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Milí žadatelé, 

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy 
(dále jen „ROP SČ“) nabízí prostředky k financování vašich pro-
jektů. Ne každý úspěšný projekt ale dosáhne na maximální výši 
dotace. Jednou z příčin jsou přísná pravidla pro poskytování ve-
řejné podpory. 

Cílem tohoto letáku je objasnit vám problematiku veřejné podpory 
a konkrétně ji zaměřit na ROP SČ. Vysvětlíme vám, co veřejná 
podpora je a jak poznáte, zdali se vztahuje k vašemu projektu, jak 
se může změnit výše dotace, a dále představíme druhy podpor, 
se kterými se v ROP SČ můžete setkat.
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Musí být společně splněny tyto čtyři znaky:

1. Veřejná podpora je poskytnuta prostřednictvím státních 
finančních prostředků, ale může jít také o službu, zvýhodně-
ný úvěr, půjčku, daňové zvýhodnění apod.
–	 Základní	 kritérium	 tedy	 je,	 že	 veřejná	 podpora	 je	 vždy	 ně-

jakou	formou	spojena	se	státními/veřejnými	prostředky,	a	to	
z	jakéhokoliv	veřejného	rozpočtu	ČR	nebo	jiného	členského	
státu	EU	nebo	samotné	EU.

–	 Poskytovatel	podpory	je	orgán	státu	či	organizace	disponují-
cí	státními	prostředky.	

–	 Vztah	ke	státní	moci	může	být	přímý	i	nepřímý.
–	 Jde	o	jakoukoliv	pomoc,	která	má	souvislost	se	státní	organi-

zací	nebo	státními	prostředky.

V	případě	ROP	SČ	je	tento	znak	naplněn	vždy,	jelikož	rozpočet	

Regionální	 rady	 regionu	 soudržnosti	 Střední	 Čechy	 (dále	 jen	
„Regionální	rada“)	je	rozpočtem	veřejným	a	finanční	prostředky,	
z	nichž	jsou	poskytovány	dotace,	mají	svůj	původ	v	rozpočtu	ČR	
a	rozpočtu	EU.

2. Veřejná podpora je poskytnuta podniku 
–	 Pokud	hovoříme	o	veřejné	podpoře,	tak	je	vždy	užíván	termín	

podnik.	Podnikem	se	rozumí	subjekt,	který	vykonává	ekonomic-
kou	činnost,	a	to	i	v	případě,	že	je	nezisková	nebo	má	sociální	
charakter.	Rozhodující	je,	že	jde	o	subjekt,	který	má	konkurenty	
na	trhu,	s	nimiž	se	dostává	do	hospodářské	soutěže.	Podnikem	
tedy	může	být	i	kraj,	obec	nebo	nestátní	nezisková	organizace.

3. V důsledku poskytnutí veřejné podpory je narušena nebo 
hrozí narušení hospodářské soutěže (kvůli zvýhodnění pod-
niku poskytnutím podpory).

Co je Veřejná podpora?
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–	 Zde	je	podstatná	analýza	trhu,	kterou	vypracuje	žadatel	v	jed-
né	z	příloh	k	Žádosti	o	poskytnutí	dotace.	Účelem	analýzy	trhu	
je	 definice	 relevantního	 trhu1,	 na	 který	 bude	 směřovat	 svoji	
produkci	výrobků	nebo	poskytovat	služby.	Cílem	je	zjistit	sku-
tečnou	konkurenceschopnost	žadatele,	okruh	jeho	konkurentů	
a	zákazníků	a	vypočítat	jeho	podíl	na	daném	trhu.

4. V důsledku veřejné podpory je či bude ovlivněn obchod 
mezi členskými státy EU
–	 Pro	určení	tohoto	znaku	je	velmi	důležitá	již	zmíněná	analýza	

trhu	a	odpovědi	na	otázky	ohledně	veřejné	podpory	v	příslušné	
příloze	Žádosti	o	poskytnutí	dotace	(její	struktura	je	zveřejněna	
v	Pokynech	pro	žadatele	a	příjemce).	Zde	platí	pravidlo,	že	ne-
rozhoduje	geografická	hranice,	zákazníci	a	soutěžitelé	se	mo-
hou	pohybovat	či	nacházet	přímo	na	území	České	republiky.	Je	
však	nutné	vymezit	relevantní	trh	a	definovat	skupiny	konkuren-
tů	a	také	zákazníků	z	hlediska	jejich	státní	příslušnosti.

Pokud	se	žadatel	odvolává	pouze	na	místní	dopad	své	činnosti,	
tak	musí	tuto	skutečnost	prokázat.	

