Kontrolní list pro výkon řídící kontroly dle čl. 13 – veřejná podpora malého rozsahu
- k vyplňování kontrolních listů v rámci výkonu řídící kontroly dle čl. 13 v souladu s normami EU
Operační program:
Číslo kontroly:
Kontrolované období:
Číslo projektu:
Oblast:
Veřejná podpora

Otázka

1. Určete, pod kterou z následujících situací lze
Oddíl 1
Nařízení Komise (ES) č. projekt podřadit:
(níže uvedený seznam není vyčerpávající.
1998/2006
Povšimněte si např., že existuje nařízení o
všeobecné blokové výjimce (nařízení Komise
(ES) č. 800/2008 - „GBER“, Úřední věstník EU
L214, 9.8.2008), které je použitelné mj. pro
podporu v oblasti životního prostředí, podporu
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, a pro
regionální podporu. Dokumentace o veřejné
podpoře, které je nutné věnovat pozornost:
Pravidla pro ochranu životního prostředí
(Úřední věstník EU C82, 1.4.2008), Rámcová
pravidla Společenství pro výzkum a vývoj a
inovace (Úřední věstník EU C323, 30.12.2006)
1. a) Je projekt mimo působnost GBER a „de
minimis“? Pokud ano, musí být oznámen.
Pak přejděte k oddílu 2

ANO

NE

Poznámka
/ uveďte
Není
Nelze V případě podrobně
relevantní plně NE popište způsob
ověřit nedostatek ověření

Odkaz na
důkazní
podklady

1. b) Obsahují opatření režimy podpory „de
minimis“? (celková částka (všechny režimy)
podpory poskytnutá příslušnému podniku
nesmí přesáhnout 200 000 EUR v kterémkoli
období tří fiskálních let; pozor: 100 000 EUR
v odvětví silniční dopravy)
Pak přejděte ke kontrolnímu listu pro výkon
auditu operací – „de minimis“ – veřejná
podpora malého rozsahu
.
1. c) Obsahují opatření podporu pro malé a
střední podniky (dále také „MSP“) s odkazem
na nařízení Komise (ES) č. 70/2001 (použitelné
do 30.6.2008)? Pak přejděte k oddílu 3.
Obsahují opatření podporu pro MSP s odkazem
na nařízení Komise (ES) č. 800/2008 – GBER
(účinné od 29.8.2008)?
Pak přejděte k oddílu 4.
1. d) Obsahují opatření režimy „investiční
regionální podpory“ dle nařízení Komise (ES)
č. 1628/2006 – použitelné do 30.6.2008?
Pak přejděte k oddílu 5.
Obsahují opatření režimy „investiční regionální
podpory“ dle nařízení Komise (ES) č. 800/2008
(účinné od 29.8.2008)?
Pak přejděte k oddílu 6.
1. e) Pokud nemůžete identifikovat právní
základ poskytnuté podpory, nebo si nejste jisti
maximální částkou podpory, která může být
poskytnuta danému podniku, předložte případ
prostřednictvím emailu DG Comp (dopis
generálnímu řediteli DG Comp panu
Italianerovi)
Oddíl 2
Oznámené režimy
podpory
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Čl. 60 písm. h) nařízení
Rady (ES) č. 1083/2006,
čl. 108 SFEU (Smlouva
o fungování Evropské
unie)
Čl. 108 odst. 3 SFEU a
čl. 3 nařízení č.
659/1999
Čl. 78 nařízení č.
1083/2006

2.1 Je použitý režim podpory v souladu
s režimem oznámeným a schváleným EK?
Posuďte na základě relevantních dokumentů.
Věnujte pozornost podmínkám, které EK může
stanovit ve svém schválení.
2.2 Pokud byl použitý režim upraven co do
názvu, povahy, časového nastavení atd.,
schválila Komise úpravu a došlo k adekvátní
úpravě OP?
2.3 Je veřejná podpora poskytnutá pro projekt
v souladu se režimem deklarovaným jako
„používaný“, pokud jde o:
2.3 a) míru přispěvku/intenzitu podpory
(celková veřejná podpora včetně ERDF)
2.3 b) region
2.3 c) podmínky (příklady: přijímání
zaměstnanců, minimální soukromý příspěvek,
nezpůsobilost výdajů před schválením žádosti o
příspěvek,…)?
Specifikujte všechny podmínky režimu ve Vašem
auditním spisu a způsob jejich ověření.
Mějte na paměti, že podpora podněcující vývoz
v rámci EU a provozní výdaje nemohou být
běžně subvencovány.
2.4 Byly platby učiněny teprve až po
rozhodnutí Komise o schválení režimu
podpory?

