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Seznam zkratek a definic
Altmarský balíček

společné označení pro dokumenty Rámec SGEI, Rozhodnutí SGEI, Směrnice
o průhlednosti finančních vztahů vydané ze strany EK v roce 2005

ČR
ESD

Česká republika
Evropský soudní dvůr

ES

Evropské společenství

EU

Evropská unie

FS

Fond soudržnosti

EK

Evropská komise jako orgán EU

Komise

Evropská komise jako orgán EU

Kompetenční zákon

zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Koncesní zákon

zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů

Lisabonská smlouva

mezinárodní smlouva mezi členskými zeměmi EU, jejímž cílem bylo především
reformovat instituce Evropské unie a její fungování (podepsána 13. prosince 2007
v Lisabonu, ratifikována 3. listopadu 2009 a nabyla účinnosti 1. prosince 2009)

MPSV
Nařízení de minimis

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a
88 Smlouvy na podporu de minimis

Nařízení SGEI de minimis

Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům
poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu

Nařízení o veřejných dopravních

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007

službách

o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení
nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70

Pracovní dokument Komise

Pracovní dokument Komise: Použití pravidel veřejné podpory EU na služby

o SGEI

obecného hospodářského zájmu od roku 2005 a Výsledek veřejné konzultace
ze dne 23.3.2011, SEK(2011) 397

Příručka o SGEI

Pracovní dokument Komise: Příručka o používání pravidel Evropské unie pro státní
podpory, veřejné zakázky a vnitřní trh v oblasti služeb obecného hospodářského
zájmu, zejména sociálních služeb obecného zájmu ze dne 7.12.2010, SEK(2010)
1545 v konečném znění

Rámec SGEI (2005)

Rámec Společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby (2005/C 297/04)

Rámec SGEI (2011)

Sdělení Komise Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací
platby za závazek veřejné služby (2011) (2012/C 8/03)
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Rozhodnutí SGEI (2005)

Rozhodnutí Komise 2005/842/ES ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 86 odst. 2
Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu (2005/L 320/67)

Rozhodnutí SGEI (2011)

Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 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, K(2011) 9380), (2012/21/EU)

Rozsudek Aéroports de Paris
Rozsudek Altmark

Rozsudek ESD ve věci C-82/01P Aéroports de Paris v Komise [2002] ECR I-9297
Rozsudky ESD ve věci C-280/00 Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium
Magdeburg v. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH ("Altmark") [2003] Sb. rozh.
I-7747 a ve spojených věcech C-34/01 až C-38/01 Enirisorse SpA v. Ministero delle
Finanze [2003] Sb. rozh. I-14243

Rozsudek Leipzig Halle

Rozsudky SPI ve věci (spojené případy) T-455/08 Flughafen Leipzig-Halle GmbH a
Mitteldeutsche Flughafen AG c/ Komise a T-443/08 Freistaat Sachsen a Land
Sachsen-Anhalt c/ Komise

Sdělení Komise k modernizaci

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a

veřejné podpory EU

sociálnímu výboru a výboru regionů, Modernizace státní podpory ze dne 8. 5. 2012,
KOM(2012) 209 v konečném znění

Sdělení Komise o reformě SGEI

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů, Reforma pravidel státní podpory EU
pro služby obecného hospodářského zájmu ze dne 23.3.2011, KOM(2011) 146
v konečném znění

Sdělení Komise
o sociálních SGEI

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU
HOSPODÁŘSKÉMU

A

SOCIÁLNÍMU

VÝBORU

A

VÝBORU

REGIONŮ

doprovázející sdělení „Jednotný trh pro Evropu ve 21. století“ Služby obecného
zájmu, včetně sociálních služeb obecného zájmu: nový evropský závazek
{KOM(2007) 724 v konečném znění} {SEK(2007) 1514} {SEK(2007) 1515}
{SEK(2007) 1516}
Sdělení ke SGEI (2011)

Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory
na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu (Text s významem pro EHP) (2012/C 8/02)

SFEU

Smlouva o fungování Evropské unie

SGEI

služby obecného hospodářského zájmu (angl. services of general economic
interest)

SGI

služby obecného zájmu (angl. services of general interest)

Směrnice o průhlednosti

Směrnice Komise 2005/81/ES ze dne 28. listopadu 2005, kterou se mění směrnice

finančních vztahů

80/723/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými
podniky a o finanční průhlednosti uvnitř určitých podniků
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Směrnice o veřejných zakázkách

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004,
o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a
služby, ve znění pozdějších předpisů.

SPI
SSGI
Strategie Evropa 2020

Soud první instance v rámci Evropského soudního dvora
sociální služby obecného zájmu (angl. social services of general interest)
Sdělení Komise „EVROPA 2020. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst
podporující začlenění“, ze dne 3.3.2010, KOM(2010) 2020 v konečném znění

Studie

Tato studie „Posouzení dopadů nové legislativy EU – v oblasti veřejné podpory
službám obecného hospodářského zájmu na pravidla financování sociálních služeb
v České republice“

Studie (2011)

Mott MacDonald, MT Legal: Rozbor práva Společenství v oblasti sociálních služeb
v obecném zájmu s dosahem do právního prostředí České republiky v oblasti
sociálních služeb a jejich financování. Praha, Červen 2011

ÚOHS
Vyhláška o centrálním registru

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva zemědělství
č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor
malého rozsahu

Vyhláška k Zákonu o sociálních
službách

vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva ČR ke SGEI

Zpráva o provádění Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 86

(2011)

odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu (2005/842/ES), viz
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/public_services/reports_2009_2011_en.ht
ml

Zákon o cenách
Zákon o sociálních službách

zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

nebo ZSS
Zákon o veřejných zakázkách
Zákon o úpravě vztahů v oblasti
veřejné podpory EU
Zákon o volném pohybu služeb

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a
o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o zprůhlednění finančních

zákon č. 319/2006 Sb. o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů

vztahů ve veřejné podpoře

v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
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Předmluva
Toto „Posouzení dopadů nové legislativy EU v oblasti veřejné podpory službám obecného
hospodářského zájmu na pravidla financování sociálních služeb v České republice“ (dále jen „Studie“)
navazuje na Studii (2011). Studie (2011) se zabývala širším 1 kontextem právní úpravy sociálních služeb
v právu EU a jejích dopadů do financování sociálních služeb v České republice. Skládala se ze čtyř
dílčích částí, které obsahovaly analýzu primárního práva EU (dílčí analýza 1), dopadů rozsudku a judikátů
ES (dílčí analýza 2), transpozice směrnic do práva ČR a vyhodnocení dopadu na oblast sociálních služeb
a jejich financování (dílčí analýza 3) a tzv. doporučení pro koncepční legislativní činnost v oblasti
sociálních služeb a způsobů jejich financování (dílčí analýza 4); tato dílčí analýza 4 obsahovala
vyhodnocení provedených analýz, jejich shrnutí a doporučení v koncepční legislativní činnosti v oblasti
sociálních služeb a jejich financování (neinvestiční i investiční povahy).
Podnětem ke vzniku této Studie byly legislativní změny na úrovni práva EU v oblasti veřejné podpory
službám obecného hospodářského zájmu přijaté Komisí v prosinci 2011 a dubnu 2012. Tyto změny
nahradily velkou část sekundární legislativy EU, která byla předmětem analýzy ve Studii (2011). Vznikla
tak otázka, jaké dopady tyto nové změny do oblasti sociálních služeb a jejich financování v České
republice přinesou a jaké důsledky mohou mít tyto dopady do závěrů prezentovaných ve Studii (2011).
Tato Studie se tak v zásadě omezuje pouze na popis změn oproti právnímu stavu analyzovanému
ve Studii (2011), neboť některé základy právní úpravy, zejména na úrovni primárního práva, zůstaly
nedotčeny. Z tohoto důvodu tedy nejsou tyto základy ve Studii až na několik výjimek v podrobnostech
opětovně rozebírány. V kontextu popisovaných změn se však pro přehlednost a názornost výkladu
odkazuje na Studii (2011) tam, kde je to pro účely této Studie vhodné.
Právní úprava veřejné podpory vztahující se ke službám obecného hospodářského zájmu byla
od zpracování Studie (2011) dále ovlivněna dvěma novými skutečnostmi, které jsou taktéž blíže
popisovány v této Studii. Konkrétně se jedná:

 na unijní úrovni zejména o vydání Rozsudku Leipzig Halle, jakož i o jasnou akceptaci důsledků
vzešlých z tohoto rozsudku Komisí,

 na národní úrovni zejména o přijetí a nabytí účinnosti (od 1. srpna 2012) novelizace Zákona o úpravě
vztahů v oblasti veřejné podpory EU, a to zákonem č. 236/2012 Sb. kterým se mění zákon
č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb.
Struktura této Studie odpovídá zadání a obsahuje celkem tři části - obecnou část, zvláštní část a
aktualizaci doporučení dalšího postupu dle Studie (2011) – a je dále v souladu se zadáním doplněna o tři
tabulkové přílohy 2 , které obsahují rozbor tří nových předpisů regulujících poskytování veřejné podpory
na SGEI a navazují zejména na obsah zvláštní části této Studie. Konkrétně jde o:

_________________________
1

Tento širší kontext nezahrnoval jen otázky práva veřejné podpory, ale i ostatních oblastí práva EU, konkrétně uplatňování
obecných zásad SFEU týkajících se volného pohybu služeb a svobody usazování, včetně sekundárního práva vztahující
se k poskytování služeb na vnitřním trhu, pravidel zadávání veřejných zakázek atd.

2

V tabulkovém přehledu nebylo zpracováno Sdělení ke SGEI (2011), protože svojí povahou nestanovuje nová pravidla, ale
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 Nařízení SGEI de minimis,
 Rozhodnutí SGEI (2011) a
 Rámce SGEI (2011).
V obecné části (kapitola 1) je obsaženo shrnutí a bližší popis základních změn dle nových pravidel
veřejné podpory na SGEI oproti pravidlům platným před jejich přijetím (s odkazy na relevantní části
Studie (2011)), a to v kontextu financování sociálních služeb v České republice
Ve zvláštní části (kapitola 2) jsou uvedeny závěry z rozboru tří výše uvedených nových předpisů EU
v oblasti veřejné podpory na SGEI v kontextu Sdělení SGEI (2011), přičemž vlastní rozbor je zpracován
ve formě komentářů relevantních pro oblast sociálních služeb ve formě tabulkového přehledu s uvedením
případného nesouladu, potenciálního nesouladu a návrhu způsobu řešení těchto nesouladů na úrovni
MPSV, případně na národní úrovni (např. prostřednictvím ÚOHS, orgánů cenové regulace atd.).
V závěrečné kapitole 3 (Aktualizace doporučení dalšího postupu dle Studie (2011)) je obsaženo vyjádření
autorů této Studie k aktuálnosti doporučení dalšího postupu uvedeného v kapitole 4 dílčí analýzy 4
(Doporučení pro koncepční legislativní činnost v oblasti sociálních služeb a způsobů jejich financování)
Studie (2011), jakož i návrh změn v těchto doporučeních, včetně zdůvodnění těchto návrhů.
V průběhu zpracování této Studie byly taktéž diskutovány mezitímní výsledky dalších částí projektu
„Podpora procesů v sociálních službách“, jehož nositelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a
v rámci něhož byla Studie (2011) v rámci aktivity 001 vypracována. Koncept této zprávy byl projednán
s MPSV na společném jednání dne 22.11.2012.
Tato Studie ukazuje důležitost řešení otázek veřejné podpory v oblasti sociálních služeb v České
republice. Právě sociální služby se často bez finanční či jiné formy podpory neobejdou a za tržních
podmínek by nebyly v mnoha případech buď poskytovány vůbec nebo ne v takovém rozsahu, kvalitě či
relativně nižší finanční spoluúčasti konečných příjemců a uživatelů těchto služeb. Je tedy nutné, a k tomu
by měla tato Studie zejména přispět, brát soulad poskytování podpor se soutěžními pravidly (pravidly
hospodářské soutěže) unijního práva, které je integrální součástí právního řádu České republiky, vážně a
přistupovat k řešení otázek podpor na sociální služby profesionálně, odborně a s řádnou péčí. Jen
tak je možné do budoucna zabránit nepříznivým důsledkům případného vrácení nedovolených veřejných
podpor od poskytovatelů sociálních služeb na trvale udržitelnou stabilitu rozsahu, kvality a ceny těchto
služeb pro konečné příjemce jako uživatele těchto služeb.
Tato Studie, tak jako Studie (2011), používá ve svém textu českou verzi anglického výrazu State Aid jako
„veřejná podpora“, a to v souladu se zákonným pojmem používaným v Zákoně o úpravě vztahů v oblasti
veřejné podpory EU. Dle názorů autorů této studie je toto použití sémanticky přesnější, neboť lépe
vyjadřuje skutečnost, že podpora upravovaná právem EU hospodářské soutěže může být poskytovaná
nejen ze státních zdrojů, ale i ze zdrojů jiných subjektů veřejného sektoru. Tento pojem je však

_________________________
slouží pouze jako komentář a vysvětlení Komise k některým hlavním součástem nových pravidel, jakož i k prezentaci základů
pravidel úpravy veřejné podpory EU v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu jako celku.
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ekvivalentem pojmu „státní podpora“ používaným v oficiálních českých jazykových verzích dokumentů
EU.
Zkratka SGEI pro označení služeb obecného hospodářského zájmu se v této Studii používá s ohledem
na její použití již ve Studii (2011). Tato zkratka je ekvivalentem zkratky SOHZ, která se postupně
v dokumentech k problematice těchto služeb v českém prostředí i v překladech oficiálních dokumentů EU
do českého jazyka prosazuje.
Tato Studie odráží právní stav k 31.10.2012.
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na pravidla financování sociálních služeb v České republice

1. Obecná část
1.1

Úvod

1.1.1 Studie (2011)
Studie (2011) se ve vztahu k veřejné podpoře zabývala především základními čtyřmi definičními znaky
veřejné podpory podle primárního práva EU 3 , a to včetně odkazů na relevantní judikaturu ESD a SPI.
Bylo vysvětleno, při splnění jakých podmínek je určitá služba, včetně služeb sociálních, považována
za hospodářskou. Bylo zdůrazněno, že jen na služby hospodářské povahy se vztahují soutěžní pravidla
EU, včetně pravidel veřejné podpory.
Výklad dále obsahoval odkaz na čl. 106 SFEU, zejména odstavec 2 tohoto článku, a popis Rozsudku
Altmark, při naplnění jehož podmínek se taktéž v daném případě nejedná o veřejnou podporu ve smyslu
práva EU.
Dále byly v podrobnostech popsány ustanovení Rozhodnutí SGEI (2005), Rámce SGEI (2005), Směrnice
o průhlednosti finančních vztahů i tehdejší stav reformy práva veřejné podpory na SGEI na úrovni Komise,
a to zejména v kontextu Pracovního dokumentu Komise o SGEI, Příručky o SGEI a Sdělení Komise
o reformě SGEI 4 . Ve Studii (2011) byly ve vztahu k problematice veřejné podpory s ohledem na čtvrtou
podmínku Rozsudku Altmark diskutovány i otázky práva zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv
na národní i unijní úrovni. V neposlední řadě byl v základních ohledech komentován i Zákon o úpravě
vztahů v oblasti veřejné podpory EU.
Za účelem podrobné analýzy hospodářské povahy jednotlivých sociálních služeb v ČR bylo pro účely
Studie (2011) zpracováno celkem 6 statistických výstupů, které mapovaly a analyzovaly různé vztahy
v oblasti sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách, a to na základě údajů zpřístupněných
ze strany MPSV. Tyto výstupy potvrdily trend posilující komercionalizace sociálních služeb dle Zákona
o sociálních službách.
Závěry a doporučení Studie (2011) jsou blíže komentovány v oddíle 3.1 této Studie a slouží pro aktualizaci
závěrů a doporučení v následujícím oddíle 3.2 této Studie.
1.1.2 Vývoj legislativy v oblasti SGEI
Vývoj legislativy na unijní úrovni od zpracování Studie (2011) vedl především k dokončení přípravy a přijetí
nové generace předpisů EU v oblasti veřejné podpory SGEI. Těmito předpisy jsou:

 Sdělení ke SGEI (2011),
_________________________
3

Těmito znaky dle článku 107 SFEU jsou: (1) podpora, (2) poskytnutá členským státem nebo z veřejných zdrojů, (3) způsobem
narušujícím nebo hrozícím narušení hospodářské soutěže tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby, (4)
v míře, v níž může být dotčen obchod mezi členskými státy.

4

Taktéž byly popsány základy režimu dle Nařízení de minimis.
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 Nařízení SGEI de minimis,
 Rozhodnutí SGEI (2011) a
 Rámce SGEI (2011).
Na rozdíl od struktury dokumentů Altmarského balíčku tedy přibylo v nové sadě pravidel Komise vztahující
se k oblasti veřejné podpory na SGEI zvláštní nařízení regulující veřejné podpory malého rozsahu pro tento
typ služeb. Toto Nařízení SGEI de minimis stanovuje s ohledem na cíl zjednodušení nových právních
pravidel benevolentnější podmínky než Nařízení de minimis, při jejichž splnění se u malých veřejných
podpor s ohledem na jejich transparentní strukturu a relativně malou výši vůbec nejedná o veřejnou
podporu ve smyslu čl. 107 SFEU.
V Rozhodnutí SGEI (2011) označuje Komise, stejně jako v Rozhodnutí SGEI (2005), některé typy
vyrovnávacích plateb na služby obecného hospodářského zájmu, jež představují veřejnou podporu,
za slučitelné se SFEU, a osvobozuje je od oznamovací (notifikační) povinnosti stanovené v čl. 108 odst. 3
SFEU.
Oproti tomu Rámec SGEI (2011), stejně jako Rámec SGEI (2005), obsahuje podmínky, při jejichž splnění
lze veřejnou podporu na služby obecného hospodářského zájmu prohlásit Komisí za slučitelnou
podle čl. 106 odst. 2 SFEU. Tato veřejná podpora však musí být předem oznámena (notifikována) Komisi.
Hlavními rysy této nové úpravy jsou:

 větší jasnost právní úpravy projevující se zejména:
− samotným textem Sdělení ke SGEI (2011), které detailně a komplexně popisuje všechny základní
instituty platného práva EU v oblasti veřejné podpory na SGEI,

− větší podrobností a přesností pravidel uvedených v Rozhodnutí SGEI (2011) a Rámci SGEI (2011),
včetně např. jednoznačnějšího poměru problematiky veřejné podpory EU a zadávacích pravidel
unijního práva;

− omezením maximální délky závazku dle pověřovacího aktu na 10 let, jejichž delší trvání není
obhajitelné velkou investicí, kterou je nutno umořit během delšího období v souladu s obecně
přijímanými účetními zásadami (Rozhodnutí SGEI (2011)) nebo objektivními kritérii, například
potřebou amortizovat nepřevoditelná fixní aktiva (Rámec SGEI (2011)),

− povinným vymezením obsahu dané SGEI v pověřovacím aktu, tj. nikoliv jen vymezením povahy
SGEI, jako tomu bylo dle pravidel podle Altmarského balíčku, a

− povinností identifikovat výslovně v pověřovacím aktu, že se dané pověření uskutečňuje v režimu
dle Nařízení SGEI de minimis nebo Rozhodnutí SGEI (2011), pokud se poskytovatel veřejné
podpory chce těchto režimů v budoucnu dovolávat;

 zjednodušení podmínek pro poskytování veřejných podpor na SGEI, zejména:
− pro podpory na SGEI malého rozsahu, které je dáno zejména přijetím Nařízení SGEI de minimis,
které stanovuje oproti Nařízení de minimis, při splnění podmínek na transparentnost veřejné
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podpory, vyšší prahovou hodnotu pro podporu malého rozsahu (de minimis) na SGEI
oproti veřejným podporám na „běžné služby“ 5 , a

− zahrnutí většího okruhu typizovaných služeb pod režim Rozhodnutí SGEI (2011) bez ohledu na výši
poskytované podpory, tj. těch které nemusejí být při splnění v Rozhodnutí SGEI (2011) vůbec
předem notifikovány Komisi;

 zpřísnění podmínek pro poskytování veřejných podpor na SGEI většího rozsahu v režimu dle Rámce
SGEI (2011), a to zejména:

− snížením prahové hodnoty veřejné podpory na SGEI - u SGEI, které nejsou svým
tzv. „hospodářským odvětvím“ při splnění podmínek v Rozhodnutí SGEI (2011) zcela vyjmuty
z povinnosti předchozí notifikace Komisi - oproti prahové hodnotě dle Rozhodnutí SGEI (2005) 6 ,
stanovením přísnějších podmínek pro veřejné podpory EU, které musí být předem notifikovány
Komisi,

− zavedením povinných pobídkových kritérií pro poskytovatele takových SGEI a
− povinností zadat danou službu ve výběrovém řízení dle zadávacích pravidel EU, při postupu
dle režimu Rámce SGEI (2011).
Pro úplnost je třeba dodat, že Česká republika předložila Komisi podle tehdy platného Altmarského balíčku
svoji Výroční zprávu ČR ke SGEI (2011) dle čl. 8 Rozhodnutí SGEI (2005).
Na národní úrovni pak došlo v mezidobí od vydání Studie (2011) k přijetí novelizace Zákona o úpravě
vztahů v oblasti veřejné podpory EU, a to zákonem č. 236/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 215/2004
Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje,
ve znění zákona č. 109/2009 Sb. Touto novelizací došlo s účinností k 1. srpnu 2012 zejména k těmto
významným změnám s relevancí pro oblast sociálních SGEI:

 výraznému upřesnění legislativního textu ve vztahu k základním zákonným pojmům, např. vlastního
pojmu „veřejná podpora“ (§ 2, písm. a)), „den poskytnutí veřejné podpory“ (§ 2, písm. h), a to v souladu
s jejich eurokonformním vymezením;

 jasnějšímu vymezení pojmu „veřejná podpora malého rozsahu“ (podpora de minimis) a na něj
navazujících pojmů „poskytovatel veřejné podpory malého rozsahu“ a „příjemce veřejné podpory
malého rozsahu“ (§ 2, písm. b), d) a f));

 zavedení nové působnosti ÚOHS ve vydávání stanovisek k podpoře malého rozsahu před jejím
poskytnutím, zejména k řešení nejasností, zda jde o podporu malého rozsahu a zda jsou splněny
podmínky pro její poskytnutí (§ 3 odst. 3, písm. h)), jakož i v přezkoumávání povinností

_________________________
5

Celková výše podpory de minimis udělené jednomu podniku poskytujícímu služby obecného hospodářského zájmu nesmí u SGEI
de minimis v žádném tříletém účetním období přesáhnout částku 500 000 EUR. Oproti tomu u „běžných služeb“ je tento limit
ve výši 200 000 EUR.

6

Tato prahová hodnota vyrovnávací platby na SGEI v jiných oblastech než doprava a dopravní infrastruktura činí dle Rozhodnutí
SGEI (2011) roční částku 15 milionů EUR, zatímco dle Rozhodnutí SGEI (2005) byla tato hodnota vázána na průměrný roční
obrat podpořeného podniku před zdaněním za všechny činnosti, který nepřesáhl v průběhu dvou finančních let předcházejících
roku, kdy byl daný podnik pověřen poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, částku 100 milionů EUR, pokud roční
vyrovnávací platba za dotčenou službu nepřesahovala částku 30 milionů EUR. Komise tedy tímto limitem fakticky rozšířila okruh
veřejných podpor na SGEI, které musí být předem oznámeny Komisi.

3

POSOUZENÍ DOPADŮ NOVÉ LEGISLATIVY EU
v oblasti veřejné podpory službám obecného hospodářského zájmu
na pravidla financování sociálních služeb v České republice
k zaznamenávání údajů o poskytnuté podpoře malého rozsahu a o jejím příjemci, včetně ukládání
opatření k nápravě (§ 3 odst. 3, písm. i));

 uzákoněním povinnosti poskytovatelů podpor malého rozsahu uvést v právním úkonu, v němž je
uvedeno poskytnutí podpory malého rozsahu také název přímo použitelného předpisu Evropské unie,
podle kterého byla podpora malého rozsahu poskytnuta, přičemž zůstala povinnost poskytovatelů
veřejné podpory malého rozsahu do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory zaznamenat
v centrálním registru údaje o poskytnuté podpoře malého rozsahu a o jejím příjemci (§ 3 odst. 4);
nesplnění těchto povinností opravňuje koordinační orgán (pro oblast sociálních služeb ÚOHS)
k provedení opatření k nápravě (§ 8c odst. 1), které zahrnuje stanovení přiměřené lhůty k plnění 7 :

− povinnosti dodatečně označit poskytnutou podporu jako podporu malého rozsahu, nebo
− povinnosti provést záznam do centrálního registru.
1.1.3 Vývoj judikatury v oblasti SGEI
Rozsudek Altmark, který byl podrobně rozebrán v oddíle 2.2 dílčí analýzy 1 (Analýza primárního práva
Společenství) Studie (2011) zůstává i nadále hlavním stavebním kamenem pro výklad ustanovení Smlouvy
o fungování EU vztahující se k udělování podpor na SGEI, zejména ustanovení článku106 odst. 2 SFEU.
Tento rozsudek podmiňující absenci existence veřejné podpory na SGEI splněním požadavků
na „efektivního a nepřepláceného poskytovatele“ byl založen na těchto čtyřech kumulativních podmínkách:

 „[…] Za prvé, podniku, který je příjemcem vyrovnávací platby, musí být skutečně svěřeny závazky
veřejné služby a tyto závazky musí být jasně definovány. […]

 […] Za druhé, ukazatele, na jejichž základě se provede výpočet vyrovnávací platby, musí být
stanoveny předem objektivním a transparentním způsobem, aby nemohlo dojít k udělení
hospodářské výhody, která by mohla zvýhodnit podnik, který je příjemcem vyrovnávací platby,
oproti ostatním konkurenčním podnikům. […] Vyrovnávací platba provedená členským státem za
ztráty vzniklé podniku, aniž byly předem stanoveny parametry takové vyrovnávací platby, u níž
se jejím provedení ukáže, že provozování některých služeb v souvislosti s plněním závazků veřejné
služby nebylo z hospodářského hlediska uskutečnitelné, představuje tudíž finanční opatření, které
odpovídá pojetí státní podpory ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy.

 […] Za třetí, výše vyrovnávací platby je omezena rozsahem nezbytným k pokrytí veškerých nákladů
vynaložených při plnění závazků veřejné služby nebo jejich části, přičemž je třeba zohlednit
příslušné příjmy a přiměřený zisk. […]

 […] Za čtvrté, pokud nebyl podnik pověřený plněním závazků veřejné služby v určitém případě
vybrán prostřednictvím procesu zadávání veřejných zakázek, který by umožnil vybrat uchazeče
schopného poskytovat předmětné služby s nejnižšími náklady pro Společenství, musí být výše
vyrovnávací platby určena na základě analýzy nákladů, které by běžný, řádně řízený podnik
disponující odpovídajícími dopravními prostředky vynaložil na plnění těchto závazků, přičemž je třeba
zohlednit příslušné příjmy a přiměřený zisk za plnění těchto závazků.“

_________________________
7

Podle § 8c odst. 2 může být řízení o přezkoumání splnění povinnosti podle § 3a odst. 4 zahájeno nejdéle do 3 let ode dne
poskytnutí podpory malého rozsahu.
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Logika těchto čtyř podmínek našla, jak bude ukázáno v této Studii, jasný odraz v nové generaci předpisů
EU regulujících poskytování podpor na služby obecného hospodářského zájmu.
V mezidobí se však dostalo oblasti služeb obecného hospodářského zájmu poskytovaných prostřednictvím
infrastruktury dalšího významného interpretačního ujištění, a to Rozsudkem Leipzig Halle. I když náznaky
předchozí judikatury ESD 8 i některých výkladů Altmarského balíčku směřovaly k závěru, že nejenom
podpora na vlastní poskytování služeb, které mají hospodářskou činnost, ale i podpora na pořízení
infrastruktury či jiných obdobných aktiv, prostřednictvím nichž jsou takové služby poskytovány, představuje
hospodářskou činnost, byl to až Rozsudek Leipzig Halle, který jednoznačně tento výklad potvrdil. Tato
skutečnost má v kontextu sociálních služeb velký dopad zejména do tzv. pobytových sociálních služeb jako
jedné z forem poskytování sociálních služeb v České republice.
Podrobný rozbor Rozsudku Leipzig Halle a jeho dopadů do procesních i hmotněprávních souvislostí
poskytování sociálních služeb v České republice je prezentován v oddíle 1.4.5 této Studie.
1.1.4 Vývoj další legislativy v oblasti veřejné podpory EU
Bez ohledu na důležitost právní úpravy veřejné podpory vztahující se ke službám obecného
hospodářského zájmu na oblast sociálních služeb v ČR nelze nezmínit ani další oblasti veřejné podpory, ve
kterých budou v dalších dvou letech prováděny Komisí významné novelizace pravidel. U řady předpisů
v oblasti veřejné podpory končí jejich platnost a Komise vyhlásila záměr stávající pravidla modernizovat 9 .
V tomto ohledu lze očekávat zejména nová procesní pravidla týkající se postupů Komise v oblasti veřejné
podpory a nová hmotněprávní pravidla regionální podpory, a to v souvislosti s novým finančním rámcem
EU 2014-2020. Dále lze předpokládat i vydání nových pravidel pro obecné blokové výjimky a revizi
Nařízení de minimis.
I tyto změny se mohou v některých aspektech týkat poskytování sociálních služeb a jejich financování
v České republice. Je proto nutné i dále sledovat přijímání revidovaných pravidel veřejné podpory EU,
jejichž je nová úprava pravidel veřejné podpory pro služby obecného hospodářského zájmu příkladem.
V této souvislosti je vhodné podotknout, že právě nové předpisy veřejné podpory na SGEI jsou výrazem
modernizace této části pravidel hospodářské soutěže ze strany Komise zaměřené na inteligentní fiskální
politiku, a to zejména v oblasti kontroly dodržování těchto pravidel. Oblast kontroly dodržování veřejné
podpory je označena v klíčovém koncepčním dokumentu Komise z května tohoto roku (Sdělení Komise
k modernizaci veřejné podpory EU) za jednu ze stěžejních oblastí změn, a to i v kontextu naplnění
Strategie Evropa 2020 10 . Sdělení Komise k modernizaci veřejné podpory EU totiž jednoznačně vymezuje
„zaměření kontroly ex ante, kterou vykonává Komise pouze na případy s nejrozsáhlejším dopadem
na vnitřní trh, a současně zintenzívnění spolupráce členských zemí při prosazování pravidel veřejné

_________________________
8

Viz Rozsudek Aéroports de Paris a případ T-196/04 Ryanair v Komise [2008], ECR II-3643.

9

Viz Sdělení Komise k modernizaci veřejné podpory EU.

10

Viz str. 3 Sdělení Komise k modernizaci veřejné podpory EU „Některé z těchto veřejných výdajů budou mít podobu státní
podpory, ať již se bude jednat o přímé výdaje, daňové pobídky, státní záruky či jiné formy podpory. Důslednější a cílenější
kontrola státní podpory může být stimulem k vypracování efektivnějších prorůstových koncepcí a zajistit, aby k narušování
hospodářské soutěže docházelo jen v omezené míře, a vnitřní trh tak zůstal otevřený a dobyvatelný. S pomocí kontroly státní
podpory lze rovněž zlepšit hospodaření s veřejnými financemi. Cílenější rámec členským státům umožní lépe přispět jak k
realizaci strategie Evropa 2020, jež usiluje o udržitelný růst, tak ke konsolidaci rozpočtů.“
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podpory“ 11 za jeden ze tří hlavních cílů probíhající modernizace předpisů na úrovni Komise. Povinnosti
kontroly dodržování pravidel veřejné podpory na straně členských zemí jsou tak významně rozšířeny a
nové právní předpisy EU v oblasti SGEI, jak bude ukázáno dále, tuto skutečnost potvrzují 12 . Tato
skutečnost samozřejmě znamená větší odpovědnost členských zemí za soulad poskytování veřejné
podpory 13 , která se poprvé ve větším rozsahu objevila právě v nové generaci pravidel veřejné podpory
na SGEI. Blíže jsou otázky kontroly analyzovány v oddíle 1.8 této Studie.
1.2

Nové právní předpisy EU v oblasti SGEI

1.2.1 Sdělení SGEI (2011)
Sdělení SGEI (2011) obsahuje základní objasnění ve vztahu k těmto otázkám veřejné podpory na SGEI:

 pojem podniku a hospodářská činnost (čl. 2.1),
 veřejné zdroje (čl. 2.2),
 vliv na obchod mezi členskými státy (čl. 2.3),
 podmínky, za nichž vyrovnávací platba za závazek veřejné služby nepředstavuje veřejnou podporu
(čl. 3).
Naprostá většina vysvětlení a odkazů na příslušnou judikaturu uvedených ve Studii (2011) jsou už
obsažena ve Sdělení SGEI (2011). Není tedy nutné je na tomto místě opakovat. Výjimku však představuje
čl. 3 a zejména čl. 3.6 označený jako „Výběr poskytovatele“, který blíže rozebírá představu Komise
o naplnění nejkritičtější čtvrté podmínky Rozsudku Altmark. Blíže je tato oblast popsána v oddíle 1.5 této
Studie.
1.2.2 Nařízení SGEI de minimis
Nařízení SGEI de minimis, které nabylo platnosti 28. dubna 2012 (s účinností do 31. prosince 2018),
v zásadě sleduje logiku Nařízení de minimis, tj. stanovuje podmínky pro existenci veřejné podpory malého

_________________________
11

Viz str. 3 Sdělení Komise k modernizaci veřejné podpory EU.