O veřejnou podporu se jedná pouze tehdy, pokud jsou na-
plněny všechny 4 znaky. Pokud po posouzení znaků veřej-
né podpory budete mít stále pochybnosti, jestli se v pří-
padě vašeho projektu o veřejnou podporu jedná nebo ne, 
doporučujeme projekt konzultovat se zaměstnanci Úřadu 
Regionální rady. Vaše tvrzení, že nejde o veřejnou podporu, 
musíte být schopni prokázat Úřadu Regionální rady i Ev-
ropské komisi (EK). 

1	Relevantní	trh	–	 je	součtem	relevantního	zeměpisného	a	relevantního	výrobko-
vého	trhu.	Relevantní	výrobkový	trh	zahrnuje	všechny	výrobky	a	služby,	které	jsou	
spotřebitelem	s	ohledem	na	jejich	vlastnosti,	ceny	a	zamýšlené	použití	považová-
ny	za	zaměnitelné.	Relevantní	zeměpisný	trh	–	zahrnuje	oblast,	ve	které	se	dotyč-
né	podniky	účastní	dodávky	a	poptávky	výrobků	nebo	služeb,	kde	jsou	podmínky	
hospodářské	soutěže	dostatečně	stejnorodé,	a	která	může	být	odlišena	od	sou-
sedních	zeměpisných	oblastí,	protože	zejména	podmínky	hospodářské	soutěže	
jsou	v	těchto	oblastech	zjevně	odlišné.
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–	 Dotace	z	ROP	SČ	jsou	poskytovány	podle	pravidel	veřejné	
podpory,	která	nastavuje	EK.

–	 Příjemce	je	odpovědný	za	pravdivost,	úplnost	a	prokazatel-
nost	všech	poskytnutých	údajů,	které	jsou	nezbytné	ke	klasi-
fikaci	projektu	z	hlediska	veřejné	podpory.

–	 O	poskytnutí	dotace	rozhoduje	Regionální	rada	jako	její	po-
skytovatel.	Na	dotaci	z	ROP	SČ	není	právní	nárok.

–	 Pokud	dojde	u	projektu,	který	je	realizován	v	režimu	veřejné	
podpory	 k	 majetkoprávním	 změnám2,	 je	 nutné	 nabyvatele	
či	pronajímatele	 vybrat	 v	 transparentním,	nediskriminačním	
a	objektivním	výběrovém	řízení	a	dotčený	majetek	prodat	či	
pronajmout	za	tržní	cenu.

–	 Příjemce	 musí	 zajistit,	 aby	 nový	 nabyvatel	 majetku	 převzal	
závazky	vyplývající	ze	Smlouvy	o	poskytnutí	dotace,	zejména	
co	se	týče	veřejné	podpory	a	doby	udržitelnosti,	vztahují-li	se	
k	tomuto	majetku.	

–	 Některé	 majetkoprávní	 změny	 není	 možné	 realizovat	 bez	
souhlasu	 Regionální	 rady.	 Tyto	 typy	 změn	 jsou	 uvedeny	
ve	Smlouvě	o	poskytnutí	dotace.	

–	 Výši	podpory	určuje	suma	celkových	způsobilých	výdajů,	ni-
koliv	celkové	náklady	projektu.

2	Jedná	se	o	převod	vlastnického	práva,	poskytnutí	užívacích	práv	–	např.	nájem	
–	a	o	oblast	zástavního	práva.

jaká jsou praVidla Veřejné podpory V rop sČ?



Veřejná podpora8

Přijatelnými	projekty	pro	ROP	SČ	 jsou	 takové,	 jejichž	financo-
vání	buď	veřejnou	podporu	nezakládá,	nebo	ji	zakládá,	ale	pří-
slušná	dotace	je	buď	notifikována	a	schválena	EK,	nebo	spadá	
do	režimu	blokové	výjimky	na	regionální	 investiční	podporu	či	
do	režimu	podpory	de	minimis.	V	řadě	aktivit	v	rámci	prioritních	
os	1	až	3	bude	možné	dotaci	udělit	v	 režimu	blokové	výjimky	
na	regionální	investiční	podporu.	

Tato	bloková	výjimka	může	být	aplikována	zejména	za	splnění	
těchto	podmínek:
1. Motivační efekt.	To	znamená,	že	projekt	napomůže	rozvoji	

regionu	a	současně	by	bez	dotace	nemohl	být	realizován.	
2. Podmínka nezbytnosti.	Práce	na	projektu	není	možné	za-

hájit	před	datem	přijatelnosti	projektu,	 tj.	datem	písemného	
potvrzení	Regionální	rady	o	tom,	že	projekt	splňuje	podmínky	
způsobilosti	ROP	SČ.	Teprve	od	tohoto	data	 je	také	možné	

uplatnit	způsobilé	výdaje	projektu.	Pokud	žadatel	zahájí	prá-
ce	na	projektu3	dříve,	není	možné	mu	dotaci	poskytnout.	

