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Úvod 
– systém kontroly štátnej pomoci 

a základné pojmy



Kapitola 9. zákona o pravidlách realizácie programov 
v rozsahu kohéznej politiky v rokoch 2014 – 2020

Čl. 27. 1. V rozsahu, v akom v rámci operačných programov sa udeľuje štátna pomoc podľa čl. 107 
ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie alebo pomoc de minimis, sa uplatňujú zvláštne 
podmienky a režim udeľovania pomoci.

2. Subjekty udeľujúce pomoc, o ktorej hovorí ods. 1 sú riadiace orgány, sprostredkovateľské 
orgány, zavádzajúce orgány alebo prijímatelia a iné subjekty, o ktorých hovorí čl. 2 bod 12 
zákona z 30. apríla 2004 o konaní vo veciach týkajúcich sa štátnej pomoci (Dz.U. [Zbierka 
zákonov]  z roku 2007 č. 59, pol. 404, v znení neskorších predpisov)

3. Subjektmi, ktoré môžu udeľovať pomoc, môžu byť aj iné subjekty určené vo výkonných 
predpisoch vydaných na základe príslušných ustanovení.

4. Príslušný minister, a v rozsahu regionálnych operačných programov a v rozsahu programu 
Európskej územnej spolupráce, pre ktorý bol riadiaci orgán založený na území Poľskej republiky 
– minister príslušný pre regionálny rozvoj, môže určiť v nariadení detaily určenia, podmienky 
a postup udeľovania pomoci, o ktorej hovorí ods. 1, a subjekty udeľujúce túto pomoc pri 
zohľadnení potreby zabezpečiť súlad tejto pomoci s vnútorným trhom, jej efektívne a účinné 
využitie a transparentosť pri jej udeľovaní, v prípade, ak osobitné predpisy neurčujú detaily jej 
udelenia, podmienky ani postup pri udeľovaní pomoci.

5. Detaily určenia, podmienky a postup udeľovania pomoci, o ktorej hovorí ods. 1, na ktorú sa 
nevzťahujú predpisy, o ktorých hovorí ods. 4, alebo iné predpisy, určuje zmluva o poskytnutí 
finančného príspevku pre projekt, rozhodnutie o poskytnutí finančného príspevku projektu alebo 
predpis, ktorý je základom pre jej poskytnutie.



Predpisy Spoločenstva, ktoré upravujú zásady využívania 

európskych fondov členskými štátmi 

Predpisy Spoločenstva, ktoré upravujú zásady 

podporovania „podnikov“ členskými štátmi

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

1303/2013 zo 17. decembra 2013 , ktorým sa stanovujú 

spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 

Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka 

a Európskom námornom a rybárskom fonde

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. 

júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií 

pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa 

článkov 107 a 108 zmluvy.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom 

fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. 

decembra 2013 o uplatňovaní čl. 107 a 108 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc 

de minimis.

V prípade štátnej pomoci alebo pomoci de minimis
⚫platia osobitné zásady (oprávnené subjekty, oprávnené výdavky, intenzita podpory, 

termín začatia projektu ap.), ktoré vyplývajú z programu štátnej pomoci (nariadenie 
príslušného ministra)

⚫výdavok je oprávnený, ak spĺňa súčasne:
– všetky podmienky, ktoré sa ho týkajú, a ktoré sú určené v predpisoch 

a pokynoch platných v rámci operačného programu a
– všetky podmienky, ktoré sa ho týkajú, určené v programe pomoci, t. j. 

v právnych predpisoch platných v Poľsku, ktoré sú základom pre poskytnutie 
pomoci, alebo v predpisoch Európskej únie



Osobitné zásady v prípade pomoci

⚫ oprávnené subjekty ► vylúčené sektory

⚫ oprávnené výdavky ► katalóg výdavkov, obdobie oprávnenosti

⚫ intenzita podpory ► iné maximálne dofinancovanie/minimálny 
vlastný vklad, vzťah medzi lokalizáciou/veľkosťou prijímateľa 
a intenzitou pomoci

⚫ termín začatia projektu ► efekt povzbudenia

⚫ informačné a archivačné povinnosti

⚫ neaplikovanie na projekt zásad štátnej pomoci ► pomoc udelená 
neoprávnene ► vrátenie pomoci spolu s úrokmi



