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 Veřejná podpora ve strukturálních fondech EU

 Programové období 2014 – 2020

 Podpora de minimis 500 000 EUR dle SOHZ

 Manuál služeb obecného hospodářského zájmu

 Komu je určen? V čem pomůže? Proč je důležitý?

 Kterých oblastí se týká?

 Účel pravidel, Postup k zajištění SOHZ,

 Karty činností, Případové studie

Obsah prezentace 



 „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ řízený MPO,4 priorit. osy

 „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ řízený MŠMT, 4 priorit. osy

 „Zaměstnanost“ řízený MPSV,

 „Doprava“ řízený MD, 4 priorit. osy

 „Životní prostředí“ řízený MŽP,  6 priorit. os

 „Integrovaný regionální operační program“ řízený MMR,  3 priorit. osy

 „Praha – pól růstu ČR“ řízený Magistrátem hlavního města Prahy,5 priorit.os

 „Technická pomoc“ řízený MMR

Pro EFRR, FS a ESF cíle „Investice pro růst 
a zaměstnanost“ budou následující OP:



 Evropská komise přijala Nařízení Komise (EU) č. 
360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis
udílenou podnikům poskytující služby obecného 
hospodářského zájmu (ze dne 25. 04. 2012), podle 
nějž nesmí celková částka podpory de minimis udělená 
jednomu podniku poskytujícímu služby obecného 
hospodářského zájmu v žádném tříletém období 
přesáhnout částku 500 000 EUR. 

Tímto právním předpisem se výrazně navyšuje 
obecný limit podpory de minimis pro podniky pověřené 
k výkonu služby obecného hospodářského zájmu.

Podpora de minimis 500 000 EUR (SOHZ)



 Nařízení o podpoře de minimis na SOHZ
dovoluje kumulaci podpory de minimis na SOHZ a 
podpory de minimis poskytované podle jiného 
nařízení až do stropu ve výši 500 000 EUR

 Příklad:
Pokud již určitý podnik obdržel 150 000 EUR
(během uplynulých tří fiskálních let), může mu být 
podle nařízení o podpoře de minimis na SOHZ
ještě vyplacena další podpora až do výše 350 000 
EUR.

Podpora de minimis 500 000 EUR (SOHZ)



Nařízení Přiděleno Limity

1535/2007-zemědělská prvovýroba 0 7 500

875/2007 - rybolov 0 30 000

19982006 – silniční doprava 0 100 000

1998/2006 - ostatní 0 200 000

360/2012 - SOHZ 0 500 000

CELKEM 0 500 000

Nařízení de minimis SOHZ



Nařízení Přiděleno Zbývá

1535/2007-zemědělská prvovýroba 0 7 500

875/2007 - rybolov 0 30 000

19982006 – silniční doprava 0 100 000

1998/2006 - ostatní 150 000 50 000

360/2012 - SOHZ 250 000 100 000

CELKEM 400 000 100 000

Nařízení de minimis SOHZ



Nařízení Přiděleno Zbývá

1535/2007-zemědělská prvovýroba 7 500 0

875/2007 - rybolov 30 000 0

19982006 – silniční doprava 70 000 30 000

1998/2006 - ostatní 63 000 92 500

360/2012 - SOHZ 250 000 79 500

CELKEM 420 500 79 500

Nařízení de minimis SOHZ



• Evropská unie zcela ponechává na každém členském státě, 

aby si vydefinoval své akutní potřeby,

• evropské právo se tak omezuje na poskytnutí rámce, jakým 
může docházet k realizaci provádění těchto služeb a 
případnému poskytování veřejných prostředků za provádění 
těchto služeb (tzv. kompenzace),

• z tohoto pohledu lze tedy rozlišovat mezi službami obecného 
zájmu a obecného hospodářského zájmu,

• první skupinu tvoří případy, které splňují čtyři kumulativní 
podmínky stanovené Soudním dvorem v rozhodnutí ve věci 
Altmark (C-280/00).

Podstata SOHZ:



• SLUŽBY V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU ZAHRNUJÍ: 

• Sociální služby                                                   - Nájemní bydlení

• Zdravotnické služby                                    - Zajišťování komunálních služeb

• Občanská vybavenost a volnočasové aktivity   - Vodohospodářské služby

• Provoz bazénů a koupališť                                - Činnost muzeí a ZOO   

• Správu kulturních domů                                    - Provoz sportovních zařízení

• Činnost divadel

• Organizaci kulturních aktivit

Podstata SOHZ:



 Komu je určen?

Zástupcům veřejné správy na municipální, případně 
krajské a státní úrovni 

 V čem pomůže?

Představuje pomocný nástroj pro realizaci výdajové 
politiky veřejného sektoru v těch případech, kdy je na 
základě jeho objednávky služeb veřejného zájmu 
poskytována finanční podpora subjektům, jejichž 
činnost se odehrává v tržním prostředí.

Manuál služeb obecného hospodářského zájmu



 Proč je důležitý?

Vysvětluje pravidla, které je nutné respektovat, aby 
poskytnutá finanční podpora nemusela být později 
vrácena zpět do veřejných rozpočtů.

 Kterých oblastí se týká?

Pravidla mají univerzální dosah, nicméně v tomto 
manuálu je zvláštní pozornost věnovaná oblasti 
sociálních služeb, občanské vybavenosti a 
volnočasových aktivit (včetně režimu de minimis)

Manuál služeb obecného hospodářského zájmu



1. Účel pravidel

 orgán veřejné moci může použít manuál v případech, kdy na 
základě jeho objednávky SOHZ je poskytována finanční 
podpora subjektům, jejichž činnost se odehrává v tržním 
prostředí – „Veřejný orgán zde figuruje jako objednatel 
služeb a zároveň i jako poskytovatelem podpory“

2. Postup k zajištění SOHZ

 požadavek na financování veřejné služby nevzniká 
samoúčelně, ale je odrazem určité veřejné potřeby. Právě  
tato potřeba pomáhá později při vhodné definici závazku 
veřejné služby – „Financování zamýšleného opatření 
zakládá veřejnou podporu“ (viz. Znaky VP - „ZVON“)

Obsah manuálu



3. Karty činností

 pět tematických oblastí, které jsou strukturovány jako vzájemně se 
doplňující činnosti potřebné pro řádnou aplikaci pravidel SOHZ

 jednotlivé typy těchto oblastí jsou označeny jako karty činností

a) manažerské rozhodování – rámec odpovědnosti

b) ekonomika – ekonomický model, vlastnictví infrastruktury, provoz

c) výběr poskytovatele – pravidla veřejných zakázek

d) právní aspekty - forma pověření (koncesní smlouva)

e) kontrola – způsob provádění kontroly, vyúčtování a audit

Obsah manuálu



4. Případové studie
 představují nástroj pro ověření praktických 

informací uvedených v předchozích částech 
manuálu

 Jednotlivé studie jsou členěny podle struktury 
manuálu, což znamená, že mají dvě základní části, 
jedna pokrývá proces identifikace vhodného režimu  
SOHZ, druhá pak jeho vlastní naplnění 

 např. víceúčelové kulturní zařízení (s možností 
koncertů, výstav, kino projekcí, kongresů, seminářů, 
restaurací apod.)

Obsah manuálu



Elektronická verze Manuálu služeb obecného 
hospodářského zájmu je Vám k dispozici ke 
stažení na internetových stránkách 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR:

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-
ruch/Regionalni-politika

Elektronická verze manuálu



Děkuji za pozornost
Ing. Jaroslav RICHTER

email:
jaroslav.richter@mmr.cz

tel.:
+420 224 861 105
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