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VYSVĚTLENÍ 

K 

OBECNÉMU NAŘÍZENÍ O BLOKOVÝCH VÝJIMKÁCH 

(NAŘÍZENÍ O BLOKOVÝCH VÝJIMKÁCH) 

ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE Č. L187/1 

ZE DNE 26.06.2014 

PRO PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE  

ČESKÁ REPUBLIKA – SVOBODNÝ STÁT BAVORSKO  

CÍL EÚS 2014-2020 

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 

(CCI-kód  2014TC16RFCB009) v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ byl schválen Evropskou 

komisí dne 17.12.2014. 

Oblasti podpory programu jsou: 

 Výzkum, technologický rozvoj a inovace, 

 Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů, 

 Investice do dovedností a vzdělávání, 

 Udržitelné sítě a institucionální spolupráce. 

Při realizaci programu mohou být pro jednotlivé projekty v zásadě uplatněny následující ustanovení 

nařízení (EU) č. 651/2014 (Obecné nařízení k blokovým výjimkám, zvláštní část): 

 Čl. 20 Podpora na náklady spolupráce vzniklé malým a středním podnikům, které se účastní 

projektů v rámci Evropské územní spolupráce, 

 Čl. 25 Podpora na výzkumné a vývojové projekty, 

 Čl. 26 Investiční podpora na výzkumnou infrastrukturu, 

 Čl. 27 Podpora určená inovačním klastrům, 

 Čl. 28 Podpora na inovace určená malým a středním podnikům, 

 Čl. 29 Podpora na inovace postupů a organizační inovace, 

 Čl. 36 Investiční podpora, která podnikům umožní řídit se přísnějšími environmentálními normami, 

než jsou normy Unie, nebo zvyšovat ochranu životního prostředí v případě, že norma Unie 

neexistuje, 

 Čl. 38 Investiční podpora na opatření ke zvýšení energetické účinnosti, 

 Čl. 49 Podpora na ekologické studie, 

 Čl. 53 Podpora kultury a zachování kulturního dědictví, 

 Čl. 55 Podpora na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu, 

 Čl. 56 Investiční podpora na místní infrastrukturu. 

V průběhu realizace programu může dojít ke schválením podle dalších ustanoveních Obecného nářízení 

k blokovým výjimkám. Řídící orgán nahlásí Komisi případně tato schválení ve stanovené lhůtě 

prostřednictvím elektronického systému pro hlášení. 

Podporovány nebudou činnosti v rámci zemědelské prvovýroby, rybolovu a akvakultury. 
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Možnými příjemci jsou ve Svobodném státě Bavorsko a v České republice veřejné nebo soukromé 

právnické osoby, jakož i jejich spojení. Ve Svobodném státě Bavorsko jsou možnými příjemci také 

fyzické osoby. 

Je odkazováno na definici Evropské komise (Příloha I nařízení o blokových výjimkách) pro malé 

a střední podniky (MSP), neboť maximální intenzita podpory závisí částečně na tomto kritériu. 

MSP musí zaměstnávat méně než 250 osob a buď jejich roční obrat nesmí přesáhnout 50 mil. eur 

nebo jejich bilanční suma roční rozvahy nesmí přesáhnout 43 mil. eur. Při výpočtu prahové hodnoty je 

nutno zohlednit případná spojení s ostatními podniky (více než 25% účast). 

Podporvány nebudou podniky v obtížích podle čl. 2 odst. 18 písm. a) – e) s výjimkou režimů podpory na 

náhradu škod způsobených některými přírodními pohromami. Tím se rozumí podniky, v jejichž případě 

nastane alespoň jedna z následujících okolností: 

a│ V případě společnosti s ručením omezeným (která není malým nebo středním podnikem a jejíž 

existence nepřesahuje tři roky): kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než 

poloviny upsaného základního kapitálu. Tento případ nastává, když je výsledek odečtení 

kumulovaných ztrát od rezerv (a všech dalších prvků, jež se obecně považují za kapitál 

společnosti) negativní a svou výší překračuje polovinu upsaného základního kapitálu.  

b│ V případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti (která 

není malým nebo středním podnikem a jejíž existence nepřesahuje tři roky): kde v důsledku 

kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví 

této společnosti. 