12

Viz vyjádření Komise na straně 5 Sdělení Komise k modernizaci veřejné podpory EU: „Úsilí o efektivnější vynakládání veřejných
prostředků by nemělo vyústit v detailní kontrolu veškerých veřejných výdajů. Jeho výsledkem by naopak mělo být stanovení priorit
a přísnější kontrola státní podpory, která má významný dopad na jednotný trh, např. podpory rozsáhlé a potenciálně škodlivé,
včetně podpory fiskální. Současně by měl být zjednodušen rozbor případů spíše místního charakteru, které nemají významný vliv
na obchod. Za tímto účelem by se nabízelo vymezit úměrnější a diferencovanější pravidla a modernizovat postupy, v nichž
se kontrola státní podpory odvíjí, s tím, že více odpovědnosti při koncepci a realizaci podpůrných opatření by měly nést členské
státy.“

13

Viz vyjádření Komise na str. 8 Sdělení Komise k modernizaci veřejné podpory EU, které vyjadřuje očekávaný postup Komise
ve věci kontroly ze strany členských států: „Bude-li z oznamovací povinnosti vyňato více opatření, budou muset členské státy
zajistit, aby opatření de minimis a režimy a případy podléhající blokovým výjimkám splňovaly pravidla státní podpory ex ante.
Současně se budou muset důsledně koordinovat s Komisí, jež bude nadále tato opatření podrobovat kontrole ex post. Komise
bude od členských států očekávat lepší spolupráci, pokud jde o kvalitu předkládaných informací včetně dodržování příslušných
lhůt a o přípravu oznámení. Bude očekávat i efektivní fungování vnitrostátních systémů (včetně prosazování práva
v soukromoprávním řízení), jež by měly zajišťovat, aby opatření státní podpory, která nebude nutno předem oznamovat, splňovala
požadavky práva Unie. Díky omezené oznamovací povinnosti však může administrativní zátěž klesnout jen tehdy, půjde-li ruku
v ruce s větším úsilím a konkrétními výsledky na straně vnitrostátních orgánů při dosahování souladu s unijními pravidly. Bude
proto nutno zintenzivnit kontroly ex post, jež bude provádět Komise – mj. proto, že podle současných poznatků, jež přinesl
monitoring opatření, která podléhají blokovým výjimkám a která realizují členské státy, jsou tato opatření nezřídka v rozporu
s pravidly státní podpory. Popsaným způsobem však bude možno zabezpečit účinné prosazování těchto pravidel.“
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rozsahu, tedy veřejné podpory, která s ohledem na svoji výši je prohlášena Komisí jako spadající
mimo rámec práva EU. Zásadní rozdíl oproti Nařízení de minimis je skutečnost, že určuje:

 vyšší prahovou hodnotu veřejné podpory malého rozsahu (de minimis) udělené jednomu podniku
poskytujícímu služby obecného hospodářského zájmu, která nesmí v žádném tříletém účetním období
přesáhnout částku 500 000 EUR (čl. 2 odst. 2);

 podrobnější pravidla pro určení výpočtu tzv. hrubého grantového ekvivalentu, který je rozhodný
pro limitní hodnotu veřejné podpory malého rozsahu a podmínku transparentnosti podpory, kterou lze
obecně vyjádřit jako podporu, pro niž lze předem přesně vypočíst hrubý grantový ekvivalent bez potřeby
provádět hodnocení rizik (čl. 2.4);

 podrobnější povinnosti ke sledování udělování veřejných podpor malého rozsahu na SGEI ze strany
členských států (čl. 3);

 režim přechodných ustanovení pro dříve udělené veřejné podpory, které splňují požadavky Nařízení
SGEI de minimis 2011 (čl. 4).
V podrobnostech je Nařízení SGEI de minimis rozebráno ve zvláštní části této Studie (v oddíle 2.2).
1.2.3 Rozhodnutí SGEI (2011)
Rozhodnutí SGEI (2011), které vstoupilo v platnost 31. ledna 2012, po věcné stránce obsahuje:

 vymezení působnosti, tj. prahové hodnoty a typologii služeb, která jsou, při splnění podmínek
v Rozhodnutí SGEI), slučitelná s vnitřním trhem a tedy i Komisí vyňatá z oznamovací povinnosti
stanovené v čl. 108 odst. 3 SFEU (čl. 2), a to bez ohledu na výši prahové hodnoty;

 podmínku, že slučitelnost s vnitřním trhem musí být dána nejen splněním podmínek dle Rozhodnutí
SGEI (2011), ale také naplněním požadavků plynoucích ze SFEU nebo odvětvových právních předpisů
EU (čl. 3);

 požadavky na formu a obsah aktů, kterými se pověřuje poskytovatel plněním příslušných SGEI (tzv.
pověřovací akty) (čl. 4);

 parametry vyrovnávací platby na SGEI a způsob vypořádání nadměrných vyrovnávacích plateb (čl. 5);
 povinnosti kontroly nadměrného vyrovnání na SGEI ze strany členských států (čl. 6);
 požadavky na zveřejnění (na internetu či jiným vhodným způsobem) základních informací
o vyrovnávacích platbách nad 15 milionů EUR udělené podniku, který vykonává i činnosti mimo rozsah
služby obecného hospodářského zájmu (čl. 7);

 minimální časové požadavky na dostupnost (archivaci) údajů nezbytných k určení toho, zda je
poskytnutá vyrovnávací platba slučitelná s Rozhodnutím SGEI (2011) (čl. 8);

 četnost a obsah zpráv členských států ve vztahu k plnění Rozhodnutí SGEI (2011) (čl. 9);
 režim přechodných ustanovení pro již poskytnuté individuální veřejné podpory a programy (režimy)
podpor (čl. 10).
Bližší popis jednotlivých součástí Rozhodnutí SGEI (2011) je obsažen ve zvláštní části této Studie (v oddíle
2.3).
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1.2.4 Rámec SGEI (2011)
Rámec SGEI (2011), který vstoupil v platnost stejně jako Rozhodnutí SGEI (2011) 31. ledna 2012,
po věcné stránce obsahuje:

 vymezení účelu a rozsahu právní úpravy tohoto právního předpisu, včetně vztahů k ostatním částem
práva EU (čl. 1);

 podmínky slučitelnosti vyrovnávací platby za závazek veřejné služby, která představuje veřejnou
podporu, včetně vymezení povahy skutečné SGEI (čl. 2.1), požadavků na pověřovací akty (čl. 2.3),
dobu trvání pověření (čl. 2.4), vztahů ke Směrnici o průhlednosti finančních vztahů (čl. 2.5), pravidlům
veřejných zakázek a koncesních smluv (čl. 2.6), vyloučení diskriminace (čl. 2.7), pravidel pro určování
přípustné výše vyrovnávací platby, včetně požadavků na pobídky ke zvyšování efektivity (čl. 2.8),
dodatečné požadavky, které si vyhradila stanovit Komise (čl. 2.9), transparentnost udělení takových
podpor (čl. 2.10) a vztahu k Rozhodnutí SGEI (2011) (čl. 2.11);

 požadavky na členské státy ve vztahu k podávání zpráv o dodržování Rámce SGEI (2011) (čl. 3);
 další podmínky a povinnosti připojené Komisí k tomuto právnímu předpisu (čl. 4);
 časovou působnost tohoto Rámce SGEI (2011) (čl. 5);
 podmínky tzv. vhodných opatření ze strany členských států k zajištění slučitelnosti programů (režimů)
podpor s Rámcem SGEI (2011) (čl. 6).
Podrobnější výklad obsahu Rámce SGEI (2011) je obsažen ve zvláštní části této Studie (v oddíle 2.4).
1.3

Služby obecného hospodářského zájmu a sociální služby

Studie (2011) obsahovala závěr, že minimálně služby sociální péče a služby tlumočnické dle Zákona
o sociálních službách vykazují ve větší či menší míře znaky SGEI, přičemž největší intenzitu tržních prvků
vykazují služby „domovů pro seniory“. Tento klíčový závěr Studie (2011) vycházel z organizace sociálních
služeb a způsobů jejich financování v České republice tak, jak byly po jednotlivých službách detailně
analyzovány zejména v přílohách ke Studii (2011). Zavedení příspěvků na péči a v některých případech
poměrně značné hrazení nákladů za poskytování některých sociálních služeb ze strany příjemců těchto
služeb vedlo k závěru, že tyto služby jsou v zásadě hospodářské povahy, jsou tedy poskytovány na trhu, a
v důsledku toho musí být u veřejných podpor poskytnutých na zajištění těchto služeb postupováno
v souladu s právem EU v oblasti veřejné podpory. Při formulování tohoto závěru se vycházelo z výkladu
podaného metodickými dokumenty Komise, zejména ze Sdělení Komise o sociálních SGEI a Příručky
o SGEI.
Nové předpisy EU v oblasti veřejné podpory na SGEI se otázkou sociálních služeb zabývají s tím, že
vycházejí z dřívějšího výkladu pravidel daných zejména judikaturou ESD a SPI. V tomto směru tedy není
žádného rozporu s východisky pro analýzu použitými ve Studii (2011). Rozhodnutí SGEI (2011) pak
výslovně v ustanovení čl. 2 odst. 1, písm. c) označuje služby, „jimiž se uspokojují sociální potřeby,
například zdravotní a dlouhodobá péče, péče o děti, přístup na trh práce a opětovné začlenění do trhu
práce, sociální bydlení a péče a sociální začleňování zranitelných skupin“ za skupinu služeb, u nichž lze
při splnění dalších podmínek uvedených v Rozhodnutí SGEI (2011), použít bez ohledu na výši podpory
možnosti nenotifikovat veřejnou podporu Komisi. Jinými slovy, pokud veřejná podpora na tyto služby
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splňuje požadavky Rozhodnutí SGEI (2011), není nutné programy (režimy) ani individuální podpory
předem oznamovat Komisi. Tato skutečnost potvrzuje zvláštní postavení sociálních služeb mezi ostatními
SGEI danou sociální potřebou, kterou mají tyto služby uspokojovat, i to, že mohou využívat oproti „běžným
službám“ benevolentnějšího režimu veřejné podpory. Komise k tomu v bodu 11 Preambule konstatovala
následující: „Nemocnice a podniky poskytující sociální služby, které jsou pověřeny úkoly obecného
hospodářského zájmu, mají specifickou povahu, kterou je třeba zohlednit. Zejména je třeba brát v úvahu
skutečnost, že za současných hospodářských podmínek a za současného stavu rozvoje vnitřního trhu
mohou sociální služby potřebovat k pokrytí nákladů na veřejnou službu částku, která je vyšší než strop
stanovený v tomto rozhodnutí. Vyšší částka vyrovnávací platby pro sociální služby tudíž s sebou nutně
nepřináší větší riziko narušení hospodářské soutěže. Proto by podniky pověřené poskytováním sociálních
služeb, včetně poskytování sociálního bydlení pro znevýhodněné občany nebo příslušníky sociálně méně
zvýhodněných skupin, kteří nejsou z důvodů omezené solventnosti schopni získat bydlení za tržních
podmínek, měly být rovněž osvobozeny od oznamovací povinnosti stanovené tímto rozhodnutím, i když
vyrovnávací platba, kterou obdrží, přesahuje obecný limit pro vyrovnávací platby stanovený tímto
rozhodnutím. Totéž by mělo platit pro nemocnice poskytující zdravotní péči, v příslušných případech včetně
pohotovostních služeb a doplňkových služeb, které přímo souvisejí s jejich hlavními činnostmi, zejména
v oblasti výzkumu. Sociálními službami, na které se vztahuje vynětí z oznamovací povinnosti, by měly být
jasně vymezené služby, pokrývající sociální potřeby v oblasti zdravotní a dlouhodobé péče, péče o děti,
přístupu na trh práce a opětovného začlenění do trhu práce, sociálního bydlení a péče o zranitelné skupiny
a jejich sociálního začleňování.“
Jestliže tedy v době zpracování Studie (2011) mohly být některé pochybnosti o režimu některých sociálních
služeb jako služeb hospodářské povahy, je zřejmé, že nyní je situace v kontextu organizace a financování
sociálních služeb v České republice jednoznačnější a Komise výslovně považuje „služby, jimiž
se uspokojují sociální potřeby“ 14 za a priori spadající pod regulaci veřejné podpory dle práva EU. Důsledky
této skutečnosti vedou k aktualizaci závěrů Studie (2011) uvedené v oddíle 3.2 této Studie.
1.4

Veřejná podpora na SGEI v režimu práva EU

1.4.1 Prahové hodnoty veřejné podpory EU dle Nařízení de minimis a Nařízení SGEI

de minimis
Prahové hodnoty stanovené v Nařízení SGEI de minimis se velmi odlišují od prahových hodnot
specifikovaných v Nařízení de minimis. Nařízení de minimis (čl. 2 odst. 2) stanoví, že celková výše podpory
de minimis (malého rozsahu) poskytnutá jednomu podniku nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout
částku 200 000 EUR. Celková částka podpory de minimis udělená každému jednotlivému podniku činnému
v odvětví silniční dopravy nesmí přesáhnout 100.000 EUR v kterémkoliv období tří fiskálních let. Oproti
tomu Nařízení SGEI de minimis stanoví vyšší prahovou hodnotu veřejné podpory malého rozsahu
(de minimis) udělené jednomu podniku poskytujícímu služby obecného hospodářského zájmu, která nesmí

_________________________
14

Oblasti sociálních služeb jsou v Rozhodnutí SGEI (2011) uvedeny pouze příkladným výčtem, viz dikce „například zdravotní a
dlouhodobá péče, péče o děti, přístup na trh práce a opětovné začlenění do trhu práce, sociální bydlení a péče a sociální
začleňování zranitelných skupin“. Je tedy možné vykládat za základní charakteristiku plnění těchto služeb plnění sociální potřeby,
což lze konstatovat vůči všem sociálním službám dle Zákona o sociálních službách.
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v žádném tříletém účetním období přesáhnout částku 500.000 EUR. Tato prahová hodnota nemá žádných
výjimek.
Oproti Nařízení de minimis obsahující maximální výši zaručené části půjčky ve výši 1.500.000 EUR, zavádí
Nařízení SGEI de minimis zvýšený strop na záruky ve výši 3.750.000 EUR.
1.4.2 Kumulace podpor
Ustanovení čl. 2 odst. 7 Nařízení SGEI de minimis stanoví, že je možné transparentní podporu de minimis
vztahující se ke SGEI kumulovat s podporou de minimis podle jiných nařízení až do stropu 500.000 EUR.
Je tedy možné si představit situaci, kdy dojde ke kumulaci podpory na SGEI např. ve výši 100 000 EUR
v režimu Nařízení de minimis a 300.000 EUR v režimu Nařízení SGEI de minimis. Taková podpora je
přípustná a může využít výjimečného režimu dle tohoto nařízení.
Nařízení SGEI de minimis (čl. 2 odst. 8) obsahuje výslovný zákaz pro kumulaci podpory s vyrovnávací
platbou za tutéž službu SGEI. Toto pravidlo vyjadřuje nejvýraznější změnu pravidel oproti ustanovením
Nařízení de minimis. Motivaci Komise k zavedení tohoto pravidla dobře dokumentuje bod 15 Preambule
k tomuto nařízení: „Aby se toto nařízení nepoužívalo k obcházení podmínek stanovených v rozsudku
ve věci Altmark a aby podpora de minimis poskytnutá v rámci tohoto nařízení neovlivňovala obchod
z důvodů kumulace s jinými vyrovnávacími platbami za tu samou službu obecného hospodářského zájmu,
neměla by být podpora de minimis v rámci tohoto nařízení kumulována s žádnou další vyrovnávací platbou
za stejnou službu bez ohledu na to, zda představuje, nebo nepředstavuje státní podporu ve smyslu
rozhodnutí ve věci Altmark či slučitelnou státní podporu podle rozhodnutí 2012/21/EU nebo podle sdělení
Komise – Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
(2011). Toto nařízení by se tedy nemělo vztahovat na vyrovnávací platby obdržené za poskytování služby
obecného hospodářského zájmu, za které se již vyplácí jiná vyrovnávací platba, s výjimkou případů, kdy
tato jiná vyrovnávací platba představuje podporu de minimis podle jiných nařízení o podpoře de minimis a
kdy jsou splněna pravidla kumulace stanovená tímto nařízením.“
Jinými slovy, není možné dostat od jednoho subjektu na stejnou SGEI podporu v režimu de minimis a
od druhého subjektu podporu v režimu Rozhodnutí SGEI (2011), případně se odvolávat na splnění
Rozsudku Altmark. Pro vyrovnávací platby na stejnou SGEI je tedy možné při kumulaci použít pouze jeden
režim veřejné podpory pro SGEI, a to vždy ten s vyšším stupněm požadavků. Tato skutečnost má, jak je
ukázáno v oddíle 2.1 této Studie, významné důsledky, zejména v případě vícezdrojového dofinancování
sociálních SGEI.
1.4.3 Centrální registr podpor malého rozsahu
K 1. lednu 2010 byl v České republice vytvořen centrální systém pro evidenci podpor malého rozsahu
(de minimis) poskytnutých na základě přímo použitelných předpisů EU (dále jen „centrální registr), tj.

 Nařízení de minimis,
 nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES
na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004,
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 nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES
na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů a

 nově také Nařízení SGEI de minimis.
Obsah a rozsah údajů, které jsou poskytovatelé podpory malého rozsahu povinni zaznamenat
do centrálního registru podpor malého rozsahu a postup při jejich zaznamenávání je upraven Vyhláškou
o centrálním registru. Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 1. ledna 2010.
Dle ustanovení § 3 Vyhlášky o centrálním registru poskytovatel podpory malého rozsahu zaznamenává
do centrálního registru:
a) identifikaci příjemce podpory malého rozsahu,
b) vymezení účetního období používaného příjemcem,
c) výši příjemci poskytnuté podpory malého rozsahu určenou v Kč nebo EUR zaokrouhlenou matematicky
na dvě desetinná místa,
d) identifikaci oblasti poskytnuté podpory malého rozsahu,
e) datum poskytnutí podpory malého rozsahu,
f) identifikaci právního aktu poskytnutí podpory malého rozsahu příjemci určující den poskytnutí podpory,
g) identifikaci poskytovatele podpory malého rozsahu,
h) formu poskytnuté podpory malého rozsahu,
i) účel poskytnuté podpory malého rozsahu.
Vzhledem k tomu, že Nařízení SGEI de minimis nabylo platnost 28. dubna 2012, lze dovozovat, že
do centrálního registru dosud nebyly systematicky zaznamenávány podpory malého rozsahu vztahující
se ke službám SGEI a poskytnuté v období 3 let předcházejících dubnu 2012.
Z údajů podpor malého rozsahu zapsaných v centrálním registru je dále zřejmé, že poskytovatelé podpor
na SGEI si zřejmě nejsou příliš vědomi možnosti využít tohoto benevolentnějšího režimu dle Nařízení SGEI
de minimis, neboť od dubna 2012 do října 2012 byly v centrálním registru podpor malého rozsahu
zaznamenány tyto podpory v objemu pouhých 1.764.813,- Kč, což zjevně neodpovídá odhadovanému
podílu objemu SGEI v rámci národního hospodářství ČR, 15 ani objemu 6.374.945.103,73 Kč podpor
malého rozsahu zapsaných ve stejném období v režimu Nařízení de minimis, viz
http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal.
V současné době tedy centrální registr neobsahuje úplně všechny údaje ve vztahu k malé podpoře
na SGEI nutné pro posouzení toho, zdali je veřejná podpora na SGEI poskytována v souladu s pravidly
EU.

_________________________
15

Dle údajů Komise činí podíl SGEI na HDP EU cca 26%. Lze očekávat, že obdobný podíl mají tyto podpory i v České republice.
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1.4.4 Transparentnost podpor na SGEI
Požadavky na transparentnost veřejných podpor na SGEI jsou stanoveny v předpisech upravujících
poskytování veřejných podpor na SGEI na několika úrovních. Ze strany poskytovatelů i příjemců veřejné
podpory musí být především postupováno v souladu se Směrnicí o průhlednosti finančních vztahů, která je
v České republice provedena Zákonem o zprůhlednění finančních vztahů ve veřejné podpoře. V tomto
ohledu žádná změna v důsledku nových pravidel nenastala.
Co se týče Nařízení SGEI de minimis, pak dle ustanovení čl. 2 odst. 4 tohoto nařízení platí, že režim tohoto
nařízení lze použít, stejně jako v případě Nařízení de minimis, pouze na transparentní podporu, tj. podporu,
v jejímž případě lze přesně vypočíst hrubý ekvivalent grantu u podpory ex ante, a to bez nutnosti provádět
hodnocení rizik, a dále obsahuje i výčet příkladů transparentní podpory, za kterou se považuje podpora:

 ve formě půjček, byl-li hrubý grantový ekvivalent vypočten na základě referenční sazby platné v době
poskytnutí grantu;

 ve formě kapitálových injekcí, kdy celková částka injekce z veřejných prostředků nepřesáhne strop
500.000 EUR;

 ve formě opatření týkajících se rizikového kapitálu, kdy je v rámci daného režimu rizikového kapitálu
poskytován kapitál každému z cílových podniků pouze do stropu 500.000 EUR;

 poskytnutá v rámci určitého režimu záruk podnikům, které nejsou podniky v obtížích, jestliže zaručená
část půjčky poskytnuté podle tohoto režimu nepřesáhne 3.750.000 EUR na jeden podnik. Záruka nesmí
převýšit 80 % půjčky;

 ve formě záruky, u kterých před jejich prováděním byla metodika výpočtu hrubého grantového
ekvivalentu záruk oznámena Komisi a schválena podle jiného nařízení přijatého Komisí v oblasti státní
podpory a schválená metodika výslovně řeší daný druh záruk a příslušných transakcí v kontextu
používání tohoto nařízení.
Požadavek transparentnosti je obsažen i v Rozhodnutí SGEI (2011), konkrétně v ustanovení čl. 7, který
stanoví, že v případě vyrovnávací platby nad 15 milionů EUR udělené podniku, který vykonává i činnosti
mimo rozsah služby obecného hospodářského zájmu, zveřejní daný členský stát na internetu nebo jiným
vhodným způsobem pověřovací akt nebo shrnutí, které zahrnuje:

 specifikaci náplně a trvání závazků veřejné služby;
 uvedení informace, o který podnik, případně o které území, se jedná;
 povahu jakýchkoli výhradních nebo zvláštních práv udělených podniku orgánem poskytujícím podporu;
 popis kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání vyrovnávací
platby;

 opatření k zamezení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby a
 odkaz na toto Rozhodnutí SGEI (2011).
Hodnota 15 milionů EUR není v tomto ustanovení vyjádřena na ročním základě. Záleží tedy na délce
pověřovacího aktu, např. na délce nájemní smlouvy, k jakému období se bude vztahovat. V případě
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rozsáhlých zařízení pro poskytování veřejných služeb není tedy vyloučeno, že spojení vyrovnávací platby
ve formě symbolického nájemného s provozní dotací může přesáhnout částky 1,5 mil. EUR ročně.
V Rámci SGEI (2011) jsou požadavky na transparentnost nejrozsáhlejší. Ustanovení odstavce 60 Rámce
SGEI (2011) ukládá, že členské státy musí zveřejnit na internetu nebo jiným vhodným způsobem u všech
podpor, na které se vztahuje režim dle tohoto předpisu:

 výsledky veřejné konzultace nebo jiných způsobů komunikace, dokládajících, že řádně zvážily potřeby
veřejné služby veřejnou konzultací nebo jiným způsobem;

 náplň a délku trvání závazků veřejné služby;
 o který podnik a případně o které území se jedná;
 částku podpory udělenou danému podniku za rok.
Transparentnost dodržování pravidel v oblasti poskytování veřejných podpor na SGEI se dále projevuje
v požadavcích Komise na výkaznictví, které jsou uloženy členským států v podobě předkládání
pravidelných zpráv v této oblasti 16 .
1.4.5 Podpora na infrastrukturu nutnou k poskytování SGEI
Členské státy EU obecně po dlouhou dobu považovaly financování infrastrukturních projektů za oblast,
která nepodléhá pravidlům veřejné podpory s odůvodněním, že výstavba i provoz infrastrukturních projektů
jsou vykonávány ve veřejném zájmu. Prosadil se výklad, že pokud je navíc přístup k realizaci
infrastrukturních projektů otevřený a nediskriminační, subjekt oprávněný takový projekt realizovat neobdrží
žádnou specifickou výhodu; není zde tedy důvod veřejnou podporu notifikovat.
Také přístup Komise nebyl v těchto otázkách jednoznačný. Výstavba přístavů, letišť, jakož i multifunkční
arény a sportovní stadiony byly považovány za oblast, která spadala mimo režim veřejné podpory, pokud
byly využívány uživateli pro aktivity na nediskriminačním základě 17 .
Skutečnost, že provoz infrastruktury může představovat ekonomickou aktivitu, a to zejména v případě
letiště (viz Rozsudek Aéroports de Paris), a tedy, že se může jednat o SGEI podléhající pravidlům veřejné
podpory, však byla však opakovaně potvrzena rozhodovací praxí ESD 18 .
V rozsudku ESD Leipzig Halle byly tyto závěry z předchozí judikatury ESD a SPI dále rozvinuty a
stanoveny následující principy pro poskytování investičních podpor na infrastrukturu používanou následně
pro poskytování SGEI:

 pokud je infrastruktura využívána k ekonomickým účelům, také její výstavba představuje ekonomickou
(hospodářskou) aktivitu a projekt musí být posouzen z pohledu pravidel veřejné podpory;

 hospodářský charakter využití infrastruktury určuje hospodářský charakter výstavby infrastruktury;
_________________________
16

Více, viz oddíl 1.9 níže.

17

Viz odst. (6) dokumentu Note to DG Regio, Application of State aid rules to infrastructure investment projects z března 2011, viz
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/Note_on_State_aid_for_infrastructure_projects.pdf.

18

Viz Rozsudek Aéroports de Paris a případ T-196/04 Ryanair v Komise [2008], ECR II-3643.
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 činnost nemusí být zisková, aby byla posouzena jako hospodářská činnost.
Lze tedy shrnout, že po vydání Rozsudku Leipzig Halle nemůže být dále zpochybňováno, že financování
jakéhokoliv druhu infrastruktury - s výjimkou bezpečnostní nebo vojenské infrastruktury apod.,
tj. infrastruktury, která má být následně využita pro poskytování služeb obecného zájmu nehospodářské
povahy - která je dále využívána k ekonomickým účelům, včetně SGEI, podléhá pravidlům veřejné
podpory. Uvedená skutečnost tedy znamená, že pouze financování infrastruktury, která není dále
hospodářsky využívána a je postavena ve veřejném zájmu, nepodléhá pravidlům veřejné podpory.
1.5

Veřejná podpora na SGEI a zadávání veřejných zakázek

1.5.1 Nová pravidla SGEI a stávající zadávací pravidla
Nová pravidla pro SGEI věnují zadávání veřejných zakázek větší pozornost, než tomu bylo v případě
předpisů obsažených v Altmarském balíčku. Ustanovení odstavce 5 Sdělení SGEI (2011) výslovně
zdůrazňuje, že pravidla pro SGEI nikterak neovlivňují povinnost dodržet pravidla pro zadávání veřejných
zakázek 19 . Je proto, jako jedna z podmínek pro slučitelnost poskytované podpory s pravidly veřejné
podpory 20 , vyžadováno dodržení evropských zadávacích směrnic, a pokud se na danou zakázku
nevztahují či vztahují jen částečně (což je mj. případ sociálních služeb), dodržení zásady transparentnosti,
nediskriminace a rovného zacházení.
Kromě obecné povinnosti dodržet pravidla pro zadávání veřejných zakázek má však jejich správná
aplikace dopad na posouzení slučitelnosti poskytované podpory, jak vyplývá ze čtvrtého kritéria Rozsudku
Altmark (jako jedna ze dvou alternativ); aplikace zadávacích pravidel se tak stává přímou součástí pravidel
řídících slučitelnost veřejné podpory. Naplnění této alternativy je podrobně popsáno v odst. 62 až 68
Sdělení SGEI (2011). Postup v souladu s evropskými zadávacími směrnicemi, případně otevřený,
transparentní a nediskriminační postup zadávání v případech, na které se směrnice nevztahují, je
považován za nejjednodušší způsob zajištění, a to ve srovnání s druhou variantou spočívající v analýze
nákladů, které by dosáhl průměrný, správně řízený podnik vybavený nezbytnými prostředky. Tento přístup
vyplývá přímo z textu Rozsudku Altmark. Novinkou ve Sdělení SGEI (2011) je však podrobněji rozepsaný
postoj Komise týkající se použití jednotlivých druhů zadávacích řízení při naplnění „soutěžní části“ čtvrté
podmínky Rozsudku Altmark:

 Otevřené řízení, které je ve Sdělení SGEI (2011) označováno jako „otevřený postup“, je Sdělením
považováno, při dodržení všem požadovaných pravidel, za jediný obecně přijatelný způsob zadávání.
Tento druh zadávacího řízení je upraven v § 27 Zákona o veřejných zakázkách a lze ho skutečně
označit za nejtransparentnější druh zadávacího řízení, neboť se jedná o řízení, jehož oznámení je
uveřejňováno ve Věstníku veřejných zakázek/Úředním věstníku EU a ve kterém mohou všichni
zainteresovaní dodavatelé bez dalšího podat nabídku.

 Užší řízení, které je ve Sdělení SGEI (2011) označováno jako „omezený postup“, může být také
aplikováno ke splnění „soutěžní části“ čtvrté podmínky Rozsudku Altmark, pokud ovšem není

_________________________
19

Obdobně odstavec 29 preambule Rozhodnutí SGEI (2011) a odst. 10, písm. (b) Rámce SGEI (2011).

20

Srov. odst. 19 Rámce SGEI (2011): „Podpora, která neodpovídá těmto pravidlům a požadavkům, se považuje za podporu, která
by narušila obchod v míře, která by byla v rozporu se zájmy Unie ve smyslu čl. 106 odst. 2 Smlouvy.“
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zainteresovaným subjektům zabráněno v jejich účasti v zadávacím řízení bez uvedení pádného důvodu.
Tento druh zadávacího řízení je upraven v § 28 Zákona o veřejných zakázkách. Užší řízení umožňují
zadávací směrnice i Zákon o veřejných zakázkách využívat bez splnění dalších podmínek. Jeho
podstatou je rozdělení řízení na fázi prokazování kvalifikace a fázi podání nabídek, přičemž počet
zájemců, kteří prokázali splnění kvalifikace, může být před učiněním výzvy k podání nabídek omezen.
Z tohoto důvodu Sdělení SGEI (2011) přistupuje k jeho použití rezervovaně. Užší řízení by tak bylo
přípustné pouze, pokud by bylo jednak řádně zdůvodněno jeho použití místo řízení otevřeného, 21
jednak tehdy, pokud budou použita vhodně zvolená kritéria pro omezení (v zásadě je dle Evropského
práva přípustné omezení pouze podle míry splnění kvalifikace, nikoliv například náhodný výběr losem).
Vzhledem k tomu, že poslední novelou Zákona o veřejných zakázkách byla možnost omezovat počet
zájemců pro veřejné zadavatele zcela vyloučena, lze mít za to, že v ČR je použití užšího řízení, jako
jakéhosi dvoufázového „otevřeného řízení“, možné.

 Soutěžní dialog 22 a jednací řízení s uveřejněním, které je ve Sdělení SGEI (2011) označováno jako
„vyjednávací řízení po zveřejnění oznámení o zakázce“ 23 , poskytují zadavateli široké diskreční
pravomoci, a proto Komise zastává názor, že mohou být použita k naplnění čtvrté podmínky Rozsudku
Altmark jen výjimečně. Tento závěr vyplývá z poměrně vágní úpravy obou těchto řízení v evropských
zadávacích směrnicích. V ČR je jejich úprava v Zákoně o veřejných zakázkách podstatně podrobnější a
přibližuje je tak otevřenému řízení, zejména poté, co i v těchto řízeních již po novele nesmí veřejných
zadavatel omezovat počet zájemců, které vyzve k dialogu, resp. podání nabídky (např. jednací řízení
se svojí mírou regulace podobá užšímu řízení bez omezování zájemců, pouze s následným jednáním o
nabídkách, jehož průběh je však také podrobně regulován). Lze mít proto za to, že v ČR je lze využít
k zajištění splnění čtvrté podmínky Rozsudku Altmark v podstatně větším rozsahu.

 Jednací řízení bez uveřejnění, které je ve Sdělení SGEI (2011) označováno jako „vyjednávací řízení
bez zveřejnění oznámení o zakázce“ 24 , představuje v podstatě přímé zadání veřejné zakázky
bez soutěže. Komise nepovažuje ve Sdělení (SGEI) 2011 za možné, aby takový postup vedl k výběru
uchazeče schopného poskytovat SGEI za nejmenší náklady. S tímto názorem lze i v podmínkách ČR
souhlasit.

 Zjednodušené podlimitní řízení 25 představuje specifický národní druh zadávacího řízení využitelný jen
pro podlimitní veřejné zakázky; Sdělení SGEI (2011) se o něm proto nemůže zmiňovat. Vzhledem
k tomu, že v tomto řízení je vyzýváno min. 5 zájemců napřímo a další mohou podat nabídku na základě
uveřejnění výzvy na tzv. profilu zadavatele (internetové stránce zadavatele) 26 , tj. bez uveřejnění
v centrálním Věstníku veřejných zakázek, lze předpokládat, že konkurence v případě jeho použití

_________________________
21

V literatuře se uvádí zejména případy, kdy zpracování nabídky představuje náročný proces a zároveň je podání kvalitních nabídek
klíčové pro dosažení úspěchu zadávacího řízení. V takových případech je totiž účelné omezit konkurenci a tím zvýšit šanci
uchazečů na úspěch, jinak hrozí, že uchazeči nebudou na nabídky ochotni vynaložit potřebné personální, časové a další náklady.
V určité míře se připouští i zájem na snížení počtu nabídek, pokud se očekává jejich příliš velký počet, jehož posouzení a
vyhodnocení by s sebou neslo nepřiměřené náklady.

22

Viz § 24 a 35 až 37 Zákona o veřejných zakázkách. Může být využito jen v případě veřejné zakázky s tzv. zvláště složitým
předmětem plnění.

23

Viz § 22 a 29 až 33 Zákona o veřejných zakázkách. Obecně se jedná pro veřejného zadavatele o málo využitelný druh
zadávacího řízení, pro zadání sociálních služeb je však dle § 22 odst. 5 použitelné bez dalšího.

24

Viz § 23 a 34 Zákona o veřejných zakázkách.

25

Viz § 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách.