3. Víceodvětvovost	podpory	(u	cestovního	ruchu	je	tato	pod-
mínka	splněna	vždy).	Podpora	projektu	je	zaměřena	na	více	
odvětví	národního	hospodářství.	Např.	silnice	neslouží	pouze	
dopravě,	ale	i	dalším	odvětvím.	

4. Počáteční investice. Dotace	 je	poskytována	pouze	na	 tzv.	
počáteční	 investice	 do	 dlouhodobého	 hmotného	 nebo	 ne-
hmotného	majetku	–	jejím	prostřednictvím	musí	být	vytvoře-
no	něco	nového,	tj.	přidaná	hodnota,	která	vede	k	založení	
nové	či	rozšíření	stávající	provozovny	příjemce	(novostavba,	
rekonstrukce,	modernizace,	přístavba	nebo	nástavba)	nebo	
k	zásadní	změně	či	úplně	nové	ekonomické	činnosti	žadate-
le/příjemce.	Z	toho	plyne,	že	z	dotace	nelze	hradit	provozní	
náklady.	Vyloučen	je	rovněž	nákup	dopravních	prostředků.	

5. Doba udržitelnosti.	Povinností	příjemce	dotace	je	zachovat	

se kterými režimy podpory se můžete setkat V rámCi rop střední ČeChy?
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počáteční	investice	v	regionu	minimálně	po	dobu	5	let	(3	roky	
v	případě	malých	a	středních	podniků).

6. Kumulace podpor.	Jakékoliv	podpory	z	místních,	regionál-
ních,	celostátních	zdrojů	či	zdrojů	Společenství,	včetně	pod-
pory	 de	 minimis	 nesmí	 překročit	 maximální	 práh	 podpory	
v	režimu	blokové	výjimky	na	regionální	investiční	podporu.

V	prioritní	ose	2	Cestovní	 ruch	v	oblasti	podpory	2.3	a	v	rámci	
některých	aktivit	prioritní	osy	3	Integrovaný	rozvoj	území	je	možné	
dotaci	 udělit	 v	 režimu	 podpory	 de	 minimis.	 Výše	 této	 podpory	
je	 však	 natolik	 nízká,	 že	 nehrozí	 narušení	 hospodářské	 soutě-
že.	Současná	maximální	výše	podpory	de	minimis	je	stanovena	
hranicí	200	000	EUR	(100	000	EUR	v	odvětví	silniční	dopravy),	
poskytnutých	za	období	tří	fiskálních	let4.	Žadatel/příjemce	musí	
doložit,	že	v	případě	poskytnutí	dotace	nepřesáhne	tuto	hranici.

Pro	další	druhy	podpor	platí	obecné	pravidlo,	že	veřejnou	pod-
poru	(dotaci)	není	možné	poskytnout,	pokud	s	tím	nevysloví	sou-

hlas	EK.	V	této	souvislosti	se	užívá	pojem	„notifikace“.	V	rámci	
ROP	 musí	 procesem	 notifikace	 projít	 oblasti,	 které	 podporují	
například	obnovu	vozového	parku	a	výstavbu	parkoviště	 typu	
Park	and	Ride	 (P+R).	Dotaci	 nelze	poskytnout	do	doby	 klad-
ného	rozhodnutí	EK	v	rámci	notifikace.	Při	posuzování	projektu	
z	hlediska	veřejné	podpory	je	nutné	vzít	v	úvahu	i	poskytování	
vyrovnávacích	plateb	za	poskytování	služeb	v	obecném	hospo-
dářském	zájmu.	V	ČR	se	však	tato	úprava	uplatní	pouze	v	od-
větví	silniční	a	železniční	dopravy.	Problematika	služeb	v	obec-
ném	hospodářském	zájmu	se	v	ROP	SČ	může	projevit	pouze	
v	případě	aktivity	obnovy	vozového	parku	(pořízení	autobusů)	
v	oblasti	podpory	1.2.	

3	Zahájení	prací	na	projektu	–	tímto	se	rozumí	zahájení	stavebních	prací	nebo	první	
právně	závazný	příslib	objednávky	zařízení	(s	výjimkou	předběžných	studií	prove-
ditelnosti)	podle	toho,	co	nastane	dříve.	Zařízením	se	rozumí	i	nemovitost.