c│ Jestliže vůči podniku bylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení nebo tento podnik splňuje 

kritéria vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení na žádost svých 

věřitelů. 

d│ Jestliže podnik obdržel podporu na záchranu a zatím nesplatil půjčku nebo neukončil záruku 

nebo jestliže obdržel podporu na restrukturalizaci a stále se na něj uplatňuje plán 

restrukturalizace. 

e│ V případě podniku, který není malým nebo středním podnikem, kde v uplynulých dvou letech: 

1| účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu je vyšší než 7,5 a 

2| poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti před úroky, zdaněním 

a odpisy (EBITDA) je nižší než 1,0. 

Podporovány nebudou mimo jiné podniky, vůči kterým byl vystaven inkasní příkaz v návaznosti na 

rozhodnutí Komise, jímž je veřejná podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, 

výjimku představují režimy podpory na náhradu škod způsobených některými přírodními pohromami. 

Při schvalování veřejných podpor na základě programu spolupráce bude zohledněn také zejména čl. 1 

odst. 5. 
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Při schvalování veřejných podpor z tohoto programu bude také zajištěno, aby byla dodržena hranice 

intenzity podpory jednotlivých forem veřejné podpory a aby nebyly přesáhnuty prahové hodnoty 

oznamovací povinnosti podle čl. 4 nařízení o blokových výjimkách: 

 Čl. 20 Podpora na náklady spolupráce vzniklé MSP, které se účastní projektů v rámci Evropské 

územní spolupráce: 

Prahová hodnota oznamovací povinnosti dle čl. 4 odst. 1 písm. f): 

— 2 mil. eur na podnik a projekt, 

— maximální intenzita podpory: 50 %. 

 Čl. 25 Podpora na výzkumné a vývojové projekty: 

Prahová hodnota oznamovací povinnosti dle čl. 4, odst. 1 písm. i): 

— Základní výzkum: 40 mil. eur na podnik a projekt, 

— maximální intenzita podpory: 100 %. 

— Průmyslový výzkum: 20 mil. eur na podnik a projekt, 

— maximální intenzita podpory: 50 % – max. 80 % (zvýšení je možné zejména pro MSP). 

— Experimentální vývoj: 15 mil. eur na podnik a projekt, 

— maximální intenzita podpory: 25 % – max. 80 % (zvýšení je možné zejména pro MSP). 

— Studie proveditelnosti: 7,5 mil. eur na studii, 

— maximální intenzita podpory: 50 % – max. 70 % (zvýšení je možné pro MSP). 

 Čl. 26 Investiční podpora na výzkumnou infrastrukturu: 

Prahová hodnota oznamovací povinnosti dle čl. 4, odst. 1 písm. j): 

— 20 mil. eur na infrakstrukturu, 

— maximální intenzita podpory: 50 %. 

 Čl. 27 Podpora určená inovačním klastrům: 

Prahová hodnota oznamovací povinnosti dle čl. 4, odst. 1 písm. k): 

— 7,5 mil. eur na inovační klastr, 

— maximální intenzita podpory: 50 %. 

 Čl. 28 Podpora na inovace určená malým a středním podnikům: 

Prahová hodnota oznamovací povinnosti dle čl. 4, odst. 1 písm. l): 

— 5 mil. eur na podnik a projekt, 

— maximální intenzita podpory: 50 % – max. 100 % podle čl. 28 odst. 4. 

 Čl. 29 Podpora na inovace postupů a organizační inovace: 

Prahová hodnota oznamovací povinnosti dle čl. 4, odst. 1 písm. m): 

— 7,5 mil. eur na podnik a projekt, 

— maximální intenzita podpory: 15 % – max. 50 % pro MSP. 

 Čl. 36 Investiční podpora, která podnikům umožní řídit se přísnějšími environmentálními normami, 

než jsou normy Unie, nebo zvyšovat ochranu životního prostředí v případě, že norma Unie 

neexistuje: 

Prahová hodnota oznamovací povinnosti dle čl. 4, odst. 1 písm. s): 

— 15 mil. eur na podnik a investiční projekt, 
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— maximální intenzita podpory: 40 % – max. 60 % pro MSP. 

