Platnost od: 26.1.2010

Vážení žadatelé,
dovolujeme si vás tímto upozornit na nové povinnosti vyplývající z § 3a zákona č. 215/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého byl od 1. ledna 2010 zřízen Centrální registr
podpor malého rozsahu (de minimis) – dále “RDM“.
Cílem tohoto registru je vytvořit centrální systém pro evidenci podpor malého rozsahu
(de minimis) poskytnutých mj. na základě Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne
15. prosince 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis.
Poskytovatel podpory de minimis je v této souvislosti od 1. ledna 2010 povinen
do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory zaznamenat do centrálního registru údaje
o poskytnuté podpoře malého rozsahu a o jejím příjemci (v rozsahu vycházejícím z Vyhlášky
č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor de minimis). Den
poskytnutí podpory je vztažen ke dni nabytí účinnosti právního aktu (např. datum uzavření
smlouvy).
Zmiňované povinnosti se vztahují na všechny projekty OPPP a OPPI poskytující zvýhodněné
služby nebo zvýhodněné nájemné, a to vzhledem k tomu, že v případě majitelů a provozovatelů
VTP, PI, CTT a BAN je možné veškeré poskytnuté zvýhodnění udělovat pouze v podobě
podpory de minimis firem/příjemců těchto zvýhodnění. Z tohoto důvodu se poskytovatel musí
řídit pravidly a podmínkami Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o de minimis. V opačném
případě by toto zvýhodnění nebylo možné poskytovat.
Celková výše podpory de minimis poskytnuté jednomu subjektu/příjemci nesmí v rozhodném
období (tzn. v rámci současného a dvou předcházejících účetních období, resp. fiskálních let)
přesáhnout částku 200 000 EUR. Pro přepočet se použije přepočtový kurz platný v den
poskytnutí podpory de minimis vydaný Evropskou centrální bankou na internetových stránkách
<http://www.ecb.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html>.
Zvýhodnění je vyčísleno jako rozdíl mezi cenou běžnou na trhu a zvýhodněnou cenou.
Do 31. 12. 2009 se jednalo pouze o interní administraci mezi provozovatelem a zasídlenou
firmou/příjemcem zvýhodnění.
Mezi základní povinnosti poskytovatele zvýhodnění patří:
-

vyžádat si od příjemce čestné prohlášení v písemné či elektronické formě o všech podporách
de minimis obdržených v rozhodném období,

-

v právním aktu poskytnutí podpory de minimis upozornit příjemce na charakter podpory
de minimis, a to odkazem na nařízení, citací jeho názvu a jeho zveřejnění v Úředním
věstníku Evropské unie (tj. nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o
použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU
L 379/5 dne 28. 12. 2006),

-

v právním aktu poskytnutí podpory de minimis sdělit příjemci přesnou částku zamýšlené
podpory de minimis,

-

dotázat se příjemce (doporučujeme tento dotaz vznést již v rámci čestného prohlášení
o dosud jím obdržených podporách de minimis), jaké účetní období používá a v případě, že
aplikuje hospodářský rok, pak je nutné, aby zároveň vymezil začátek a konec svého

Verze_030908

1

Platnost od: 26.1.2010

hospodářského roku v rámci rozhodného období (tento údaj je povinně zaznamenávanou
položkou do RDM).
V případě, že by poskytnutím podpory došlo k překročení celkové výše stanovené v jednotlivých
nařízeních, je poskytovatel povinen takovou podporu příjemci nepřidělit, nebo zajistit její
navrácení v případě, že již byla vyplacena (RDM umožňuje provádění změn již zadaných údajů
včetně zrušení zadané podpory).
Upozorňujeme, že poruší-li právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinnost
zaznamenávat do centrálního registru údaje o poskytnutí podpory malého rozsahu a o jejím
příjemci, a to do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory, je toto považováno za správní
delikt, za který je možné uložit pokutu do 100 000 Kč.
Také bychom vás rádi upozornili na fakt, že Evropská komise odmítá využívání smluv na dobu
neurčitou a je tedy nezbytné se tohoto typu smluvního vztahu vyvarovat.
V souvislosti s centrálním registrem podpor de minimis bude roli kontaktního místa
pro poskytovatele plnit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Podrobné informace včetně metodického pokynu, postupů pro registraci a zápisy naleznete
na webových stránkách: http://www.compet.cz/verejna-podpora/registr-de-minimis/.
V případě dotazů se můžete obrátit na agenturu Czechinvest (písemně na adresu
inp@czechinvest.org ), popř. přímo na ÚOHS.
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