Čl. 258 SFEU

2.5 Došlo k pozastavení platby v případě, že
EK zaslala dopis o protiprávním jednání
(infringement letter)?

Oddíl 3
Bloková výjimka pro
MSP
Nařízení Komise (ES) č.

3

364/2004
Nařízení Komise (ES) č.
70/2001 použitelné do
30.6.2008, od 1.7.2008
použitelné nařízení
Komise (ES) č.
800/2008
3.1 Obsahuje režim podpory výslovný odkaz na
nařízení Komise (ES) č. 70/2001 nebo na
nařízení Komise (ES) č. 800/2008 (na název a
referenční číslo v Úředním věstníku EU)?
3.2 Můžete potvrdit, že se podpora

3.2 a) nevztahuje na činnosti spojené
s produkcí, zpracováním a uváděním na trh
zemědělských produktů (od 1.1.2007 se
nicméně na podniky působící v produkci
zemědělských produktů vztahuje zvláštní
nařízení Komise (ES) č. 1857/2006)?
3.2 b) nevztahuje na činnosti spojené
s vývozem?
3.2 c) neváže k povinnosti užít domácích
produktů na úkor dovážených produktů?
3.3 Splňuje společnost, které je podpora
poskytnuta všechny požadavky definice MSP:
Podpora poskytnutá po 1.1.2005 (Doporučení
2003/361/EC)
- zaměstnává méně než 250 zaměstnanců
- vykazuje roční obrat do 50 milionů EUR,
případně celkovou roční bilanční sumu,
nepřesahující 43 milionů EUR
- není vlastněn z 25 % či z více procent jiným
subjektem, který není MSP (zkontrolujte
podílníky/akcionáře, pokud jiný subjekt vlastní
více než z 25 %, získejte nezbytnou
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dokumentaci k potvrzení, že tento subjekt není
MSP)
!! Údaje týkající se partnerských podniků a
propojených podniků (sesterské společnosti,
pobočky) musejí být brány v úvahu při
kalkulaci počtu zaměstnanců a ročního obratu
nebo celkové roční bilanční rozvahy.
3.4 Pokud jde o investice do hmotných a
nehmotných aktiv, potvrďte, že jsou splněny
následující požadavky:
3.4 a) hrubá míra podpory nepřekračuje 15% v
případě malých podniků a 7,5% v případě
středních podniků.
3.4 b) v případě, že se jedná o investice v
regionech, které splňují podmínky pro
poskytnutí regionální podpory, míra podpory
(veškerá veřejná podpora:celostátní, EU,
regionální, místní) nepřekračuje strop
regionální podpory investic stanovený v mapě
schválené Komisí pro ČR o více než:
- 10 hrubých procentních bodů v regionech, na
které se vztahuje čl. 87 odst. 3 písm. c)
Smlouvy o ES/čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU –
regiony na úrovni NUTS II s HDP na obyvatele
nižším než 75 % průměru HDP EU, pokud
celková čistá míra podpory nepřesáhne 30 %,
-15 hrubých procentních bodů v regionech, na
které se vztahuje čl. 87 odst. 3 písm. a)
Smlouvy o ES/čl. 107 odst. 3 písm. a) SFEU –
problémové oblasti vymezené na základě
národních ukazatelů navržených členskými
státy, pokud celková čistá míra podpory
nepřesáhne 75 %?
3.4 c) Můžete potvrdit, že způsobilé náklady
nezahrnují dopravní prostředky a dopravní
zařízení (netýká se železničního vozového
parku)?
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3.4 d) Můžete potvrdit, že byly splněny
následující podmínky uplatnění vyšších stropů
regionální podpory:
- investice se udrží v příslušném regionu
nejméně pět let
- podíl příjemce na financování investice je
minimálně 25 %.
3. 5 Jsou splněny následující podmínky v
případě, že je podpora poskytována pro
poradenské a jiné služby a činnosti:
3.5 a1) u služeb poskytnutých externími
poradci hrubá podpora nepřekročila 50%
nákladů na tyto služby?
3.5 a2) Můžete potvrdit, že uvedené služby
nemají charakter stálé nebo pravidelné činnosti
ani nesouvisejí s obvyklými provozními
náklady podniku na služby jako například
běžné daňové poradenství, pravidelné právní
služby
nebo reklama?