Príčiny kontroly štátnej pomoci

⚫ voľný trh je založený na hospodárskej súťaži – rovnaké príležitosti 
pre všetkých 

⚫ každá forma selektívnej podpory udelenej zo štátnych zdrojov 
subjektom, ktoré sú účastníkmi hospodárskej súťaže, ovplyvňujúca 
vnútorný trh EÚ, spôsobuje, že tieto subjekty sú vo výhodnejšom 
postavení ako subjekty, ktoré túto pomoc nezískali

⚫ selektívna podpora porušuje slobodu hospodárskej súťaže, mala by 
byť zásadne zakázaná



Podmienečný zákaz udeľovania pomoci

Čl. 107 ods. 1 ZFEÚ: Ak nie je zmluvami ustanovené inak, pomoc

poskytovaná v akejkoľvek forme členským štátom alebo zo štátnych

prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením

hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo

výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ

ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi.

⚫ Identifikácia pomoci

⚫ analýza prostriedkov z hľadiska čl. 107(1)

⚫ výklad pojmov v súlade s judikatúrou európskych súdov

⚫Test štátnej pomoci

⚫ pôvod prostriedkov

⚫ selektívna trhová výhoda

⚫ porušenie hospodárskej súťaže

⚫ vplyv na obchod



Systém kontroly štátnej pomoci

⚫Čl. 107 ods. 1 ZFEÚ - všeobecný zákaz udeľovania pomoci

⚫Čl. 107 ods. 2 ZFEÚ – pomoc, ktorá je zlučiteľná s vnútorným trhom

a) pomoc so sociálnym charakterom pre individuálnych spotrebiteľov

b) na odstránenie následkov živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí

⚫Čl. 107 ods. 3 ZFEÚ – pomoc povolená podmienečne

a) regionálna pomoc

b) pomoc na podporu významných európskych projektov

c) horizontálna a sektorová pomoc

d) pomoc na podporu kultúry



Systém kontroly štátnej pomoci

⚫Čl. 108 ZFEÚ – postupy dohľadu na pomoc

⚫ Úloha EK 

⚫ Povinnosť získať súhlas pred udelením

⚫ Spolupráca členských štátov EÚ 

⚫ Programy pomoci a individuálna pomoc

⚫Čl. 109 ZFEÚ – nariadenia oslobodzujúce z povinnosti notifikácie

⚫ Pravidlo de minimis

⚫ Pravidlo skupinovej výnimky

⚫Zákon z 30. apríla 2004 o konaní vo veciach týkajúcich sa štátnej pomoci

⚫ Úloha predsedu Úradu na ochranu hospodárskej súťaže



Základné pojmy súvisiace s kontrolou pomoci

⚫ Deň poskytnutia pomoci - deň, keď nadobudol účinok právny 
úkon, na základe ktorého sa pomoc poskytuje príjemcovi.

⚫ Poskytovateľ  - Poskytovateľom je ten, kto vykonal právny úkon 
oprávňujúci príjemcu na získanie pomoci. 

⚫ (IS SEMP) Centrálny register - Informačný systém pre evidenciu a 
monitorovanie pomoci 

⚫ Hodnota pomoci

⚫ hodnota štátnej pomoci vyjadrená v peniazoch (ekvivalent hrubej 
dotácie) alebo

⚫ intenzita štátnej pomoci vyjadrená ako pomer hodnoty štátnej pomoci 
k oprávneným nákladom



Vrátenie pomoci

⚫ Vrátenie pomoci 

⚫ udelenej neoprávnene

⚫ využitej v rozpore s určením

⚫ na základe rozhodnutia EK/rozsudku vnútroštátneho súdu

⚫ vrátenie: neoprávnená pomoc + úroky

⚫ začatie konania: 10 rokov od udelenia neoprávnenej pomoci

⚫ V prípade európskeho financovania 

⚫ platia všeobecné zásady

⚫ nezrovnalosti v rozsahu udeľovania pomoci

⚫ zrušenie zmluvy/rozhodnutia



Štátna pomoc vs. pomoc de minimis

⚫ Pravidlo de minimis určené v nariadeniach o de minimis
⚫ V prípade, že sú splnené všetky podmienky určené v nariadení, prijíma sa, 