26

Srov. § 17 písm. x) Zákona o veřejných zakázkách a vyhlášku MMR č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona
o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.
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nemusí být tak vysoká, jako v případě použití otevřeného řízení 27 . Proto lze doporučit se tomuto druhu
řízení raději vyhnout a upřednostnit řízení otevřené.
Sdělení SGEI (2011) se dále zabývá otázkou použití vhodných hodnotících kritérií. V tomto směru použití
základního hodnotícího kritéria „nejnižší nabídková cena“ jednoznačně splňuje čtvrtou podmínku Rozsudku
Altmark. Přípustné je ovšem i základní hodnotící kritérium ekonomicky nejvýhodnější nabídky
za předpokladu, že zvolená dílčí hodnotící kritéria 28 , včetně kritérií v oblasti životního prostředí a sociálních
kritérií, jsou úzce spjata s předmětem poskytované služby a pokud umožňují, aby ekonomicky
nejvýhodnější nabídka odpovídala tržní hodnotě. Pro minimalizaci rizika nadměrné vyrovnávací platby
ex ante se doporučuje využít mechanismus zpětného získání (tzv. claw-back mechanism). Zadavateli
se rovněž nebrání ve stanovení závazných kvalitativních standardů ani v tom, aby při výběru nejvhodnější
nabídky vzal v úvahu kvalitativní aspekty jednotlivých nabídek.
Odstavec 68 Sdělení SGEI (2011) závěrem představuje stanovisko Komise, které se nejvýrazněji odlišuje
od dříve zastávaného názoru, že samotné provedení zadávacího řízení je pro vyloučení nedovolené
veřejné podpory dostačující. Jedná se o případy, v nichž není zajištěna dostatečně otevřená a skutečná
soutěž (například z důvodu zvláštností dané služby, existujících práv duševního vlastnictví nebo nutnosti
disponovat určitou infrastrukturou, jejímž majitelem je pouze určitý poskytovatel služby). Podobně je tomu u
řízení, v jejichž rámci je předložena pouze jedna nabídka a která nelze tudíž považovat za dostatečná
k zajištění nejmenších nákladů pro zadavatele 29 .
1.5.2 Nová pravidla SGEI a návrh nových zadávacích pravidel
V oddíle 1.3.2 dílčí analýzy 4 (Doporučení pro koncepční legislativní činnost v oblasti sociálních služeb a
způsobů jejich financování) Studie (2011) bylo navrhováno zavedení flexibilnějších pravidel pro zadávání
veřejných zakázek a koncesí na zajišťování sociálních služeb v návaznosti na flexibilitu, kterou v této
oblasti umožňuje evropské právo veřejných zakázek, bylo však zároveň upozorněno na možnost, že nový
legislativní balíček pro veřejné zakázky (v té době pouze na úrovni Zelené knihy) může situaci změnit. Dne
21. prosince 2011 pak Komise zveřejnila na svých stránkách návrhy nových směrnic týkajících
se veřejného zadávání, a to:

 návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek (veřejnými zadavateli);
 návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání zakázek subjekty působícími v oblasti
vodohospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (tzv. sektorová směrnice) a

 návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání koncesí 30 .
Směrnice pro veřejné zadavatele i sektorová směrnice ruší dosavadní rozdělení veřejných zakázek
na služby na tzv. prioritní a neprioritní služby, v důsledku čehož bude mnohem větší počet nejrůznějších

_________________________
27

Uvedené je podpořeno i skutečností, že v případě zjednodušeného podlimitního řízení není zadavatel, na rozdíl od řízení
otevřeného, povinen uveřejnit předběžné oznámení zakázky (srov. § 86 Zákona o veřejných zakázkách).

28

Srov. § 78 Zákona o veřejných zakázkách.

29

Tyto případy jsou však v ČR díky nové povinnosti vybírat (až na výjimky) vždy alespoň ze dvou nabídek (§ 84 odst. 1 písm. e)
Zákona o veřejných zakázkách) v podstatě vyloučeny.

30

Návrhy jsou k dispozici na internetových stránkách Evropské komise, GŘ Vnitřní trh
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_proposals_en.htm.
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služeb spadat pod režim směrnice (např. právní služby) 31 . Výjimkou jsou však právě „sociální a jiné
zvláštní služby“ 32 , u nichž se má i nadále za to, že plná aplikace směrnice by nebyla vhodná jednak
z důvodu chybějícího přeshraničního zájmu a jednak proto, že jejich poskytování se v jednotlivých
členských státech výrazně liší v důsledku odlišných kulturních tradic. Základní přístup k zadávání zakázek
na tyto služby je popsán v odstavci 11 preambule směrnice: „Jiné kategorie služeb mají i nadále ze své
podstaty omezený přeshraniční rozměr, zejména takzvané osobní služby jako některé sociální, zdravotní a
vzdělávací služby. Tyto služby jsou poskytovány v rámci určitého kontextu, který se v jednotlivých
členských státech kvůli různým kulturním tradicím zásadním způsobem liší. Proto by měl být vytvořen
zvláštní režim pro veřejné zakázky v této oblasti služeb s vyšší prahovou hodnotou 500 000 EUR. Osobní
služby v hodnotě nižší, než je tato prahová hodnota, obvykle nebudou zajímavé pro poskytovatele z jiných
členských států, pokud neexistují konkrétní informace o opaku, například financování přeshraničních
projektů z prostředků Unie. Zakázky na osobní služby převyšující tuto prahovou hodnotu by měly podléhat
transparentnosti v rámci celé Unie. S ohledem na význam kulturního kontextu a citlivost těchto služeb by
členské státy měly získat širokou pravomoc organizovat výběr poskytovatelů služeb způsobem, který
považují za nejvhodnější. Pravidla této směrnice zohledňují uvedené závazné pravidlo, přičemž ukládají
pouze dodržování základních zásad transparentnosti a rovného zacházení a zajišťují, aby veřejní
zadavatelé mohli používat specifická kritéria kvality pro výběr poskytovatelů služeb, jako jsou kritéria
stanovená dobrovolným evropským rámcem pro zajišťování kvality v sociálních službách Výboru pro
sociální ochranu Evropské unie. Členské státy a/nebo orgány veřejné správy mají i nadále možnost
poskytovat tyto služby samy nebo uspořádat sociální služby způsobem, který nezahrnuje zadávání
veřejných zakázek, například prostřednictvím financování těchto služeb nebo udělováním licencí či
povolení všem hospodářským subjektům, které splňují podmínky předem stanovené veřejným
zadavatelem, bez jakýchkoliv omezení či kvót za předpokladu, že takový systém zajistí dostatečné
zveřejnění a že je v souladu se zásadami transparentnosti a nediskriminace.“
Vlastní pravidla pro zadávání těchto služeb jsou návazně upravena specificky v čl. 74 až 76 směrnice
pro veřejné zadavatele 33 . Směrnice se vztahuje jen na tyto služby s předpokládanou hodnotou přesahující
finanční limit v hodnotě 500 tis. EUR (čl. 4 písm. d) směrnice). Veřejní zadavatelé budou, stejně jako
u jiných veřejných zakázek, povinni uveřejnit v Úředním věstníku EU oznámení o zakázce a oznámení
o zadání zakázky. Směrnice však dále nestanoví konkrétní postup pro zadání těchto služeb; směrnice však
vyžaduje, aby na členské státy zavedly přiměřená pravidla, která zajistí dodržení základních zásad a
umožní zadavatelům zohlednit specifickou povahu dotčených služeb. Tato pravidla musí být formulována
tak, aby umožnila zohlednit:

 potřebu zajištění kvality, kontinuity, dostupnosti, disponibility a úplnosti těchto služeb;
 specifické potřeby jednotlivých kategorií uživatelů a
 zapojení uživatelů a možnosti inovací.
_________________________
31

Pouze prioritní služby podléhaly dosud režimu směrnice, pro neprioritní služby byla v zásadě stanovena povinnosti dodržení
ustanovení o nediskriminačních technických specifikacích a povinnost zveřejnění oznámení o zadání veřejné zakázky v Úředním
věstníku EU.

32

Jejich seznam je uveden v příloze XVI směrnice. Jedná se o zdravotní a sociální služby, administrativu vzdělávacích,
zdravotnických a kulturních zařízení, povinné sociální zabezpečení a poskytování dávek, jiné služby pro veřejnost, sociální služby
a služby jednotlivcům, služby poskytované odbory a služby náboženských organizací.

33

Obdobně v čl. 87 až 89 směrnice sektorové.
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Členské státy mohou také stanovit, že výběr poskytovatele nesmí být proveden jen na základě kritéria
nejnižší ceny.
Novinkou je návrh směrnice o koncesích, které zatím detailnější úpravu v sekundárním právu Evropské
unie nemají. Rovněž tento návrh podřizuje sociální a další osobní služby (v obdobném rozsahu jako
směrnice o veřejných zakázkách) specifickému režimu 34 . Navíc se směrnice bude vztahovat až na
koncese s předpokládanou hodnotou vyšší než 5 mil. euro 35 . Vlastní úprava spočívá jen v povinnosti
uveřejnění předběžného oznámení, a to co nejdříve po začátku rozpočtového roku, a následně oznámení o
zadání koncese v Úředním věstníku EU. Z odstavce 21 preambule lze vyčíst, že i zde se předpokládá, že
členské státy přijmou pro koncese na sociální a další specifické služby zvláštní pravidla, která umožní
zohlednit specifickou povahu těchto služeb, a to v obdobném rozsahu, jako bylo výše uvedeno u veřejných
zakázek.
Je však nutno předeslat, že návrh nových zadávacích směrnic je prozatím předmětem projednávání
v Evropském parlamentu a Radě EU, přičemž v průběhu tohoto procesu může naznat podstatných změn.
V případě návrhu směrnice o koncesích existuje v členských státech poměrně značná opozice v otázce její
potřebnosti a není vyloučeno, že návrh nebude nakonec přijat vůbec.
1.6

Pověřovací akty

Co se týče široké škály forem, které mohou pověřovací akty nabýt, je možné odkázat na výklad uvedený
v oddíle 2.2.5 dílčí analýzy 2 (Analýza dopadu rozsudků a judikátů ESD) Studie (2011).
Oproti Rozhodnutí SGEI (2005) nastává významná změna. Stejně jako je v úpravě dle Nařízení SGEI
de minimis a Nařízení de minimis, které jsou v tomto směru provedeny v českém právním řádu od 1.8.2012
na základě novelizace Zákona o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory EU, a to zákonem č. 236/2012
Sb. kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb., (viz oddíl 1.1.2 Studie), je nutné
v pověřovacím úkonu uvést taktéž název přímo použitelného předpisu EU, v daném případě Rozhodnutí
SGEI (2011) tak, aby bylo možné režim podle tohoto rozhodnutí na takovou SGEI použít.
Oproti úpravě dle čl. 4 Rozhodnutí SGEI (2005) je tak nutné výslovně uvést v pověřovacím aktu „odkaz
na toto rozhodnutí“. Tento formální požadavek je zcela nový a nemohl být dříve plněn. V tomto smyslu je
s ohledem na malé povědomí o této části právních pravidel v ČR velmi pravděpodobný (téměř jistý)
nesoulad pověřovacích aktů na SGEI, včetně sociálních SGEI.
Dále dochází k částečné změny dikce požadavků na pověřovací akty. Zatímco dříve stačilo v pověřovacím
aktu vymezit „povahu závazků veřejné služby“ (angl. nature of the public service obligations), nyní je nutné
uvést „náplň závazků veřejné služby“ (angl. content of the public service obligations), což s sebou nese
větší nároky na kvantitativní i kvalitativní vymezení SGEI v příslušném pověřovacím aktu na SGEI.

_________________________
34

Viz odstavec 21 preambule a čl. 17, 26(3) a 27(1) návrhu směrnice.

35

Čl. 5 návrhu směrnice.
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Důležitou změnou je také to, že Rozhodnutí SGEI (2011) se použije pouze v případě, že doba, na kterou je
podnik pověřen poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, nepřesahuje deset let. Jestliže
doba pověření přesahuje deset let, použije se toto rozhodnutí, pouze pokud se od poskytovatele služby
vyžaduje velká investice, kterou je nutno umořit během delšího období v souladu s obecně přijímanými
účetními zásadami. Na první pohled by neměl být problém tento požadavek v současné době v ČR splnit,
alespoň ve vztahu k provozním dotacím ze státního rozpočtu, které se poskytují zatím na roční bázi. Je
však třeba si uvědomit, že toto ustanovení dopadá i na ty poskytovatele služeb, kteří poskytují sociální
SGEI na základě vztahu zřizovatele a příspěvkové organizace (interní vztah nebo také in-house vztah); i
touto cestou mohou být poskytovány veřejné podpory na SGEI 36 .
Konečně, v pověřovacím musí být nově povinně uváděn také popis „kompenzačního mechanismu“ (angl.
compensation mechanism), tj. jakým způsobem (způsoby) budou vyrovnávací platby poskytovány.
Vyrovnávací platba přitom může být poskytnuta nejen prostřednictvím dotace, ale i například nižším
nájemným, hrazením či částečným hrazením určité kategorie nákladů oproti běžnému standardu rozložení
rizik (např. oprav, údržby) atd.
1.7

Vyrovnávací platba

1.7.1 Základní charakteristika nových pravidel
Hlavním cílem právní úpravy veřejné podpory na SGEI je zejména zamezení vzniku tzv. nadměrných
vyrovnávacích plateb, tj. zamezení „přeplácení“ poskytovatelů SGEI z veřejných zdrojů. Vedlejším cílem je
stanovení podmínek pro větší kvalitu a efektivitu poskytovaných SGEI. Rozhodnutí SGEI (2011)
se zaměřuje dominantně na splnění hlavního cíle právní úpravy a vedlejší cíl je sledován jen v omezeném
rozsahu. Oproti tomu pravidla dle Rámce SGEI (2011) směřují i k naplnění vedlejšího cíle právní úpravy, tj.
mají prostřednictvím povinných pobídkových kritérií vyvolat motivaci u poskytovatele SGEI na zlepšování
kvality poskytovaných služeb. Již Studie (2011) ukazovala, že v ČR chybí pro oblast sociálních služeb
regulace, která by se otázkou přiměřeného zisku v kontextu tehdy platného Altmarského balíčku zabývala.
O to více je aktuální vznik konzistentního a efektivního přístupu k zamezení nadměrných vyrovnávacích
plateb na sociální SGEI podle Rozhodnutí SGEI (2011).
Nová pravidla vztahující se k vyrovnávacím platbám zachovávají celkový přístup dle Rozhodnutí SGEI
(2005), ale současně zpřesňují a zpřísňují některé aspekty nastavení a kontroly těchto plateb, zejména
ve vztahu k vyčíslení přiměřeného zisku.
1.7.2 Relevantní náklady
Dle ustanovení čl. 5 odst. 2 Rozhodnutí SGEI (2011) platí, že „čisté náklady lze vypočítat jako rozdíl mezi
náklady vymezenými v odstavci 3 a příjmy vymezenými v odstavci 4. Lze je rovněž vypočítat jako rozdíl
mezi čistými náklady podniku, který svou činnost provozuje se závazkem veřejné služby, a čistými náklady
nebo ziskem téhož podniku, který provozuje svou činnost bez závazku veřejné služby.“ Základ tohoto
ustanovení dle věty první je shodný s úpravou dle Rozhodnutí SGEI (2005). Ustanovení druhé věty

_________________________
36

Více, viz komentář k čl. 2 odst. 2 Rozhodnutí SGEI (2011) uvedený v Příloze č. 2 (Analýza dopadu Rozhodnutí SGEI (2011))
k této Studii.
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umožňuje druhou (podpůrnou) variantu pro vyčíslení čistých nákladů. Tato varianta se nezdá být v praxi
snadno použitelná, zejména proto, že je postavena na tvorbě a vyčíslení komplexního hypotetického
scénáře. K tomu je třeba uvést, že Rámec SGEI (2011) udává další pokyny k tomu, jak se tato metodika
má používat, zejména odkazy na směrnice v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.
Zároveň konstatuje, že „Přestože Komise považuje metodiku čistých ušetřených nákladů za nejpřesnější
metodu určování nákladů na závazek veřejné služby, může být použití této metodiky v některých případech
neproveditelné nebo nevhodné.“ Z důvodu její složitosti se tak tato metoda jeví jako použitelná v případech
několika výpočtů na celostátní úrovni, nikoliv u mnohočetných individuálních podpor, což je zpravidla i
případ podpor na sociální SGEI.
Náklady, ke kterým se při výpočtu vyrovnávací platby přihlíží, se dle ustanovení čl. 5 odst. 3 Rozhodnutí
SGEI (2011) rozumí veškeré náklady při poskytování příslušné SGEI a vypočítávají se na základě obecně
přijatých zásad analytického účetnictví obdobným způsobem jako dle Rozhodnutí SGEI (2005). Výpočet je
uveden dále v tomto ustanovení s tím, že nově je podle písm. c) zisk principiálně oddělen od nákladů a
v návaznosti na pravidlo obsažené v Rozsudku Leipzig Halle platí, dle písm. c), že „náklady spojené
s investicemi, zejména do infrastruktury, mohou být zohledněny, pokud jsou nezbytné pro poskytování
služby obecného hospodářského zájmu“, tj. investiční náklady k poskytování SGEI jsou kalkulovány
do výpočtu pro určení slučitelné nadměrné vyrovnávací platby, pokud jsou tyto investice následně
používány pro poskytování příslušné SGEI.
Je však zřejmé, že důležitým momentem při vyčíslení relevantních nákladů je i určení transparentních a
konzistentních pravidel pro přidělování společných nákladů mezi SGEI a jiné činnosti tak, aby SGEI
nenesla nadměrný podíl těchto společných nákladů a komerční činnosti tím nevytvářely zisk na úkor SGEI.
Transparentnost výpočtů, jejich ekonomická obhajitelnost a konzistentnost je v tomto ohledu zásadní
pro prokazování souladu s tímto požadavkem Rozhodnutí SGEI (2011). Tento požadavek je nově výslovně
stanoven v ustanovení čl. 5 odst. 9 Rozhodnutí SGEI: „9. Pokud podnik vykonává hospodářské činnosti
v rámci i mimo rámec služby obecného hospodářského zájmu, musí být ve vnitropodnikovém účetnictví
příjmy a výdaje spojené s poskytováním služby obecného hospodářského zájmu vykazovány odděleně
od příjmů a výdajů spojených s jinými službami; kromě toho musí být vymezeny parametry přidělování
příjmů a výdajů. Náklady spojené s jinými činnostmi, než je poskytování služby obecného hospodářského
zájmu, musí pokrýt veškeré přímé náklady, příslušný podíl společných nákladů a přiměřenou návratnost
kapitálu. Na tyto náklady se neposkytne vyrovnávací platba.“
1.7.3 Relevantní příjmy
Vymezení příjmů, které lze při výpočtu vyrovnávací platby na SGEI použít (viz čl. 5 odst. 3 Rozhodnutí
SGEI (2011)), se v zásadě shodují s definicí relevantních příjmů uvedených v Rozhodnutí SGEI (2005).
Výslovně je však oproti Rozhodnutí SGEI (2011) stanoveno, že zahrnuty musí být veškeré příjmy ze SGEI
„bez ohledu na to, zda tyto příjmy představují státní podporu ve smyslu článku 107 Smlouvy.“ Musí zde být
tedy zahrnuty i příjmy v režimu podle Nařízení de minimis nebo Nařízení SGEI de minimis; viz komentář
k čl. 2 odst. 8 v Příloze č. 1 (Posouzení dopadu Nařízení SGEI de minimis) k této Studii.
Pokud je dotyčný podnik držitelem zvláštních či výlučných práv vázaných na činnosti jiné než je SGEI,
pro kterou je poskytnuta podpora, které dávají vzniknout zisku, který převyšuje přiměřený zisk, nebo
využívá jiných výhod přiznaných státem, tento zisk či výhody se zahrnou do jeho příjmu bez ohledu
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na jejich klasifikaci pro účely článku 107 SFEU. Dotyčný členský stát však může též rozhodnout, že zisky
plynoucí z jiných činností mimo rozsah dané služby obecného hospodářského zájmu musí být zčásti nebo
zcela připsány na financování SGEI. U sociálních SGEI však nelze očekávat, že bude této možnosti v ČR
využito.
To, co bylo řečeno v oddíle 1.7.2 výše o důležitosti existence konzistentních pravidel pro přidělování
společných nákladů, platí i o přidělování společných příjmů.
1.7.4 Přiměřený zisk
Rozhodnutí SGEI (2011) je ve vztahu k přiměřenému zisku založeno na stejné ekonomické filozofii jako
Rozhodnutí SGEI (2005). Přináší však přesnější pravidla pro určení výše přiměřeného zisku poskytovatele
SGEI.
Oproti Rozhodnutí SGEI (2005), nové Rozhodnutí SGEI (2011) nepoužívá měřítko „průměrné míry platné
v posledních letech v dotčeném odvětví“, ale zavádí přesnější přístup na základě „míry návratnosti kapitálu,
kterou by požadoval průměrný podnik při úvahách o tom, zda bude poskytovat službu obecného
hospodářského zájmu po celou dobu pověření, s přihlédnutím k úrovni rizika“. Dále se přesněji vymezuje,
že míra návratnosti má být vždy vztažena k délce doby pověření příslušnou SGEI.
Konečně úroveň rizika má být dána daným odvětvím (v daném případě „služeb, jimiž se uspokojují sociální
potřeby“), typu služby a charakteru vyrovnávací platby. Je tedy zřejmé, že je možné při určování míry rizika
rozlišovat mezi různými typy služeb (v případě sociálních SGEI např. dle specifik těch kterých služeb
dle Zákona o sociálních službách) i charakterem vyrovnávací platby (dotace, úroková dotace, snížené
nájemné atd.).
1.7.5 Míra návratnosti a alternativní ukazatele úrovně zisku
Při řešení problematiky přiměřeného zisku je nutné vycházet z nějaké míry návratnosti kapitálu.
V dokumentech dle Altmarského balíčku byla míra návratnosti kapitálu řešena velmi obecně. Oproti tomu
Rozhodnutí SGEI (2011) obsahuje jasná pravidla pro určení tzv. bezrizikové míry návratnosti kapitálu,
v důsledku čehož je možné s větší jistotou i stanovit a kontrolovat přiměřený zisk. Podle ustanovení čl. 5
odst. 7 Rozhodnutí SGEI (2011) totiž platí, že „míra návratnosti kapitálu, která nepřesáhne příslušnou
swapovou sazbu navýšenou o 100 bazických bodů, je v každém případě považována za přiměřenou.
Příslušnou swapovou sazbou je ta swapová sazba, jejíž doba splatnosti a měna odpovídají době trvání a
měně pověřovacího aktu. Jestliže poskytování služby obecného hospodářského zájmu není spojeno
s výrazným komerčním nebo smluvním rizikem, zejména pokud jsou čisté náklady na poskytování služby
obecného hospodářského zájmu v podstatě plně vyrovnány ex post, nesmí přiměřený zisk překročit
příslušnou swapovou sazbu navýšenou o 100 bazických bodů.“
Ustanovení odst. 8 pak připouští několik nových alternativních způsobů, jak určit výši zisku s využitím
jiných ukazatelů, než je míra návratnosti kapitálu, avšak vždy za podmínky schopnosti členského státu
daný postup obhájit, ideálně na základě srovnání s výsledky získanými volnou soutěží. Ačkoliv je možné,
že tyto postupy jsou v praxi v oblasti sociálních SGEI v ČR používány, MPSV se vší pravděpodobností
nemá robustní argumentaci, jak dle standardních ekonomických zásad obhájit využití těchto postupů tak,
jak vyžaduje tento odstavec Rozhodnutí SGEI (2011).

21

POSOUZENÍ DOPADŮ NOVÉ LEGISLATIVY EU
v oblasti veřejné podpory službám obecného hospodářského zájmu
na pravidla financování sociálních služeb v České republice
1.7.6 Pobídková kritéria
Dle ustanovení čl. 5 odst. 7 Rozhodnutí SGEI (2011) je umožněno, aby při určení toho, co představuje
přiměřený zisk, mohly členské státy zavést pobídková kritéria, která se týkají zejména kvality poskytované
služby a nárůstu produktivity. Výslovně je však stanoveno, že nárůst produktivity nesmí vést ke snížení
kvality poskytovaných SGEI. Pobídková kritéria tedy nemusí být uplatněna povinně a je na poskytovatelích
veřejné podpory, zdali pobídková kritéria, na rozdíl od jejich povinného použití v režimu dle Rámce SGEI
(2011), zavedou či nikoliv. Nemůže se však jejich prostřednictvím snižovat kvalita poskytované SGEI
na úkoru její větší produktivity.
Dále platí, že „jakékoli odměny související s nárůstem produktivity se stanoví na takové úrovni, aby
umožnily rovnoměrné sdílení tohoto nárůstu mezi podnikem a členským státem a/nebo uživateli.“ Toto
ustanovení předpokládá, že případné nárůsty produktivity si neponechá jen příjemce podpory na SGEI
(konkrétní poskytovatel SGEI), ale dojde k dělení těchto přínosů, a to vůči poskytovateli podpory a/nebo
uživateli SGEI (např. snížením ceny pro konečného uživatele). Tento mechanismus by měl být při využití
pobídkových kritérií jasně určen v pověřovacím aktu, aby následně nedocházelo k pochybnostem, jak má
být toto vyrovnání provedeno.
1.7.7 Vrácení nadměrných vyrovnávacích plateb
Dle ustanovení čl. 5 odst. 10 Rozhodnutí SGEI (2011) platí, že „členské státy si od dotčených podniků
vyžádají vrácení veškerých nadměrných vyrovnávacích plateb.“ Tato povinnost ne úplně koresponduje
s ustanovením § 7 odst. 1 Zákona o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory EU, kde vrácení nedovolené
veřejné podpory podmíněno pouze rozhodnutím Komise: „Rozhodne-li Komise o navrácení nebo
o prozatímním navrácení veřejné podpory, je příjemce povinen poskytnutou veřejnou podporu vrátit
poskytovateli, případně jeho právnímu nástupci, a to včetně úroků stanovených Komisí.“
Rozhodnutí SGEI (2011) však žádnou takovou podmínku neobsahuje a výslovně stanovuje povinnost, aby
členské státy zajistily vrácení všech nadměrných vyrovnávacích plateb. V současné době tak v ČR
neexistuje úplně zřejmý mechanismus tohoto navracení nedovolené veřejné podpory bez rozhodnutí
Komise, a to zejména podpor od několika poskytovatelů veřejné podpory, tj. při vícezdrojovém poskytování
veřejných podpor. Mechanismus vynucení tedy s výjimkou neslučitelnosti podpory vyslovené Komise
dle ustanovení čl. 7 odst. 1 Zákona o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory EU zcela postrádá
veřejnoprávní nástroje a je založeno pouze na dobrém právním povědomí poskytovatelů veřejné podpory
na SGEI a jejich schopnosti si vrácení vyrovnávací platby kvalitně zajisti. Toto řešení se nejeví
v podmínkách České republiky jako dostatečně účinné.
V každém případě by si měl poskytovatel veřejné podpory na sociální SGEI za tohoto právního stavu
alespoň soukromoprávně toto navracení veřejné podpory v pověřovacím aktu smluvně zajistit.
1.8

Kontrola

Nařízení SGEI de minimis je z hlediska kontroly založeno na stejných pravidlech jako Nařízení de minimis.
Česká republika zvolila možnost zavedení centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis) a, jak
bylo popsáno v oddíle 1.1.2 této Studie, má k vynucení plnění těchto povinností i příslušné nástroje
ve formě opatření k nápravě dle Zákona o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory EU.
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Dle ustanovení čl. 6 Rozhodnutí SGEI (2011) mají nově členské státy zajistit kontroly dodržování pravidel
dle tohoto právního předpisu každé tři roky a také na konci doby pověření. Dříve byla tato povinnost
stanovena v Rozhodnutí SGEI (2005) bez jakéhokoliv časového určení. Nově musí být členské státy také
schopny tuto skutečnost, tj. neexistenci vyrovnávací platby v konkrétním případě, Komisi prokázat.
V Rámci SGEI je pak stanovena stejná povinnost členským státům provádět pravidelné kontroly nebo
zajistit provádění takových kontrol na konci doby pověření a v každém případě v intervalech
nepřesahujících tři roky, včetně nutnosti prokázat soulad na vyžádání ze strany Komise, jako tomu je
v případě Rozhodnutí SGEI (2011). Četnost kontrol je však v některých případech větší; musí být
prováděny každé dva roky v případě podpor „udělených jiným způsobem než na základě veřejného
výběrového řízení se zveřejněním“. V Rámci SGEI (2011) se také povinně požaduje zavedení pobídkových
mechanismů ke zvyšování efektivity spočívajících na objektivních a měřitelných kritériích, která jsou
stanovena v pověřovacím aktu a podléhají transparentnímu hodnocení ex post. Výslovně je v této
souvislosti požadováno, že toto vyhodnocení, tj. de facto kontrola, musí být prováděno subjektem
nezávislým na poskytovateli SGEI.
1.9

Výkaznictví

Nařízení SGEI de minimis, Rozhodnutí SGEI (2011) a Rámec SGEI (2011) obsahují specifické požadavky
na členské státy ve vztahu k výkaznictví. Podle Nařízení SGEI de minimis mají členské státy povinnost
zaznamenávat a shromažďovávat „veškeré informace týkající se použití tohoto nařízení“, přičemž „tyto
záznamy musí obsahovat všechny informace, které prokáží, že byly splněny podmínky tohoto nařízení.“
Dále je rozlišováno mezi individuálními podporami (angl. individual aid) a režimy podpory (angl. aid
schemes). Záznamy o individuálních podporách de minimis se archivují po dobu deseti účetních let
ode dne jejich poskytnutí. Záznamy týkající se režimu podpory de minimis se archivují po dobu deseti let
ode dne, kdy byla v rámci tohoto režimu poskytnuta poslední individuální podpora. Stejně jako v případě
Nařízení de minimis má dotyčný členský stát Komisi povinnost „ve lhůtě dvaceti pracovních dnů nebo
v delší lhůtě, která je v žádosti stanovena, všechny informace, které Komise považuje za nezbytné
k posouzení toho, zda byly dodrženy podmínky tohoto nařízení, zejména celková výše podpory de minimis,
kterou podnik obdržel podle tohoto nařízení a podle jiných nařízení o podpoře de minimis.“
Dále Rozhodnutí SGEI (2011) ukládá v ustanovení čl. 9 členským státům stejně jako Rozhodnutí SGEI
(2005) povinnost vypracovávat a zasílat pravidelné zprávy Komisi, a to ve zkráceném intervalu dvou let
oproti předchozím třem letům 37 . Povinný obsah těchto zpráv je však nyní jednoznačně vymezen a
zahrnuje:

 popis použití tohoto rozhodnutí na služby, které spadají do jeho oblasti působnosti, včetně interních
činností;

 celkový objem podpor poskytnutých v souladu s tímto rozhodnutím a rozpis podle hospodářských
odvětví, v nichž působí příjemci podpory;

 informace o tom, zda použití tohoto rozhodnutí na konkrétní typ služby přineslo problémy nebo vyvolalo
stížnosti třetích stran;

_________________________
37

První zpráva musí být členskými státy předložena již do 30. června 2014.
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 další informace o používání tohoto rozhodnutí, které vyžaduje Komise a které upřesní včas
před předložením zprávy.
Česká republika tak bude muset již v polovině roku 2014 informovat souhrnně o výsledcích hospodářského
odvětví „služby uspokojující sociální potřeby“ 38 Komisi, což dle Rozhodnutí SGEI (2005) nemusela.
Je také v této souvislosti vhodné zmínit skutečnost, že členské státy musejí mít k dispozici i „veškeré údaje
nezbytné k určení toho, zda je poskytnutá vyrovnávací platba slučitelná“ s Rozhodnutím SGEI (2011). Tyto
informace musejí být pohotové, neboť členské jsou povinny na písemnou žádost Komise poskytnout ji
„veškeré informace, které Komise považuje za nezbytné k určení toho, zda jsou platná kompenzační
opatření slučitelná” s Rozhodnutím SGEI (2011).
Oproti tomu se Rámec SGEI (2011) na sociální SGEI s ohledem výjimku uvedenou v ustanovení čl. 2 odst.
1, písm. c) Rozhodnutí SGEI (2011) nepoužije. Požadavek na dostupnost informací je však v Rámci SGEI
(2011) shodný s výše popsanými požadavky dle Rozhodnutí SGEI (2011). Členské státy tak mají po dobu
trvání pověření a alespoň deseti let od konce doby pověření povinnost mít k dispozici veškeré údaje
nezbytné k určení toho, zda je poskytnutá vyrovnávací platba slučitelná s tímto rozhodnutím.
Dále jsou povinny předložit Komisi na její písemnou žádost veškeré informace, které Komise považuje
za nezbytné k určení toho, zda jsou platná kompenzační opatření slučitelná s tímto rozhodnutím.
Kromě toho musí členské státy předkládat Komisi výroční zprávy o podpoře udělené v návaznosti
na rozhodnutí Komise s použitím dle Rámce SGEI (2011).
Všechny zprávy dle Rámce SGEI budou následně zveřejněny na internetových stránkách Komise.
1.10

Dopad do procesu notifikace

Nařízení SGEI de minimis stanoví, že podpora podniku pro službu SGEI nesplňuje požadavky čl. 107 odst.
1 SFEU a nepodléhá notifikaci, pokud poskytovaná podpora pro jeden podnik:
a) v žádném tříletém účetním období nepřesáhne částku 500.000 EUR;
b) jedná se o transparentní podporu;
c) jsou dodržena pravidla kumulace podpor.
Na rozdíl od Nařízení de minimis je tedy možné pro SGEI, včetně sociálních SGEI, využít vyššího stropu
podpory malého rozsahu dle Nařízení SGEI de minimis. Podpory malého rozsahu (de minimis) není nutné
předem notifikovat Komisi; jen jen třeba je zaznamenat v centrálním registru podpory malého rozsahu
dle Zákona o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory EU.
Rozhodnutí SGEI (2011), které slouží k určení výjimek a podmínek, při jejichž splnění není nutné veřejnou
podporu

předem

notifikovat

Komisi,

vymezuje

„služby,

jimiž

se

uspokojují

sociální

potřeby“

_________________________
38

Z praktického hlediska je vhodné zmínit skutečnost, že hospodářské odvětví „služby uspokojující sociální potřeby“ zahrnuje také
oblast sociálního bydlení, která v některých ohledech spadá v České republice také do působnosti MMR, který je i nositelem velké
části dotačních titulů v této oblasti.
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za tzv. hospodářské odvětví, na které se výjimka z notifikace dle Rozhodnutí SGEI (2011) vztahuje, a to
bez ohledu na výši poskytnuté veřejné podpory. Není tedy třeba při splnění podmínek uvedených
v Rozhodnutí SGEI (2011) využít Rámec SGEI (2011). Současně je s ohledem na skutečnost, že
Rozhodnutí SGEI (2011) obsahuje mírnější požadavky na slučitelnost veřejné podpory s právem EU než
Rámec SGEI (2011), vyloučeno, aby Komise posoudila podporu v rozporu s podmínkami Rozhodnutí SGEI
(2011) za souladnou s Rámcem SGEI (2011).
Pro podpory, na které se nevztahují výjimky dle Rozhodnutí SGEI (2011), poskytované na infrastrukturní
projekty v rozsahu nad 15 mil. EUR, bude mít velký vliv Rozsudek Leipzig Halle. Tyto podpory bude třeba
v předstihu s ohledem na délku řízení u Komise notifikovat a vypořádat v souladu s pravidly veřejné
podpory i ostatní veřejné podpory udělené podniku, kterému bude daná velkoobjemová investiční podpora
udělována. Těmito podporami ale nejsou veřejné podpory na sociální SGEI, neboť na ně se uplatní
Rozhodnutí SGEI (2011) bez ohledu na výši veřejné podpory.
1.11

Platnost a přechodné režimy

1.11.1 Platnost
Nařízení SGEI de minimis nabylo platnosti 28. dubna 2012 a je platné nejpozději do 31.12.2018. Oproti
tomu Rozhodnutí SGEI (2011) nabylo platnosti 31. ledna 2012 a není ve své platnosti časově omezeno.
Rámec SGEI (2011) nabyl platnosti také 31. ledna 2012 a Komise předpokládá, že nejpozději do konce
roku 2017 přezkoumá toto rozhodnutí.
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že výhled existence nových pravidel veřejné podpory na SGEI je 7 let, tj.
jedná se o relativně velmi stabilní soubor pravidel.
1.11.2 Přechodné režimy
Nařízení SGEI de minimis se použije i na podporu de minimis udělenou na poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu před jeho vstupem v platnost, pokud tato podpora splňuje všechny podmínky
stanovené v článcích 1 a 2 Nařízení SGEI de minimis. Toto pravidlo skýtá zajímavou možnost zpětné
legalizace poskytování podpor v letech od dubna 2009 do 2012 v České republice, které splňují Nařízení
SGEI de minimis. Současně však platí, že jakákoli podpora na poskytování SGEI, která tyto podmínky
nesplňuje, bude posouzena v souladu s příslušnými rozhodnutími, rámci, pokyny, sděleními a oznámeními.
Po uplynutí platnosti Nařízení SGEI de minimis je možné pak každou podporu de minimis, která splňuje
podmínky tohoto nařízení, právoplatně provádět ještě dalších šest měsíců.
Rozhodnutí SGEI (2011) poskytuje pro režimy podpory, které byly uvedeny v účinnost před vstupem tohoto
rozhodnutí v platnost a které byly slučitelné s vnitřním trhem a vyňaty z oznamovací povinnosti v souladu
s Rozhodnutím SGEI (2005) ještě dva další roky platnosti (slučitelnosti s vnitřním trhem). Tato výjimka však
neplatí pro individuální veřejné podpory. U těchto individuálních podpor musí být slučitelnost udělovaných
podpor zajištěna od okamžiku platnosti Rozhodnutí SGEI (2011). Jediná výjimka pro dříve udělené
podpory platí v tom smyslu, že podpora uvedená v účinnost před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost,
která nebyla slučitelná s vnitřním trhem a vyňata z oznamovací povinnosti v souladu s Rozhodnutím SGEI
(2005), ale splňuje podmínky stanovené v Rozhodnutí SGEI (2011), je slučitelná s vnitřním trhem a je
vyňata z povinnosti oznámení předem. Této slučitelnosti je možné tedy dosáhnout zejména změnou
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podmínek pověřovacího aktu individuální podpory, kterou se zajistí soulad s podmínkami Rozhodnutí SGEI
(2011).
1.12

Dotace EU 2014-2020

V rámci oddílu 2.2.12 dílčí analýzy 2 (Analýza dopadu rozsudků a judikátů ESD) Studie (2011) bylo
konstatováno, že z hlediska veřejné podpory EU dochází v současném programovacím období EU 20072013 k odlišnému pohledu na podpory z fondů EU. Tyto jsou nyní vnímány, na rozdíl od minulého
programovacího období EU 2000-2006, jako podpory ve smyslu veřejné podpory EU. Na tomto právním
stavu se od vypracování Studie (2011) nic nezměnilo.
Ačkoliv je stávající programovací období EU vymezeno horizontem roku 2013, je zřejmé, že příslušné
programy fondů EU budou fungovat ještě minimálně další dva roky do roku 2015. Tato skutečnost však
současně znamená, že i stávající dotační programy fondů EU 2007-2013, včetně těch zahrnujících sociální
SGEI, budou muset být posouzeny a v případě nesouladu upraveny tak, aby s ohledem na přechodné
období pro režimy podpory popsané v oddíle 1.11 výše, byla od 1. února 2014 zajištěna plná slučitelnost
s vnitřním trhem v plném rozsahu dle pravidel Rozhodnutí SGEI (2011).
Ve vztahu k Rámci SGEI (2011) se Komise rozhodla, že použije zásady v něm stanovené na všechny
návrhy podpory, které jí byly oznámeny, a rozhodne o těchto návrzích podle těchto zásad, a to i u návrhů,
které byly oznámeny před 31. lednem 2012. Totéž pravidlo vyhlásila i pro protiprávní podporu, a to
výjimkou zásad obsažených v čl. 14, 19, 20, 24, 39 a 60 Rámce SGEI (2011).
Samostatnou otázkou je nastavení nové generace fondů EU 2014-2020, pro něž však zatím nebyly vydány
závazné právní předpisy na úrovni Evropské unie 39 .