3.5 b1) Nepřekročila hrubá podpora účasti na
veletrzích a výstavách 50 % zvýšených
nákladů vynaložených na pronájem, zřízení a
provoz stánku?
3.5 b2) Můžete potvrdit, že se výdaje vztahují
pouze k první účasti podniku na daném veletrhu
nebo výstavě?
3.6 Můžete v případě podpory pro výzkum a
vývoj, na studie technické proveditelnosti a na
náklady patentování potvrdit, že
3.6 a) za způsobilé náklady jsou považovány
náklady uvedené v nařízení Komise (ES) č.
364/2004:
3.6 a1) osobní náklady, náklady na nástroje a
vybavení v rozsahu a po dobu, kdy jsou
využívány pro výzkumný projekt, náklady na
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budovy a pozemky v rozsahu a po dobu, kdy
jsou používány pro výzkumný projekt, náklady
na konzultační a rovnocenné služby
(maximálně do výše 70 % celkových
způsobilých nákladů na projekt), režijní
náklady, ostatní provozní výdaje
3.6. a2) veškeré náklady, které vzniknou do
doby udělení práv v prvním právním řízení,
náklady na překlady a další náklady, které
vzniknou v souvislosti se získáváním práva,
náklady, které vzniknou v souvislosti s
obhajováním platnosti práva
3.6 b) míra podpory je v souladu se stropem
upraveným nařízením Komise (ES) č. 364/2004
na základě druhu výzkumné činnosti (je třeba
zjistit – při smíšení činností se ujistěte, že
vážení je vhodné a přiměřené)
- základní výzkum (100%)
- aplikovaný výzkum (60%) (maximálně
75%+10) a
- předvýrobní vývoj (35%) (maximálně
50%+10)
Možná navýšení maximální míry podpory:
+10 hrubých procentních bodů v regionech, na
které se vztahuje čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy
o Evropském společenství/čl. 107 odst. 3 písm.
a) SFEU
+5 hrubých procentních bodů v regionech, na
které se vztahuje čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy
o Evropském společenství/ čl. 107 odst. 3 písm.
c) SFEU
+15 hrubých procentních bodů v případě, že
cílem projektu je provádění výzkumu s
potenciálním využitím výsledků v různých
odvětvích
Maximální míra podpory může být navýšena o
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10 procentních bodů (při splnění jedné ze tří
podmínek: projekt spočívá v účinné
přeshraniční spolupráci; projekt zahrnuje
účinnou spolupráci mezi podnikem a veřejným
výzkumným orgánem; výsledky projektu jsou
veřejně šířeny).
3.7 Můžete potvrdit, že následující hranice byly
dodrženy (pokud nemůžete, nejedná se o
výjimku dle tohoto nařízení):
!! Použití zvláštních pravidel pro projekty
EUREKA (viz nařízení Komise (ES) č.
364/2004)
3.7 a) celková výše způsobilých nákladů celého
projektu je pod 25 miliony EUR a
3.7 a1) v regionech, které nesplňují podmínky
pro poskytnutí regionální podpory, je hrubá
míra podpory pod 50 % stanoveného stropu
3.7 a2) v regionech, které splňují podmínky pro
poskytnutí regionální podpory, je čistá míra
podpory pod 50 % stropu čisté podpory
stanoveného v regionální mapě podpory pro
daný region
3.7 b) celková hrubá částka podpory je pod 15
miliony EUR (nebo pod 5 miliony EUR pro
výzkumné projekty)
Zákon č. 215/2004 Sb.,
o úpravě některých
vztahů v oblasti veřejné
podpory a o změně
zákona o podpoře
výzkumu a vývoje

3.8 Postupovalo se v rámci blokové výjimky
před začátkem provádění projektu v souladu
s vnitrostátním právním režimem?

3.9 Splňuje vyňatá podpora podmínku zákazu
kumulace s jinou veřejnou podporou ve smyslu
čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES/čl. 107 odst. 1
SFEU?
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Oddíl 4
Podpora pro MSP, na
kterou se vztahuje
nařízení Komise (ES)
č. 800/2008
4.1 Obsahuje režim podpory odkaz na nařízení
Komise (ES) č. 800/2008?