že pomoc de minimis nemá vplyv na stav hospodárskej súťaže ani na 
obchodnú výmenu medzi členskými štátmi

⚫ Formálne de minimis nespĺňa kritériá z čl. 107 ods. 1
⚫ V praxi sa považuje za zvláštnu kategóriu de minimis – viď zákon o konaní 

vo veciach týkajúcich sa štátnej pomoci

Štátna pomoc – čl. 107(1) ZFEÚ Pomoc de minimis

Presne určené oprávnené náklady Akékoľvek oprávnené náklady

Stanovená intenzita pomoci Neskúma sa intenzita pomoci

Motivačný účinok Chýba motivačný účinok

Dodatočné podmienky prípustnosti Splnenie pravidiel týkajúcich sa kontroly de minimis



Identifikácia pomoci



Identifikácia pomoci – test štátnej pomoci

⚫ Východiskom pre identifikáciu pomoci je výklad čl. 107 ods. 1 ZFEÚ

⚫ Rozhodujúca úloha judikatúry súdnych orgánov Spoločenstva v rozsahu 
definovania pojmov: napr.  podnik, porušenie hospodárskej súťaže, vplyv na 
obchod, selektívna výhoda ap.

⚫ Test štátnej pomoci (napr. C-280/00 rozsudok Súdneho dvora [2003] ECR I-
7747:

⚫ zásah štátu alebo zásah s využitím štátnych prostriedkov (pôvod 
prostriedkov)

⚫ selektívna trhová výhoda 

⚫ porušenie alebo riziko porušenia hospodárskej súťaže

⚫ vplyv na obchodnú výmenu medzi členskými štátmi

⚫ ESD vo veci C-142/87 Belgicko vs. Komisia: „kvalifikácia opatrenia ako 
štátnej pomoci vyžaduje, aby boli splnené všetky podmienky čl. 87 ods. 1 
ZMLUVY O ES“



Identifikácia pomoci – pôvod prostriedkov

„poskytovaná štátom alebo zo štátnych prostriedkov“

⚫ Pomoc zo štátnych zdrojov

⚫ štátnych orgánov (z rozpočtu alebo na ťarchu štátneho rozpočtu, 
jednotiek územnej samosprávy)

⚫ orgánov verejnej správy, štátnych právnických osôb

⚫ subjektov, na ktorých činnosť môžu mať štátne orgány podstatný vplyv –
prostriedky je možné kvalifikovať ako štátne

⚫ Podmienka transferu štátnych prostriedkov alebo oslobodenia z povinností, 
ktoré normálne zaťažujú podnik

⚫ Poskytovateľom pomoci môže byť aj sprostredkujúci orgán, čiže subjekt 
oprávnený alebo zriadený štátom na účely spravovania pomoci:

– riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán, implementačný orgán, 
prijímateľ projektu, partner



Identifikácia pomoci – podmienka selektívnej výhody

⚫ Forma výhody je akákoľvek – významný je hmotný charakter

⚫ Nie sú relevantné: spôsob, príčiny ani forma. Dôležitý je následok, aký má 
prostriedok v kontexte aktuálnej a potenciálnej hospodárskej súťaže

⚫ Výhoda má netrhový charakter – dotácia pochádza z verejných zdrojov 
a nespája sa s protiplnením - C-61/79, [1980] ECR

⚫ Selektívnosť – kritériá poskytovania – porušenie rovnováhy medzi 
prijímateľom a jeho súpermi na trhu

– kritérium rovnakej dostupnosti – napr. prístup k infraštruktúre, 
poznatkom, účasť na konferencii ap.

⚫ Selektívne nástroje a nástroje všeobecného charakteru



Identifikácia pomoci – porušenie hospodárskej súťaže (1)

⚫ Domnienka – ak dochádza k posilneniu trhovej sily prijímateľa ide o 
porušenie hospodárskej súťaže

⚫ Porušenie hospodárskej súťaže je možné iba ak je prijímateľom podnik

⚫ Podnik – každá jednotka, ktorá podniká, bez ohľadu na jej formu a spôsob 
financovania (C-41/90 Höfner a Elser proti Macrotron GmbH, ESD 1991 I-
1979)

⚫ Hospodárska činnosť – akákoľvek činnosť, ktorá sa zakladá na ponúkaní 
tovarov a služieb na konkrétnom trhu. 