_________________________
39

Zatím byly vydány jen návrhy těchto předpisů, viz
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm#4.
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2. Zvláštní část
2.1

Nařízení SGEI de minimis (2012)

Příloha č. 1 (Posouzení dopadu Nařízení SGEI de minimis) k této Studii obsahuje podrobnou analýzu
jednotlivých ustanovení Nařízení SGEI de minimis) i návrh krátkodobých a střednědobých opatření v této
oblasti k zajištění souladu poskytování veřejných podpor na sociální SGEI v České republice v režimu
podle tohoto nařízení.
Nařízení SGEI de minimis je právním předpisem novým, vůči kterému neexistuje v Altmarském balíčku,
na rozdíl od Rozhodnutí SGEI (2011) a Rámce SGEI (2011), žádný ekvivalentní předpis. Stanovuje
benevolentnější pravidla pro udílení veřejných podpor než Nařízení de minimis. Přímé nesoulady tedy
v zásadě nejsou. Nesoulady však mohou nastat v nedořešených důsledcích nových pravidel
do současného regulačního a institucionálního uspořádání v České republice, zejména v oblasti pravidel
kumulace veřejných podpor.
Za nejvýznamnější dopady nových pravidel obsažených v Nařízení SGEI de minimis na veřejné podpory
v oblasti sociálních SGEI v České republice, které se dovolávají použití tohoto nařízení - ať již jsou
obsaženy v individuálním aktu či režimu podpor – lze označit tyto:
1. V pověřovacím aktu na SGEI podle režimu tohoto nařízení musí být výslovně uvedeno, že podpora je
stanovena podle režimu tohoto nařízení a musí být vždy vztažena ke konkrétní SGEI.
2. Před udělením veřejné podpory podle tohoto nařízení bude nutné využívat minimálně další necelé tři
roky čestná prohlášení od příjemců o všech obdržených veřejných podporách, neboť ve vztahu
k podporám SGEI de minimis neposkytuje současný centrální registr podpor malého rozsahu úplné
údaje.
3. Při udělení veřejné podpory by si měl poskytovatel veřejné podpory vždy zajistit povinnost příjemce
podpory oznámit mu i do budoucna jakoukoliv změny v objemu obdržené veřejné podpory i jakýchkoliv
základních parametrů této podpory, včetně toho, byla-li mu poskytnuta veřejná podpora například
v režimu podle Rozhodnutí SGEI (2011).
4. I podpora v režimu dle Nařízení SGEI de minimis by měla být u poskytovatelů SGEI, kteří současně
poskytují i „běžné služby“ vedena odděleně. Stejný režim by měl platit i pro veřejné podpory na různé
SGEI. Současně by měl být k dispozici transparentní a konzistentní systém pro přidělování nákladů a
příjmů mezi SGEI a „ne-SGEI“ i v rámci jednotlivých SGEI.
5. V případě SGEI může být na danou službu poskytnuta veřejná podpora jen podle režimu jednoho
právního předpisu, a to vždy při nesplnění podmínek daného předpisu nižšího stupně podle předpisu
vyššího stupně (viz ustanovení čl. 2 odst. 8 Nařízení SGEI de minimis, tedy:
(i) Nařízení SGEI de minimis kumulativně nebo samostatně s Nařízením de minimis,
(ii) Rozhodnutí SGEI (2011),
(iii) Rámce SGEI (2011),
případně podle nejnáročnějšího režimu Rozsudku Altmark. Bohužel záznamy o existujícím použití
režimu dle Rozhodnutí SGEI (2011), Rámce SGEI (2011) či Rozsudku Altmark ve veřejných podporách

27

POSOUZENÍ DOPADŮ NOVÉ LEGISLATIVY EU
v oblasti veřejné podpory službám obecného hospodářského zájmu
na pravidla financování sociálních služeb v České republice
na SGEI se v současném centrálním registru neobjevují, a tak nebude možné se na centrální registr
v tomto směru spolehnout a v pověřovacích aktech bude nutné zajistit příslušná čestná prohlášení
příjemců při vydání pověřovacích aktů, jakož i efektivní oznamovací povinnosti těchto příjemců po celou
dobu pověření SGEI.
6. V kontextu Rozsudku Lepzig Halle by bylo vhodné mít alespoň základní metodologii
pro výpočet veřejné podpory v případě netransparentní veřejné podpory, která vyžaduje posouzení
přenosu rizik, nebo v případě sníženého nebo nulového nájemného, které negeneruje zdroje
na reprodukci aktiv v souladu se standardními účetními a ekonomických postupy.
7. Je vhodné ve světle zvýšeného stropu pro podporu malého rozsahu na částku 500.000 EUR (tj. cca 300
tis. Kč/měsíc) za tři roky provést analýzu, pro jaké služby dle Zákona o sociálních službách a za jakých
podmínek by bylo možné režimu dle tohoto nařízení v ČR využít. Zejména u terénních služeb by se
mohl tento režim v mnoha případech úspěšně uplatnit.
8. I při udílení podpor dle tohoto nařízení se musí dodržovat zásady vnitřního trhu EU, zejména zásada
rovného zacházení, transparentnosti, přiměřenosti a zákazu diskriminace.
Používání pravidel dle tohoto nařízení bude nutně narážet v české praxi na absenci alespoň základního
zákonného vymezení, co je to služba obecného hospodářského zájmu (SGEI) v Zákoně o úpravě vztahů
v oblasti veřejné podpory EU. Využití režimu tohoto nařízení je totiž vázáno na podmínku, že daná veřejná
podpora je skutečně poskytnuta na službu, která má objektivně znaky SGEI. V této souvislosti se
doporučuje spolupracovat s ÚOHS a využívat možností konzultace s touto institucí, které nabízí zejména
ustanovení § 3 odst. 3, písm. h) Zákona o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory EU, na základě kterého
ÚOHS vydává poskytovatelům stanovisko k podpoře malého rozsahu před jejím poskytnutím, zejména zda
jde o podporu malého rozsahu a zda jsou naplněny podmínky pro její poskytnutí.
2.2

Rozhodnutí SGEI (2011)

Příloha č. 2 (Posouzení dopadu Rozhodnutí SGEI (2011)) k této Studii obsahuje podrobnou analýzu
jednotlivých ustanovení Rozhodnutí SGEI (2011) i návrh krátkodobých a střednědobých opatření v této
oblasti k zajištění souladu poskytování veřejných podpor na sociální SGEI v České republice v režimu
podle tohoto rozhodnutí.
Rozhodnutí SGEI (2011) nahradilo dosavadní Rozhodnutí (2005) a společně se Sdělením SGEI (2011),
které slouží k výkladu hlavních bodů nových pravidel veřejné podpory na SGEI, tvoří těžiště podmínek
pro financování, ale i plánování sociálních SGEI v České republice.
Za nejvýznamnější dopady nových pravidel obsažených v Rozhodnutí SGEI (2011) na veřejné podpory
v oblasti sociálních SGEI v České republice, které se dovolávají použití tohoto předpisu Komise - ať již jsou
obsaženy v individuálním aktu či režimu podpor – lze označit tyto:
1. Sociální SGEI, tj. „služby, jimiž se uspokojují sociální potřeby“, jsou výslovně uvedeny jako součást
právní úpravy EU v oblasti veřejné podpory a označeny jako tzv. hospodářské odvětví a zahrnují i
oblast sociálního bydlení.
2. Rozhodnutí SGEI (2011) de facto otevírá otázku, zdali by z důvodu obezřetnosti a širokého vymezení
sociálních služeb hospodářské povahy dle Rozhodnutí SGEI (2011) neměl být stejný přístup
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dle Rozhodnutí SGEI (2011), který je zjevný pro služby sociální péče, použit v ČR také na všechny
služby sociální prevence dle Zákona o sociálních službách (zejména na azylové domy) a sociálního
poradenství s výjimkou těch, na které lze použít režimu podle Nařízení SGEI de minimis, případně
podle Nařízení de minimis. S ohledem na často vícezdrojové financování (zejména u služeb sociální
prevence) se jeví v zájmu trvalé udržitelnosti a stability struktury poskytovatelů a poskytování sociálních
SGEI za rozumné nastavit kvalitní regulační rámec financování všech sociálních služeb, na které nelze
použít režimu podle Nařízení SGEI de minimis, případně podle Nařízení de minimis, dle Rozhodnutí
SGEI (2011). Tento režim by se měl taktéž týkat veřejných podpor na sociální bydlení v jeho širokém
chápání dle práva EU (angl. social housing).
3. Pro vztahy upravené dle režimu Rozhodnutí SGEI (2011) platí mutatis mutandis závěry a doporučení
obsažená ve 2. a 3. bodu oddílu 2.1 výše.
4. Pověřovací akty, které chtějí využít režimu dle Rozhodnutí SGEI (2011) musí jednoznačně vymezit
nejen povahově, ale i obsahově příslušná SGEI, délka pověření nesmí až na objektivně obhajitelné
výjimky přesáhnout 10 let, musí být v něm obsažen popis „kompenzačního mechanismu“ a také
výslovný odkaz na toto rozhodnutí.
5. Vyrovnávací platby na SGEI musí být nastaveny při zohlednění daného rizika, přičemž „bezrikový
přiměřený zisk“ je odvozen jako příslušná swapová sazba relevantní z hlediska délky pověření plus 100
bazických bodů. U ostatních přístupů bude nutné výši přiměřeného zisku vždy objektivně obhájit
na základě platných pravidel ekonomické regulace. Je vhodné provést analýzu jednotlivých sociálních
služeb z hlediska nastavení přiměřeného zisku a najít určité skupiny služeb s podobným rizikovým
profilem a k nim stanovit i příslušné přístupy ke stanovení a kontrole přiměřeného zisku. Samozřejmě,
že nejjednodušším přístupem by bylo použití „bezrizikového přiměřeného zisku“. Není však jasné, zda
by za takového finančního aranžmá byly na trhu příslušné sociální služby poskytovány.
6. Pro vztahy upravené dle režimu Rozhodnutí SGEI (2011) platí mutatis mutandis závěry a doporučení
obsažená ve 4., 6. a 8. bodu oddílu 2.1 výše.
7. Při určení přiměřeného zisku je možné přihlédnout ke zvyšování efektivity, a to prostřednictvím
pobídkových kritérií. Tato pobídková kritéria však nesmí být nastavena tak, že by snižovala kvalitu
poskytovaných SGEI, např. ve prospěch větší hospodárnosti těchto služeb.
8. Národní legislativa by měla jednoznačně určit, kdo je ve smyslu Rozhodnutí SGEI (2011), ale i Rámce
SGEI (2011) orgánem (orgány) členského státu odpovědným za kontrolu dodržování, že nedochází
k nadměrným vyrovnávacím platbám a vybavit je k této kontrole nezbytným donucovacími prostředky,
včetně práva uložit navrácení neslučitelné veřejné podpory, jak to po členských státech nově požaduje
ustanovení čl. 5 odst. 10 Rozhodnutí SGEI (2011). Do této doby si musí nastavit v plném rozsahu tato
práva poskytovatelé veřejné podpory.
9. Současně je vhodné se zamyslet nad využitím tříletých cyklů kontroly, včetně tříletých cyklů vyrovnání
poskytnutých veřejných podpor, požadovaných Rozhodnutím SGEI (2011), a to nejen v oblasti délky
období, po kterou budou například státní dotace na sociální SGEI poskytovány, ale i z hlediska
plánování sociálních služeb a vztahů ke střednědobým rozpočtovým výhledům. Již ve Studii (2011)
se jevila kontrola všech dotovaných poskytovatelů sociálních služeb na ročním základě jako iluzorní.
Tříletý cyklus by mohl vést poskytovatele sociálních SGEI k ambicióznějším rozvojovým iniciativám
směrem ke zlepšování služeb pro cílové skupiny i přinést větší stabilitu do poskytování sociálních SGEI.

29

POSOUZENÍ DOPADŮ NOVÉ LEGISLATIVY EU
v oblasti veřejné podpory službám obecného hospodářského zájmu
na pravidla financování sociálních služeb v České republice
10. Je nutné na národní úrovni zajistit místo na internetu, kde by měly být zveřejňovány informace
o veřejných podporách nad 15 mil. EUR v případě, že budou uděleny podniku, který vykonává i činnosti
mimo rozsah služby obecného hospodářského zájmu, viz ustanovení čl. 7 Rozhodnutí SGEI (2011).
Nebude-li takové místo určeno, měly by být požadované informace u veřejných podpor udělovaných
MPSV zveřejněny minimálně na jeho webových stránkách. Ve vztahu k sociálním SGEI však lze
očekávat, že takových podpor by i při aplikaci závěrů Rozsudku Leipzig Halle nemělo být mnoho.
11.MPSV by se mělo připravit, že bude systematicky shromažďovat minimálně u jím udělovaných
veřejných podpor veškeré informace relevantní z hlediska Rozhodnutí SGEI (2011), neboť již
na počátku roku 2014 bude zřejmě ze strany ÚOHS požádáno, aby mu poskytlo údaje o veřejných
podporách ve struktuře dle ustanovení čl. 9 Rozhodnutí SGEI (2011).
12.Přechodné režimy poskytují pro režimy podpory, tj. typicky pro dotační programy maximálně dvouleté
přechodné období. V této souvislosti je vhodné provést podrobnou revizi dotačních programů MPSV, a
to nejlépe již pro dotační programy na rok 2013. To samé je vhodné učinit i u stávajících programů
fondů EU.
13.Při přípravě operačních programů fondů EU v dalším programovacím období EU 2014 – 2012 v sociální
oblasti je třeba věnovat problematice slučitelnosti poskytování podpor na sociální SGEI mimořádnou a
důkladnou pozornost, neboť lze očekávat, že soulad programů s pravidly veřejné podpory bude jednou
z ex ante kondicionalit, která bude muset nejen na programové, ale i operativní úrovni (žádosti
o dotace, rozhodnutí o dotaci, dotační smlouvy, dotační kontrolní mechanismy apod.) respektovat
pravidla veřejných podpor EU na SGEI.
14. Obecně lze také doporučit MPSV věnovat pozornost přípravě nových zadávacích směrnic EU a v rámci
jejich transpozice do českého právního řádu připravit vhodný model zadávacího postupu pro výběr
poskytovatelů sociálních služeb. Více, viz oddíl 1.3.2 (Doporučení pro koncepční legislativní činnost
v oblasti sociálních služeb a způsobů jejich financování) Studie (2011).
2.3

Rámec SGEI (2011)

Příloha č. 3 (Posouzení dopadu Rámce SGEI (2011)) k této Studii obsahuje analýzu jednotlivých
ustanovení Rámce SGEI (2011) s ohledem na oblast sociálních SGEI. Tato analýza je však provedena
pouze k osvětlení některých vazeb majících vliv na oblast sociálních SGEI či k inspiraci, jak může být
nastaven přísnější režim pro poskytování veřejných podpor na sociální SGEI směrem ke splnění podmínek
dle Rozsudku Altmark. Rámec SGEI (2011) se totiž na oblast sociálních SGEI nepoužije, neboť „služby,
jimiž se uspokojují sociální potřeby“, jsou při splnění podmínek uvedených v Rozhodnutí SGEI (2011),
podrobeny bez ohledu na výši udělené veřejné podpory režimu podle tohoto rozhodnutí. Z tohoto důvodu
zpracovaná Příloha č. 3 neobsahuje ani návrh krátkodobých a dlouhodobých opatření s relevancí
pro poskytování veřejných podpor na sociální SGEI v České republice. Tato skutečnost však neznamená,
že na nadměrné SGEI (podpora větší než 15 mil. EUR ročně), které nemohou využít privilegovaného
postavení sociálních SGEI dle Rozhodnutí SGEI (2011) jsou tyto dopady malé. Naopak jsou významné, a
to i pro veřejné podpory udělené před nabytím platnosti Rámce SGEI (2011).
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3. Aktualizace doporučení dalšího postupu
dle Studie (2011)
3.1

Závěry a doporučení Studie (2011)

Studie (2011) ve své dílčí analýze 4 (Doporučení pro koncepční legislativní činnost v oblasti sociálních
služeb a způsobů jejich financování) obsahovala tyto hlavní závěry pro nutné regulatorní úpravy mající svůj
základ v aplikaci pravidel veřejné podpory na SGEI:

 Služby sociální péče a služby tlumočnické dle Zákona o sociálních službách vykazují ve větší či
menší míře znaky SGEI, přičemž největší intenzitu tržních prvků vykazují služby „domovů
pro seniory“. Režim de minimis platný pro právní úpravu veřejné podpory EU není možné využít
ve všech případech (1).

 ČR nemá komplexní přehled o všech podporách, tj. nemůže efektivně plnit svoji povinnost dle práva
EU v oblasti SGEI, tj. kontrolovat, zda nedochází k nedovolené veřejné podpoře EU (2).

 ČR neposkytuje podpory ze státního rozpočtu pro oblast sociálních služeb na základě veřejných
zakázek či koncesí, ani nemá komplexní datovou základnu, kterou by mohla prokázat, že daný
poskytovatel sociálních služeb jako příjemce podpory poskytuje tyto služeb s efektivními
náklady a s přiměřeným ziskem (3).

 Z hlediska splnění pravidel veřejné podpory EU v režimu SGEI není nutno mnoho legislativních
změn, důležitější jsou prováděcí podzákonná pravidla (4).
Pro možnost kontroly souladu podpor v oblasti sociálních služeb s právem EU bylo Studií (2011)
navrhováno, aby byl vytvořen komplexní centrální registr podpor sociálních služeb, a to bez ohledu,
zda dané služby jsou službami hospodářské či nehospodářské povahy (5).
Dále Studie (2011) doporučovala, aby vznikl na národní úrovni legislativně zakotvený přístup
ke stanovení a měření přiměřeného zisku, jako tomu je běžné u jiných odvětví týkajících se SGEI, a to
minimálně v rozsahu věcného usměrňování dle Zákona o cenách (6).
V neposlední řadě bylo doporučováno přehodnotit institucionální zajištění systému kontroly tak, aby
došlo k zamezení vzniku neslučitelných veřejných podpor EU na sociální SGEI (7).
Podpůrná opatření pro efektivní zajištění souladu systému sociálních služeb v ČR s právem EU by mohly
představovat následující standardizované nástroje a metodiky pro poskytování podpor (zejména dotací)
na sociální služby či objednání sociálních služeb veřejným sektorem:

 vzorové pověřovací akty (8);
 vzorové zadávací dokumentace a modelové smlouvy na poskytování sociálních služeb (9);
 příručky výkonových ukazatelů, monitoringu a sankcí (10);
 pravidla pro délky smluv a závazků na poskytování sociálních služeb (11);
 metodika kontroly nákladů (transfer pricing) (12).
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Další závěry Studie (2011) se netýkaly souladu sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách
s právem EU v oblasti SGI a SGEI, ale vlastního doporučení dalšího postupu:

 identifikace variant systému sociálních služeb – vypracování pozičního dokumentu (I)
MPSV se v rámci projektu „Podpora transformace pobytových sociálních služeb” zabývá koncepčním
řešením kvality a dostupnosti sociálních služeb. 40 Systematicky tak podporuje proces transformace,
deinstitucionalizace a humanizace služeb sociální péče. Na úrovni krajů, MPSV a obcí současně
vznikají plány rozvoje sociálních služeb. 41 V současné době je taktéž připravován Národní plán rozvoje
sociálních služeb pro období 2011-2016. 42
Je doporučováno, aby k tomuto připravovanému Národnímu plánu rozvoje sociálních služeb
pro období 2011-2016, vznikl podrobnější dokument, který by identifikoval variantně podobu možného
budoucího systému sociálních služeb v České republice. Takový materiál identifikující několik
komplexních variant k posouzení 43 by pak byl zadáním pro vypracování plnohodnotné RIA 44 popsané
v oddíle 4.2 níže. Smyslem takového vstupního koncepčního dokumentu by bylo dále identifikovat
ve větším detailu cíle, omezení, rizika a sociální a ekonomické souvislosti pro nastavení systému
sociálních služeb v ČR, a to zejména s ohledem na politické varianty popsané v oddíle 1.4 výše.

 rozhodnutí o vybrané složené variantě a vypracování RIA a implementačního plánu (II)
Pokud se MPSV rozhodne pro změnu (tj. nikoliv pro nulovou variantu), bude zapotřebí podrobněji
připravit vybranou složenou variantu. 45 Tato příprava by měla mít v každém případě formu „velkého“
hodnocení dopadu regulace (tzv. „RIA“) a měla by obsahovat alespoň následující prvky studie
proveditelnosti, včetně navazujícího implementačního plánu: 46

_________________________
40

Viz http://www.mpsv.cz/cs/7058. Práce na tomto plánu však byly pozastaveny. V současné podobě je tento plán spíše vyjádřením
vize nového systému sociálních služeb v ČR, než plánem v pravém slova smyslu, jak je obvykle chápán v rámci strategického
plánování.

41

Viz § 3 písm. l) ZSS: „h) plánem rozvoje sociálních služeb výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném
území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů, jehož obsahem je popis způsobu zpracování plánu,
popis a analýza existujících zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení,
strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb, povinnosti zúčastněných subjektů, způsob sledování a vyhodnocování plnění
plánu a způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb.“

42

Viz http://socialnipece.brno.cz/useruploads/files/kpss/narodni_plan_rozvoje_soc.sluzeb_2011-2016.doc -

43

Identifikace komplexních (složených) variant systému sociálních služeb by měla probíhat v konzultaci s kraji, městy, obcemi,
profesními organizacemi a zástupci uživatelů sociálních služeb („zájmovými stranami“ – angl. stakeholders). Je možné
si představit, že by každá z těchto organizace zvolila dle jednotného členění variant svoji politicky preferovanou variantu, která
by byla následně podrobena nezávislému odbornému posouzení v rámci hodnocení dopadu regulace navrhované
v oddíle 4.2 dílčí analýzy 4 (Doporučení pro koncepční legislativní činnost v oblasti sociálních služeb a způsobů jejich financování)
Studie (2011).

44

Angl. Regulatory impact assessment.

45

Viz oddíl 4.1 dílčí analýzy 4 (Doporučení pro koncepční legislativní činnost v oblasti sociálních služeb a způsobů jejich
financování) Studie (2011).

46

Následný implementační plán by pak mohl po schválení výsledků studie proveditelnosti – zvolené varianty systému sociální péče
- nastavit přesnější „jízdní řád“ transformace sociálních služeb v ČR.

47

Viz oddíl 1.3.3 dílčí analýzy 4 (Doporučení pro koncepční legislativní činnost v oblasti sociálních služeb a způsobů jejich
financování) Studie (2011).

48

Viz oddíl 1.1.1.1 výše.
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 srovnání variant na operativní spíše než na koncepční úrovni, tj. variant pro splnění různých dílčích
cílů definovaných v rámci vstupního koncepčního dokumentu dle oddílu 4.1 výše;
 podrobný návrh zvolené koncepční i operativní varianty z hlediska právního, institucionálního
(technického) a ekonomického;
 harmonogram konkrétních opatření s přidělenou zodpovědností za každý úkol;
 odhad nákladů pro veřejné rozpočty;
 odhad celospolečenských nákladů a přínosů;
 analýzu rizik a přístupu k jejich řízení;
a to vše s konzultací hlavních milníků se zájmovými stranami.
Výzvou pro toto případné posouzení bude i ověření, zdali by nebylo vhodné řešit regulaci sociálních
služeb a zdravotních služeb v jednom institucionálním rámci obdobně, jako tomu je v Anglii
(v závislosti na strategickém rozhodnutí MPSV, zda má smysl tuto variantu zkoumat). 47 Současně je
vhodné, aby byla integrována do této studie proveditelnosti i otázka budoucích podpor na sociální
služby v rámci nové generace fondů EU v rámci programovací období EU 2014-2020. 48
V neposlední řadě bude muset případná studie (hodnocení dopadu regulace) vycházet ze stavu práva
EU v oblasti SGEI platném v dané době, a to zejména s ohledem na skutečnost, že Rámec SGEI
a Rozhodnutí SGEI mají být ještě tento rok nahrazeny novými právními předpisy EU. 49

 Dopracování podpůrných nástrojů zvyšování hospodárnosti sociálních služeb (III)
Podpůrné nástroje zvyšování hospodárnosti sociálních služeb tak, jak byly popsány v oddíle 1.5 výše,
mohou mít výrazný pozitivní vliv na zvýšení motivačních prvků u poskytovatelů sociálních služeb,
pro zvýšení kvality sociálních služeb a ochranu práv uživatelů těchto služeb. Jsou trendem směrem
od poskytování prostých dotací k „měření výkonu“ poskytovatele služeb.
Je na MPSV, v jakém pořadí bude chtít jednotlivé nástroje zavést. V každém případě je nutné dobře
nastavit zejména platební mechanismus v rámci modelové smlouvy na poskytování služeb/rozhodnutí
o poskytnutí dotace na služby tak, aby vyhovoval pravidlům veřejné podpory EU pro SGEI a současně
měl předvídatelné účinky z hlediska celkové kompenzace, která bude na státní sektor napadat, a to
zejména v případě přijetí rozhodnutí o víceletém financování takových služeb.
Zavedení těchto nástrojů v praxi je však také nutné podpořit osvětovou kampaní, aby se usnadnila
jejich akceptace správným porozuměním ze strany poskytovatelů sociálních služeb. Pro efektivní
poskytovatele sociálních služeb by měly být přitažlivé jejich obvyklé výhody – rovná, stabilní a
předvídatelná pravidla.
Současně bude také nutné připravit veřejnou správu na úrovni MPSV, krajů, jakož i obcí a měst na
jejich případné změněné působnosti a pravomoci v novém systému sociálních služeb v ČR, zejména
s ohledem na jejich možné rozdílné role jako:
 poskytovatele podpory,
 poskytovatele sociálních služeb a
 kontrolora poskytování těchto služeb.

_________________________
49

Viz oddíl 3.1.2 dílčí analýzy 1.
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V této Studii není cílem ověřovat, zda a do jaké míry jsou tyto závěry a doporučení ze strany MPSV plněny,
ale pouze provést posouzení, zdali nová závazná pravidla veřejné podpory EU v oblasti SGEI výše
uvedené závěry a doporučení ruší či mění, případně existence těchto pravidel vede k dalším závěrům
ohledně nutných opatření.
3.2

Aktualizované závěry a doporučení Studie (2011)

3.2.1 Aktualizace závěrů
Závěr (1): Rozsah tohoto závěru se novými pravidly mění. Všechny sociální služby dle Zákona o sociálních
službách by měly být nahlíženy jako služby obecného hospodářského zájmu; odůvodnění, viz 2. bod oddílu
2.2 výše.
Závěr (2): Tento závěr je i nadále aktuální. MPSV nemá veřejnoprávní nástroje k účinné kontrole
nadměrných vyrovnávacích plateb a tato veřejnoprávní pravomoc zřejmě není v ČR udělena nikomu.
MPSV zbývají pouze soukromoprávní nástroje v pověřovacích aktech, což není zejména v typickém
vícezdrojovém financování určitých služeb (zejména služeb sociální prevence) účinné a efektivní;
odůvodnění, viz 8. bod oddílu 2.2 výše.
Závěr (3): Tento závěr je i nadále aktuální. Naopak s ohledem na nové ustanovení čl. 2 odst. 8 Nařízení
SGEI de minimis a čl. 2 odst. 4 Rozhodnutí SGEI (2011) je akutnost této potřeby pro SGEI, včetně
sociálních SGEI, vyšší; odůvodnění, viz 5. bod oddílu 2.1 výše.
Závěr (4): Tento závěr se již nejeví aktuální. Ačkoliv může MPSV jako případný poskytovatel veřejné
podpory na sociální SGEI zajistit ve vlastních pověřovacích aktech velkou část povinností vyplývajících
z nových pravidel veřejné podpory na SGEI, nejeví se toto řešení z mnoha důvodů, které jsou obsaženy
v této Studii, včetně jejích příloh, jako účinné a efektivní; odůvodnění, viz např. 8. bod 2.2 této Studie.
MPSV byl měla dát podnět k ÚOHS, aby byly stanoveny alespoň základní prvky národní právní úpravy
veřejné podpory na SGEI, a to zejména s ohledem na:
-

vymezení, co je služba obecného hospodářského zájmu,

-

jak zaznamenávat některé další užitečné informace vztahující se ke SGEI v centrálním registru podpor
malého rozsahu nad rámec současných údajů dle Vyhlášky o centrálním registru a

-

jak, kdo a s jakými nástroji bude kontrolovat v České republice nadměrné vyrovnávací platby na SGEI
ve smyslu ustanovení čl. 6 Rozhodnutí SGEI (2011).