4	Období,	kdy	došlo	k	poskytnutí	podpory	+	dva	fiskální	roky	tomuto	roku	předchá-
zející.	Fiskální	rok	je	rokem	daňovým.	V	ČR	se	tedy	jedná	o	rok	kalendářní.
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typ příjemce
maximální výše podpory u projektů 

nezakládajících veřejnou podporu v % 
celkových způsobilých výdajů projektu

maximální výše podpory u projektů zaklá-
dajících veřejnou podporu v % celkových 

způsobilých výdajů projektu

maximální výše podpory u projektů v re-
žimu podpory de minimis v % celkových 

způsobilých výdajů projektu

Podnikatel splňující definici 
malého podniku

60% 60%

92,5%
maximální výše podpory je omezena 
maximální hranicí podpory v režimu 

podpory de minimis

Podnikatel splňující definici 
středního podniku

50% 50%

92,5%
maximální výše podpory je omezena 
maximální hranicí podpory v režimu 

podpory de minimis

Podnikatel splňující definici 
velkého podniku

40% 40%

92,5%
maximální výše podpory je omezena 
maximální hranicí podpory v režimu 

podpory de minimis

Kraj, organizace zřizované či zakládané 
krajem, obec, organizace zřizované či 

zakládané obcí, svazky obcí, nestátní nezis-
kové organizace, Hospodářská komora ČR 

a její složky, veřejné výzkumné instituce

92,5%

Příjemce splňující definici 
velkého podniku: 40%

Příjemce splňující definici 
středního podniku: 50%

Příjemce splňující definici 
malého podniku: 60%

92,5%
maximální výše podpory je omezena 
maximální hranicí podpory v režimu 

podpory de minimis

jakou formou a do jaké Výše bude poskytnuta dotaCe?
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Musíte	splnit	oba	níže	uvedené	znaky.	Pokud	alespoň	jeden	
z	nich	nesplňujete,	nemůžete	se	posuzovat	 jako	malý	nebo	
střední	podnik.	Celkovou	výši	počtu	zaměstnanců	a	ekonomic-
kého	ukazatele	je	nutné	navýšit	o	údaje	partnerských	a	propo-
jených	podniků.

 Znak č. 1 
Počet 
zaměstnanců

Znak č. 2
Roční obrat nebo roční bilanční 
suma rozvahy

Malý 
podnik 

Méně než 
50 zaměstnanců

Roční obrat nebo bilanční suma roční 
rozvahy menší nebo rovna 10 mil. EUR

Střední 
podnik

Méně 
než 250 
zaměstnanců

Roční obrat menší nebo roven 
50 mil. EUR
Bilanční suma roční rozvahy menší 
nebo rovna 43 mil. EUR

Přesný	postup	při	výpočtu	velkosti	podniku	pak	obsahuje:

Sdělení	Komise	Vzor	prohlášení	o	údajích	týkajících	se	způsobi-
losti	podniku	jakožto	malého	nebo	středního	podniku,	které	na-
leznete	na	našich	webových	stránkách	www.ropstrednicechy.cz	
nebo	na	následujícím	odkazu:	http://ec.europa.eu/enterprise/
enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide_cs.pdf

Relevantní	národní	 i	evropská	legislativa,	která	upravuje	veřej-
nou	podporu,	je	uvedena	v	dokumentech	Regionální	rady	regi-
onu	soudržnosti	Střední	Čechy.

jak poznáte, že jste malý nebo střední podnik?
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LEGISLATIVA:	www.eur-lex.europa.eu	
JUDIKATURA	ESD:	www.curia.europa.eu	
ROZHODNUTÍ	KOMISE:	www.ec.europa.eu/dgs/competition	
Úřední	věstník	EU:	www.eur-lex.europa.eu,	odkaz	Úřední	věstník
ÚOHS:	www.compet.cz
Regionální	rada	regionu	soudržnosti	Střední	Čechy:	
www.ropstrednicechy.cz	

Pozn.: Tento leták je pouze informativní povahy a nenahrazuje informace 

uvedené v příslušných právních předpisech ES a dokumentaci Regionálního 

operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy, zejména  

v Pokynech pro žadatele a příjemce a v Prováděcím dokumentu.

zdroje informaCí
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Úřad	Regionální	rady	regionu	soudržnosti	Střední	Čechy,
Zborovská	11,	150	21	Praha	5

Oddělení Administrace projektů:
Prioritní	osa	1	Doprava
tel.:	+420	257	280	130,	+420	257	280	535

Prioritní	osa	2	Cestovní	ruch
tel.:	+420	257	280	612,	+420	257	280	472,	+420	257	280	516

Prioritní	osa	3	Integrovaný	rozvoj	území
tel.:	+420	257	280	121,	+420	257	280	327,	+420	257	280	129,	+420	257	280	605

Osobní	konzultace	jsou	možné	po	domluvě	každý	pracovní	den.

Další	kontakty	na	www.ropstrednicechy.cz

kontaktní místo:





Partner:


