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Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

 
č. 14/2009 EX 

 
Věc: Podpora de minimis 

 
V případě podpory malého rozsahu (podpory "de minimis") platí, že podpory poskytované v souladu s 
tímto pravidlem nemusí být Evropské komisi oznamovány a celková výše podpory de minimis 
poskytnutá jednomu subjektu nesmí v období tří let přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR (v 
odvětví silniční dopravy 100 000 EUR). Za tříleté období se považují fiskální roky, používané k daňovým 
účelům v příslušném členském státě. Toto tříleté období je nutno posuzovat individuálně u každého 
daňového subjektu, tedy budˇ jako kalendářní rok nebo hospodářský rok. Maximální částka 200 000 
EUR (v odvětví silniční dopravy 100 000 EUR) je pak součtem všech podpor povahy de minimis 
poskytnutých z národních veřejných zdrojů ČR nebo jiného členského státu EU nebo z finančních 
prostředků Evropské unie ve fiskálním roce poskytnutí podpory v rámci ROP Jihovýchod a dvou 
fiskálních letech tomuto roku předcházejících. Fiskálním/účetním obdobím je dle zákona o účetnictví 12 
po sobě jdoucích měsíců.  
 
Pro přepočet výše dotace, o kterou je žádáno do ROP JV, z Kč na eura (za účelem posouzení, zda je či 
není dodržen limit 200 000 eur) použije žadatel měsíční kurz platný k datu registrace projektu a 
stanovený na stránkách Evropské komise http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/. Pokud je projekt 
registrován a žádá v rámci podpory de minimis o částku dotace z veřejných zdrojů větší, než činí 
korunový ekvivalent 200 000 eur dle měsíčního kurzu platného k datu registrace projektu a stanoveného 
na stránkách Evropské komise, bude takovémuto projektu v procesu hodnocení snížena částka dotace 
přesunem poměrné části způsobilých výdajů do nezpůsobilých tak, aby požadovaná dotace 
nepřekračovala korunový ekvivalent 200 000 eur dle měsíčního kurzu platného k datu registrace projektu 
a stanoveného na stránkách Evropské komise.  
  
V případě, že bude projekt doporučen k financování v rámci ROP JV, bude při přípravě Smlouvy o 
poskytnutí dotace (dále jen Smlouvy) výše dotace přepočtena kurzem devizového trhu vyhlášeným 
Evropskou centrální bankou platným ke dni prvního poskytnutí veřejné podpory, tedy platného ke dni 
uzavření Smlouvy (tj. kurz vyhlášený v části C Úředního věstníku ES v den před posledním pracovním 
dnem v předchozím měsíci). V případě, že by přepočet požadované dotace kurzem platným v den 
podpisu Smlouvy překročil hranici maximálního limitu pro podporu de minimis, bude dotace ve Smlouvě 
relevantně snížena, aby byl limit dodržen. 
 
Podpora „de minimis“ je v souladu s Prováděcím dokumentem ROP JV využitelná pouze pro projekty 
podávané v oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu. 
 
Tento metodický pokyn nabývá účinností dnem 14. 12. 2009. 

 

V Brně dne 14. 12. 2009 

 

Ing. Artur Zatloukal 
vedoucí Odboru řízení ROP 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/

