž, čl. 3 odst. 2.
153
Pokyny Komise k regionální státní podpoře na období 2014 – 2020, odst. 9.
154
Tamtéž, příloha č. IV.
155
Sdělení Komise: Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků
v obtížích, odst. 2.1.
150
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na Akční plán pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě, který zakotvuje
řadu oblastí, kde by měla být ocelářství poskytnuta podpora, v souvislosti s ocelářskou
krizí. Avšak záhy sděluje, že podpora na záchranu či restrukturalizaci subjektů činných
v ocelářství není důvodná, když globálně na trhu převládá nadměrná kapacita oceli.
Podniky v obtížích v ocelářském průmyslu tak nedosáhnou na tuto výjimku a Komise na
ně pokyny pro podniky v potížích neuplatní.
Podpory do ocelářství nejsou povoleny býti poskytovány ani obecným nařízením o
blokových výjimkách.156 Nařízení vysvětluje, že do odvětví oceli nelze poskytovat
regionální podporu, protože ta by nevyvážila negativní důsledky narušení hospodářské
soutěže v ocelářství. Regionální investiční a provozní podpora tak do ocelářského odvětví
nesmí být poskytnuta.157
Naopak opatření zvýhodňující subjekty v ocelářství explicitně povolují následující akty.
Podpora ve formě snížení financování podpory na energii z obnovitelných zdrojů je
povolena pokyny Komise pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na
období 2014–2020 a to konkrétně na základě seznamu způsobilých odvětví tam
uvedených.158 Také podpora usnadňující rozvoj určitých hospodářských činností podle
čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy může být do ocelářství poskytnuta oprávněně na základě
pokynů Komise ke státní podpoře investic v rámci rizikového financování159.
Současná úprava poskytování podpor v ocelářském průmyslu je tak často nepřehledná a
členské státy i příjemci podpor jsou dohnáni k zdlouhavému zkoumání, zda opatření
může naplňovat některou z výjimek ze zákazu poskytování podpor či nikoliv.

Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.
157
Tamtéž, čl. 13 písm. a).
158
Sdělení Komise (EU) Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období
2014–2022014/C 19/04.
159
Sdělení Komise (EU) Pokyny k státní podpoře investic v rámci rizikového financování.
156
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Závěr
Nenarušené hospodářské prostředí je předpokladem po zdravé a hladké fungování trhu.
Právo hospodářské soutěže, a konkrétně úprava poskytování veřejných podpor jako
veřejnoprávní část tohoto odvětví, má za úkol zajistit, aby státy nevědomky nenarušovaly
přirozené podnikatelské prostředí a jejich zásahy, ve formě veřejných podpor, tak
v konečném důsledku trh jako celek neoslabovaly.
Jak bylo předneseno na prvních stránách této práce, hlavní část textu práce byla zaměřena
především na analýzu práva veřejných podpor obecně. Vzhledem ke skutečnosti, že
v platném právu není k nalezení definice pojmu „veřejná podpora“, analýza jednotlivých
definičních znaků podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie vycházela
především z výsledků rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie a Evropské
komise.
S ohledem na závěry institucí Evropské unie plynoucí z výkladu unijních pravidel pro
poskytování veřejných podpor bylo uzavřeno, že aby veřejná podpora byla zakázána,
musí kumulativně naplnit následující podmínky:
1. Podpora musí být poskytnuta přímo státem nebo ze státních prostředků. Ohled se
nebere na formu podpory, která může být poskytnuta přímým převodem
prostředků i nepřímo, např. ve formě osvobození od daně.
2. Takové opatření musí být přičitatelné státu. Přičitatelnost státu lze najít i
v případě, kdy orgán veřejné moci přenese výkon části svých pravomocí na jiné
soukromoprávní či veřejnoprávní subjekty.
3. Opatření zvýhodňuje určité podniky (i veřejnoprávní) či odvětví na selektivní
bázi. Podpora tedy zvýhodněním zároveň znevýhodňuje ostatní soutěžitele na
trhu.
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4. Stát se při poskytování podpory nechová jako rozumný subjekt v tržním
hospodářství, cílem opatření není maximalizace jeho zisku.
5. Podpora narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž, a to má zároveň vliv
na obchod mezi členskými státy. Taková situace nastane v případě, že opatření
posílilo postavení podniku, příjemce podpory, v porovnání s ostatními soutěžiteli
na vnitřním trhu.
Jestliže jsou definiční znaky naplněny, přijaté či plánované opatření spadá pod veřejnou
podporu dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, a takové je zakázáno.
Zákaz jejího poskytování však nemůže být absolutní, neboť by nepřiměřeně zasahoval do
suverenity členských států hospodařit se svými prostředky. Proto bylo přijato několik
skupin výjimek ze zákazu poskytování veřejných podpor. První z nich jsou opatření de
minimis, která díky své malé hodnotě nemohou mít vliv na obchod mezi členskými státy
a nemají tak potenciál narušit soutěžní prostředí. Dále jsou to podpory de iure slučitelné
s vnitřním trhem, které Komise musí vždy povolit, jestliže opatření naplní dané
podmínky. Podpory slučitelné s vnitřním trhem na základě předchozího uvážení naopak
skýtají široký prostor Komise pro výklad, zda opatření naplňuje podmínky slučitelnosti.
Poslední skupinou jsou podpory umožněné Radou Evropské unie. Taková pravomoc je
limitována za různých situací buď návrhem Evropské komise, žádostí členského státu či
povinnou konzultací s Evropským parlamentem. Kategorii sui generis lze pozorovat
v blokových výjimkách ze zákazu poskytování veřejných podpor, které nemusejí být
předem notifikovány Komisi.
Poslední, zvláštní část práce pojednávala o ocelářském průmyslu, jeho důležitosti a
poskytování podpor v něm. V posledních letech na evropském trhu oceli zavládla krize,
ať už v důsledku celosvětové hospodářské krize, tak jako reakce na nerovnosti
v mezinárodním prostředí ocelářského průmyslu. Subjekty ze zemí mimo Evropskou unii
jsou často podporovány domovskými vládami a mohou tak nabízet dumpingové ceny. To
znevýhodňuje podnikatele v rámci unijního, vnitřního trhu, kteří se musí řídit striktními
podmínkami poskytování veřejných podpor ve světle práva Evropské unie. V důsledku