⚫ Katalóg podnikov je tak neobmedzený – sú to aj samostatne zárobkovo činné 
osoby, právnické osoby, organizačné zložky bez právnej subjektivity, 
združenia, nadácie, verejné obchodné spoločnosti, konzorciá, náboženské 
združenia atď. 



Identifikácia pomoci – porušenie hospodárskej súťaže (2)

Kvalifikácia podniku

⚫ Je irelevantné, či subjekt podniká so ziskom alebo pre zisk

⚫Berieme do úvahy následky financovania a overujeme, či sa toto 
financovanie môže využiť na účely hospodárskej činnosti

⚫ Irelevantný je cieľ aj podstata činnosti, dôležité je len to, či sa konkrétny druh 
činnosti môže viesť so ziskom

⚫Pojem služieb poskytovaných za odplatu a právomoci štátu 

– služby ochrany zdravia v rámci systému sociálnej solidarity

– vzdelávacie služby v rámci verejného systému vzdelávania

– záväzky štátu v oblasti zamestnania a služby trhu práce



Identifikácia pomoci – vplyv na obchodnú výmenu (1)

⚫ESD vo veci C-172/03 Heiser „relatívne nevýznamná pomoc alebo relatívne 
malá veľkosť podniku, ktorý je príjemcom pomoci, vopred nevylučujú 
prípadný vplyv na obchod medzi členskými štátmi“

⚫ESD vo veci C-280/00 Altmark Trans „Podmienka (...) môže byť splnená 
nezávisle od miestneho alebo regionálneho charakteru poskytovaných 
služieb alebo významu sektora“

⚫Podmienka je splnená vždy, keď existuje obchodná výmena s využitím 
týchto tovarov/služieb alebo ich ekvivalentov medzi členskými štátmi

...ale …

⚫… nový prístup EK týkajúci sa miestnych trhov založený na kritériu zdroja 
získavania spotrebiteľov (ekonomické/marketingové argumenty)



Identifikácia pomoci – vplyv na obchodnú výmenu (2)

⚫Rozhodovacia prax EX – žiadny vplyv na obchod:

– podpora nevedie k priťahovaniu dopytu ani investícií do daného regiónu

– tovary a služby majú miestny charakter

– marginálny vplyv na trhy a spotrebiteľov z iných štátov

⚫ Príklady

– bazény a iné miestne rekreačné objekty

– múzeá a iná infraštruktúry kultúry

– nemocnice určené miestnym obyvateľom

– informačné médiá a kultúrne hodnoty adresované miestnym obyvateľom

– vzdelávacie zariadenia

– Podrobné informácie:  Oznámenie komisie o pojme štátna pomoc na 
základe čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Úr. v. EÚ z 
19.07.2017 C 262/01) 



Identifikácia pomoci v projektoch 
INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

• Prioritná os č. 1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva 
na území pohraničia 

• Prioritná os č. 2 Udržateľná cezhraničná doprava

• Prioritná os č. 3. Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania



INFRAŠTRUKTÚRA

Financovanie infraštruktúry (1)

Prostriedky z EÚ

Správca

KONCOVÍ UŽÍVATELIA

Pomocné otázky

•vedie prijímateľ hospodársku činnosť?

•vedie správca infraštruktúry hospodársku činnosť?

•na akých zásadách užívatelia používajú infraštruktúru?



Financovanie infraštruktúry (2)

Akým smerom sa uberá judikatúra?

