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Význam správné interpretace definice MSP a podniku v  obtížích

� MSP čelí specifickým problémům (přístup k financování, oblast výzkumu, životního prostředí…) → 
pravidla VP obsahují kategorie podpor určených výlučně pro MSP a nebo přiznávají MSP bonusy (vyšší 
míru podpory) = preferenční přístup

� GBER jako nejpoužívanější titul pro poskytnutí VP (procentní hodnoty vyjadřují míru podpory ve vztahu ke způsobilým 
nákladům)

velké podniky bonusy MSP pouze MSP

Regionální podpora 
čl. 13 – 14 GBER

25% 10%/20% NE

Podpora určená MSP
čl. 17 – 24 GBER

NE NE ANO
10%-50%

Podpora VaV
čl. 25 GBER

25%-50%
základní výzkum 100%

10%/20%
kromě základního výzkumu

NE

� Správná interpretace/kontrola definice MSP

• nezbytná proto, aby výhody plynoucí z podpory/bonusů směřovaly právě MSP, tedy podnikům, 
které je skutečně potřebují 

• vyloučí/sníží riziko povinnosti příjemce navrátit obdrženou podporu a povinnosti poskytovatele 
poskytnutou podporu vymoci zpět

čl. 25 GBER základní výzkum 100% kromě základního výzkumu

Podpora na inovace pro MSP
čl. 28 GBER

NE NE ANO

Podpora na vzdělávání
čl. 31 GBER

50%-60% 10%/20% NE

Podpora na ochranu ŽP
čl. 36-49 GBER

5%-100% bonusy lze využít u 7 kategorií 
podpor na ŽP

NE
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Význam správné interpretace definice MSP a podniku v  obtížích

� Podnik v obtížích – definice v GBER a v Pokynech pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci 
nefinančních podniků v obtížích

� Podpora PvO = zpomalení hospodářského růstu (podnik v důsledku zásahu státu zůstává na trhu, ze 
kterého by za běžných tržních podmínek odešel)

= vysoce rizikové obchodní strategie s vědomím záchrany ze strany státu v případě 
neúspěchu

= překážky vstupu na trh podniků z jiných ČS

→ podpora PvO
� obecně zakázaná

� záchrana nevýkonného podniku možná pouze výjimečně, za přísných podmínek� záchrana nevýkonného podniku možná pouze výjimečně, za přísných podmínek

� GBER nelze aplikovat na podporu určenou podnikům v obtížích s výjimkou podpor směřujících na 
náhradu škod v důsledku přírodních pohrom, režimy na zahájení činnosti, regionální provozní podporu 
(neplatí pro ČR)

� Podporu PvO lze poskytnout v režimu de minimis, na základě rozhodnutí SOHZ nebo na základě 
notifikace EK → EK posuzuje dle Pokynů 

� Správná interpretace „podniku v obtížích“ 

• nezbytná z hlediska ochrany hospodářské soutěže → zabrání jednomu z nejvíce nežádoucích 
narušení hospodářské soutěže 

• vyloučí/sníží riziko povinnosti příjemce navrátit obdrženou podporu a povinnosti poskytovatele 
poskytnutou podporu vymoci zpět
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Význam správné interpretace definice MSP a podniku v  obtížích

Definice MSP a podniku v obtížích předmětem
� kontrol ze strany poskytovatele
� ex-post monitoringu ze strany Evropské komise

� stížnosti předložené Evropské komisi

Při zjištění pochybení ze strany EK riziko zahájení (formálního) šetření jehož výsledkem může být  
� povinnost příjemce podporu navrátit vč. úroků

� aplikace čl. 10 – odnětí výhody blokové výjimky (GBER)
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Hlavní problémy z dosavadní praxe 
Oddělení ve řejné podpory ÚOHS

Malé a st řední podniky
� obce jako MSP ?
� posouzení vztah ů mezi podniky – nezávislé podniky, partnerské podniky,  propojené podniky
� vztahy mezi podniky prost řednictvím fyzické osoby nebo skupiny fyzických osob j ednajících 

spole čně (komplikované vztahy, r ůzná výše vlastnických/ovládacích práv, p říbuzenské vztahy 
mezi vlastníky podíl ů, stejné osoby vyskytujících se v roli vlastník ů a/nebo vedoucích 
pracovník ů, fyzická osoba vykonávající ekonomickou činnost…)

� podniky, které nejsou propojené de jure, ale de fac to ? (sídlo na stejné adrese, ú četní firma, 
výkon činnosti na stejném/navazujícím trhu…) výkon činnosti na stejném/navazujícím trhu…) 

� určení po čtu zaměstnanc ů vyjád řeného po čtem ro čních pracovních jednotek → kdo musí být 
zahrnut do po čtu zaměstnanc ů

� rozhodné období, za které se sledují údaje o po čtu zaměstnanc ů, výše obratu/aktiv a 
nezávislost → změna těchto údaj ů (přirozený ekonomický r ůst/pokles vs p řevzetí, vy členění…)

Podniky v obtížích
� samostatná záložka na webu ÚOHS https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podniky-v-

obtizich.html - reakce na nej častější dotazy řešené ÚOHS
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Na co by malí a st řední podnikatelé m ěli zaměřit pozornost 
při využití podpor

� všeobecná pov ědomost/infomovanost o pravidlech VP také na úrovni p říjemců 
� ujistit se, že p řijímaná podpora je poskytována v souladu s pravidly  pro VP
� předpisy, manuály, metodické dokumenty na webu ÚOHS a  Evropské komise

Uživatelská příručka k definici MSP 
http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0010.01/DOC_1

� konzultovat problematiku ve řejné podpory s poskytovatelem, v p řípadě nejasností či pochybností 
o správném postupu se poskytovatel m ůže kdykoliv obrátit na ÚOHS → poskytne poradenství, o správném postupu se poskytovatel m ůže kdykoliv obrátit na ÚOHS → poskytne poradenství, 
stanoviska, p řípadně konzultuje s EK
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Zjednodušení posuzování MSP (?)

� definice MSP z roku 2003
� evaluace (EK) definice MSP v roce 2012 – dotazník
� iniciativa EK – evaluace a impact assessment definice MSP - 2017
� veřejná konzultace (EK) – dotazník – 2018

Evaluace (2017) zam ěřena zejména na:
� posouzení vhodnosti délky období, ve kterém m ůže dojít k p řekro čení limit ů, aniž by tím došlo 

ke ztrát ě statusu MSP
� rozsudek Soudního dvora (2ks) – ustanovení definice MSP, týkající se sestavování úd ajů o � rozsudek Soudního dvora (2ks) – ustanovení definice MSP, týkající se sestavování úd ajů o 

podniku, není jasn ě formulované a m ůže v důsledku vést k p řiznání statusu MSP skupin ě 
podnik ů, jejichž reálná ekonomická síla p řesahuje „skute čné“ MSP

� Rovn ěž některá další ustanovení definice mohou být na základ ě dosavadních zkušeností 
formulována jasn ěji a lépe

� posouzení finan čních limit ů
� výše ročního obratu/bilanční sumy roční rozvahy (2 mil. EUR; 10 mil.EUR; 50/43 mil. EUR)
� maximální roční rozpočet samostatných místních orgánů < 10 mil. EUR

� povede ke zjednodušení existence registru obsahující ho požadované údaje (?) – na úrovni 
ČR/EU (?)
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Děkuji Děkuji za pozornost!za pozornost!