50

toho Evropská unie přijmula několik ochranných opatření, jenž na dovozce oceli ze zemí
mimo Evropskou unii uvalují zvýšená cla apod.
Od 90. let 20. století byly podpory v tomto odvětví omezovány a zakazovány díky
nadbytku oceli na unijním trhu a zdravému tržnímu prostředí. To se změnilo právě s výše
uvedenými krizemi. V současné době tak podpory do ocelářství mohou být poskytnuty,
jestliže nenaplňují některý ze znaků pojmu veřejné podpory nebo jestliže spadají pod
některou z výjimek. Výjimky ze zákazu poskytování veřejných podpor však na ocelářství
nedopadají celoplošně. Tyto následné výjimky z výjimek pro ocelářský průmysl jsou
popsány v poslední kapitole.
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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
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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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Právo hospodářské soutěže
Veřejná podpora
Ocelářství
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The Law of State Aid Focusing on Steel Industry
Abstract

The law of state aid is one of the fundamental pillars of the competition law. The
task of this branch of law is to ensure healthy competitive environment. State
interferences with the economy may, however, create unequal conditions between the
competition on the market. It is therefore necessary to ensure and enforce strict regulation
of state aid by law. The first part of the thesis focuses on explaining the concept of State
aid under Article 107 of the Treaty on Functioning of the European Union in accordance
with the case law of the Court of Justice of the European Union. Prohibited State aid is
granted by State or through state resources, directly or indirectly. In addition, the measure
must be attributable to the State and selectively favor only certain sectors. State does not
act as reasonable private investor when providing the aid, and is not aimed at maximizing
profits but at supporting the undertaking. Lastly, the aid distorts, or has the ability to
distort, competition which adversely affects trade between Member State.

If the notified or planned measure appear cumulatively, such aid is prohibited and
may not be granted. However, the prohibition on providing State aid is not absolute
though. The thesis also deals with exemptions from the prohibition of the State aid
incompatible with the internal market. First of all, there is de minimis exemption and then
measures taken directly from the prohibition by the provisions of the Treaty on the
Functioning of the European Union.

The steel industry has been experiencing an economic crisis in recent years. Steel
companies residing abroad often accessing the European market are often supported by
their home governments. Undertakings in the European market are disadvantaged as the
implementation of State aid measures in the European union is subject to European strict
rules. The adoption of stringent rules came as a result of high prosperity of the steel
industry during the last century. Back then, the industry did not need any state
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interventions. The thesis points out the change in the situation and recent events in state
aid law with regard to the steel sector.
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