Závěr (5): Tento závěr je i nadále aktuální, ale zdá se být vhodné spíše rozšířit stávající centrální registr
podpor malého rozsahu s tím, že by bylo užitečné, aby příslušná SGEI byla rozlišena nejen odkazem
na Rozhodnutí SGEI (2011), ale i odkazem na to, podle jakého ustanovení písmena dle čl. 2 odst. 1
Rozhodnutí SGEI (2011) se tohoto režimu dovolává. V případě sociálních SGEI by to bylo ustanovení
písm. c); odůvodnění, viz 5. bod oddílu 2.1 této Studie.
Závěr (6): Tento závěr je i nadále aktuální. V případě absence tohoto přístupu na legislativní úrovni v ČR,
si ho bude muset MPSV pro jím udělované veřejné podpory na sociálně SGEI stanovit a následně i uplatnit
v pověřovacích aktech, kterými se takové podpory budou udělovat. V tomto přístupu bude nutné také řešit
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výši přiměřeného zisku s ohledem na rozsah rizik zdržených či naopak odejmutých poskytovatelům
sociálních SGEI.
Závěr (7): Tento závěr je i nadále aktuální; odůvodnění, viz 5. a 8. bod oddílu 2.2 této Studie.
Závěr (8): Na aktuálnosti tohoto závěru se nic nemění. Tyto pověřovací akty musí odpovídat zvolenému
režimu daného nového předpisu veřejné podpory na SGEI a jeho ustanovení; odůvodnění, viz zejména
oddílů 1.6 až 1.8 této Studie.
Závěr (9): Na aktuálnosti tohoto závěru se nic nemění. Tyto pověřovací akty musí odpovídat zvolenému
režimu daného nového předpisu veřejné podpory na SGEI a jeho ustanovení a měly by být stanoveny, jak
pro pověřovací akty pro externí, tak i interní (in-house) poskytovatele sociálních SGEI; odůvodnění, viz
zejména oddílů 1.6 až 1.8 této Studie.
Závěr (10): Pobídková kritéria nově nejsou v režimu podle Rozhodnutí SGEI (2011) povinná. Budou-li
používána v rámci sociálních SGEI je nutné určit, jak budou případné přínosy či úspory děleny mezi
poskytovatele příslušné sociální SGEI na straně jedné a poskytovateli dané veřejné podpory na SGEI,
případně uživateli dané SGEI na straně druhé; odůvodnění, viz oddíl 1.7.6 této Studie. Pro vymezení
obsahu SGEI je však nastavení výkonových ukazatelů, monitoringu a sankcí i nadále relevantní;
odůvodnění viz oddíl 1.7.6 této Studie.
Závěr (11): Základní pravidla pro maximální délky smluv a závazků na poskytování sociálních SGEI jsou
stanoveny v Rozhodnutí SGEI (2011), viz oddíl 1.5 této Studie. Frekvence kontrol nadměrných
vyrovnávacích plateb požadovaných Rozhodnutím SGEI (2011) 50 však přímo vybízí, aby bylo financování,
případně i plánování sociálních SGEI dáno do souladu s těmito tříletými cykly; odůvodnění, viz oddíl 1.8
této Studie.
Závěr (12): Na věcné aktuálnosti tohoto závěru se nic nemění. Členské státy jsou povinny zajistit vrácení
nadměrných vyrovnávacích plateb. Metodika kontroly nákladů, případně i příjmů, včetně jejich přidělení
na různé činnosti a služby povede ke standardizaci a k větší efektivitě prováděných kontrol; odůvodnění,
viz oddíl 1.8 této Studie. Tato metodika by měla být vypracována v takové kvalitě v souladu se standardy
ekonomické regulace, aby byla případně obhajitelná před Komisí.
3.2.2 Aktualizace doporučení
Doporučení obsažená ve Studii (2011) považují autoři této Studie i nadále za účelná a aktuální. Tato
doporučení šla nad rámec pravidel SGEI podle Altmarského balíčku a Rozsudku Altmark a vycházela spíše
na základě ekonomických úvah, než úvah právních.
Jak bylo uvedeno v oddíle 1.11.1 výše má nový systém pravidel veřejných podpor na SGEI na úrovni EU
popisovaný v této Studii platit dle předpokladů do roku 2017-2018. Tato skutečnost by měla sama o sobě
vést k úvahám, jak proces financování, ale i plánování sociálních služeb v České republice upravit
v souladu s těmito pravidly, ale současně i co možná nejvíce účelně, účinně a hospodárně. Poziční

_________________________
50

Tato kontrola musí být prováděna každé tři roky a na konci doby pověření, viz oddíl 1.8 této Studie.
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dokument (doporučení (1)), rozhodnutí o vybrané složené variantě a vypracování RIA a implementačního
plánu (doporučení (2)) a dopracování podpůrných nástrojů zvyšování hospodárnosti sociálních služeb
(doporučení (3)) je jen vyjádřením postupu, jak k tomuto inovovanému a modernizovanému systému
financování, případně i plánování sociálních služeb dle dobré praxe dojít.
Přechodný režim dle Rozhodnutí SGEI (2011) pro režimy podpor vede k úvaze, že by měl být tento systém
stabilizován nejpozději k 31. lednu 2013, aby nebylo nutné již v době plné aplikace nových pravidel tento
systém zásadním způsobem měnit; odůvodnění, viz oddíl 1.11.2 výše. Takový postup by byl procesně
poněkud nehospodárný.
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Příloha č. 1: Posouzení dopadu Nařízení SGEI de minimis
Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu

článek

1

záležitost

Oblast
působnosti
a definice

text Nařízení SGEI de minimis

1. Toto nařízení se použije na podporu udílenou
podnikům poskytujícím služby obecného
hospodářského zájmu ve smyslu čl. 106 odst. 2
Smlouvy.

nesoulad /
potenciální
nesoulad / soulad/
nevztahuje se
(ve vztahu
k sociálním SGEI)
Nevztahuje se

komentář a návrh způsobu řešení nesoulad nebo potenciálního
nesouladu

Nařízení SGEI de minimis nově stanovuje podmínky pro tzv. veřejné podpory
malého rozsahu pro služby obecného hospodářského zájmu, tedy veřejné podpory
na SGEI, které jsou s ohledem na svoji výši prohlášeny Komisí jako spadající
mimo rámec práva EU. Nařízení SGEI de minimis obsahuje specifické požadavky
ve vztahu k poskytovatelům veřejné podpory i členským státům.
Toto Nařízení SGEI de minimis (2012) nijak nemění paralelně existující Nařízení
de minimis, které stanovuje podmínky pro veřejné podpory malého rozsahu pro
„běžné služby“. Avšak dopad na použití Nařízení de minimis částečně má, neboť
stanovuje podmínky kumulace podpor v režimu obou těchto nařízení (viz bod 2
níže).

2. Toto nařízení se nevztahuje:
a) na podporu poskytovanou podnikům činným
v odvětvích rybolovu a akvakultury, na které
se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 104/2000 [11];
b) na podporu poskytovanou podnikům v oblasti
prvovýroby zemědělských produktů;
c) na podporu poskytovanou podnikům v oblasti
zpracovávání zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh, a to v těchto případech:
i) je-li výše podpory stanovena na základě ceny
nebo množství produktů zakoupených
od prvovýrobců nebo uvedených na trh danými
podniky,

Nevztahuje se

Toto ustanovení obsahuje výčet oblastí, na které se režim Nařízení SGEI de minimis
nevztahuje; tyto výčty obsahují i specifická nařízení Komise pro podpory malého
rozsahu v oblasti zemědělství, konkrétně nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne
20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis
v produkčním odvětví zemědělských produktů, a nařízení Komise (ES) č. 875/2007
ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004,
V tomto výčtu není zahrnuta oblast sociálních služeb. Je tedy možné využít režimu
tohoto Nařízení SGEI de minimis, v případě splnění všech podmínek v něm
stanovených, také na jakékoliv hospodářské SGEI, jimiž se ve čl. 2 odst. 1, písm. c)
Rozhodnutí SGEI (2011) plní sociální potřeby.

ii) je-li poskytnutí podpory závislé na podmínce, že
bude zčásti nebo zcela předána prvovýrobcům;
d) na podporu na činnosti spojené s vývozem
do třetích zemí nebo do členských států, zejména
na podporu přímo spojenou s vyváženým
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množstvím, s vytvořením a provozem distribuční
sítě nebo s jinými běžnými výdaji souvisejícími
s vývozní činností;
e) na podporu podmíněnou užitím domácích
produktů na úkor produktů dovážených;
f) na podporu poskytovanou podnikům v uhelném
průmyslu vymezenou v rozhodnutí Rady
2010/787/EU [12];
g) na podporu podnikům provozujícím silniční
nákladní dopravu pro cizí potřebu;
h) na podporu poskytovanou podnikům v obtížích.
Pokud jsou podniky činné v odvětvích uvedených
v prvním pododstavci v písmenech a), b), c) nebo
g) a zároveň i v jiných odvětvích nevyloučených
z působnosti tohoto nařízení, toto nařízení
se vztahuje pouze na podporu poskytovanou
na tato jiná odvětví nebo činnosti za předpokladu,
že členské státy vhodnými způsoby, jako je
oddělení činností nebo rozlišení nákladů, zajistí,
aby činnosti ve vyloučených odvětvích nebyly
předmětem podpory de minimis podle tohoto
nařízení.
3. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) "zemědělskými produkty" produkty uvedené
v příloze I Smlouvy s výjimkou produktů rybolovu;

Nevztahuje se

Jedná se vesměs o definici pojmů používaných v Nařízení SGEI de miminis
nezahrnujících oblast sociálních SGEI. Jedná se o totožné pojmy dle čl. 1 odst. 1
Nařízení de minimis.

b) "zpracováním zemědělských produktů" jakékoli
zpracování zemědělského produktu vedoucí
ke vzniku produktu, který je též zemědělským
produktem, s výjimkou činností probíhajících
v zemědělských podnicích a potřebných
pro přípravu živočišných nebo rostlinných produktů
k prvnímu prodeji;
c) "uváděním zemědělských produktů na trh"
přechovávání nebo vystavování produktu
za účelem jeho prodeje, nabízení produktu
k prodeji, dodávka produktu nebo jakýkoli další
způsob jeho umístění na trh s výjimkou prvního
prodeje prvovýrobcem dalším prodejcům nebo
zpracovatelům a s výjimkou jakýchkoli činností
souvisejících s přípravou produktu k tomuto
prvnímu prodeji; prodej od prvovýrobce
konečnému spotřebiteli se považuje za uvádění
na trh, pokud k němu dojde v samostatných
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prostorách vyhrazených pro tento účel.
2

Podpora de
minimis

1. Má se za to, že podpora udělovaná podnikům
v souvislosti s poskytováním služby obecného
hospodářského zájmu nesplňuje všechna kritéria
čl. 107 odst. 1 Smlouvy, a proto je vyňata
z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3
Smlouvy, jestliže splňuje podmínky stanovené
v odstavcích 2 až 8 tohoto článku.

Soulad

Nařízení SGEI de minimis v zásadě stanoví, že podpora podniku pro službu SGEI
(včetně sociálních SGEI) nesplňuje požadavky čl. 107 odst. 1 SFEU, pokud
poskytovaná podpora pro jeden podnik:
a) v žádném tříletém účetním období nepřesáhne částku 500.000 EUR;
b) jedná se o transparentní podporu;
c) jsou dodržena pravidla kumulace podpor SGEI de minimis s ostatními režimy
pro poskytování veřejných podpor na SGEI.
Podmínky stanovené v Nařízení SGEI de minimis jsou podobné či stejné
s podmínkami obsaženými v Nařízení de minimis. V některých ohledech se však
značně liší, případně stanovují nové podmínky, a to zejména v případě kumulace
podpor v různých režimech právních předpisů.

2. Celková výše podpory de minimis udělené
jednomu podniku poskytujícímu služby obecného
hospodářského zájmu nesmí v žádném tříletém
účetním období přesáhnout částku 500000 EUR.

Soulad

Tento strop se uplatní nezávisle na formě podpory
de minimis a nezávisle na tom, zda je podpora
poskytnutá členským státem zcela nebo částečně
financována ze zdrojů Unie. Období se stanoví
podle účetních let používaných podnikem
v příslušném členském státě.

Dle čl. 2 odst. 2 Nařízení de minimis je stanoveno, že celková výše podpory
de minimis (malého rozsahu) poskytnutá jednomu podniku nesmí v kterémkoli
tříletém období přesáhnout částku 200 000 EUR. Celková částka podpory
de minimis udělená každému jednotlivému podniku činnému v odvětví silniční
dopravy nesmí přesáhnout 100.000 EUR v kterémkoliv období tří fiskálních let.
Oproti tomu Nařízení SGEI de minimis stanoví vyšší prahovou hodnotu veřejné
podpory malého rozsahu (de minimis) udělené jednomu podniku poskytujícímu
služby obecného hospodářského zájmu, která nesmí v žádném tříletém účetním
období přesáhnout částku 500.000 EUR. Tato prahová hodnota nemá žádných
výjimek.
V ostatních dílčích podmínkách uvedených v tomto ustanovení se však obě nařízení
v zásadě neliší.

3. Strop stanovený v odstavci 2 je vyjádřen jako
grant v hotovosti. U všech použitých částek
se jedná o hrubé částky, tj. před srážkou daně
nebo jiných poplatků. Je-li podpora poskytnuta
jinak než formou grantu, stanoví se její výše jako
hrubý grantový ekvivalent.

Soulad

Podpora vyplácená v několika splátkách
se diskontuje na svou hodnotu v okamžiku
poskytnutí. Úroková sazba, která se použije
pro účely diskontace, je diskontní sazba platná
v době poskytnutí grantu.
4. Toto nařízení se použije pouze na podporu,
u níž lze předem přesně vypočítat hrubý grantový
ekvivalent bez nutnosti provádět hodnocení rizik
("transparentní podpora"). Konkrétně:
a) podpora ve formě půjček se považuje
za transparentní podporu de minimis, byl-li hrubý

Toto ustanovení stanoví, že stanovený strop se vztahuje na příspěvek vyplacený
v hotovosti. U všech použitých částek se jedná o hrubé částky, tj. před srážkou
přímé daně nebo jiných poplatků. Je - li podpora poskytnuta jinak než formou
příspěvku, stanoví se její výše podle hrubého ekvivalentu příspěvku podpory.
Úroková sazba, která se použije pro účely diskontu a pro výpočet hrubého
ekvivalentu podpory, je referenční sazba platná v době přidělení podpory.
Toto ustanovení je identické s ustanovením čl. 2 odst. 3 Nařízení de minimis.

Soulad

Ustanovení čl. 2 odst. 4 Nařízení SGEI de minimis určuje svoji použitelnost pouze
na transparentní podporu, tj. podporu, v jejímž případě lze přesně vypočíst hrubý
ekvivalent grantu u podpory ex ante bez nutnosti provádět hodnocení rizika a
obsahuje výčet příkladů transparentní podpory.
Podmínky v rozsahu ustanovení písm. a) až c) jsou v Nařízení SGEI de minimis
v zásadě totožné s těmi, které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 4, písm. a) až c) Nařízení
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grantový ekvivalent vypočten na základě
referenční sazby platné v době poskytnutí grantu;

de minimis.
Oproti Nařízení de minimis obsahující maximální výši zaručené části půjčky ve výši
1.500.000 EUR, zavádí Nařízení SGEI de minimis zvýšený strop na záruky ve výši
3.750.000 EUR.

b) podpora ve formě kapitálových injekcí
se nepovažuje za transparentní podporu
de minimis s výjimkou případů, kdy celková částka
injekce z veřejných prostředků nepřesáhne strop
de minimis;
c) podporu ve formě opatření týkajících
se rizikového kapitálu nelze považovat
za transparentní podporu de minimis s výjimkou
případů, kdy je v rámci daného režimu rizikového
kapitálu poskytován kapitál každému z cílových
podniků pouze do stropu de minimis;
d) jednotlivá podpora poskytnutá v rámci určitého
režimu záruk podnikům, které nejsou podniky
v obtížích, se považuje za transparentní podporu
de minimis, jestliže zaručená část půjčky
poskytnuté podle tohoto režimu nepřesáhne
3750000 EUR na jeden podnik. Pokud zaručená
část příslušné půjčky tvoří pouze podíl tohoto
stropu, má se za to, že hrubý grantový ekvivalent
této záruky odpovídá témuž podílu stropu
uvedeného v odstavci 2. Záruka nesmí převýšit
80 % půjčky. Režimy záruk se rovněž považují
za transparentní, jestliže:
i) před jejich prováděním byla metodika výpočtu
hrubého grantového ekvivalentu záruk oznámena
Komisi a schválena podle jiného nařízení přijatého
Komisí v oblasti státní podpory a
ii) schválená metodika výslovně řeší daný druh
záruk a příslušných transakcí v kontextu používání
tohoto nařízení.
5. Jestliže celková podpora de minimis udělená
podle tohoto nařízení podniku poskytujícímu
služby obecného hospodářského zájmu přesahuje
strop stanovený v odstavci 2, nevztahují se na tuto
podporu, a to ani na část, která tento strop
nepřekračuje, výhody tohoto nařízení. Pro toto
opatření podpory se v takovém případě výhod
tohoto nařízení nelze dovolávat.

Soulad

Ustanovení čl. 2 odst. 5 Nařízení SGEI de minimis výslovně stanoví použitelnost
tohoto nařízení pouze na transparentní podporu, jejíž výše ve tříletém účetním
období nepřesáhne prahové hodnoty dle čl. 2 odst. 2 Nařízení SGEI de minimis, a to
bez jakýchkoliv výjimek.
Taková podpora je tedy jako celek, tj. nejen v části, která přesahuje tyto prahové
hodnoty, posuzována jako veřejná podpora ve smyslu práva EU, tj. není na ní
možné použít režimu dle tohoto Nařízení SGEI de minimis.
Toto ustanovení je nové oproti Nařízení de minimis, ale na druhé straně
nepředstavuje žádné nové pravidlo, neboť je jen výslovným vyjádřením vztahu, který
platí dle ustáleného výkladu i pro podpory malého rozsahu v režimu Nařízení
de minimis.
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6. Podporu de minimis podle tohoto nařízení nelze
kumulovat se státní podporou na tytéž způsobilé
náklady, pokud by taková kumulace zvýšila
intenzitu podpory nad míru intenzity, která je
pro specifické okolnosti každého případu
stanovena v nařízení o blokové výjimce nebo
v rozhodnutí Komise.

Soulad

Toto ustanovení odpovídá ustanovení čl. 2 odst. 5 Nařízení de minimis. Pro úplnost
je třeba dodat, že specificky ve vztahu k sociálním službám nebylo vydáno žádné
zvláštní nařízení o blokové výjimce. Tyto blokové výjimky jsou nyní upraveny
v Obecném nařízení o blokových výjimkách a následně v jednotlivých aktech Komise
navazující na toto nařízení. Oblasti blokových výjimek nyní zahrnují tyto oblasti:
a) regionální podpora;
b) investiční podpora a podpora zaměstnanosti určená malým a středním podnikům;
c) podpora pro podniky nově založené ženami-podnikatelkami;
d) podpora na ochranu životního prostředí;
e) podpora na poradenské služby ve prospěch malých
a středních podniků a jejich účast na veletrzích;
f) podpora v podobě rizikového kapitálu;
g) podpora na výzkum, vývoj a inovaci;
h) podpora na vzdělávání;
i) podpora pro znevýhodněné nebo zdravotně postižené pracovníky.
Je tedy třeba vždy také individuálně posoudit, zdali nebudou tyto intenzity
překročeny.

7. Podporu de minimis podle tohoto nařízení lze
kumulovat s podporou de minimis podle jiných
nařízení o podpoře de minimis až do stropu
stanoveného v odstavci 2.

Soulad

Ustanovení čl. 2 odst. 7 Nařízení SGEI de minimis připouští, že je možné
transparentní podporu de minimis vztahující se ke SGEI kumulovat s podporou
de minimis podle jiných nařízení až do výše stanoveného stropu dle čl. 2. Je tedy
možné si představit situaci, kdy dojde ke kumulaci podpory na SGEI např. ve výši
100 000 EUR v režimu Nařízení de minimis a 300 000 v režimu Nařízení SGEI
de minimis. Taková podpora je přípustná a může využít výjimečného režimu
dle tohoto nařízení.
V současné době je však v České republice patrné, že poskytovatelé podpor
na SGEI si zřejmě nejsou příliš vědomi možnosti využít tohoto benevolentnějšího
nařízení, neboť od dubna 2012 do října 2012 byly v centrálním registru podpor
malého rozsahu uvedeny tyto podpory v objemu pouhých 1.764.813,- Kč, což
neodpovídá zjevně odhadovanému podílu objemu SGEI v rámci národního
hospodářství ČR ani objemu 6.374.945.103,73 Kč podpor malého rozsahu
ve stejném období v režimu Nařízení de minimis, viz
http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal.

8. Podporu de minimis udělenou podle tohoto
nařízení nelze kumulovat s žádnou vyrovnávací
platbou na tutéž službu obecného hospodářského
zájmu bez ohledu na to, zda tato vyrovnávací
platba představuje, nebo nepředstavuje státní
podporu.

Potenciální nesoulad

Ustanovení čl. 2 odst. 8 Nařízení SGEI de minimis obsahuje výslovný zákaz
pro kumulaci podpory s vyrovnávací platbou za tutéž službu SGEI. Toto pravidlo
vyjadřuje nejvýraznější změnu pravidel oproti ustanovením Nařízení de minimis.
Motivaci Komise k zavedení tohoto pravidla dobře dokumentuje bod 15 Preambule
k tomuto nařízení: „Aby se toto nařízení nepoužívalo k obcházení podmínek
stanovených v rozsudku ve věci Altmark a aby podpora de minimis poskytnutá
v rámci tohoto nařízení neovlivňovala obchod z důvodů kumulace s jinými
vyrovnávacími platbami za tu samou službu obecného hospodářského zájmu,
neměla by být podpora de minimis v rámci tohoto nařízení kumulována s žádnou
další vyrovnávací platbou za stejnou službu bez ohledu na to, zda představuje, nebo
nepředstavuje státní podporu ve smyslu rozhodnutí ve věci Altmark či slučitelnou
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státní podporu podle rozhodnutí 2012/21/EU nebo podle sdělení Komise – Rámec
Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby (2011). Toto nařízení by se tedy nemělo vztahovat na vyrovnávací platby
obdržené za poskytování služby obecného hospodářského zájmu, za které se již
vyplácí jiná vyrovnávací platba, s výjimkou případů, kdy tato jiná vyrovnávací platba
představuje podporu de minimis podle jiných nařízení o podpoře de minimis a kdy
jsou splněna pravidla kumulace stanovená tímto nařízením.“
Jinými slovy, není možné dostat od jednoho subjektu na stejnou SGEI podporu
v režimu de minimis a od druhého subjektu podporu v režimu Rozhodnutí SGEI
(2011), případně se odvolávat na splnění Rozsudku Altmark. Pro vyrovnávací platby
na stejnou SGEI je tedy možné při kumulaci použít pouze jeden režim veřejné
podpory pro SGEI, a to vždy ten z vyšším stupněm požadavků.
Toto ustanovení tak bude efektivně omezovat využití Nařízení SGEI de minimis
pouze na opravdu malé poskytovatele SGEI, neboť okamžikem, kdyby
se rozhodovalo o udělení podpory většího rozsahu, tj. nad prahovou hodnotou
de minimis, musel by poskytovatel takové podpory posoudit všechny veřejné
podpory obdržené takovým poskytovatelem SGEI (včetně dle Nařízení de minimis a
dle Nařízení SGEI de minimis) i těch, které sám neudělil, a to v případě sociálních
SGEI zpravidla dle Rozhodnutí SGEI (2011).
Tato skutečnost však samozřejmě zvyšuje požadavky na dostatek informací
poskytovatele veřejné podpory od příjemce takové podpory. V tomto bodě se však
naráží na limity rozsahu informací dle současného centrálního registru podpor
malého rozsahu, neboť v něm jsou zaznamenány pouze podpory malého rozsahu
(de minimis). Je potom otázkou, jak může poskytovatel veřejné podpory na (sociální)
SGEI řešit například situaci, kdy za rok 1 bude v centrálním registru uvedena částka
150.000 EUR v režimu Nařízení de minimis nebo Nařízení SGEI de minimis, v roce 2
příjemce podpory obdrží další podporu ve výši 500.000 EUR na sociální SGEI, bude
tak muset částku 150.000 EUR a 500.000 EUR konsolidovat do výpočtu pro ověření
nadměrné vyrovnávací platby dle Rozhodnutí SGEI (2011), ale o této skutečnosti
se nikdo z centrálního registru nedozví. V roce 3 tak může někdo poskytnout
veřejnou podpora malého rozsahu ve výši 100.000 EUR v dobré víře spoléhajíce
se na centrální registr, že v součtu částek za rok 1 a rok 3 nepřesahuje hodnotu
500.000 EUR. V daném případě ale bude objektivně porušovat toto Nařízení SGEI
de minimis.
Z krátkodobého hlediska se tedy není možné na centrální registr při řešení
souladnosti postupů v oblasti veřejné podpory na SGE spolehnout a je nutné si
předem vyžádat čestná prohlášení o všech podporách za uplynulé tři roky, včetně
těch, u kterých se odvolávají, že se nejedná o veřejné podpory, protože jsou splněny
podmínky v Rozsudku Altmark. Centrální registr lze využít jen pro kontrolu dílčích
informací.
Ze střednědobého hlediska by však měl být upraven Zákon o úpravě vztahů v oblasti
veřejné podpory EU tak, aby zde měli poskytovatelé veřejné podpory povinnost
zaznamenat to, že provedli „příjmovou konsolidaci obdržených podpor“, a to
zejména dle režimu Rozhodnutí SGEI (2011). Měli by zde uvést také délku,
po kterou se podpora uděluje. V tom případě bude každému poskytovateli veřejné
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podpory zřejmé (minimální v rámci daného členského státu), že nemůže po určitou
dobu udělovat takovému subjektu veřejné podpory v režimu de minimis.
Samostatnou otázkou je souběh podpor v různých členských státech a
dle ekonomických jednotek, tj. v rámci koncernů, který však by v oblasti sociálních
SGEI měl být marginální povahy.
3

Sledování

1. Jestliže členský stát hodlá poskytnout
některému podniku podporu de minimis
podle tohoto nařízení, písemně jej informuje
o navrhované výši podpory vyjádřené jako hrubý
grantový ekvivalent, o službě veřejného
hospodářského zájmu, k níž se vztahuje, a
o charakteru de minimis této podpory a výslovně
odkáže na toto nařízení citací jeho názvu a
uvedením informace o jeho vyhlášení v Úředním
věstníku Evropské unie. V případě, že se podpora
de minimis podle tohoto nařízení poskytuje různým
podnikům na základě určitého režimu a těmto
podnikům jsou v rámci tohoto režimu poskytnuty
různě vysoké individuální podpory, může se daný
členský stát rozhodnout, že uvedenou povinnost
splní informováním podniků o pevné částce
odpovídající maximální částce podpory, která
může být v daném režimu poskytnuta. V takovém
případě se tato pevná částka použije při zjišťování,
zda byl dodržen strop stanovený v čl. 2 odst. 2.
Před udělením podpory členský stát obdrží
od podniku poskytujícího službu obecného
hospodářského zájmu prohlášení v písemné či
elektronické podobě o jakýchkoli dalších
podporách de minimis, které daný podnik
poskytující služby obecného hospodářského zájmu
obdržel během dvou předcházejících účetních let a
daného účetního roku podle tohoto nařízení nebo
podle jiných nařízení o podpoře de minimis.

Nesoulad

Ustanovení čl. 3 odst. 1, prvního odstavce Nařízení SGEI de minimis obsahuje
povinnost orgánů členských států (myšleno poskytovatelé veřejné podpory)
informovat příslušný podnik o navrhované výši podpory ve vztahu ke službě SGEI,
k níž se vztahuje (nebo maximální částky, které může být v daném režimu
poskytnuta) a o charakteru de minimis takové podpory. Uváděná výše navrhované
podpory odpovídá výši hrubého grantového ekvivalentu. V rámci této informační
povinnosti je členský stát povinen odkázat na Nařízení SGEI de minimis citací jeho
názvu a uvedením informace o jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Před udělením podpory je podnik poskytující služby SGEI povinen předložit orgánům
členského státu prohlášení v písemné či elektronické podobě o jakýchkoli dalších
podporách de minimis, které daný podnik poskytující SGEI obdržel během dvou
předcházejících účetních let a daného účetního roku podle Nařízení SGEI
de minimis nebo podle jiných nařízení o podpoře de minimis. Toto ustanovení je
obdobné ustanovení čl. 3 odst. 1, prvního odstavce Nařízení de minimis s tím, že
subjekt hodlající poskytnout podporu de minimis si musí zjistit údaje o podpoře
de minimis nejen v režimu Nařízení de minimis, ale nově i Nařízení SGEI de minimis.
Podpory malého rozsahu (de minimis) na SGEI však nebyly logicky v minulosti
v centrálním registru zaznamenány a ani novelizace Zákona o úpravě vztahů
v oblasti veřejné podpory EU z roku 2012 nepřinesla povinnost v přechodném
období tyto povinnosti zpětně doplnit.
Z krátkodobého hlediska je nutné stanovit ve standardních pověřovacích aktech
individuální povahy (např. rozhodnutí či smlouva o udělení dotace), jakož i
v dotačních programech poskytovatelů veřejné podpory, včetně MPSV povinnost
příjemců podpory oznamovat při udělení podpory a kdykoliv později v tříletém období
změnu těchto informací. Na stav centrálního registru podpor malého rozsahu se totiž
ve vztahu ke SGEI nebude možné po tři roky od nabytí platnosti tohoto Nařízení
SGEI de minimis spolehnout.

Členský stát poskytne novou podporu de minimis
podle tohoto nařízení teprve po přezkoumání, zda
nová podpora nezvýší celkovou podporu
de minimis, kterou podnik poskytující služby
obecného hospodářského zájmu obdržel
podle tohoto nařízení, nad strop stanovený v čl. 2
odst. 2 a zda jsou dodržena pravidla kumulace
stanovená v čl. 2 odst. 6, 7 a 8.
2. Jestliže členský stát zřídil centrální rejstřík
podpory de minimis obsahující úplné informace
o všech podporách de minimis, které podnikům

Potenciální nesoulad

K 1. lednu 2010 byl v České republice vytvořen centrální systém pro evidenci podpor
malého rozsahu (de minimis) poskytnutých na základě přímo použitelných předpisů
EU (dále jen „centrální registr“).
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poskytujícím služby obecného hospodářského
zájmu poskytly veškeré orgány daného členského
státu, první pododstavec odstavce 1 se nepoužije
od okamžiku, kdy rejstřík vykryje období tří let.

Obsah a rozsah údajů, které jsou poskytovatelé podpory malého rozsahu povinni
zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu a postup při jejich
zaznamenávání je upraven vyhláškou č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných
do centrálního registru podpor malého rozsahu (dále jen „vyhláška“). Vyhláška
nabyla účinnosti dne 1. ledna 2010.
Dle § 3 vyhlášky poskytovatel podpory malého rozsahu zaznamenává do centrálního
registru:
a) identifikaci příjemce podpory malého rozsahu,
b) vymezení účetního období používaného příjemcem,
c) výši příjemci poskytnuté podpory malého rozsahu určenou v Kč nebo EUR
zaokrouhlenou matematicky na dvě desetinná místa,
d) identifikaci oblasti poskytnuté podpory malého rozsahu,
e) datum poskytnutí podpory malého rozsahu,
f) identifikaci právního aktu poskytnutí podpory malého rozsahu příjemci určující den
poskytnutí podpory,
g) identifikaci poskytovatele podpory malého rozsahu,
h) formu poskytnuté podpory malého rozsahu,
i) účel poskytnuté podpory malého rozsahu.
V současné době tedy centrální registr neobsahuje úplně všechny údaje nutné
pro posouzení toho, zdali je veřejná podpora na SGEI poskytována v souladu
s pravidly EU. K doporučení dalšího postupu, viz komentář k čl. 2 odst. 8 a čl. 3 odst.
1 výše.
Lze také obecně doporučit, aby si poskytovatelé veřejné podpory vyžádali pro účely
přezkoumávání otázky, zda nová podpora zvýší celkovou podporu de minimis
prohlášení příjemce podpory ve formě v rozsahu dle čl. 3.1 Nařízení SGEI
de minimis, a to minimálně za období o jakýchkoli dalších podporách de minimis,
které daný podnik poskytující SGEI obdržel během dvou předcházejících účetních let
a daného účetního roku podle Nařízení SGEI de minimis. Vydání Nařízení SGEI
de minimis zatím totiž v České republice nevedlo ke Změně zákona o úpravě vztahů
v oblasti veřejné podpory EU, výše uvedené vyhlášky ani oficiální Příručky aplikace
Registru de minimis. Rozhodně lze alespoň doporučit, aby ve výše uvedené
vyhlášce byla určena povinnost určit přímo použitelný předpis EU, podle kterého
se podpora de minimis uděluje.

3. Členské státy zaznamenávají a shromažďují
veškeré informace týkající se použití tohoto
nařízení. Tyto záznamy musí obsahovat všechny
informace, které prokáží, že byly splněny
podmínky tohoto nařízení. Záznamy
o individuálních podporách de minimis se archivují
po dobu deseti účetních let ode dne jejich
poskytnutí. Záznamy týkající se režimu podpory

Potenciální nesoulad

Nařízení SGEI de minimis v tomto článku stanoví povinnost archivace individuálních
záznamů po dobu deseti účetních let ode dne poskytnutí podpory. Tato povinnost je
shodná s povinností stanovenou v Rozhodnutí SGEI (2011). Příslušné archivované
podklady mají sloužit k prokázání odůvodněnosti poskytnuté podpory v souladu
s Nařízením SGEI de minimis. Tyto údaje by měly být v České republice
zaznamenány a shromažďovány prostřednictvím centrálního registru dle Zákona
o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory EU.
Plnění povinností orgánů členských států k archivaci je vhodné doplnit povinností
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de minimis se archivují po dobu deseti let ode dne,
kdy byla v rámci tohoto režimu poskytnuta
poslední individuální podpora. Na písemnou
žádost poskytne dotyčný členský stát Komisi
ve lhůtě dvaceti pracovních dnů nebo v delší lhůtě,
která je v žádosti stanovena, všechny informace,
které Komise považuje za nezbytné k posouzení
toho, zda byly dodrženy podmínky tohoto nařízení,
zejména celková výše podpory de minimis, kterou
podnik obdržel podle tohoto nařízení a podle jiných
nařízení o podpoře de minimis.

4

Přechodná
ustanovení

Toto nařízení se použije na podporu de minimis
udělenou na poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu před jeho vstupem
v platnost, pokud tato podpora splňuje všechny
podmínky stanovené v článcích 1 a 2. Jakákoli
podpora na poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu, která tyto podmínky
nesplňuje, bude posouzena v souladu
s příslušnými rozhodnutími, rámci, pokyny,
sděleními a oznámeními.

vůči příjemcům veřejné podpory na poskytnutí součinnosti (tj. předložení příslušných
dokladů), včetně archivace příslušných podkladů jako jedné z podmínek pro
poskytnutí podpory.
Nařízení SGEI de minimis v tomto článku dále stanoví povinnost členských států
ve lhůtě, které může činit pouze 20 dnů, informace a podklady, které Komise
považuje za nezbytné pro posouzení, zda byly splněny podmínky nařízení.
Základním zdrojem informací, ze kterého by bylo možno čerpat, je centrální registr.
Centrální registr nicméně neobsahuje údaje o podpoře SGEI de minimis (malého
rozsahu) za celé relevantní období, a to minimálně do dubna 2015. Pokud bude
Komise požadovat jakékoliv další podklady, je nezbytné i v tomto případě splnění
této povinnosti zajistit také vhodnou formou pověřovacích aktů a čestných
prohlášení, ve kterých bude stanovena povinnost příjemců podpory potřebné
podklady poskytnout v přiměřené lhůtě s rizikem potenciálních sankcí pro případ
nesplnění této podpory.
Soulad

Nařízení SGEI de minimis obsahuje potenciální zpětnou retroaktivitu, tj. použije se i
na již poskytnuté podpory, pokud však splňují požadavky dle tohoto nařízení.
Poslední odstavec tohoto ustanovení upravuje situaci, která vychází ze zkušeností
z praxe přijímání vydávání pravidel veřejné podpory na SGEI na přelomu let 2011 a
2012. Nařízení SGEI de minimis bylo vydáno s pětiměsíčním zpožděním
oproti zbylým dokumentům Komise upravující pravidla veřejné podpory na SGEI až
v dubnu 2012.