Čl. 8 nařízení Komise
(ES) č. 800/2008

4.2 Splňuje subjekt, kterému je podpora
poskytnuta, všechny požadavky na MSP?
- zaměstnává méně než 250 zaměstnanců
- vykazuje roční obrat do 50 milionů EUR,
případně celkovou roční bilanční sumu,
nepřesahující 43 milionů EUR
Kritéria se musejí použít na subjekt jako celek
(včetně poboček umístěných v jiných členských
státech a mimo EU).
4.3 Má podpora motivační účinek?
(ve smyslu toho, že příjemce před zahájením
prací na projektu nebo činnosti předložil žádost
o podporu orgánům ČR)
4.4 V případě, že se jedná o investiční podporu
a podporu zaměstnanosti:
a) nepřesahuje v případě malých podniků hrubá
intenzita podpory 20%?
b) nepřesahuje v případě středních podniků
hrubá intenzita podpory 10%?
4.5 V případě, že se jedná o podporu na
podnikání žen:
a) nepřesahuje v případě malých podniků hrubá
intenzita podpory 15%?
4.6 V případě, že jde o podporu na včasné
přizpůsobení se budoucím normám
Společenství:
a) nepřesahuje v případě malých podniků hrubá
intenzita podpory 15%?
b) nepřesahuje v případě středních podniků
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hrubá intenzita podpory 10%?

4.7 V případě, že jde o podporu na poradenské
služby a účast MSP na veletrzích:
a) nepřesahuje hrubá intenzita podpory 50%?
4.8 V případě, že jde o podporu na náklady
práv k průmyslovému vlastnictví:
a) nepřesahuje hrubá intenzita podpory 100% u
základního výzkumu?
b) nepřesahuje hrubá intenzita podpory 50% u
průmyslového výzkumu?
c) nepřesahuje hrubá intenzita podpory 25% u
experimentálního vývoje?
4.9 V případě, že se jedná o poradenské služby
a podpůrné služby v oblasti inovací:
a) nepřesahuje hrubá intenzita podpory 75%,
jestliže poskytovatel služeb nemá vnitrostátní
nebo evropskou certifikaci?
4.10 Potvrďte, že následující prahové hodnoty
jsou dodržovány (v případě, že ne, nejedná se o
výjimku dle nařízení Komise (ES) č.
800/2008):
4.10 a) hrubý grantový ekvivalent jednotlivé
podpory nepřesahuje 7,5 milionu EUR na
podnik a investiční projekt
4.10 b) u podpory MSP určené na účast na
veletrzích a pro podporu na poradenské služby
ve prospěch MSP nepřesahuje prahová hodnota
2 miliony EUR na podnik a projekt
4.10 c) u podpory na náklady práv
k průmyslovému vlastnictví nepřesahuje
prahová hodnota 5 milionů EUR na podnik a
projekt
4.10 d) u poradenských služeb a podpůrných
služeb v oblasti inovací nepřesáhla výše
podpory poskytnutá v kterémkoli období tří let
částku 200 000 EUR
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Oddíl 5
Bloková výjimka Režimy regionální
investiční podpory
5.1 Obsahuje režim podpory výslovný odkaz na
nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 (na název a
referenční číslo v Úředním věstníku EU)?
(použitelné do 26.8.2008)
5.2 Můžete s ohledem na působnost nařízení
potvrdit, že
5.2 a) se jedná o transparentní režim podpory?
Transparentní podpora: podpory, u kterých lze
přesně vypočítat hrubý ekvivalent podpory jako
procentuální vyjádření způsobilých výdajů ex
ante, aniž by bylo nutné provést posouzení rizik.
Veřejné půjčky jsou považovány za
transparentní, pokud jsou zajištěny obvyklým
způsobem a nenesou s sebou žádné neobvykle
vysoké riziko a má se tedy za to, že neobsahují
žádný prvek státní záruky.
Podpora ve formě veřejné účasti a podpora
poskytnutá formou opatření rizikového kapitálu
není považována za transparentní.
5.2 b) subjekt není činný v některém
z následujících odvětví: rybolov, akvakultura,
stavba lodí, uhelný a ocelářský průmysl,
odvětví syntetických vláken?
5.2 c) subjekt nevykonává některou z
následujících činností: primární výroba
zemědělských produktů uvedených v Příloze I
SFEU a zpracování a uvádění na trh
zemědělských výrobků, které nahrazují mléko a
mléčné výrobky?
5.2 d) nejde o podporu činností spojených
s vývozem a podporu podmiňující použití
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domácího zboží na úkor dováženého
zboží?
5.3 Můžete potvrdit, že podpora/režim
5.3 a) není zaměřen/a na určitá odvětví
hospodářské činnosti v rámci výroby nebo
služeb (kromě turismu)
5.3 b) neposkytuje provozní podporu?
5.3 c) neposkytuje jinou než investiční
podporu nebo podporu na poradenské služby?
5.3 d) není poskytována ve prospěch velkých
investičních projektů (pokud celková částka
podpory ze všech zdrojů přesáhne 75 %
maximální částky podpory, kterou by mohla
obdržet investice se způsobilými výdaji ve výši
100 milionů EUR)
5.3 e) není poskytnuta ve prospěch příjemce, na
kterého se vztahuje neprovedený příkaz k
vrácení podpory
5.3 f) není poskytnuta pro ad hoc podporu
(jinou než vyjmutou z oznamovací povinnosti)
5.4 Můžete potvrdit, že je subjekt situován
v oblasti způsobilé pro regionální podporu
(odkažte na mapu regionální podpory)?
5.5 Můžete potvrdit, že intenzita podpory
(celková částka veřejné podpory včetně ERDF)
zůstává pod horní hranicí schválenou pro
region (odkažte na mapu regionální podpory)?
Horní hranici lze zvýšit o 20 procentních bodů
v případě malých podniků. (zkontrolujte dle
definice MSP).
Horní hranici lze zvýšit o 10 procentních bodů
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u středních podniků.