⚫Pred rokom 2000 – realizácia infraštruktúrnych projektov je 

nástrojom všeobecnej politiky – nepodlieha čl. 87 Zmluvy o ES

⚫Všeobecne dostupná infraštruktúra – Flemish Ports N520/2003 –

pomoc sa nevyskytuje

⚫Obmedzená skupina subjektov využívajúcich infraštruktúru –

distribučná sústava PP 2005/170 – pomoc sa nevyskytuje v prípade 

trhovej ceny

⚫ Infraštruktúra vytvorená na potreby konkrétneho subjektu

– prínos zodpovedá potrebám spoločnosti alebo iba podniku? (Terra 

Mitica 2003/227)



Financovanie infraštruktúry (3)

Rozhodnutie Leipzig Halle

Prístup platný pred vydaním rozhodnutia:

⚫ pomoc sa nevyskytuje, ak infraštruktúra financovaná z verejných 

prostriedkov sa sprístupňuje na otvorených a nediskriminačných 

zásadách

Závery: z rozsudku LH (rozhodnutia SD EÚ z 19. 12. 2012 vo veci C-

288/11):

⚫ za hospodársku činnosť sa považuje manažovanie každej 

infraštruktúry, ktorá je sprístupňovaná užívateľom za odplatu, a to aj 

vtedy, keď táto infraštruktúra slúži predovšetkým na účely verejného 

charakteru 

⚫ ak sa infraštruktúra bude využívať na hospodársku činnosť, jej 

výstavba bude mať charakter hospodárskej činnosti



Financovanie infraštruktúry (4)

Rozhodnutie Leipzig Halle

⚫ Ak je financovanie realizované mimo čl. 107 ZFEÚ

– infraštruktúra nie je určená na komerčnú prevádzku: verejné cesty 

nevyužívané komerčne, parky, ihriská, mosty, kanály sprístupnené 

bez poplatku

– infraštruktúra súvisiaca s realizáciou právomoci štátu – verejná 

bezpečnosť, kontrola premávky, navigácia, daňové orgány

⚫ Aký typ infraštruktúry budeme financovať v rámci Interreg V-A? 



Financovanie infraštruktúry (5)

Infraštruktúra využívaná na účely hospodárskej a nehospodárskej 

činnosti 

⚫ verejné financovanie bude podliehať štátnym zásadám len 

v rozsahu, v akom zahŕňa náklady súvisiace s hospodárskou 

činnosťou

⚫ oddelenie hospodárskej a nehospodárskej činnosti

⚫ prípustné sú situácie, v ktorých infraštruktúra sa využíva v prospech 

hospodárskej činnosti, ktorá plní pomocnú úlohu a financovanie 

nebude zahrnuté do pravidiel pomoci

⚫ obmedzenie hospodárskej činnosti na 20% z výkonnosti 

infraštruktúry – viď Oznámenie Komisie vo veci pojmu štátna pomoc 

podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Úr. v. EÚ 

z 19. 7. 2017 C 262/01) 



Financovanie vzdelávania (1)

Prevádzkovanie hospodárskej činnosti

⚫ ESD z 27. 9. 1988, vec č. 263/86 Humbel a Edel „poskytovanie 

služby za odmenu a realizácia úloh štátu“

⚫ ESD zo 7. 12. 1993, vec č. C-109/92 Wirth – „súkromné subjekty 

pôsobiace na vzdelávacom trhu fungujú za účelom dosiahnutia 

ekonomických výhod“

⚫ ESD z 11. 9. 2007, vec č. C-318/05 „súkromné vysoké školy sú 

podniky“

Žiadny vplyv na obchod

⚫ ESD z 21. 2. 2008 – materské školy v Nórsku

⚫ Rozhodnutie EK z 8. 11. 2006 NN54/2006 – Univerzita Přerov



Financovanie vzdelávania (2)

Závery:

⚫ materské školy, základné a stredné školy – žiadny vplyv na obchod

⚫ Vysoké školy

⚫ ak verejný subjekt poskytuje vzdelávacie služby bezplatne 

– nedochádza k pomoci

⚫ ak prostriedky prijme súkromný subjekt – pomoc, čl. 107 

ZFEÚ

⚫ výklad Ministerstva regionálneho rozvoja – večerné, 

diaľkové štúdium nie je poskytovaním služieb za odplatu, 

službou je postgraduálne štúdium, kurz ap. - školné 

neodzrkadľuje faktické náklady

⚫ Obmedzená hospodárska činnosť – do 20% z potenciálu 

infraštruktúry – napr. autodielňa pri združených 

mechanických školách



Činnosť v oblasti kultúry

⚫ Činnosť v oblasti kultúry vs. hospodárska činnosť

⚫ Infraštruktúra čiastočne využívaná na účely hospodárskej činnosti

⚫ Kultúrne stredisko, miestna pamätná izba, múzeum ap. - žiadny 

vplyv na obchodnú výmenu

⚫ Rozhodovacia prax EK – pozri: otázky vplyvu na obchodnú výmenu

⚫ Oznámenie komisie o pojme štátna pomoc na základe čl. 107 ods. 1 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Úr. v. EÚ z 19. 7. 2017 C 