Po uplynutí platnosti tohoto nařízení je možné
každou podporu de minimis, která splňuje
podmínky tohoto nařízení, právoplatně provádět
ještě dalších šest měsíců.
5

Vstup v
platnost a
doba
platnosti

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po
vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Nevztahuje se

Nařízení SGEI de minimis nabylo platnosti 28. dubna 2012. Komise předpokládá, že
nejpozději v roce 2018 dojde k přezkoumání pravidel tohoto nařízení.

Použije se do 31. prosince 2018.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo
použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 25. dubna 2012.
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Příloha č. 2: Posouzení dopadu Rozhodnutí SGEI (2011)
Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 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, K(2011) 9380), (2012/21/EU)

článek

záležitost

text Rozhodnutí SGEI (2011)

nesoulad /
potenciální
nesoulad / soulad/
nevztahuje se
(ve vztahu
k sociálním SGEI)

komentář a návrh způsobu řešení nesoulad nebo potenciálního
nesouladu

1

Předmět

Toto rozhodnutí stanoví podmínky, za nichž je
státní podpora ve formě vyrovnávací platby
za závazek veřejné služby udělená určitým
podnikům pověřeným poskytováním služby
obecného hospodářského zájmu slučitelná
s vnitřním trhem a vyňatá z oznamovací povinnosti
stanovené v čl. 108 odst. 3 Smlouvy.

Nevztahuje se

Jedná se o identické ustanovení, jaké bylo obsaženo již v Rozhodnutí SGEI (2005).
Nyní toto ustanovení již obsahuje odkaz na přečíslované ustanovení čl. 108 SFEU
(po přijetí Lisabonské smlouvy).

2

Oblast
působnosti

1. Toto rozhodnutí se použije na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby udělenou podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského
zájmu podle čl. 106 odst. 2 Smlouvy, která spadá
do některé z následujících kategorií:

Potenciální nesoulad

Rozhodnutí SGEI (2011) obsahuje výslovné zakotvení pravidla, že vyrovnávací
platby na služby obecného hospodářského zájmu, jimiž se uspokojují sociální
potřeby, pokud splňují podmínky uvedené v tomto právním dokumentu Komise,
nemusejí být předem notifikovány (oznamovány) Komisi, a to bez ohledu na jejich
výši. Toto vyčlenění sociálních služeb hospodářské povahy nebylo v Rozhodnutí
SGEI (2005) obsaženo.

a) vyrovnávací platba za poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu v jiných
oblastech než doprava a dopravní infrastruktura,
která nepřesahuje roční částku 15 milionů EUR;
pokud se výše vyrovnávací platby mění během
trvání pověření, vypočítá se roční částka jako
průměr ročních vyrovnávacích plateb očekávaných
za dobu trvání pověření;
b) vyrovnávací platba za poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu nemocnicemi
poskytujícími zdravotní péči, v příslušných
případech včetně pohotovostních služeb; výkonu
doplňkových činností, které přímo souvisejí
s hlavními činnostmi, zejména v oblasti výzkumu
však použití tohoto odstavce nebrání;

V souladu se závěrem (1) dle Studie (2011) – „Služby sociální péče a služby
tlumočnické dle Zákona o sociálních službách vykazují ve větší či menší míře znaky
SGEI, přičemž největší intenzitu tržních prvků vykazují služby „domovů pro seniory“;
režim de minimis platný pro právní úpravu veřejné podpory EU není možné využít
ve všech případech“ – existuje tedy riziko potenciálního nesouladu financování
sociálních služeb v ČR s pravidly veřejné podpory EU v oblasti SGEI. Rozhodnutí
SGEI (2011) de facto potvrzuje závěr (1) dle Studie (2011) a otevírá i otázku, zdali
by z důvodu obezřetnosti a širokého vymezení sociálních služeb hospodářské
povahy dle Rozhodnutí SGEI (2011) neměl být stejný přístup dle Rozhodnutí SGEI
(2011), který je zjevný pro služby sociální péče, použit v ČR také na všechny služby
sociální prevence dle Zákona o sociálních službách (zejména na azylové domy) a
sociálního poradenství, na které nelze použít režimu podle Nařízení SGEI
de minimis, případně podle Nařízení de minimis.
Bohužel Výroční zpráva ČR ke SGEI (2011), která vycházela z členění na odvětví
dle Rozhodnutí (SGEI) 2005, neukazuje sociální služby jako samostatnou kategorii
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SGEI, a to na rozdíl od podpor nemocnicím; sociální SGEI byly zahrnuty
pod obecnou kategorii podniku čl. 2 odst. 1, písm. a) Rozhodnutí SGEI (2005), kde
tato zpráva uvádí celkem 1018 příjemců vyrovnávací platby na SGEI v ČR v období
let 2009-2011 a průměrnou roční výši celkem udělené veřejné podpory
okolo 2,5 miliard Kč.

c) vyrovnávací platba za poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu, jimiž se
uspokojují sociální potřeby, například zdravotní a
dlouhodobá péče, péče o děti, přístup na trh práce
a opětovné začlenění do trhu práce, sociální
bydlení a péče a sociální začleňování zranitelných
skupin;

V každém případě jen každoroční objem provozních dotací udělovaný v ČR
na služby sociální péče ze státního rozpočtu činí 70% z částky téměř 7 miliard Kč
ročně (6.952.689.008 v roce 2009), viz Příloha č. 2 (Provozní dotace sociální služby
2009) k dílčí analýze 3 (Analýza transpozice směrnic do práva ČR a vyhodnocení
dopadu na oblast sociálních služeb a jejich financování) Studie (2011). Je tedy
zřejmé, že jen částky těchto provozních dotací na služby sociální péče činí
dvojnásobek částky, než kterou uvedl ÚOHS ve Výroční zprávě ČR ke SGEI (2011)
jako částku udělené podpory na všechny SGEI dle čl. 2 odst. 1, písm. a) Rozhodnutí
SGEI (2005). Jen z této skutečnosti logicky vyplývá, že hodnota uváděná ÚOHS
ve Výroční zprávě ČR ke SGEI (2011) je zjevně nepřesná, a to nikoliv o malý řád.
Pro srovnání je vhodné připomenout, že hodnota veřejné podpory dle Rozhodnutí
SGEI (2005) nemocnicím činila například v roce 2010 dle Výroční zprávy ČR ke
SGEI (2011) částku přes 3,6 miliardy Kč.

d) vyrovnávací platba za poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu v případě
leteckých nebo lodních spojů na ostrovy, na nichž
v průběhu dvou rozpočtových období
bezprostředně předcházejících období, v němž
bylo vydáno pověření službou obecného
hospodářského zájmu, nepřevýšil roční počet
cestujících 300000 osob;
e) vyrovnávací platba za poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu v případě letišť a
přístavů, kde v průběhu dvou rozpočtových let
předcházejících roku, v němž bylo vydáno
pověření službou obecného hospodářského
zájmu, nepřevýšil průměrný roční počet cestujících
200000 osob na letištích a 300000 osob
v přístavech.

Jak je ukázáno v komentáři k čl. 9 níže, bude muset ČR již příští rok vykázat, kolik
poskytla vyrovnávacích plateb „po hospodářských odvětvích“, které zahrnují nově i
odvětví dle popisovaného článku Rozhodnutí SGEI (2011), tj. včetně zvláštního
hospodářského odvětví dle písm. c), tj. „hospodářských služeb uspokojujících
sociální potřeby“, které zahrnují výslovně i oblast sociálních bydlení, kterou však
investičně podporuje MMR.
Je vhodné a bude zřejmě nevyhnutelné (viz Příloha č. 1: Posouzení dopadu Nařízení
SGEI de minimis této Studie (2011), aby v Zákoně o úpravě vztahů v oblasti veřejné
podpory EU obsaženo vymezení pojmu „služeb obecného hospodářského zájmu“ a
poradenská a konzultační role ÚOHS při vysvětlení tohoto pojmu obdobně jako tomu
je nyní v ustanovení § 3 odst. 3, písm. h) tohoto zákona.

2. Toto rozhodnutí se použije pouze v případě, že
doba, na kterou je podnik pověřen poskytováním
služby obecného hospodářského zájmu,
nepřesahuje deset let. Jestliže doba pověření
přesahuje deset let, použije se toto rozhodnutí,
pouze pokud se od poskytovatele služby vyžaduje
velká investice, kterou je nutno umořit během
delšího období v souladu s obecně přijímanými
účetními zásadami.

Potenciální nesoulad

Toto ustanovení Rozhodnutí SGEI (2011) je nové oproti Rozhodnutí SGEI (2005),
ale na druhé straně v zásadě stejné jako pravidlo obsažené v Nařízení o veřejných
dopravních službách.
Na první pohled by neměl být problém tento požadavek v současné době v ČR
splnit, alespoň ve vztahu k provozním dotacím ze státního rozpočtu, které
se poskytují zatím na roční bázi. Je však třeba si uvědomit, že toto ustanovení
dopadá i na ty poskytovatele služeb, kteří poskytují sociální SGEI na základě vztahu
zřizovatele a příspěvkové organizace (interní vztah nebo také in-house vztah); i touto
cestou mohou být poskytovány veřejné podpory na SGEI. Zatím je však
dle zkušeností autorů této studie praxe často taková, že všechny záležitosti těchto
příspěvkových organizací jsou řešeny zřizovací listinou a každý rok dostávají tyto
příspěvkové organizace neinvestiční příspěvek od svého zřizovatele bez ne úplně
zřejmého obsahu pověřovacího aktu; viz nový požadavek na vymezení obsahu
SGEI, tj. nikoliv jen povahy SGEI, popisovaný v čl. 4 níže.
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Současně často jsou nemovitosti a další věci zřizovatelem vůči příspěvkové
organizace poskytovány dlouhodobě na základě smlouvy o výpůjčce či nájemní
smlouvy (zpravidla s nízkou hodnotou nájemného nezajišťující reprodukci majetku),
a to na dobu neurčitou.
Pravidla veřejné podpory EU na SGEI však obecně nerozlišují mezi in-house
(interními) a externími poskytovateli sociálních služeb. Smlouvy nájemní, případně
smlouvy o výpůjčce by měly respektovat časové omezení dané tímto ustanovením
Rozhodnutí SGEI (2011). To platí i pro případně smlouvy koncesní zadávané
postupy dle Koncesního zákona, které mohou mít občanskoprávní formu smluvního
typu nájemní smlouvy.
V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že pověření určitou službou SGEI může být
založeno na několika aktech pověření (viz vysvětlení k čl. 6 níže). Avšak všechny
tyto akty pověření v souhrnu musí splňovat požadavky Rozhodnutí SGEI (2011),
včetně tohoto ustanovení. To znamená, že i poskytnutí provozní dotace subjektu
ze státního rozpočtu na sociální SGEI na daný rok může být v rozporu
s Rozhodnutím SGEI (2011), pokud například poskytovatel této služby je jiným
veřejnoprávním subjektem pověřen poskytováním stejných služeb v rozporu
s požadavky tohoto ustanovení smlouvy, tj. např. koncesní smlouva je uzavřena
na 15 let bez smluvní investice poskytovatele sociálních SGEI jako koncesionáře a
současně nelze použít ani režimu podle Nařízení de minimis či Nařízení SGEI
de minimis.
Z krátkodobého hlediska je nutné tyto požadavky zakomponovat do standardních
pověřovacích aktů individuální povahy (např. rozhodnutí či smlouva o udělení
dotace), jakož i dotačních programů poskytovatelů veřejné podpory (tzv. režimů
podpory, angl. aid schemes), včetně dotačních programů MPSV.
Ze střednědobého hlediska by však měly být tyto požadavky s ohledem na svoji
obecnost a zvýšení právního povědomí zakotveny přímo v zákoně, nejlépe zřejmě
v Zákoně o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory EU s navázáním zejména
na zákony o rozpočtových pravidlech, a to jak státu (České republiky), tak i územně
samosprávných celků, jakož i na Zákon o veřejných zakázkách a Koncesní zákon,
přičemž v in-house vztazích (interní poskytovatelé SGEI) je třeba stanovit
podrobnější pravidla k vyjádření tohoto požadavku na délku pověřovacího aktu
s ohledem na různé právní formy poskytovatelů takových SGEI.
3. Jestliže během trvání pověření přestanou platit
podmínky pro použití tohoto rozhodnutí, podpora
se oznámí podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy.

Potenciální nesoulad

Toto ustanovení je jen vyjádřením pravidla, že podmínky stanovené v tomto
Rozhodnutí SGEI (2011) musí platit nejen na počátku (v době udělení dotace), ale
také po celou dobu pověření určitou, v daném případě, sociální SGEI. Nejde tedy
např. prodlužovat automaticky nájemní (koncesní) smlouvu bez smluvní investice
poskytovatele dodatkem nad celkovou maximální dobu 10 let, tj. v rozporu s výše
popsaným odstavcem 2. Akt, kterým se vyrovnávací platba uděluje, by měl v tomto
ohledu obsahovat dostatečné a účinné právní mechanismy vrácení části nebo celé
takové podpory v případě porušení ustanovení Rozhodnutí SGEI (2011); viz
komentář k čl. 5 odst. 10 níže.
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4. V oblasti letecké a námořní dopravy se toto
rozhodnutí použije pouze na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby poskytnuté podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského
zájmu ve smyslu čl. 106 odst. 2 Smlouvy, která
splňuje podmínky nařízení (ES) č. 1008/2008,
případně nařízení (ES) č. 3577/92.

Nevztahuje se

--------------

5. Toto rozhodnutí se nepoužije na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby poskytované podnikům v odvětví pozemní
dopravy.

Nevztahuje se

--------------

3

Slučitelnost
a výjimka
z
oznamovací
povinnosti

Státní podpora ve formě vyrovnávací platby
za závazek veřejné služby, která splňuje podmínky
stanovené v tomto rozhodnutí, je slučitelná
s vnitřním trhem a platí pro ni výjimka z povinnosti
oznámení předem stanovená v čl. 108 odst. 3
Smlouvy, pokud také splňuje požadavky plynoucí
ze Smlouvy nebo odvětvových právních předpisů
Unie.

Nevztahuje se

Oblast poskytování sociálních služeb není na úrovni EU upravena, např. sektorovými
směrnicemi, jako tomu je u jiných SGEI (např. telekomunikace, poštovní služby atd.).

4

Pověření

Poskytováním služby obecného hospodářského
zájmu je dotčený podnik pověřen jedním nebo
několika akty, jejichž formu si mohou upravit
jednotlivé členské státy. V tomto aktu nebo aktech
musí být uvedeny zejména tyto údaje:

Nesoulad případně
potenciální nesoulad

Oproti Rozhodnutí SGEI (2005) nastává významná změna. Stejně jako je v úpravě
dle Nařízení SGEI de minimis a Nařízení de minimis, které jsou v tomto směru
provedeny v českém právním řádu od 1.8.2012 na základě novelizace Zákona
o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory EU, a to zákonem č. 236/2012 Sb. kterým
se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb.,
(viz oddíl 1.1.2 Studie), je nutné v pověřovacím úkonu uvést taktéž název přímo
použitelného předpisu EU, v daném případě Rozhodnutí SGEI (2011) tak, aby bylo
možné režim podle tohoto rozhodnutí na takovou SGEI použít. Oproti úpravě
dle čl. 4 Rozhodnutí SGEI (2005) je tak nutné výslovně uvést v pověřovacím aktu
„odkaz na toto rozhodnutí“. Tento formální požadavek je zcela nový a nemohl být
dříve plněn. V tomto smyslu je s ohledem na malé povědomí o této části právních
pravidel v ČR velmi pravděpodobný (téměř jistý) nesoulad pověřovacích aktů
na SGEI, včetně sociálních SGEI.

a) náplň a trvání závazků veřejné služby;
b) o který podnik, případně o které území,
se jedná;
c) povaha jakýchkoli výhradních nebo zvláštních
práv udělených podniku orgánem poskytujícím
podporu;
d) popis kompenzačního mechanismu a parametrů
pro výpočet, kontrolu a přezkoumání vyrovnávací
platby;
e) opatření k zamezení a vrácení jakékoli
nadměrné vyrovnávací platby a
f) odkaz na toto rozhodnutí.

Dále dochází k částečné změny dikce požadavků na pověřovací akty. Zatímco dříve
stačilo v pověřovacím aktu vymezit „povahu závazků veřejné služby“ (angl. nature
of of the public service obligations), nyní je nutné uvést „náplň závazků veřejné
služby“ (angl.content of the public service obligations), což s sebou nese větší
nároky na kvantitativní i kvalitativní vymezení SGEI v příslušném pověřovacím aktu
na SGEI.
Konečně, v pověřovacím musí být nově povinně uváděn také popis „kompenzačního
mechanismu“ (angl. compensation mechanism), tj. jakým způsobem(y) budou
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vyrovnávací platby poskytovány. Vyrovnávací platba přitom může být poskytnuta
nejen prostřednictvím dotace, ale i například nižším nájemným, hrazením či
částečným hrazením určité kategorie nákladů oproti běžnému standardu rozložení
rizik (např. oprav, údržby) atd.
Z krátkodobého hlediska je nutné tyto požadavky zakomponovat do standardních
pověřovacích aktů individuální povahy (např. rozhodnutí či smlouva o udělení
dotace), jakož i dotačních programů poskytovatelů veřejné podpory (tzv. režimů
podpory, angl. aid schemes), včetně dotačních programů MPSV.
Ze střednědobého hlediska by však měly být tyto požadavky s ohledem na svoji
obecnost zakotveny přímo v zákoně, nejlépe zřejmě v Zákoně o úpravě vztahů
v oblasti veřejné podpory EU s navázáním zejména na zákony o rozpočtových
pravidlech, a to jak státu (České republiky), tak i územně samosprávných celků.
Ze střednědobého hlediska by však měly být tyto požadavky s ohledem na svoji
obecnost a zvýšení právního povědomí zakotveny přímo v zákoně, nejlépe zřejmě
v Zákoně o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory EU s navázáním zejména
na zákony o rozpočtových pravidlech, a to jak státu (České republiky), tak i územně
samosprávných celků, jakož i na Zákon o veřejných zakázkách a Koncesní zákon.
5

Vyrovnávací
platba

1. Výše vyrovnávací platby nepřesáhne rozsah
nezbytný k pokrytí čistých nákladů vynaložených
při plnění závazků veřejné služby, včetně
přiměřeného zisku.

Potenciální nesoulad

Rozhodnutí SGEI (2011) zachovává celkový přístup dle Rozhodnutí SGEI (2005),
ale současně zpřesňuje a zpřísňuje některé jeho aspekty, zejména ve vztahu
k vyčíslení přiměřeného zisku. Studie (2011) vznesla pochybnosti o souladnosti
dodržování tehdejších pravidel (viz zejména závěr č. (3)) dle Rozhodnutí SGEI
(2005) v oblasti sociálních SGEI v ČR. Tyto pochybnosti dále přetrvávají.
Pro všechny níže uvedené součásti pravidel vztahujících se k vyrovnávací platbě je:

2. Čisté náklady lze vypočítat jako rozdíl
mezi náklady vymezenými v odstavci 3 a příjmy
vymezenými v odstavci 4. Lze je rovněž vypočítat
jako rozdíl mezi čistými náklady podniku, který
svou činnost provozuje se závazkem veřejné
služby, a čistými náklady nebo ziskem téhož
podniku, který provozuje svou činnost bez závazku
veřejné služby.

Potenciální nesoulad

-

krátkodobého hlediska nutné tyto požadavky zakomponovat do standardních
pověřovacích aktů individuální povahy (např. rozhodnutí či smlouva o udělení
dotace), jakož i dotačních programů poskytovatelů veřejné podpory (tzv. režimů
podpory, angl. aid schemes), včetně dotačních programů MPSV;

-

ze střednědobého hlediska by však měly být tyto požadavky s ohledem na svoji
obecnost zakotveny přímo v zákoně, nejlépe zřejmě v Zákoně o úpravě vztahů
v oblasti veřejné podpory EU s navázáním zejména na zákony o rozpočtových
pravidlech, a to jak České republiky, tak i územně samosprávných celků, jakož i
Zákon o cenách; v opačném případě bude velmi problematické zajistit účinný
systém vynucování plnění těchto pravidel a standardizovat cenotvorbu napříč
cenami za SGEI, včetně sociálních SGEI.

Tento odstavec nevytváří nový důvod k nesouladu oproti Rozhodnutí SGEI (2005);
pochybnosti o souladnosti poskytování veřejných podpor na sociální SGEI v ČR
(viz závěr č. 3 Studie (2011)) však přetrvávají.
Druhá (podpůrná) varianta pro vyčíslení čistých nákladů se nezdá být v praxi snadno
použitelná, zejména proto, že je postavena na tvorbě a vyčíslení komplexního
hypotetického scénáře. K tomu je třeba uvést, že Rámec SGEI (2011) udává další
pokyny k tomu, jak se tato metodika má používat, zejména odkazy na směrnice
v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. Zároveň konstatuje, že
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„Přestože Komise považuje metodiku čistých ušetřených nákladů za nejpřesnější
metodu určování nákladů na závazek veřejné služby, může být použití této metodiky
v některých případech neproveditelné nebo nevhodné.“ Z důvodu její složitosti se tak
tato metoda jeví jako použitelná v případech několika výpočtů na celostátní úrovni,
nikoliv u mnohočetných individuálních podpor, což je zpravidla i případ podpor
na sociální SGEI.
3. Náklady, k nimž se přihlíží, zahrnují veškeré
náklady vzniklé při poskytování služby obecného
hospodářského zájmu. Vypočítají se na základě
obecně přijatých zásad analytického účetnictví
takto:

Potenciální nesoulad

Tento odstavec nevytváří nový důvod k nesouladu oproti Rozhodnutí SGEI (2005);
pochybnosti o souladnosti poskytování veřejných podpor na sociální SGEI v ČR
(viz závěr č. 3 Studie (2011)) však přetrvávají.
Je však potřeba vytvořit konzistentní pravidla pro přidělování společných nákladů
mezi SGEI a jiné činnosti, případně jiné SGEI tak, aby daná SGEI nenesla nadměrný
podíl těchto společných nákladů a zejména komerční činnosti tím nevytvářely zisk
na úkor SGEI. Transparentnost výpočtů a jejich ekonomická obhajitelnost a
konzistentnost je v tomto ohledu zásadní pro prokazování souladu s tímto
požadavkem Rozhodnutí SGEI (2011).

a) vykonává-li dotčený podnik pouze činnosti
v rozsahu služby obecného hospodářského zájmu,
lze zohlednit jeho veškeré náklady;
b) vykonává-li dotčený podnik rovněž činnosti
mimo rozsah služby obecného hospodářského
zájmu, lze zohlednit pouze náklady vztahující
se na poskytování služby obecného
hospodářského zájmu;

Ustanovení písmena c) je v tomto světle zajímavé tím, že na rozdíl od Rozhodnutí
SGEI (2005) je zisk principiálně oddělen od nákladů.
Ustanovení písmena d) je pak vyjádřením pravidla obsaženém v Rozsudku Leipzig
Halle, tj. investiční náklady k poskytování SGEI jsou kalkulovány do výpočtu pro
určení slučitelné nadměrné vyrovnávací platby, pokud jsou tyto investice následně
používány pro poskytování příslušné SGEI.

c) náklady připisované službě obecného
hospodářského zájmu mohou zahrnovat veškeré
přímé náklady vynaložené při poskytování služby
obecného hospodářského zájmu a odpovídající
podíl nákladů společných službě obecného
hospodářského zájmu a jiným činnostem;
d) náklady spojené s investicemi, zejména
do infrastruktury, mohou být zohledněny, pokud
jsou nezbytné pro poskytování služby obecného
hospodářského zájmu.
4. Příjmy, k nimž se přihlíží, zahrnují alespoň
veškeré příjmy ze služby obecného
hospodářského zájmu bez ohledu na to, zda tyto
příjmy představují státní podporu ve smyslu článku
107 Smlouvy. Pokud je dotyčný podnik držitelem
zvláštních či výlučných práv vázaných na činnosti
jiné než je služba obecného hospodářského zájmu
pro kterou je poskytnuta podpora, které dávají
vzniknout zisku, který převyšuje přiměřený zisk,
nebo využívá jiných výhod přiznaných státem,
tento zisk či výhody se zahrnou do jeho příjmu
bez ohledu na jejich klasifikaci pro účely článku
107 Smlouvy. Dotyčný členský stát může též
rozhodnout, že zisky plynoucí z jiných činností

Potenciální nesoulad

Tento odstavec nevytváří nový důvod k nesouladu oproti Rozhodnutí SGEI (2005);
pochybnosti o souladnosti poskytování veřejných podpor na sociální SGEI v ČR
(viz závěr č. 3 Studie (2011)) však přetrvávají.
Výslovně je však oproti Rozhodnutí SGEI (2011) stanoveno, že zahrnuty musí být
veškeré příjmy ze SGEI „bez ohledu na to, zda tyto příjmy představují státní podporu
ve smyslu článku 107 Smlouvy.“ Musí zde být tedy zahrnuty i příjmy v režimu podle
Nařízení de minimis nebo Nařízení SGEI de minimis; viz komentář k čl. 2 odst. 8
v Příloze č. 1 (Posouzení dopadu Nařízení SGEI de minimis) k této Studii.
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mimo rozsah dané služby obecného
hospodářského zájmu musí být zčásti nebo zcela
připsány na financování služby obecného
hospodářského zájmu.
5. Pro účely tohoto rozhodnutí se "přiměřeným
ziskem" rozumí míra návratnosti kapitálu, kterou
by požadoval průměrný podnik při úvahách o tom,
zda bude poskytovat službu obecného
hospodářského zájmu po celou dobu pověření,
s přihlédnutím k úrovni rizika. "Mírou návratnosti
kapitálu" se rozumí interní míra návratnosti
kapitálu, který podnik investoval během doby
trvání pověření. Úroveň rizika závisí na dotčeném
odvětví, typu služby a charakteru vyrovnávací
platby.

Potenciální nesoulad

Tento odstavec nevytváří nový důvod k nesouladu oproti Rozhodnutí SGEI (2005);
pochybnosti o souladnosti poskytování veřejných podpor na sociální SGEI v ČR
(viz závěr č. 3 Studie (2011) však přetrvávají.
Rozhodnutí SGEI (2011) je založeno na stejné ekonomické filozofii jako Rozhodnutí
SGEI (2005). Přináší však přesnější pravidla pro určení výše přiměřeného zisku
poskytovatele SGEI.
Oproti Rozhodnutí SGEI (2005), nové Rozhodnutí SGEI (2011) nepoužívá měřítko
„průměrné míry platné v posledních letech v dotčeném odvětví“, ale zavádí přesnější
přístup na základě „míry návratnosti kapitálu, kterou by požadoval průměrný podnik
při úvahách o tom, zda bude poskytovat službu obecného hospodářského zájmu
po celou dobu pověření, s přihlédnutím k úrovni rizika“.
Dále se přesněji vymezuje, že míra návratnosti má být vždy vztažena k délce doby
pověření příslušnou SGEI.
Konečně úroveň rizika má být dána daným odvětvím (v daném případě „služeb, jimiž
se uspokojují sociální potřeby“), typu služby a charakteru vyrovnávací platby. Je
tedy zřejmé, že je možné při určování míry rizika rozlišovat mezi různými typy služeb
(v případě sociálních SGEI např. dle specifik těch kterých služeb dle Zákona
o sociálních službách) i charakterem vyrovnávací platby (dotace, úroková dotace,
snížené nájemné atd.).

6. Při určení toho, co představuje přiměřený zisk,
mohou členské státy zavést pobídková kriteria,
která se týkají zejména kvality poskytované služby
a nárůstu produktivity. Nárůst produktivity nesníží
kvalitu poskytované služby. Jakékoli odměny
související s nárůstem produktivity se stanoví
na takové úrovni, aby umožnily rovnoměrné sdílení
tohoto nárůstu mezi podnikem a členským státem
a/nebo uživateli.

Potenciální nesoulad

Tento odstavec nevytváří – s výjimkou zákazu pobídkových kritérii, které by šly
na úkor kvality služby – nový důvod k nesouladu oproti Rozhodnutí SGEI (2005);
pochybnosti o souladnosti poskytování veřejných podpor na sociální SGEI v ČR
(viz závěr č. 3 Studie (2011)) však přetrvávají.
Rozhodnutí SGEI (2011) nově upřesňuje, že „nárůst produktivity nesníží kvalitu
poskytované služby“ a dále, že „jakékoli odměny související s nárůstem produktivity
se stanoví na takové úrovni, aby umožnily rovnoměrné sdílení tohoto nárůstu
mezi podnikem a členským státem a/nebo uživateli“.
V Rozhodnutí SGEI (2005) byla dána jen obecná možnost stanovení pobídkových
kritérií. V Rozhodnutí SGEI (2011) je výslovně uvedena možnost, aby členský stát
nesl tyto zvýšené náklady z titulu vyššího přiměřeného zisku nebo je přenesl zcela
nebo částečně na uživatele těchto služeb.
Tento mechanismus by měl být při využití pobídkových kritérií jasně určen předem
v pověřovacím aktu, aby následně nedocházelo k pochybnostem, jak má být toto
vyrovnání provedeno.
Je tak také nově stanoveno, že tato pobídková kritéria nemohou zlepšit
hospodárnost (vztah výdajů a příjmů) dané SGEI na úkor kvality těchto služeb;
taková konstrukce pobídkových kritérií není přípustná.
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7. Pro účely tohoto rozhodnutí je míra návratnosti
kapitálu, která nepřesáhne příslušnou swapovou
sazbu navýšenou o 100 bazických bodů, v každém
případě považována za přiměřenou. Příslušnou
swapovou sazbou je ta swapová sazba, jejíž doba
splatnosti a měna odpovídají době trvání a měně
pověřovacího aktu. Jestliže poskytování služby
obecného hospodářského zájmu není spojeno
s výrazným komerčním nebo smluvním rizikem,
zejména pokud jsou čisté náklady na poskytování
služby obecného hospodářského zájmu v podstatě
plně vyrovnány ex post, nesmí přiměřený zisk
překročit příslušnou swapovou sazbu navýšenou
o 100 bazických bodů.

Nesoulad

8. Pokud není z důvodů zvláštních okolností
vhodné použít míru návratnosti kapitálu, mohou
členské státy vycházet při určování přiměřeného
zisku z jiných ukazatelů úrovně zisku než z míry
návratnosti kapitálu, např. z průměrné míry
návratnosti vlastního kapitálu, míry návratnosti
vloženého kapitálu, návratnosti aktiv nebo
rentability tržeb. "Návratností" se rozumí zisky
bez úroků a před zdaněním v daném roce.
Průměrná návratnost se vypočítá uplatněním
diskontního faktoru na celou dobu trvání smlouvy
podle sdělení Komise o revizi metody stanovování
referenčních a diskontních sazeb [9]. Ať už je
zvolen jakýkoli ukazatel, je členský stát schopen
Komisi na požádání poskytnout důkazy o tom, že
daný zisk nepřevyšuje zisk, který by vyžadoval
typický podnik při rozhodování, zda bude
poskytovat danou službu, například referenční
údaje o mírách návratnosti podobných zakázek
udělených za soutěžních podmínek.

Nesoulad

9. Pokud podnik vykonává hospodářské činnosti
v rámci i mimo rámec služby obecného
hospodářského zájmu, musí být
ve vnitropodnikovém účetnictví příjmy a výdaje
spojené s poskytováním služby obecného
hospodářského zájmu vykazovány odděleně
od příjmů a výdajů spojených s jinými službami;
kromě toho musí být vymezeny parametry
přidělování příjmů a výdajů. Náklady spojené
s jinými činnostmi, než je poskytování služby

Potenciální nesoulad

Tento přesný způsob určení maximální míru návratnosti kapitálu v případě plného
vyrovnání čistých nákladů na poskytování SGEI ex post je nový a není dosud
uplatněn v oblasti sociálních SGEI ani u jiných SGEI v ČR.
Do budoucna bude třeba nastavit systém poskytování podpor v sociálních SGEI
s ohledem na tuto „nezpochybnitelnou míru minimálního zisku“, neboť poskytuje
poměrně jednoduchý a poměrně jednoduše zjistitelný způsob určení míry
přiměřeného zisku, který by mohl být použít zejména u in-house poskytovatelů
sociálních SGEI. V případech, kdy však nebude zájem na trhu danou sociální SGEI
poskytovat s touto mírou přiměřeného zisku, bude nutné vytvořit transparentní
pravidla pro její určení v kontextu vyšší míry rizikovosti v souladu s pravidly
dle Rozhodnutí SGEI (2011). Tyto zatím neexistují.

Tento odstavec připouští několik nových možných alternativních způsobů, jak určit
úroveň zisku, avšak vždy za podmínky schopnosti členského státu daný postup
obhájit, ideálně na základě srovnání s výsledky získanými volnou soutěží. Při využití
tohoto odstavce je však nutné pečlivě kontrolovat smysl použitých výrazů v české
jazykové verzi oproti anglické verzi Rozhodnutí (SGEI) 2011.
Ačkoliv je možné, že tyto postupy jsou v praxi v oblasti sociálních SGEI v ČR
používány, MPSV se vší pravděpodobností nemá robustní argumentaci, jak
dle standardních ekonomických zásad obhájit využití těchto postupů tak, jak
vyžaduje tento odstavec Rozhodnutí SGEI (2011).

Tento odstavec nevytváří nový důvod k nesouladu oproti Rozhodnutí SGEI (2005);
pochybnosti o souladnosti poskytování veřejných podpor na sociální SGEI v ČR (viz
závěr č. 3 Studie (2011) však zůstávají. Jde v zásadě jen o přesnější formulaci
obsaženou v Rozhodnutí SGEI (2005).
Ačkoliv je pravidlem, že existuje v oblasti sociálních SGEI oddělené účetnictví
o různých službách, jde o to, zdali zejména přidělování příslušného podílu
společných nákladů má pevná a konkrétnější pravidla, aby nedocházelo k umělému
převádění nákladů z jiných oblastí služeb na sociální SGEI, a tak v souhrnu nedošlo
k porušování těchto pravidel Rozhodnutí SGEI (2011). Zejména u poskytovatelů,
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kteří jsou současně i poskytovateli služeb v oblasti zdravotnictví, se s ohledem
na jiný tržní princip (bodové ohodnocení výkonů) bez v zásadě jakéhokoliv limitu na
výši přiměřeného zisku, mohou být se splněním těchto pravidel potíže.

obecného hospodářského zájmu, musí pokrýt
veškeré přímé náklady, příslušný podíl společných
nákladů a přiměřenou návratnost kapitálu. Na tyto
náklady se neposkytne vyrovnávací platba.
10. Členské státy si od dotčených podniků
vyžádají vrácení veškerých nadměrných
vyrovnávacích plateb.