5.6 Byla investice zachována alespoň po dobu
pěti let, resp. tří let v případě malých a
středních podniků?1
5.7 Dosahuje vlastní finanční příspěvek
subjektu (vlastními zdroji, nebo
prostřednictvím externího financování, a to ve
formě, která neobsahuje žádnou veřejnou
podporu) minimálně výše 25%?
5.8 Je podpora poskytnuta pouze na počáteční
investici?
Počáteční investice =
-investice do hmotného a nehmotného majetku
souvisejícího se založením nové provozovny,
rozšířením stávající provozovny, rozšířením
výrobního sortimentu provozovny o nové,
dodatečné výrobky nebo se zásadní změnou
celkového výrobního postupu stávající
provozovny
- nabytí kapitálového majetku přímo spojeného
s provozovnou, v případě, že provozovna byla
uzavřena nebo by byla uzavřena, pokud by
nedošlo k jejímu odkoupení, a tento majetek
odkoupil nezávislý investor
!! Pouhé nabytí akcií podniku se nepovažuje za
počáteční investici!!!
5.9 V případě nabytí nehmotného majetku
potvrďte, že

1

Pokud je kontrola vykonávána před uplynutím doby udržitelnosti, označte otázku jako nerelevantní.
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5.9 a) se nehmotný majetek používá výlučně
jen v provozovně, která je příjemcem regionální
podpory
5.9 b) se s nehmotným majetkem nakládá jako s
umořitelným aktivem (aktivní strana bilanční
sumy)
5.9 c) nehmotný majetek byl pořízen od třetích
stran za tržních podmínek
5.9 d) nehmotný majetek byl zaevidován na
straně aktiv podniku a zůstal v provozovně,
která je příjemcem regionální podpory, po dobu
nejméně pěti let (nebo tří let v případě malých a
středních podniků)
5.10 Byl nabytý majetek nový (nevztahuje se
na MSP a převzetí provozovny)?
5.11 Můžete potvrdit, že před zahájením prací
na projektu:
5.11 a) byla předložena projektová žádost?