262/01) – ods. 33 – 37, 196 – 197 a ods. 207



IDENTIFIKÁCIA POMOCI –

ANALÝZA TYPOV PROJEKTOV A POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV 

V PROGRAME CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE INTERREG V-A 

POĽSKO – SLOVENSKO



Následky testu štátnej pomoci

⚫Každý výdavok – kvalifikácia z hľadiska čl. 107 ZFEÚ

⚫Zúženie katalógu oprávnených nákladov v prípade štátnej pomoci

⚫Zníženie intenzity

⚫Zabezpečenie vlastného vkladu – súkromný vklad nemá vlastnosti štátnej 
pomoci – vlastné prostriedky, pôžička, úver za komerčných podmienok



Výskyt pomoci v projekte

Úrovne výskytu štátnej pomoci

⚫ Žiadateľ je prijímateľom pomoci

⚫ Žiadateľ je subjektom, ktorý poskytuje pomoc

Pravidlám štátnej pomoci/de minimis môže v rámci projektu podliehať: 

⚫ celý projekt

⚫ úloha

⚫ vybrané náklady



Následky testu štátnej pomoci – právny základ

Krajina Právny základ poskytnutia pomoci Postupy

Poľsko Nariadenie Ministerstva 

infraštruktúry a rozvoja z 20. 

októbra 2015 o poskytovaní pomoci 

de minimis a štátnej pomoci v rámci 

programov Európskej územnej 

spolupráce na roky 2014 – 2020

Zákon z 30. apríla 2004 o konaní vo veciach 

týkajúcich sa štátnej pomoci

Slovensko Schéma pomoci poskytovanej 

v Slovenskej republike v rámci 

programu cezhraničnej spolupráce 

Interreg V-A PL – SK Poľsko –

Slovensko 2014 – 2020

Schéma DM – 13/2016

Zákon 358/2015 z 10. novembra 2015 

o upravení niektorých vzťahov v rozsahu 

štátnej pomoci a pomoci de minimis 

a o zmene niektorých zákonov



Prípustná pomoc v rámci
Interreg V-A Poľsko – Slovensko

Poľsko:

• Pomoc de minimis

• Regionálna investičná pomoc

• Pomoc na podporu kultúry a zachovania kultúrneho dedičstva

• Pomoc na miestnu infraštruktúru

Slovensko:

• Pomoc de minimis - Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej 
republike prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 
PL – SK Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 – Schéma DM – 13/2016



Podmienky prípustnosti pomoci de minimis



Pomoc de minimis (1)

⚫ Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní čl. 
107 a 108 zmluvy na pomoc de minimis (Úradný vestník L 352 z 
24. 12. 2013) (predtým č. 1998/2006)

⚫ Zavádza všeobecný princíp zásady de minimis (osobitné úpravy de minimis 
pre poľnohospodársku výrobu a rybolov aj služby vo všeobecnom 
hospodárskom záujme)



Pomoc de minimis (2)

Pravidlo de minimis (všeobecný prístup) sa neuplatňuje:

⚫ sektor poľnohospodárskej výroby – základná výroba produktov z prílohy I k ZFEÚ

príklady:

− výroba, pestovanie a chov v rámci hospodárstva...

− výroba, udržiavanie a chov zvierat, ktoré slúžia na výrobu potravín ...

− dojenie a skladovanie mlieka...

− výroba a zber vajec...

