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Pravidlo de minimis 

Podpora de minimis (nebo také podpora malého rozsahu) není považována za veřejnou podporu, 
protože nenaplňuje znaky definice veřejné podpory – neovlivňuje obchod a nenarušuje hospodářskou 
soutěž mezi členskými státy 

Předpisy, které budou na území ČR aplikovány do 30. 6. 2014 

 Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 
Smlouvy na podporu 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 (v gesci Ministerstva zemědělství) 

 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 (v gesci 
Ministerstva zemědělství) 

Předpisy, které budou na území ČR aplikovány od 1. 7. 2014 

 Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství 

 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 

Jednomu podnikateli nesmí být za jakákoliv tři po sobě jdoucí zdaňovací období poskytnuta podpora 
přesahující v součtu částku 200 000 EUR, v případě podpory podnikatele podnikajícího v odvětví 
silniční dopravy 100 000 EUR. Přihlíží se rovněž k podporám de minimis získaným podnikateli 
spojenými s příjemcem podpory.(článek 3 Nařízení Komise č. 1407/2013) 

Výše maximální podpory se uplatní nezávisle na formě podpory nebo jejím sledovaném cíli a 
nezávisle na tom, zda je podpora poskytnutá členským státem zcela nebo částečně financována ze 
zdrojů EU. Nová podpora de minimis může být poskytnuta teprve po přezkoumání, zda celková výše 
podpory de minimis, kterou příjemce obdržel v rozhodném období daného rozpočtového roku a 
předchozích dvou rozpočtových let, nepřesáhne výše uvedené limity. Pokud příjemce během 
rozhodného období tří let takovou podporu získal, musí být při poskytnutí nové podpory de 
minimis zachován strop ve výši 200 000 €. Do celkového limitu podpor de minimis se 
nezapočítávají jiné druhy podpor. 

Pro přepočet částky podpory de minimis z EUR na Kč se používá kurz Evropské centrální banky 
platný ke dni poskytnutí podpory de minimis. 

Za den poskytnutí podpory de minimis je považován den, kdy bylo vystaveno Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace.  

Jedním podnikatelem se rozumí příjemce podpory a všichni další podnikatelé, kteří jsou s ním přímo 
a nepřímo spojeni. Za spojené se považují veškeré subjekty (podnikatelé), které mezi sebou mají 
alespoň jeden z následujících vztahů uvedených pod písm. a) až d):  

a) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, 
v jiném subjektu;  

b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího 
orgánu jiného subjektu;  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:193:0006:0012:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:193:0006:0012:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:193:0006:0012:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:337:0035:0041:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:337:0035:0041:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0009:0017:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0009:0017:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0001:0008:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0001:0008:CS:PDF
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c) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené 
s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto 
subjektu;  

d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu 
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích 
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. 

Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více 
subjektů, jsou také považovány za jednoho podnikatele. 

Podporu de minimis dle nařízení 1998/2006 nelze poskytnout podnikům činným v odvětvích: 

 rybolovu 

 prvovýroby zemědělský produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU 

 zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh uvedených v příloze I Smlouvy o fungování 
EU 

 vývozu 

 uhelného průmyslu 

 silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu  

 podnikům v obtížích 

Poskytovatelé podpory de minimis mají povinnost zaznamenat předepsané údaje o poskytnuté 
podpoře de minimis do centrálního registru de minimis. Zde si příjemci podpory si mohou vyhledat 
informace o podporách de minimis, které jim (nebo s nimi spojeným osobám) byly poskytnuty od 1. 1. 
2010.  

 Poskytovatel je povinen uchovávat záznamy o poskytnuté podpoře de minimis po dobu 10 let od 
jejího poskytnutí 

 

http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/registr-de-minimis.html