5.11 b) orgán zodpovědný za správu režimu
písemně potvrdil, s výhradou konečného
výsledku podrobného prověření, že projekt
splňuje požadavky způsobilosti?
5.12 V případě, že je podpora vypočítávána
jako procento mzdových nákladů:
5.12 a) byla pracovní místa přímo vytvořena
prostřednictvím investičního projektu?
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5.12 b) došlo k vytvoření pracovních míst do tří
let od dokončení investice a každé pracovní místo
je/bude zachováno po dobu nejméně pěti let nebo
po dobu nejméně tří let u malých a středních
podniků?
Oddíl 6
Regionální podpora
6.1 Obsahuje režim podpory výslovný odkaz na
nařízení Komise (ES) č. 800/2008?
Čl. 8 nařízení č.
800/2008

6.2 Má podpora motivační účinek?
(v tom smyslu, že před zahájením prací na
projektu nebo činnosti příjemce předložil žádost o
podporu orgánům ČR)

6.3 Můžete s ohledem na působnost nařízení
Komise (ES) č. 800/2008 potvrdit, že jde o
Čl. 108 odst. 3 písm. a)
a písm. c) SFEU

6.3 a) investiční podporu

6.3 b) podporu pro nově založený podnik

6.3 c) provozní podporu pro zařízení
v oblastech způsobilých pro regionální podporu
6.4 Můžete potvrdit, že se podpora nebo režim

6.4 a) zvláště nezaměřuje na odvětví rybolovu?

6.4 b) zvláště nezaměřuje na uhelný průmysl?
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6.5 Můžete potvrdit, že je subjekt situován
v oblasti způsobilé pro regionální podporu
(odkažte na mapu regionální podpory)
6.6 Můžete potvrdit, že následující tři
požadavky jsou splněny?
6.6 a) nabytý majetek byl nový (nevztahuje se
na MSP)
6.6 b) zachování investice v regionu, kde se
podpora poskytuje alespoň po dobu pěti let,
nebo tří let v případě MSP
6.6 c) finanční příspěvek příjemce alespoň ve
výši 25% způsobilých nákladů
6.7 Je podpora poskytnuta pouze na počáteční
investici?
Počáteční investice =
-investice do hmotného a nehmotného majetku
souvisejícího se založením nové provozovny,
rozšířením stávající provozovny, rozšířením
výrobního sortimentu provozovny o nové,
dodatečné výrobky nebo se zásadní změnou
celkového výrobního postupu stávající
provozovny
- nabytí kapitálového majetku přímo spojeného
s provozovnou, v případě, že provozovna byla
uzavřena nebo by byla uzavřena, pokud by
nedošlo k jejímu odkoupení, a tento majetek
odkoupil nezávislý investor
!! Pouhé nabytí akcií podniku se nepovažuje za
počáteční investici.!!!
6.8 V případě nabytí nehmotného majetku
potvrďte, že
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6.8 a) se nehmotný majetek používá výlučně
jen v provozovně, která je příjemcem regionální
podpory
6.8 b) se s nehmotným majetkem nakládá jako s
umořitelným aktivem (aktivní strana bilanční
sumy)
6.8 c) nehmotný majetek byl pořízen od třetích
stran za tržních podmínek
6.8 d) nehmotný majetek byl zaevidován na
straně aktiv podniku a zůstal v provozovně,
která je příjemcem regionální podpory, po dobu
nejméně pěti let nebo tří let (v případě malých a
středních podniků)
6.9 Byl nabytý majetek nový (nevztahuje se na
MSP a převzetí provozovny)?
6.10 Můžete potvrdit, že před zahájením prací
na projektu:
6.10 a) byla předložena projektová žádost

6.10 b) orgán zodpovědný za správu režimu
písemně potvrdil, s výhradou konečného
výsledku podrobného prověření, že projekt
splňuje požadavky způsobilosti?
6.11 V případě, že je podpora vypočítávána
jako procento mzdových nákladů:
6.11 a) byla pracovní místa přímo vytvořena
prostřednictvím investičního projektu
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6.11 b) došlo k vytvoření pracovních míst do tří
let od dokončení investice a každé pracovní místo
je/bude zachováno po dobu nejméně pěti let nebo
po dobu nejméně tří let u malých a středních
podniků

Vypracoval:

Dne:

Podpis:

Supervize:

Dne:

Podpis:
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