Nesoulad

Tato povinnost je stanovena členskému státu, který může, ale také nemusí být
totožnou osobou s poskytovatelem příslušné podpory na SGEI. Více, viz komentář
k odst. 11 níže.
V ustanovení § 7 odst. 1 Zákona o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory EU je
však vrácení nedovolené veřejné podpory podmíněno pouze rozhodnutím Komise:
„(1) Rozhodne-li Komise o navrácení nebo o prozatímním navrácení veřejné
podpory, je příjemce povinen poskytnutou veřejnou podporu vrátit poskytovateli,
případně jeho právnímu nástupci, a to včetně úroků stanovených Komisí.“
Rozhodnutí SGEI (2011) však žádnou takovou podmínku neobsahuje a výslovně
stanovuje povinnost, aby členské státy zajistily vrácení všech nadměrných
vyrovnávacích plateb. V současné době tak v ČR neexistuje úplně zřejmý
mechanismus tohoto navracení nedovolené veřejné podpory bez rozhodnutí Komise,
a to zejména podpor od několika poskytovatelů veřejné podpory, tj.
při vícezdrojovém poskytování veřejných podpor.
V každém případě by si měl poskytovatel veřejné podpory na sociální SGEI
za tohoto právního stavu alespoň soukromoprávně toto navracení veřejné podpory
v pověřovacím aktu smluvně zajistit.

6

Kontrola
nadměrného
vyrovnání

1. Členské státy zajistí, že vyrovnávací platba
udělená za poskytování služby obecného
hospodářského zájmu splňuje požadavky tohoto
rozhodnutí, zejména to, že podnik neobdrží
vyrovnávací platbu, která převyšuje částku
stanovenou podle článku 5. Na žádost Komise tuto
skutečnost prokáží. Provádí nebo zajistí pravidelné
kontroly alespoň každé tři roky během trvání doby
pověření a na konci této doby.

Nesoulad

Požadavek na zajištění ex post kontroly, tj. aby všechny vyrovnávací platby, byly
poskytovány v souladu s Rozhodnutím SGEI (2011), není nový; dříve však byl
formulován užším způsobem. Nově však členské státy musí být schopné tuto
skutečnost (neexistenci vyrovnávací platby v konkrétním případě) Komisi prokázat a
navíc je požadován systém pravidelných kontrol alespoň každé tři roky a následně
na konci doby pověření; dle Rozhodnutí SGEI (2005) nebyla frekvence kontrol
určena.
V této souvislosti je otázkou, kdo je vůbec v České republice kontrolním orgánem
v oblasti veřejné podpory. Dle současného znění Zákona o úpravě vztahů v oblasti
veřejné podpory EU vykonává ÚOHS pouze „centrální koordinační, poradenskou,
konzultační a monitorující činnost v oblasti veřejné podpory“ (viz § 2 písm. g) tohoto
zákona). ÚOHS tedy není přidělena kontrolní pravomoc. Formulace „členské státy
zajistí“ neznamená, že tuto kontrolu by nemohli provádět přímo poskytovatelé
veřejné podpory, ale také nevylučuje, aby tokovou kontrolu prováděl ÚOHS,
sektorový regulátor či jiný úřad. Je však třeba na české straně určit, kdo tuto kontrolu
bude provádět, a to ať již bude zvolené řešení nakonec jakékoliv.
Tuto záležitost je možné změnit jen na základě změny Zákona o úpravě vztahů
v oblasti veřejné podpory EU, případně i Kompetenčního zákona. Tato záležitost je
však zásadní povahy, neboť musí být v dohledné době určeno, kdo tyto kontroly
minimálně v rozsahu 1x za 3 roky bude provádět.

2. Jestliže podnik obdržel vyrovnávací platbu,

Nesoulad

Toto nové ustanovení obsahuje jen dílčí změny v dikci oproti textu dle Rozhodnutí

9

Posouzení dopadů nové legislativy EU v oblasti veřejné podpory službám obecného hospodářského zájmu na pravidla financování sociálních služeb
v České republice
SGEI (2005) ve smyslu povinnosti členského státu vyžadovat vrácení nadměrné
vyrovnávací platby. Současně byla zrušena benevolentnější podmínka pro oblast
sociálního bydlení, kde bylo možné podle Rozhodnutí SGEI (2005) převádět
do dalšího období až 20% roční vyrovnávací platby. V každém případě je možné
do dalšího období, na které se vyrovnávací platba poskytuje, převést ex post 10%
průměrné roční vyrovnávací platby, tj. vyrovnání nemusí být realizováno v ročním
cyklu, ale je možné, pokud to členský stát umožní, přesouvat platby na základě
víceletého přístupu s využitím průměrné roční vyrovnávací platby.

která převyšuje částku stanovenou podle článku 5,
členský stát vyžaduje, aby daný podnik nadměrně
vyplacenou částku vrátil. Upraví parametry
pro výpočet vyrovnávací platby v budoucnu. Pokud
nadměrně vyplacená částka nepřesahuje 10 %
průměrné roční vyrovnávací platby, lze tuto
nadměrnou částku převést do dalšího období a
odečíst ji od vyrovnávací platby splatné v daném
období.

7

Transparent
nost

V případě vyrovnávací platby nad 15 milionů EUR
udělené podniku, který vykonává i činnosti mimo
rozsah služby obecného hospodářského zájmu,
zveřejní daný členský stát na internetu nebo jiným
vhodným způsobem tyto informace:

Toto flexibilní pravidlo víceletého přístupu (angl. multi-annual approach) však nelze
bez vhodného kontrolního systému v tříletých cyklech (viz komentář k čl. 6 výše) a
podrobnějších prováděcích pravidel zajistit. Tříleté cykly na druhou stranu ukazují
určitý rozumné referenční období, po kterou by mohly být do budoucna plánovány
sociální služby v ČR i udělovány příslušné víceleté podpory oproti stávajícímu
ročnímu systému poskytování podpor na sociální služby.
Nesoulad

Hodnota 15 milionů Euro není v tomto ustanovení vyjádřena na ročním základě.
Záleží tedy na délce pověřovacího aktu, např. na délce nájemní smlouvy, k jakému
období se bude vztahovat.
V případě rozsáhlých zařízení pro poskytování veřejných služeb není tedy
vyloučeno, že spojení vyrovnávací platby ve formě symbolického nájemného
s provozní dotací může přesáhnout částky 1,5 mil. Euro ročně.

a) pověřovací akt nebo shrnutí, které zahrnuje
prvky stanovené v článku 4;

V tomto ustanovení je stanovena povinnost členskému státu. Je tedy na členském
státu, aby měl k dispozici informace pro zveřejnění těchto údajů. V současné době
tomu tak vzhledem k tomuto novému ustanovení není, viz komentář k čl. 2 výše.

b) částky podpory udělované podniku na ročním
základě.

Z krátkodobého hlediska je nutné tyto požadavky zakomponovat do standardních
pověřovacích aktů individuální povahy (např. rozhodnutí či smlouva o udělení
dotace), jakož i dotačních programů poskytovatelů veřejné podpory (tzv. režimů
podpory, angl. aid schemes), včetně dotačních programů MPSV.
Ze střednědobého hlediska by však měly být tyto požadavky s ohledem na svoji
obecnost zakotveny přímo v zákoně, nejlépe zřejmě v Zákoně o úpravě vztahů
v oblasti veřejné podpory EU tak, jako tomu je v případě registru veřejné podpory
malého rozsahu (tzv. centrálního registru). Zejména je nutné určit místo a dobu,
po kterou by měly být tyto informace zveřejněny, včetně povinnosti k aktualizaci
těchto údajů.
Z hlediska transparentnosti by měla být také vypracována pravidla pro určení
standardního nájemného či jiných výhod (např. hrazení drobných oprav)
oproti běžným standardům takových smluv dle platných právních předpisů České
republiky, a to pro účely určení výše veřejné podpory (výhody) tohoto typu.
8

Dostupnost
informací

Členské státy mají po dobu trvání pověření a
alespoň deseti let od konce doby pověření
k dispozici veškeré údaje nezbytné k určení toho,
zda je poskytnutá vyrovnávací platba slučitelná
s tímto rozhodnutím.

Nesoulad

Toto ustanovení požaduje, aby členské státy měly k dispozici po dobu trvání
pověření a alespoň deset let od konce doby pověření k dispozici veškeré údaje
nezbytné k určení toho, zda je poskytnutá vyrovnávací platba slučitelná s tímto
rozhodnutím. Toto ustanovení je identické s ustanovení čl. 7 Rozhodnutí SGEI
(2005).
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S ohledem na nový rozsah povinností dle Rozhodnutí SGEI (2011) je nutné
z krátkodobého hlediska tyto informační požadavky zakomponovat do standardních
pověřovacích aktů individuální povahy (např. rozhodnutí či smlouva o udělení
dotace), jakož i dotačních programů poskytovatelů veřejné podpory (tzv. režimů
podpory, angl. aid schemes), včetně dotačních programů MPSV.

Členské státy předloží Komisi na její písemnou
žádost veškeré informace, které Komise považuje
za nezbytné k určení toho, zda jsou platná
kompenzační opatření slučitelná s tímto
rozhodnutím.

Ze střednědobého hlediska by však měly být tyto požadavky s ohledem na svoji
obecnost zakotveny přímo v zákoně, nejlépe zřejmě v Zákoně o úpravě vztahů
v oblasti veřejné podpory EU, včetně příslušných sankcí a pravomocí kontrolního
orgánu.
Základní otázkou však je, zdali bude vždy takovým kontrolním orgánem ÚOHS či
nikoliv. Již nyní, zejména v síťových odvětvích, vykonávají regulaci nezávislé
regulační úřady dle sektorových směrnic EU. Ačkoliv v případě Nařízení o veřejných
dopravních službách připadá tato role ÚOHS, nezdá se být toto řešení s ohledem
na speciální věcnou problematiku těchto služeb, jakož i sociálních i jiných
podobných služeb (např. ve zdravotnictví) SGEI jako účelné, účinné a hospodárné.
Problematiku dostupnosti informací je však třeba řešit v kontextu řešení otázky
kontroly (viz čl. 6 výše), transparentnosti (viz bod 7 výše) a podávání zpráv (viz čl. 9
níže).
9

Zprávy

Každý členský stát předloží Komisi každé dva roky
zprávu o provádění tohoto rozhodnutí. Zprávy
obsahují podrobný přehled použití tohoto
rozhodnutí na různé kategorie služeb uvedených
v čl. 2 odst. 1 a zahrnují:

Nevztahuje se

Tato povinnost je identická s povinností stanovenou v čl. 8 Rozhodnutí SGEI (2005)
s tím, že první zprávu má předložit členský stát již do 30. června 2014, tj. v poloviční
lhůtě (cca 1,5 roku) pro první zprávu, než tomu bylo v případě Rozhodnutí SGEI
(2005); tam platila lhůta cca 3 roky (do 19. prosince 2008).
Z praktického hlediska je vhodné zmínit, že hospodářské odvětví „služby uspokojující
sociální potřeby“ zahrnuje také oblast sociálního bydlení, která v některých ohledech
spadá v České republice také do působnosti MMR, který je i nositelem velké části
dotačních titulů v této oblasti.

a) popis použití tohoto rozhodnutí na služby, které
spadají do jeho oblasti působnosti, včetně
interních činností;

Problematiku zpráv je třeba řešit v kontextu řešení otázky kontroly (viz čl. 6 výše),
transparentnosti (viz čl. 7 výše) a dostupnosti informací (viz čl. 8 níže). Zejména
kvalitní řešení (včetně institucionálního) kontroly (regulace), případně vznik určitého
obecného registru podpor na SGEI se jeví v tomto smyslu zásadní pro to, v jakém
rozsahu budou tyto zprávy ČR úplné a přesné.

b) celkový objem podpor poskytnutých v souladu
s tímto rozhodnutím a rozpis podle hospodářských
odvětví, v nichž působí příjemci podpory;
c) informace o tom, zda použití tohoto rozhodnutí
na konkrétní typ služby přineslo problémy nebo
vyvolalo stížnosti třetích stran,
a
d) další informace o používání tohoto rozhodnutí,
které vyžaduje Komise a které upřesní včas před
předložením zprávy.
První zpráva bude předložena do 30. června 2014.
10

Přechodná

Toto rozhodnutí se použije na jednotlivé podpory a

Potenciální nesoulad

Ve Studii (2011) byly vyjádřeny pochybnosti o souladnosti (slučitelnosti) tehdejšího
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ustanovení

stavu poskytování provozních dotací na sociální SGEI ze státního rozpočtu ČR.
S ohledem na neúplně jasné legislativní vyjádření režimu pro “služby uspokojující
1
sociální potřeby“ v Rozhodnutí SGEI (2005) a Rámci SGEI (2005), jakož i jistou
toleranci Komise k tomuto typu SGEI, bylo by možné pro tyto dotační programy a
jiné tzv. režimy podpor zřejmě využít přechodného období 2 let dle písm. a). Autoři
této Studie však doporučují provést komplexní revizi těchto programů (režimů
podpor, angl. aid schemes) s ohledem na Rozhodnutí SGEI (2011) pro dotační
programy již na období roku 2013, a to včetně programů poskytujících investiční
dotace či dotace fondů EU.

na režimy podpory následovně:
a) režim podpory, který byl uveden v účinnost
před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost a který
byl slučitelný s vnitřním trhem a vyňat z
oznamovací povinnosti v souladu s rozhodnutím
2005/842/ES, je nadále slučitelný s vnitřním trhem
a je vyňat z oznamovací povinnosti na období
dalších dvou let;
b) podpora uvedená v účinnost před vstupem
tohoto rozhodnutí v platnost, která nebyla
slučitelná s vnitřním trhem a vyňata z oznamovací
povinnosti v souladu s rozhodnutím 2005/842/ES,
ale splňuje podmínky stanovené v tomto
rozhodnutí, je slučitelná s vnitřním trhem a je
vyňata z povinnosti oznámení předem.

Pokud nabude od 1.1.2014 účinnosti ustanovení § 101a Zákona o sociálních služeb,
přejde velká část odpovědnosti za konkrétní implementaci poskytování provozních
dotací (režim podpor) na kraje.
Pro individuální veřejné podpory na SGEI však tento benevolentnější režim použít
nelze a pravidla Rozhodnutí SGEI (2011) platí v tomto případě v plném rozsahu již
nyní. Rozhodne-li se tedy kdokoliv v ČR udělit veřejnou podporu na SGEI v režimu
podle Rozhodnutí SGEI (2011), musí splnit všechny podmínky stanovené v tomto
rozhodnutí. V opačném případě se bude jednat o neslučitelnou veřejnou podporu.
Samozřejmě se nabízí, aby tito poskytovatelé veřejných podpor na sociální SGEI
využili režimu podle Nařízení SGEI de minimis. Někdy však bude výše této podpory
případně jejich netransparentní povaha bránit použití tohoto režimu. Pak nebude
zbývat než vyhovět v pověřovacím aktu požadavkům Rozhodnutí SGEI (2011).

11

Zrušení

Rozhodnutí 2005/842/ES se zrušuje.

Nevztahuje se

--------------

12

Vstup v
platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 31.
ledna 2012.

Nevztahuje se

--------------

13

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

Nevztahuje se

--------------

1

V Rozhodnutí SGEI (2005) byla ze sociálních služeb v širším smyslu výslovně zmíněna jen oblast sociálního bydlení.
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Příloha č. 3: Posouzení dopadu Rámce SGEI (2011)
Sdělení Komise Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2011) (2012/C 8/03)

článek

1

záležitost

Účel a rozsah

text Rámce SGEI (2011)

nesoulad /
potenciální
nesoulad / soulad/
nevztahuje se
(ve vztahu
k sociálním SGEI)

komentář a návrh způsobu řešení nesoulad nebo potenciálního
nesouladu

1. Pro zajištění fungování určitých služeb obecného
hospodářského zájmu (SOHZ) na základě zásad a
za podmínek umožňujících naplnění jejich úkolů se
může ukázat jako nezbytná finanční podpora
veřejných orgánů, jestliže příjmy z poskytování služby
neumožňují pokrýt náklady vyplývající z plnění
závazku veřejné služby.

Nevztahuje se

Na sociální SGEI se neuplatňuje strop po použití režimu dle Rozhodnutí SGEI
(2011) ve výši 15 mil. EU ročně, viz odst. 7 níže a komentář k čl. 2 Přílohy č. 2
(Posouzení dopadu Rozhodnutí SGEI (2011)) k této Studii.

2. Z judikatury Soudního dvora Evropské unie [1]
vyplývá, že vyrovnávací platba za závazek veřejné
služby nepředstavuje státní podporu ve smyslu čl. 107
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud
splňuje určitý počet podmínek [2]. Jsou-li tyto
podmínky splněny, nepoužije se článek 108 Smlouvy.

Nevztahuje se

---------------------

3. Jestliže vyrovnávací platba za závazek veřejné
služby tyto podmínky nesplňuje a jsou-li zároveň
splněna obecná kritéria použitelnosti čl. 107 odst. 1
Smlouvy, představuje taková vyrovnávací platba státní
podporu a vztahují se na ni články 106, 107 a 108
Smlouvy.

Nevztahuje se

---------------------

4. Komise ve svém sdělení o použití pravidel Evropské
unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu
udělenou za poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu [3] vyjasnila podmínky, za nichž
se vyrovnávací platba za závazek veřejné služby musí
považovat za státní podporu. Kromě toho v nařízení
Komise o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis
pro podniky poskytující služby obecného
hospodářského zájmu [4] stanoví podmínky, za nichž
se nízké vyrovnávací platby za závazek veřejné služby

Nevztahuje se

---------------------
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považují za platby, které nenarušují obchod mezi
členskými státy a/nebo nenarušují hospodářskou
soutěž ani nehrozí narušením této soutěže.
V takových případech se na vyrovnávací platbu
nevztahuje čl. 107 odst. 1 Smlouvy, a proto nepodléhá
oznamovacímu postupu stanovenému v čl. 108 odst. 3
Smlouvy.
5. Ustanovení čl. 106 odst. 2 Smlouvy poskytuje
právní základ pro posuzování slučitelnosti státní
podpory na SOHZ. Stanoví, že podniky, které jsou
pověřeny poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu, nebo podniky, které mají
povahu fiskálního monopolu, podléhají pravidlům
obsaženým ve Smlouvě, zejména pravidlům
hospodářské soutěže. Ustanovení čl. 106 odst. 2
Smlouvy však stanoví výjimku z pravidel obsažených
ve Smlouvě, jestliže by použití pravidel hospodářské
soutěže právně nebo fakticky bránilo plnění svěřených
úkolů. Tato výjimka se použije pouze v případě, kdy
rozvoj obchodu není dotčen v míře, která by byla
v rozporu se zájmy Unie.

Nevztahuje se

---------------------

6. Rozhodnutí Komise 2012/21/EU [5] 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
[6] stanoví podmínky, za nichž se určité typy
vyrovnávacích plateb za závazky veřejné služby
považují za slučitelné s vnitřním trhem podle čl. 106
odst. 2 Smlouvy a jsou osvobozeny od povinnosti
oznamování předem stanovené v čl. 108 odst. 3
Smlouvy.

Nevztahuje se

Rozhodnutí SGEI (2011) lze použít na sociální SGEI bez ohledu na výše
poskytované podpory.

7. Zásady stanovené v tomto sdělení se použijí na
vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby pouze
v případě, že tato platba představuje státní podporu,
na niž se nevztahuje rozhodnutí 2012/21/EU. Na
takovou vyrovnávací platbu se vztahuje požadavek
oznámení předem podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy. Toto
sdělení stanoví, za jakých podmínek lze takovou státní
podporu považovat za slučitelnou s vnitřním trhem
podle čl. 106 odst. 2 Smlouvy. Nahrazuje rámec
Společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací
platby za závazek veřejné služby [7].

Nevztahuje se

---------------------
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8. Zásady stanovené v tomto sdělení se použijí na
vyrovnávací platbu za závazky veřejné služby v oblasti
letecké a námořní dopravy, aniž by byla dotčena
přísnější zvláštní ustanovení obsažená v odvětvových
předpisech Unie. Nepoužijí se na odvětví pozemní
dopravy, ani na odvětví veřejnoprávního vysílání,
na které se vztahuje sdělení Komise o použití pravidel
státní podpory na veřejnoprávní vysílání [8].

Nevztahuje se

---------------------

9. Podpora poskytovatelům služeb obecného
hospodářského zájmu, kteří jsou v obtížích,
se posuzuje podle pravidel Společenství pro státní
podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků
v obtížích [9].

Nevztahuje se

V případě, že by se některý poskytovatel sociálních SGEI dostal do hospodářských
potíží a potřeboval by záchranu, šlo by využít režimu podle Sdělení Komise
Pokyny společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků
v obtížích (2004/C 244/02).

10. Zásady stanovené v tomto sdělení se použijí, aniž
by byly dotčeny:

Nevztahuje se

V tomto odstavci je stanoven poměr pravidel obsažených v Rámci SGEI (2011)
k ostatním oblastem práva EU. Tato pravidla musejí být dodržována paralelně
s pravidly dle Rámce SGEI (2011).

a) požadavky stanovené právem Unie v oblasti
hospodářské soutěže (zejména článků 101 a 102
Smlouvy);
b) požadavky stanovené právem Unie v oblasti
zadávání veřejných zakázek;
c) ustanovení směrnice Komise 2006/111/ES ze dne
16. listopadu 2006 o zprůhlednění finančních vztahů
mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční
průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků [10];
d) dodatečné požadavky vyplývající ze Smlouvy nebo
z odvětvových předpisů Unie.
2

Podmínky
slučitelnosti

2.1

Obecné ustanovení

11. V současné fázi vývoje vnitřního trhu lze státní
podporu, která spadá mimo oblast působnosti
rozhodnutí 2012/21/EU, prohlásit za slučitelnou
s čl. 106 odst. 2 Smlouvy, je-li to nutné pro
poskytování dané služby obecného hospodářského
zájmu a jestliže není narušen vývoj obchodu do takové
míry, která by byla v rozporu se zájmy Unie. K
dosažení této rovnováhy musí být splněny podmínky
stanovené v částech 2.2 až 2.10.

Nevztahuje se

---------------------

2.2

Skutečná SOHZ
podle článku 106
Smlouvy

12. Podporu je nutno udělit skutečné a správně
vymezené službě obecného hospodářského zájmu, jak
je uvedeno v čl. 106 odst. 2 Smlouvy.

Nevztahuje se

---------------------
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2.3

Nutnost existence
pověřujícího aktu,
který stanoví
závazky veřejné
služby a způsoby
výpočtu
vyrovnávací platby

13. Komise ve svém sdělení o používání pravidel
Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací
platbu za poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu stanovila pokyny ohledně
požadavků na vymezení služby obecného
hospodářského zájmu. Jde zejména o to, že členské
státy nemohou připojit specifické závazky veřejné
služby ke službám, které za podmínek odpovídajících
státem vymezenému veřejnému zájmu, typu cena,
objektivní prvky kvality, kontinuita a přístup ke službě,
již jsou nebo mohou být uspokojivě poskytovány
podniky působícími v běžných tržních podmínkách.
Otázku, zda může službu poskytovat trh, Komise
hodnotí pouze tím, že ověří, zda definice členského
státu není neplatná kvůli zjevné chybě, ledaže právo
Unie stanoví přísnější měřítko.

Nevztahuje se

Toto ustanovení zdůrazňuje zásadu obsaženou ve Sdělení SGEI (2011), že
veřejné podpory by neměly být poskytovány tam, kde mohou být zajišťovány
tržním mechanismem.

14. Pro účely používání zásad stanovených v tomto
sdělení by členské státy měly prokázat, že řádně
zvážily potřeby veřejné služby veřejnou konzultací
nebo jinými vhodnými nástroji, jimiž přihlédly k zájmům
uživatelů a poskytovatelů. Toto ustanovení neplatí,
pokud je jasné, že nová konzultace nebude žádným
přínosem k nedávno provedené konzultaci.

Nevztahuje se

---------------------

15. Odpovědnost za poskytování SOHZ musí být
dotčenému podniku svěřena prostřednictvím jednoho
nebo více aktů, jejichž formu si může určit každý
členský stát. Pojmem "členský stát" se rozumějí
ústřední, regionální i místní orgány.

Nevztahuje se

---------------------

16. V tomto aktu nebo aktech musí být uvedeny
zejména tyto údaje:

Nevztahuje se

---------------------

a) náplň a délka trvání závazků veřejné služby;
b) o který podnik a případně o které území se jedná,
c) povaha veškerých výhradních nebo zvláštních práv
udělených podniku orgánem poskytujícím vyrovnávací
platbu;
d) popis vyrovnávacího mechanismu a parametry
pro výpočet, sledování a přezkum vyrovnávací platby
a
e) ustanovení pro vyloučení vyplacení nadměrné
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vyrovnávací platby a jejího vrácení.
2.4

Doba trvání
pověření

17. Doba trvání pověření by měla být odůvodněná
objektivními kritérii, například potřebou amortizovat
nepřevoditelná fixní aktiva. Trvání pověření by
v zásadě nemělo být delší než doba nutná k odpisu
nejvýznamnějších aktiv nezbytných k poskytování
SOHZ.

Nevztahuje se

---------------------

2.5

Soulad se směrnicí
2006/11/ES

18. Podpora se považuje za slučitelnou s vnitřním
trhem na základě čl. 106 odst. 2 Smlouvy, pouze
pokud podnik v příslušném případě splňuje požadavky
směrnice 2006/111/ES [11]. Podpora, která není
v souladu s touto směrnicí, se považuje za podporu,
která narušuje rozvoj obchodu v míře, která by byla
v rozporu se zájmy Unie ve smyslu čl. 106 odst. 2
Smlouvy.

Nevztahuje se

V tomto ustanovení je stanovena jednoznačná hierarchie právních dokumentů
Komise. Nesplnění podmínek dle Rozhodnutí SGEI (2011) automaticky znamená
neslučitelnost s Rámcem SGEI (2011).

2.6

Dodržování pravidel
Unie v oblasti
veřejných zakázek

19. Podpora se považuje za slučitelnou s vnitřním
trhem na základě čl. 106 odst. 2 Smlouvy pouze
za předpokladu, že odpovědný orgán při pověřování
dotyčného podniku poskytováním služby dodržel nebo
se zavázal dodržet platná pravidla Unie v oblasti
zadávání veřejných zakázek. Patří sem veškeré platné
požadavky na transparentnost, rovné zacházení a
nediskriminaci, které vyplývají přímo ze Smlouvy a
případně ze sekundárního práva Unie. Podpora, která
neodpovídá těmto pravidlům a požadavkům,
se považuje za podporu, která by narušila obchod
v míře, která by byla v rozporu se zájmy Unie
ve smyslu čl. 106 odst. 2 Smlouvy.

Nevztahuje se

---------------------

2.7

Vyloučení
diskriminace

20. Jestliže určitý orgán pověří poskytováním stejné
služby obecného hospodářského zájmu několik
podniků, měla by se vyrovnávací platba počítat
pro každý podnik podle stejné metody.

2.8

Výše vyrovnávací
platby

21. Výše vyrovnávací platby nesmí překročit částku,
která je nezbytná k pokrytí čistých nákladů [12]
na plnění závazků veřejné služby, včetně přiměřeného
zisku.

Nevztahuje se

---------------------

Čisté náklady
nezbytné k plnění
závazku veřejné
služby

22. Výši vyrovnávací platby lze stanovit na základě
očekávaných příjmů a nákladů, na základě skutečných
příjmů a nákladů nebo na základě jejich kombinace,
podle toho, jaké pobídky ke zvýšení efektivity chce
členský stát poskytnout hned od začátku v souladu

Nevztahuje se

Toto ustanovení explicitně rozlišuje mezi přístupem ex ante a přístupem ex post a
upozorňuje na vztah mezi použitým postupem a pobídkami ke zvýšení efektivity.
Přístup k takovým pobídkám je obecně výrazně více propracovaný v Rámci SGEI
(2011) oproti Rámci SGEI (2005), kde o nich existuje pouze krátká zmínka.
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s odstavci 40 a 41.
23. Jestliže celá vyrovnávací platba nebo její část
vychází z očekávaných příjmů a nákladů, musí být tyto
příjmy a náklady vymezeny v pověřovacím aktu. Musí
být založeny na důvěryhodných a pozorovatelných
parametrech o ekonomickém prostředí, v němž
se SOHZ poskytuje. V příslušných případech musí
vycházet ze znaleckých posudků regulačních orgánů
odvětví nebo jiných subjektů, které jsou na podniku
nezávislé. Členské státy musí uvést, z jakých zdrojů
vycházejí při stanovení očekávaných příjmů a nákladů
[13]. Odhady nákladů musí odrážet očekávání nárůstu
efektivity poskytovatele SOHZ během doby pověření.

Nevztahuje se

Tyto požadavky ve vztahu k postupu postavenému na základě nákladů a příjmů
ex ante jsou zcela nové.

24. Čisté náklady, které jsou nebo podle očekávání
budou nezbytné ke splnění závazků veřejné služby, by
se měly vypočítat za použití metodiky čistých
ušetřených nákladů, pokud to vyžadují právní předpisy
Unie nebo členského státu i v jiných případech, v nichž
je to možné.

Nevztahuje se

Rámec SGEI (2005) vychází pouze z metody založené na přidělování nákladů;
Rámec SGEI (2011) však výslovně vyžaduje použití metody čistých ušetřených
nákladů, pokud je to proveditelné a vhodné. Metoda čistých ušetřených nákladů
není v praxi snadno použitelná, a to částečně proto, že je postavena na vytvoření
a vyčíslení komplexního hypotetického scénáře.
Rámec SGEI (2011) udává další pokyny k tomu, jak se má tato metodika používat,
zejména odkazy na směrnice v oblasti elektronických komunikací a poštovních
služeb. Zároveň konstatuje, že „Přestože Komise považuje metodiku čistých
ušetřených nákladů za nejpřesnější metodu určování nákladů na závazek veřejné
služby, může být použití této metodiky v některých případech neproveditelné nebo
nevhodné.“ Z důvodu jeho složitosti, se tato metoda jeví jako použitelná zejména
v případě několika výpočtů na celostátní úrovni, nikoliv u četných jednotlivých
podpor.
Oproti tomu umožňuje Rozhodnutí SGEI (2011) umožňuje využití přidělování
nákladů bez zvláštního odůvodnění.

Metodika čistých
ušetřených nákladů

25. Podle metodiky čistých ušetřených nákladů
se čisté náklady, které jsou nezbytné nebo které
budou podle očekávání nezbytné k plnění závazků
veřejné služby, vypočítají jako rozdíl mezi čistými
náklady poskytovatele, který vykonává svou činnost
se závazkem veřejné služby, a čistými náklady nebo
ziskem téhož poskytovatele, který vykonává svou
činnost bez takového závazku. Je třeba věnovat
řádnou pozornost správnému vyhodnocení nákladů,
kterým by se poskytovatel služby v nepřítomnosti
závazku veřejné služby podle očekávání vyhnul, a
příjmů, které by pravděpodobně nezískal. Výpočet
čistých nákladů by měl vyhodnotit přínosy, v nejvyšší
možné míře i nehmotné, pro poskytovatele SOHZ.

Nevztahuje se

---------------------
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Metoda založená na
přidělování nákladů

26. Příloha IV směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální
službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb
elektronických komunikací [14] a příloha I směrnice
Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15.
prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj
vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a
zvyšování kvality služby [15] obsahují podrobnější
pokyny o používání metodiky čistých ušetřených
nákladů.

Nevztahuje se

---------------------

27. Přestože Komise považuje metodiku čistých
ušetřených nákladů za nejpřesnější metodu určování
nákladů na závazek veřejné služby, může být použití
této metodiky v některých případech neproveditelné
nebo nevhodné. V takových řádně odůvodněných
případech může Komise souhlasit s použitím
alternativních metod výpočtu čistých nákladů
nezbytných k plnění závazků veřejné služby, například
metodu přidělování nákladů.

Nevztahuje se

---------------------

28. Podle metody přidělování nákladů se čisté náklady
nezbytné k plnění závazků veřejné služby mohou
vypočítat jako rozdíl mezi náklady a příjmy
pověřeného poskytovatele na plnění závazků veřejné
služby, jak je uvedeno a odhadnuto v pověřovacím
aktu.

Nevztahuje se

Postup při použití metody založené na přidělování nákladů je velmi podobné jako
v případě postupu dle Rozhodnutí SGEI (2011), je však zde i odkaz na možnosti
postupovat na základě ex ante (odhadnutých) nákladů a příjmů, viz komentář
k odstavci 22 výše.

29. Náklady, které mají být zohledněny, zahrnují
veškeré náklady nezbytné pro poskytování SOHZ.

Nevztahuje se

Uvedená zásada je obdobná jako u Rozhodnutí SGEI (2011), důležitý je však
rozdíl mezi přípustnými náklady v případě tohoto rozhodnutí („veškeré náklady
vzniklé při poskytování služby obecného hospodářského zájmu“) a v případě
Rámce („veškeré náklady nezbytné pro poskytování SOHZ“). Jinými slovy,
využití Rámce SGEI (2011) vyžaduje využití postupů k naplnění čtvrté podmínky
rozsudku Altmarku; Rozhodnutí SGEI (2011) (a Rámec SGEI (2005)) nikoliv.

30. Působí-li dotčený podnik výhradně v oblasti
poskytování SOHZ, lze zohlednit veškeré jeho
náklady.

Nevztahuje se

Uvedená zásada je identická se zásadami obsaženými v Rozhodnutí SGEI (2011)
a Rámci SGEI (2005).