 Čl. 38 Investiční podpora na opatření ke zvýšení energetické účinnosti: 

Prahová hodnota oznamovací povinnosti dle čl. 4, odst. 1 písm. t): 

— 10 mil. eur, jak je stanoveno v čl. 39 odst. 5, 

— maximální intenzita podpory: 30 % – max. 50 % pro MSP. 

 Čl. 49 Podpora na ekologické studie: 

— maximální intenzita podpory: 50 % – max. 70 % pro MSP. 

 Čl. 53 Podpora kultury a zachování kulturního dědictví: 

Prahová hodnota oznamovací povinnosti dle čl. 4, odst. 1 písm. z): 

— 100 mil. eur investiční podpory na projekt, 

— 50 mil. eur provozní podpory na podnik ročně, 

— maximální intenzita podpory (čl. 53 odst. 6 a 7): až do 100 %. 

 Čl. 55 Podpora na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu: 

Prahová hodnota oznamovací povinnosti dle čl. 4, odst. 1 písm. bb): 

— 15 mil. eur investiční podpory na projekt nebo, 

— 50 mil. eur celkových nákladů na projekt. 

Provozní podpora na sportovní infrastrukturu: 

— 2 mil. eur na infrastrukturu ročně, 

— maximální intenzita podpory (čl. 55 odst. 10 a 11): až do 100 %. 

 Čl. 56 Investiční podpora na místní infrastrukturu: 

Prahová hodnota oznamovací povinnosti dle čl. 4, odst. 1 písm. cc): 

— 10 mil. eur investiční podpory nebo 

— celkové náklady přesahující 20 mil. eur na tutéž infrastrukturu, 

— maximální intenzita podpory (čl. 56 odst. 6): až do 100 %. 

Aplikací maximálních intenzit podpory nesmí dojít k překročení maximální schválené dotační sazby pro 

podpory v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 

2014-2020.  

Zásada transparentnosti podpory podle čl. 5 nařízení o blokových výjimkách bude zajištěna tím, že 

v rámci programu se předpokládá podpora výlučně formou grantu. 

Veřejná podpora bude schválena pouze tehdy, když jsou splněny podmínky motivačního účinku podle 

čl. 6 nařízení o blokových výjimkách. K tomu musí být předložena zejména písemná žádost před 

zahájením prací na projektu. 

Ustanovení v čl. 8 nařízení o blokových výjimkách ke kumulaci veřejných podpor je zohledněno. 

Kumulace dotačních prostředků z tohoto programu s prostředky z ostatních programů je možné, pokud 

se týkají různých indentifikovatelných způsobilých nákladů. 

Kumulace s prostředky jiných veřejných dotačních programů je přípustná pro shodné způsobilé náklady 

pouze tehdy, když na základě této kumulace nebude překročena maximální intenzita podpory podle 

nařízení o blokových výjimkách. Budou-li poskytnuty podpory dle různých kategorií veřejné podpory 

podle tohoto nařízení, platí maximální intenzita podpory té skupiny s nejvyšší maximální intenzitou 

podpory. 
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Žadatel musí potvrdit, že buď neobdrží žádnou další veřejnou podporu pro projekt, u něhož žádá 

o podporu, nebo že dodrží přípustnou horní mez veřejné podpory. 

Splnění povinností pro zveřejňování a informování podle čl. 9 nařízení o blokových výjimkách (podle 

čl. 9 odst. 1 písm. c) nejpozději od 1. července 2016 musí být každé poskytnutí jednotlivé podpory nad 

500 000 eur zveřejněno společně s informacemi uvedenými v Příloze III (mj. příjemce a výše podpory) 

na celostátních nebo regionálních internetových stránkách) a s ohledem na kontrolu Evropské komise 

podle čl. 12 nařízení o blokových výjimkách bude zajištěno. 

Evropská komise má právo kontrolovat podporu na základě nařízení o blokových výjimkách. Z toho 

důvodu musí být uchovány všechny relevantní podklady související s podporou po dobu 10 let ode dne 

poskytnutí této podpory (čl. 12 nařízení o blokových výjimkách). 
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