
 

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

třída Kpt. Jaroše 1926/7 

602 00 Brno 

 

 

V Praze dne 15. 12. 2014 

 

 

Souběh podpor dle různých blokových výjimek 

 

 

 

Vážení, 

 

vzhledem ke skutečnosti, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) provádí monitoring a poskytuje 

poradenství v otázkách veřejné podpory, obracíme se na Vás, jakožto na koordinační orgán v oblasti veřejné podpory, s žádostí 

o výklad intenzity podpory, resp. jejích limitů v případě kombinace podpor udělené dle níže uvedených režimů v rámci jednoho 

projektu: 

 

a) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 20141; a 
b) Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 20132. 

 

Dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, článek 1, může Evropská komise poskytovat veřejnou podporu 

odpovídající Mapě poskytování regionální podpory schválené Komisí pro každý členský stát. Ta je pro období 2014-2020 

stanovena tak, že je možné získat v rámci České republiky až 25% ze způsobilých výdajů formou dotace, kromě projektů 

realizovaných na území hl. m. Prahy. 

 

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o podpoře de minimis toto omezení neobsahuje. 

 

                                                      
1 Podporu vyňatou podle tohoto nařízení, u níž lze identifikovat způsobilé náklady, lze kumulovat s:  
a) jinou státní podporou, pokud se tato opatření týkají různých identifikovatelných způsobilých nákladů 
b) jinou státní podporou na úhradu týchž – částečně či plně se překrývajících – způsobilých nákladů, avšak pouze tehdy, nevede-li taková 
kumulace k překročení nejvyšší intenzity nebo výše podpory, která se na danou podporu použije podle tohoto nařízení.  
Podporu vyňatou podle článků 21, 22 a 23 tohoto nařízení, u níž nelze identifikovat způsobilé náklady, lze kumulovat s jinou státní 
podporou, u níž způsobilé náklady identifikovat lze. Podporu, u níž nelze identifikovat způsobilé náklady, lze kumulovat s jinou státní 
podporou, u níž tyto náklady nelze identifikovat, pokud není překročena příslušná maximální prahová hodnota pro celkové financování, 
kterou stanoví za zvláštních okolností v jednotlivém případě toto či jiné nařízení o blokové výjimce či rozhodnutí Komise.  
Státní podporu vyňatou tímto nařízením nelze kumulovat s podporou de minimis na tytéž způsobilé náklady, pokud by taková kumulace 
vedla k překročení intenzity podpory stanovené v kapitole III tohoto nařízení. 
2 Podporu de minimis poskytnutou podle tohoto nařízení lze kumulovat s podporou de minimis poskytnutou v souladu s nařízením Komise 
(EU) č. 360/2012 ( 1 ) až do výše stropu stanoveného v uvedeném nařízení. Podporu de minimis poskytnutou podle jiných nařízení o 
podpoře de minimis lze kumulovat až do příslušného stropu stanoveného v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení.  

Podporu de minimis nelze kumulovat se státní podporou na tytéž způsobilé náklady nebo se státní podporou na tatáž opatření rizikového 
financování, pokud by taková kumulace vedla k překročení nejvyšší příslušné intenzity podpory či výše podpory, která je pro specifické 
okolnosti každého případu stanovena v nařízení o blokové výjimce nebo v rozhodnutí Komise. Podporu de minimis, která není poskytnuta 
na zvláštní způsobilé náklady či není přičitatelná těmto nákladům, lze kumulovat s jinou státní podporou poskytnutou na základě nařízení 
o blokové výjimce nebo rozhodnutí Komise. 



 

 

Vzhledem ke shora uvedenému, je možné v případě nákladů projektu, na které je čerpána veřejná podpora dle Nařízení 

Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013  (podpora de minimis) získat větší míru podpory než je stanovena 

pro daný region v Mapě poskytování regionální podpory schválené Komisí, a to i v případě, kdy jiné výdaje tohoto 

projektu čerpají regionální podporu dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014? 

 

 

S pozdravem 

 

 

............................................................................................ 

 Petr Holan 

 tajemník 