31. Vykonává-li dotčený podnik rovněž činnosti
mimo rozsah SOHZ, mohou zohledňované náklady
zahrnovat veškeré přímé náklady nezbytné k plnění
závazků veřejné služby a přiměřený příspěvek
na nepřímé náklady společné službě obecného
hospodářského zájmu a ostatním činnostem. Náklady
spojené s činnostmi mimo rámec SOHZ musí pokrýt
veškeré přímé náklady a příslušný příspěvek

Nevztahuje se

Zásada přidělování společných nákladů v Rámci SGEI (2011) je obdobná zásadě
používané v Rozhodnutí SGEI (2011), avšak nově zahrnuje princip (přednostního)
využití tržních cen při určování příspěvku na společné náklady. Jedná se o další
příklad aplikace filosofie čtvrté podmínky rozsudku Altmarku a využívání
benchmarkingových cen v oblasti veřejné podpory.
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na společné náklady. Při určování příslušného
příspěvku na společné náklady, se za referenční ceny
považují tržní ceny za využívání zdrojů, jsou-li k
dispozici [16]. Jestliže takové tržní ceny nejsou
k dispozici, lze příslušný příspěvek na společné
náklady určit odkazem na úroveň přiměřeného zisku
[17], který podnik očekává ze svých činností, které
spadají mimo rámec SOHZ, nebo na základě jiných
vhodnějších metod.
Příjmy

32. Příjmy, k nimž se přihlíží, musí zahrnovat alespoň
veškeré příjmy ze služby obecného hospodářského
zájmu, upřesněné v pověřovacím aktu, a nadměrné
zisky ze zvláštních nebo výhradních práv, včetně práv
souvisejících s dalšími činnostmi, jak je stanoveno
v odstavci 45, bez ohledu, zda jsou tyto nadměrné
zisky klasifikovány jako státní podpora ve významu
čl. 107 odst. 1 Smlouvy.

Nevztahuje se

Neexistuje podstatný rozdíl oproti Rozhodnutí SGEI (2011) anebo Rámci SGEI
(2005).

Přiměřený zisk

33. Přiměřeným ziskem by se měla rozumět míra
návratnosti kapitálu [18], kterou by požadoval typický
podnik při úvahách o tom, zda bude službu obecného
hospodářského zájmu poskytovat po celou dobu trvání
pověřovacího aktu, s přihlédnutím k úrovni rizika.
Úroveň rizika závisí na dotčeném odvětví, typu služby
a charakteru vyrovnávacího mechanismu.

Nevztahuje se

Neexistuje podstatný rozdíl oproti Rozhodnutí SGEI (2011. Postup je však o něco
přesnější, než v Rámci SGEI (2005) a Rozhodnutí SGEI (2005); nehovoří se zde
o měřítku na základě historického průměru, ale na základě toho, co by vyžadoval
typický podnik při úvahách o tom, zda bude službu obecného hospodářského
zájmu poskytovat po celou dobu trvání pověřovacího aktu, s přihlédnutím k úrovni
rizika.
Dále se přesněji vymezuje, že míra návratnosti má být vždy vztažena k délce doby
pověření příslušnou SGEI.
Konečně úroveň rizika má být dána daným odvětvím (v daném případě „služby
splňující sociální potřeby“, typu služby a charakteru vyrovnávacího mechanismu
(nikoliv vyrovnávací platby). Je tedy zřejmé, že je možné při určování míry rizika
rozlišovat mezi různými typy služeb (v případě sociálních SGEI např. dle specifik
těch kterých služeb dle Zákona o sociálních službách) i charakterem
vyrovnávacího mechanismu (zejména síly pobídkových mechanismů v podobě
podílu postupů ex ante oproti postupů ex post).

34. V řádně odůvodněných případech lze při určování
přiměřeného zisku používat jiné ukazatele úrovně
zisku než je míra návratnosti kapitálu, například
průměrnou míru návratnosti vlastního kapitálu [19]
během doby pověření, návratnost vloženého kapitálu,
návratnost aktiv nebo rentabilitu tržeb.

Nevztahuje se

Neexistuje podstatný rozdíl oproti Rozhodnutí SGEI (2011). Oproti Rámci SGEI
(2005) je však ustanovení nové.

35. Ať už je zvolen jakýkoli ukazatel, musí členský stát
Komisi na požádání poskytnout důkazy o tom, že
plánovaný zisk nepřevyšuje zisk, který by vyžadoval
typický podnik při rozhodování, zda bude poskytovat

Nevztahuje se

Neexistuje podstatný rozdíl oproti Rozhodnutí SGEI (2011). Oproti Rámci SGEI
(2005) je však ustanovení nové.
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danou službu, například odkazem na míru návratnosti
u podobných typů zakázek udělených za soutěžních
podmínek.

Pobídky ke
zvyšování efektivity

36. Míra návratnosti kapitálu, která nepřesáhne
příslušnou swapovou sazbu [20] navýšenou o 100
bazických bodů [21], se v každém případě považuje
za přiměřenou. Příslušnou swapovou sazbou je ta
swapová sazba, jejíž doba splatnosti a měna
odpovídají době trvání a měně pověřovacího aktu.

Nevztahuje se

Neexistuje podstatný rozdíl oproti Rozhodnutí SGEI (2011). Oproti Rámci SGEI
(2005) je však ustanovení nové.

37. Jestliže je poskytování SOHZ spojeno se značným
obchodním nebo smluvním rizikem, například proto, že
vyrovnávací platba má podobu pevné paušální částky,
která kryje očekávané čisté náklady a přiměřený zisk a
podnik působí v konkurenčním prostředí, nesmí
přiměřený zisk překročit úroveň, která převyšuje míru
návratnosti kapitálu přiměřenou úrovni rizika. Tato
míra by se měla pokud možno stanovit s ohledem
na míru návratnosti kapitálu, které se dosahuje
u podobných druhů smluv o veřejné službě
uzavřených za konkurenčních podmínek (např.
u smluv uzavřených na základě výběrového řízení).
Jestliže takovou metodu nelze použít, lze
v odůvodněných případech stanovit míru návratnosti
kapitálu rovněž jinými metodami [22].

Nevztahuje se

Tento požadavek nemá obdobu ani v Rozhodnutí SGEI (2011) ani v Rámci SGEI
(2005). Rámec SGEI (2011) zde zavádí nutnost zkoumat míru přiměřeného zisku
oproti specifickému kritérii založenému na srovnání s tržním prostředím, „jestliže je
poskytování SOHZ spojeno se značným obchodním nebo smluvním rizikem,
například proto, že vyrovnávací platba má podobu pevné paušální částky, která
kryje očekávané čisté náklady a přiměřený zisk a podnik působí v konkurenčním
prostředí“. Odstavec 50 Rámce SGEI (2011) však vyjasňuje, že za některé takové
okolnosti stačí prokázat, že postupy ex ante jsou dobře nastavené, tj. není nutnost
zároveň kontrolovat míru přiměřeného zisku tvořeného ex post (alespoň ne
ve smyslu požadavku vracení nadměrných vyrovnávacích plateb).

38. Jestliže poskytování služby obecného
hospodářského zájmu není spojeno s výrazným
obchodním nebo smluvním rizikem, například protože
čisté náklady vynaložené při poskytování služby
obecného hospodářského zájmu jsou v podstatě plně
pokryty vyrovnávací platbou ex post, nesmí přiměřený
zisk překročit úroveň, která odpovídá úrovni uvedené
v odstavci 36. Takový mechanismus vyrovnání
nemotivuje poskytovatele veřejné služby k efektivitě.
Jeho užití je proto omezeno výlučně na případy,
v nichž členský stát může odůvodnit, proč není
proveditelné nebo vhodné brát v úvahu efektivitu
produkce a vypracovat smlouvu způsobem, který by
pobízel ke zvyšování efektivity.

Nevztahuje se

Tento požadavek je obdobný požadavku obsaženému v Rozhodnutí SGEI (2011).
Zahrnuje však také doplňkový požadavek na obhájení využití bezrizikového
vyrovnání, protože „takový mechanismus vyrovnání nemotivuje poskytovatele
veřejné služby k efektivitě“ – „jeho užití je proto omezeno výlučně na případy,
v nichž členský stát může odůvodnit, proč není proveditelné nebo vhodné brát
v úvahu efektivitu produkce a vypracovat smlouvu způsobem, který by pobízel ke
zvyšování efektivity“.

39. Při stanovení metody vyrovnání musí členské státy
začlenit pobídky k efektivnímu poskytování SOHZ
vysoké kvality, pokud nemohou řádně odůvodnit, že
zavedení takových pobídek není proveditelné nebo

Nevztahuje se

Postup nemá žádnou přímou obdobu v Altmarském balíčku z roku 2005.

Tento požadavek ještě více posiluje požadavek na využití „pobídek k efektivnímu
poskytování SOHZ vysoké kvality“; vyhnout tomuto přístupu se lze pouze tehdy,
pokud lze řádně odůvodnit, že „zavedení takových pobídek není proveditelné nebo
vhodné“.
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vhodné.

Postup nemá žádnou přímou obdobu ani v Rozhodnutí SGEI (2011) ani
v Altmarském balíčku z roku 2005.

40. Pobídky ke zvyšování efektivity mohou mít řadu
podob, aby co nejlépe vyhovovaly specifické situaci
každého případu nebo odvětví. Členské státy mohou
například předem stanovit pevnou úroveň vyrovnávací
platby, která předvídá a začleňuje nárůst efektivity,
který lze u podniku očekávat během doby trvání
pověřovacího aktu.

Nevztahuje se

Rámec SGEI (2011) je liberální ve vztahu k rozsahu možných pobídkových
mechanismů. Udává však jako příklad předem stanovenou pevnou vyrovnávací
platbu, což může představovat užitečnou výkladovou pomůcku.

41. V jiných případech mohou členské státy v
pověřovacím aktu vymezit cíle efektivity produkce,
takže úroveň vyrovnávací platby pak závisí
na rozsahu, v němž byly tyto cíle splněny. Jestliže
podnik cíle nesplní, vyrovnávací platba by měla být
snížena na základě výpočtu uvedeného v
pověřovacím aktu. Pokud podnik tyto cíle naopak
překročí, vyrovnávací platba by měla být zvýšena
podle metody uvedené v pověřovacím aktu. Odměny
související s nárůstem efektivity se stanoví na takové
úrovni, aby se zajistilo vyrovnané sdílení příslušných
zisků mezi podnikem a členským státem a/nebo
uživateli.

Nevztahuje se

Tento odstavec představuje další způsob, jak nastavit vhodné pobídkové
mechanismy k zajištění motivace poskytovatelů SGEI ke zefektivnění jejich
poskytování.

42. Jakýkoli takový pobídkový mechanismus
ke zvyšování efektivity musí spočívat na objektivních a
měřitelných kritériích, která jsou stanovena
v pověřovacím aktu a podléhají transparentnímu
hodnocení ex post, které provádí subjekt nezávislý
na poskytovateli SOHZ.

Nevztahuje se

Toto ustanovení nemá žádnou přímou obdobu ani v Rozhodnutí SGEI (2011) ani
v Altmarském balíčku z roku 2005.

Jakékoliv pobídkové mechanismy musí však naplnit tyto požadavky:
• objektivní a měřitelná kritéria;
• stanovena v pověřovacím aktu; a
• která podléhají transparentnímu hodnocení ex post, které provádí subjekt
nezávislý na poskytovateli SGEI.
Nezávislost poskytovateli na SGEI znamená de facto požadavek na nezávislou
externí kontrolu.
Toto ustanovení nemá žádnou přímou obdobu ani v Rozhodnutí SGEI (2011) ani
v Altmarském balíčku z roku 2005.

Ustanovení platná
pro podniky, které
působí rovněž
mimo rámec SOHZ
nebo poskytují

43. Nárůstu efektivity by mělo být dosaženo
bez snížení kvality poskytované služby a měly by být
přitom dodrženy normy stanovené v právních
předpisech Unie.

Nevztahuje se

Obdobný zákaz zvýšení „efektivity“ na úkor kvality poskytovaných služeb existuje i
v Rozhodnutí SGEI (2011).

44. Vykonává-li podnik činnosti spadající do rozsahu
SOHZ i mimo něj, musí ve svém vnitropodnikovém
účetnictví uvádět náklady a příjmy spojené s SOHZ
odděleně od nákladů a příjmů za poskytování jiných
služeb v souladu se zásadami stanovenými v odstavci

Nevztahuje se

Rozhodnutí SGEI (2011) vyžaduje oddělené účetnictví pro SGEI a ne-SGEI;
nevyžaduje však (alespoň ne explicitně) oddělení účtů pro různé SOHZ (na rozdílu
od Rámce SGEI (2005), který tento požadavek výslovně obsahuje.
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několik SOHZ

Nadměrná
vyrovnávací platba

31. Jestliže je podnik pověřen poskytováním několika
SOHZ, protože se liší jejich zadávací orgány nebo
povaha SOHZ, musí být ve vnitropodnikovém
účetnictví možno ověřit, zda na úrovni žádné SOHZ
nedošlo k vyplacení nadměrné vyrovnávací platby.
45. Jestliže byla danému podniku udělena zvláštní
nebo výhradní práva spojená s jinými činnostmi než
se SOHZ, na kterou je udělena podpora, a tyto
činnosti vytvářejí zisk nad rámec přiměřeného zisku,
nebo jestliže tento podnik požívá jiných výhod
udělených státem, musí být bez ohledu na jejich
klasifikaci pro účely čl. 107 odst. 1 Smlouvy tato práva
a tyto výhody připočteny k příjmům podniku. Přiměřený
zisk z činností, pro něž má podnik zvláštní nebo
výhradní práva, musí být vyhodnocen z perspektivy
ex ante s ohledem na riziko, nebo nepřítomnost rizika,
které daný podnik podstupuje. Při tomto hodnocení
se musí rovněž přihlížet k pobídkám ke zvýšení
efektivity, které členský stát zavedl ve vztahu k
poskytování daných služeb.

Nevztahuje se

Formulace je obdobná dikci uvedené v Rozhodnutí SGEI (2011). Obsahuje však
doplnění ve vztahu k riziku souvisejícímu se zvláštním či výhradní právem
poskytovatele a ve vztahu k pobídkovým kritériím.

46. Členský stát může rozhodnout, že zisky z činností
mimo rozsah SOHZ, zejména z činností, které
využívají infrastrukturu nezbytnou k poskytování
SOHZ, musí být zcela nebo částečně přiděleny
na financování SOHZ.

Nevztahuje se

Neexistuje podstatný rozdíl oproti Rozhodnutí SGEI (2011) anebo Rámci SGEI
(2005).

47. Nadměrnou vyrovnávací platbou by se měla
rozumět vyrovnávací platba, kterou podnik obdržel
nad částku podpory vymezenou v odstavci 21 během
celé doby trvání smlouvy. Jak bylo uvedeno
v odstavcích 39 až 42, přebytek, který vyplynul
z neočekávaně vysokého nárůstu efektivity, si může
podnik ponechat jako dodatečný přiměřený zisk, jak je
stanoveno v pověřovacím aktu [23].

Nevztahuje se

Oproti Rozhodnutí (2011) existují tyto rozdíly:

48. Nadměrná vyrovnávací platba není nezbytná k
poskytování služby obecného hospodářského zájmu, a
proto představuje neslučitelnou státní podporu.

Nevztahuje se

Formulace je jiná než v případě Rozhodnutí SGEI (2011) z důvodu jiného přístup
Komise k Rámci SGEI (2011); dovolené jsou jen nutné (nezbytné) veřejné
podpory. Právní důsledky jsou však shodné.

49. Členské státy musí zajistit, že vyrovnávací platba
udělená za poskytování služby obecného
hospodářského zájmu splňuje požadavky stanovené
v tomto sdělení, zejména skutečnost, že podniky
nedostávají vyrovnávací platby, které jsou vyšší než

Nevztahuje se

Ustanovení je obdobné ustanovení obsaženém v Rozhodnutí SGEI (2011), včetně
nutnosti prokázat soulad na vyžádání ze strany Komise. Četnost kontrol je však
v některých případech větší; musí být prováděny každé dva roky v případě podpor
„udělených jiným způsobem než na základě veřejného výběrového řízení se
zveřejněním“. Více, viz komentář k čl. 6 odst. 1 Rozhodnutí SGEI (2011) v Příloze

• relevantní časový horizont je celá doba trvání smlouvy (nejsou žádná pravidla
z hlediska přenosu nadměrných vyrovnávacích plateb meziročně); a
• „přebytek, který vyplynul z neočekávaně vysokého nárůstu efektivity, si může
podnik ponechat jako dodatečný přiměřený zisk“ pokud pověřovací akt to
předvídá.
Kontrola výše vyrovnávací platby dle Rámce SGEI (2011) je v zásadě náročnější,
než podle Rozhodnutí SGEI (2011).
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č. 1 (Posouzení dopadu Rozhodnutí SGEI (2011)) této Studie.

částka stanovená podle požadavků stanovených v této
části. Na žádost Komise tuto skutečnost musí doložit.
Musí provádět pravidelné kontroly nebo zajistit
provádění takových kontrol na konci doby pověření a
v každém případě v intervalech nepřesahujících tři
roky. V případě podpor udělených jiným způsobem
než na základě veřejného výběrového řízení se
zveřejněním [24] by se kontroly za běžných okolností
měly provádět alespoň každé dva roky.

2.9

Dodatečné
požadavky, které
mohou být
nezbytné pro to,
aby rozvoj obchodu
nebyl ovlivněn v
míře, která by byla
v rozporu se zájmy
Unie

50. Jestliže členský stát předem stanovil pevnou
úroveň vyrovnávací platby, která řádně předpokládá a
začleňuje nárůst efektivity, jež lze od poskytovatele
veřejné služby očekávat během doby trvání pověření,
na základě správného rozložení nákladů a příjmů a
rozumných očekávání popsaných v této části, spočívá
kontrola nadměrné vyrovnávací platby v zásadě v tom,
že se ověří, zda úroveň zisku, k němuž je poskytovatel
oprávněn podle pověřovacího aktu, je skutečně
přiměřená z pohledu ex ante.

Nevztahuje se

Toto ustanovení v případě přidělení podpor formou pevné výše vyrovnávací platby
ex ante omezuje kontrolu na zkoumání přiměřenosti úrovně zisku ex ante, což
představuje velmi užitečné upřesnění.

51. Požadavky stanovené v oddílech 2.1 až 2.8
obvykle dostačují k zajištění toho, že podpora
nenarušuje hospodářskou soutěž způsobem, který by
byl v rozporu se zájmy Unie.

Nevztahuje se

Toto ustanovení dává možnost Komisi stanovit další dodatečné podmínky v rámci
notifikačních procesu veřejné podpory v režimu podle Rámce SGEI (2011). Další
odstavce 52 až 59 ukazují úvahy Komise o aplikovatelnosti takových dodatečných
podmínek.

52. Je však možné, že za určitých výjimečných
okolností by nemuselo být vyřešeno vážné narušení
hospodářské soutěže na vnitřním trhu a podpora by
mohla narušit obchod v rozsahu, který by byl v rozporu
se zájmem Unie.

Nevztahuje se

---------------------

53. V takovém případě Komise posoudí, zda by se toto
narušení obchodu dalo zmírnit, kdyby členským
státům uložila podmínky nebo si od nich vyžádala
závazky.

Nevztahuje se

---------------------

54. Neočekává se, že by k vážným narušením
hospodářské soutěže, která by byla v rozporu
se zájmy Unie, docházelo jindy, než za výjimečných
okolností. Komise se těmito narušeními zabývá pouze
v případech, kdy má podpora výrazné nepříznivé

Nevztahuje se

---------------------

V podmínkách sociálních služeb v ČR se zdá však být nepravděpodobné, že by
MPSV (či jiný orgán) mohl takovou kontrolu provést bez podstatné práce na tvorbě
potřebného metodického postupu.

12

Posouzení dopadů nové legislativy EU v oblasti veřejné podpory službám obecného hospodářského zájmu na pravidla financování sociálních služeb
v České republice
účinky na další členské státy a fungování vnitřního
trhu, například proto, že podnikům ve významných
hospodářských odvětvích brání v dosažení takové
rozsahu činností, který je nezbytný pro jejich efektivní
fungování.
55. Hospodářská soutěž může být takto narušena
například v případě, kdy trvání pověření nelze
odůvodnit objektivními kritérii (například potřebou
amortizovat nepřevoditelná fixní aktiva), nebo
v případě, kdy se pověření skládá z balíčku úkolů
(obvykle za podmínky, že by jednotlivá pověření
nevedla ke ztrátě přínosu pro společnost ani by
nezvýšila náklady na poskytování služeb). Komise by
v takovém případě posoudila, zda by táž veřejná
služba mohla být stejně dobře poskytována
způsobem, který by méně narušoval hospodářskou
soutěž, například vydáním méně rozsáhlého pověření,
ať už jde o dobu nebo rozsah, nebo vydáním několika
samostatných pověření.

Nevztahuje se

---------------------

56. Další situace, která by mohla vyžadovat
podrobnější hodnocení, by nastala, kdyby členský stát
bez uspořádání soutěžního výběrového řízení pověřil
veřejného poskytovatele služeb poskytováním SOHZ
na nevyhrazeném trhu, na němž jsou podobné služby
již poskytovány nebo lze očekávat, že budou v blízké
budoucnosti poskytovány, i bez SOHZ. Nepříznivé
účinky na vývoj obchodu mohou být výraznější
v případě, že bude SOHZ nabízena za cenu, která
bude nižší než náklady současných nebo
potenciálních poskytovatelů, takže způsobí uzavření
trhu. Komise, která bude plně respektovat široký
prostor členského státu k vlastnímu vymezení SOHZ,
pak může vyžadovat změny, například v udělení
podpory, pokud bude moci dostatečným způsobem
prokázat, že by bylo možné tutéž SOHZ poskytovat
za rovnocenných podmínek pro uživatele způsobem,
který by méně narušoval hospodářskou soutěž a byl
by pro stát méně nákladný.

Nevztahuje se

---------------------

57. Podrobnější posouzení se provádí rovněž
v případě, že pověření závazkem poskytovat službu je
spojeno se zvláštními nebo výhradními právy, která
omezují hospodářskou soutěž na vnitřním trhu v
rozsahu, který je v rozporu se zájmy Unie. Přestože se

Nevztahuje se

---------------------
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při posuzování takového případu vychází primárně
z čl. 106 odst. 1 Smlouvy, nelze slučitelnost státní
podpory potvrdit v případě, kdy výhradní práva
poskytují výhody, které nebylo možno řádně
vyhodnotit, vyčíslit nebo ocenit podle metodik
pro výpočet čistých nákladů na SOHZ popsaných v
části 2.8.

2.10

Transparentnost

58. Komise bude rovněž věnovat pozornost situacím,
kdy podpora podniku umožňuje financovat vytvoření
nebo využití infrastruktury, kterou nelze reprodukovat,
a umožňuje mu uzavřít trh, na němž se SOHZ
poskytuje, nebo příslušné související trhy. V takovém
případě může být vhodné požadovat, aby soutěžitelé
získali bez diskriminace a za vhodných podmínek
spravedlivý přístup k této infrastruktuře.

Nevztahuje se

---------------------

59. Jestliže narušení hospodářské soutěže vyplývá
z pověření, které brání efektivnímu uplatňování nebo
vynucování právních předpisů Unie zaměřených
na ochranu řádného fungování vnitřního trhu, Komise
posoudí, zda by veřejná služba nemohla být stejně
dobře poskytována způsobem, který by méně
narušoval hospodářskou soutěž, například na základě
plného uplatňování odvětvových předpisů Unie.

Nevztahuje se

---------------------

60. U každé vyrovnávací platby za SOHZ, která spadá
do rámce tohoto sdělení, musí příslušný členský stát
zveřejnit na internetu nebo jiným vhodným způsobem
následující informace:

Nevztahuje se

Toto ustanovení je rozšířením požadavků stanovených v čl. 7 Rozhodnutí SGEI
(2011). Více, viz komentář k čl. 7 Rozhodnutí SGEI (2011) v Příloze č. 1
(Posouzení dopadu Rozhodnutí SGEI (2011)) této Studie.

a) výsledky veřejné konzultace nebo jiných příslušných
nástrojů uvedených v odstavci 14;
b) náplň a délku trvání závazků veřejné služby;
c) o který podnik a případně o které území se jedná;
d) částku podpory udělenou danému podniku za rok.
2.11

Podpora, která
splňuje podmínky
stanovené v čl. 2
odst. 1 rozhodnutí
2012/21/EU

61. Zásady stanovené v odstavcích 14, 19, 20, 24, 39,
51 až 59 a odst. 60 písm. a) se nepoužijí na podporu,
která splňuje podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1
rozhodnutí 2012/21/EU.

Nevztahuje se

---------------------

3

Podávání zpráv a
hodnocení

62. Členské státy podají Komisi každé dva roky zprávu
o dodržování tohoto sdělení. Zprávy musí obsahovat
přehled používání tohoto sdělení na různé sektory

Nevztahuje se

Toto ustanovení je rozšířením požadavků stanovených v čl. 8 Rozhodnutí SGEI
(2011). Více, viz komentář k čl. 8 Rozhodnutí SGEI (2011) v Příloze č. 1
(Posouzení dopadu Rozhodnutí SGEI (2011)) této Studie.
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poskytovatelů služeb, včetně následujících údajů:
a) popis používání zásad stanovených v tomto sdělení
na služby, které spadají do jeho oblasti působnosti,
včetně interně vykonávaných činností;
b) celková částka podpor přidělených podnikům, které
spadají do oblasti působnosti tohoto sdělení,
rozepsaná podle hospodářských odvětví, v nichž
příjemci působí;
c) údaje o tom, zda a u jakého konkrétního typu služby
vyvolalo používání zásad stanovených v tomto sdělení
problémy nebo stížnosti třetích stran; a
d) jakékoli další informace o používání zásad
stanovených v tomto sdělení, které si Komise vyžádá
a které upřesní včas před lhůtou pro předložení
zprávy.
První zpráva bude předložena do 30. června 2014.

4

Podmínky a
povinnost i
připojené k
Rozhodnutí

63. Kromě toho, v souladu s požadavky nařízení Rady
(ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se
stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES
[25] (nyní článku 108 Smlouvy) a nařízením Komise
(ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se
provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se
stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES
[26], musí členské státy předkládat Komisi výroční
zprávy o podpoře udělené v návaznosti na rozhodnutí
Komise založeném na tomto sdělení.

Nevztahuje se

Tyto doplňkové (výroční) zprávy na ročním základě bude muset členský stát pouze
„v návaznosti na rozhodnutí Komise založeném na tomto sdělení.“, tj. v situaci a
pro případy, kdy Komise rozhodné pozitivně o individuální notifikaci dle tohoto
Rámce SGEI (2011).

64. Zprávy budou zveřejněny na internetových
stránkách Komise.

Nevztahuje se

---------------------

65. Komise hodlá provést přezkum tohoto sdělení
do 31. ledna 2017.

Nevztahuje se

Komise tedy předpokládá, že nejpozději do konce roku 2017 přezkoumá toto
rozhodnutí, což je o rok dříve než maximální platnost Nařízení SGEI de minimis.

66. Podle čl. 7 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 659/1999
může Komise připojit ke kladnému rozhodnutí
podmínky, za kterých může být podpora považována
za slučitelnou s vnitřním trhem, a může stanovit
povinnosti pro umožnění kontroly plnění rozhodnutí.
V oblasti služeb obecného hospodářského zájmu
mohou být zapotřebí podmínky a povinnosti zaručující
zejména to, že podpora udělená dotyčným podnikům
nevede k nežádoucímu narušení hospodářské soutěže
a obchodu na vnitřním trhu. V této souvislosti může být
podle konkrétní situace jednotlivých služeb obecného

Nevztahuje se

V tomto ustanovení si Komise vyhrazuje v pozitivním rozhodnutí podle tohoto
Rámce SGEI (2011) připojit další dodatečné podmínky, zejména ve vztahu
k podávání pravidelných zpráv či jiných povinností.
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hospodářského zájmu nutné stanovit povinnost
podávání pravidelných zpráv či jiné povinnosti.
5

6

Použití

Vhodná opatření

67. Komise použije ustanovení tohoto sdělení od 31.
ledna 2012.

Nevztahuje se

---------------------

68. Komise použije zásady stanovené v tomto sdělení
na všechny návrhy podpory, které jí byly oznámeny, a
rozhodne o těchto návrzích podle těchto zásad, a to i
u návrhů, které byly oznámeny před 31. lednem 2012.

Nevztahuje se

---------------------

69. Komise použije zásady stanovené v tomto sdělení
na protiprávní podporu, o které rozhodne po 31. lednu
2012, i když byla podpora udělena před tímto datem.
Pokud však byla podpora udělena před 31. lednem
2012, nepoužijí se zásady stanovené v odstavcích 14,
19, 20, 24, 39 a 60.

Nevztahuje se

Toto ustanovení je důležité zejména v tom ohledu, že protiprávní podpory
poskytnuté před 31. lednem 2012, budou posuzovány (bez použití odstavců 14,
19, 20, 24, 39 a 60) již podle Rámce SGEI (2011), tedy podle přísnějšího režimu
než platil dle standardu Rámce SGEI (2005).

70. Komise navrhuje jako vhodná opatření pro účely
čl. 108 odst. 1 Smlouvy, že členské státy do 31. ledna
2013 zveřejní seznam stávajících režimů podpory
týkajících se vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby, která musí být uvedena do souladu s tímto
sdělením, a že do 31. ledna 2014 uvedou tyto režimy
podpory do souladu s tímto sdělením.

Nevztahuje se

---------------------

71. Členské státy by měly Komisi do 29. února 2012
potvrdit, zda souhlasí s navrhovanými vhodnými
opatřeními. Pokud se dotyčný stát nevyjádří, bude mít
Komise za to, že s návrhem nesouhlasí.

Nevztahuje se

---------------------

[1] Rozsudky ve věcech C-280/00 Altmark Trans
GmbH a Regierungspräsidium Magdeburg v.
Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Altmark), Sb.
rozh. 2003, s. I-7747 a spojené věci C-34/01 až C38/01 Enirisorse SpA v. Ministero delle Finanze, Sb.
rozh. 2003, s. I-14243.
[2] Soudní dvůr ve svém rozsudku ve věci Altmark
konstatoval, že vyrovnávací platba za závazek veřejné
služby nepředstavuje státní podporu, jsou-li splněna
čtyři kumulativní kritéria. Za prvé, podnik-příjemce
musí být skutečně pověřen plněním povinností veřejné
služby a tyto povinnosti musí být jasně definovány.
Za druhé, parametry, na jejichž základě je vyrovnání
vypočteno, musí být předem stanoveny objektivním a
transparentním způsobem. Za třetí, vyrovnání nemůže
přesahovat meze toho, co je nezbytné k pokrytí všech
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nebo části nákladů vynaložených k plnění povinností
veřejné služby se zohledněním příjmů, které se k nim
vztahují, jakož i zisku, který je přiměřený k plnění
těchto povinností. Za čtvrté, není-li výběr podniku,
který má být pověřen plněním povinností veřejné
služby, v konkrétním případě učiněn v rámci řízení
o zadání veřejné zakázky umožňujícího vybrat
zájemce schopného poskytovat tyto služby
za nejmenších nákladů pro společnost, musí být
úroveň nutného vyrovnání určena na základě analýzy
nákladů, které by vynaložil průměrný podnik, správně
řízený a vybavený přiměřenými prostředky.
[3] Viz strana 23 v tomto čísle Úředního věstníku.
[4] Viz strana 4 v tomto čísle Úředního věstníku.
[5] Úř. věst. L 7, 11.1.2012, s. 3.
[6] Úř. věst. L 7, 11.1.2012.
[7] Úř. věst. C 297, 29.11.2005, s. 4.
[8] Úř. věst. C 257, 27.10.2009, s. 1.
[9] Úř. věst. C 244, 1.10.2004, s. 2.
[10] Úř. věst. L 318, 17.11.2006, s. 17.
[11] Směrnice 2006/111/ES o zprůhlednění finančních
vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a
o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků.
[12] V této souvislosti se čistými náklady rozumějí čisté
náklady uvedené v odstavci 25 nebo náklady
po odečtení příjmů, pokud nelze použít metodiku
čistých ušetřených nákladů.
[13] Veřejné zdroje informací, úrovně nákladů
poskytovatele SOHZ v minulosti, úrovně nákladů
konkurentů, obchodní plány, zprávy příslušného
odvětví atd.
[14] Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51.
[15] Úř. věst. L 15, 21.1.1998, s. 14.
[16] Ve věci Chronopost (spojené věci C-83/01 P, C93/01 P a C-94/01 P, Chronopost SA, Sb. rozh. 2003,
s. I-6993) Evropský soudní dvůr odkazoval na "obvyklé
tržní podmínky": "Jelikož není možné srovnat situaci
podniku La Poste se situací soukromé skupiny
podniků nepůsobících ve vyhrazeném odvětví, musí
být "obvyklé tržní podmínky", které jsou nutně
hypotetické, posouzeny s ohledem na dostupné
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objektivní a ověřitelné skutečnosti".
[17] Přiměřený zisk se hodnotí z perspektivy ex ante
(na základě očekávaných zisků spíše než skutečných
zisků), aby se nesnižovaly pobídky podniků dosahovat
při provozování činností mimo rámec SOHZ úspor
z důvodu vyšší efektivity.
[18] Mírou návratnosti kapitálu se zde rozumí vnitřní
míra návratnosti (IRR), kterou podnik získá z
investovaného kapitálu během trvání projektu, tedy
IRR / peněžní toky zakázky.
[19] V jakémkoli daném roce je účetní ukazatel
návratnosti vlastního kapitálu (ROE) vymezen jako
zisky před úroky a zdaněním (EBIT) /vlastní kapitál za
daný rok. Průměrná roční míra návratnosti by se měla
vypočítat za dobu trvání pověření použitím diskontního
faktoru, buď kapitálovými náklady podniky nebo
sazbou stanovenou sdělením Komise o referenční
sazbě, podle toho, co je vhodnější.
[20] Swapovou sazbou se rozumí nejdelší doba
splatnosti, která se rovná mezibankovní nabídkové
sazbě (IBOR). Na finančních trzích se používá jako
referenční sazba pro stanovení míry financování.
[21] Cílem přirážky 100 bazických bodů je mimo jiné
vyvážit riziko likvidity související se skutečností, že
poskytovatel SOHZ, který investuje kapitál na základě
smlouvy o SOHZ, tento kapitál zavazuje na celou dobu
trvání pověřovacího aktu a nebude svůj podíl moci
prodat tak rychle a s tak nízkými náklady jako
v případě běžného aktiva bez rizika likvidity.
[22] Například porovnáním návratnosti s průměrnými
váženými kapitálovými náklady (WACC) podniku
ve vztahu k dané činnosti nebo s průměrnou
návratností kapitálu v daném odvětví v posledních
letech, s ohledem na to, zda lze historické údaje využít
jako vhodný ukazatel pro výhledy do budoucnosti.
[23] Podobně schodek, který vznikne v důsledku
nižšího nárůstu efektivity, než se očekávalo, by měl
částečně nést podnik, je-li to stanoveno v pověřovacím
aktu.
[24] Například podpory udělené v souvislosti
s interními smlouvami, koncesemi bez konkurenčního
přidělení nebo řízení pro zadání veřejné zakázky
bez předchozího zveřejnění.
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[25] Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1.
[26] Úř. věst. L 140, 30.4.2004, s. 1.
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