⚫ sektor rybolovu (napr. OKEČ 03.11.Z, 03.12.Z, 03.21.Z, 10.20.Z, 10.73.Z)

⚫ v prípade prevádzkovania činnosti podľa a mimo nariadenia – potreba rozdeliť 
samotnú činnosť a osobitné zúčtovanie pomoci



Pomoc de minimis (3)

Pomoc de minimis nespĺňa všetky podmienky z čl. 107(1) ZFEÚ, ak:

⚫ nespôsobí prekročenie limitu 200 tisíc EUR na jeden podnik v období troch 
daňových rokov

⚫ nespôsobí prekročenie limitu 100 tisíc EUR na jeden podnik zo sektora cestnej 
nákladnej dopravy v období troch daňových rokov

• overovanie limitov k okamihu poskytnutia pomoci de minimis

• podanie vyhlásenia o veľkosti de minimis alebo kópie vyhlásení de 
minimis (tiež overenie v systéme SHRIMP/SUDOP)

• kurz Národnej banky Poľska

• daňové roky

• prekročenie limitu – následky

⚫ Kumulácia pomoci

⚫ Prípustná je len transparentná pomoc

⚫ Limity sa týkajú jedného podniku



Pomoc de minimis (4)

Prijímateľ pomoci de minimis – jeden podnik – hospodárske jednotky prepojené 
následovným spôsobom:

a) jedna hospodárska jednotka má v druhej hospodárskej jednotke väčšinu hlasovacích 
práv akcionárov, spoločníkov alebo členov, 

b) jedna hospodárska jednotka má právo určiť alebo odvolať väčšinu členov správneho, 
riadiaceho alebo dozorného orgánu inej hospodárskej jednotky,

c) jedna hospodárska jednotka má právo dominantného vplyvu na inú hospodársku 
jednotku v súlade so zmluvou uzavretou s touto jednotkou alebo ustanoveniami jej 
zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy;

d) jedna hospodárska jednotka, ktorá je akcionárom alebo spoločníkom v inej 
hospodárskej jednotke alebo jej členom, samostatne kontroluje v súlade s dohodou 
s inými akcionármi, spoločníkmi alebo členmi tejto jednotky, väčšinu hlasovacích práv 
akcionárov, spoločníkov alebo členov tejto jednotky.

Berie sa do úvahy tiež nepriama kontrola

Nezohľadňuje sa kontrola verejných orgánov



Pomoc de minimis (5)

Kumulácia pomoci de minimis

Kumulácia =využívanie prijímateľom štátnej pomoci pochádzajúcej z rôznych 
zdrojov vo vzťahu k tým istým nákladom

Týka sa to konkrétneho oprávneného nákladu (faktúra, účet)

Ak nie je možné ukázať oprávnený náklad, pozeráme sa na cieľ/určenie 
prostriedkov

Pomoc z národných zdrojov sa kumuluje prostredníctvom zdrojov EÚ

Pomoc podľa čl. 107 ZFEÚ sa kumuluje s pomocou de minimis – v takom 
prípade platia princípy týkajúce sa intenzity štátnej pomoci, a nie pomoci de 
minimis

Overuje sa na základe časti D formulára, ktorý podávame v momente 
uchádzania sa o pomoc de minimis



Pomoc de minimis (6)

Transparentná pomoc 

⚫ dotácie a príplatky k úrokom

⚫ pôžičky

⚫ dobrá finančná situácia

⚫ MSP – nespĺňajú kritérium konkurzu/nápravných opatrení

⚫ veľké podniky – úverový rating minimálne B-

⚫ zabezpečenie minimálne 50% a max. 1 mil EUR/max. 5 rokov alebo 
50%/0,5 mil. EUR/5 rokov

⚫ príslušná referenčná miera

⚫Rekapitalizácia, kapitálová investícia < limit de minimis

⚫Záruky – do 80% záväzku a max. 1,5 mil EUR/max. 5 rokov alebo 80%/0,75 
mil. EUR/10 rokov, vhodná referenčná miera



Pomoc de minimis (8)

⚫ Postupy – Zákon z 10. novembra 2015 o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej 

pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

štátnej pomoci - 358/2015)

⚫ Povinnosti subjektu, ktorý poskytuje pomoc

⚫ overovanie limitov pomoci de minimis

⚫ overovanie kumulácie pomoci

⚫ uzavretie zmluvy a vydanie potvrdenia

⚫ podávanie správ – IS SEMP

⚫ overenie podmienok prípustnosti pomoci na základe ustanovení programu 

pomoci – kontrola využitia prostriedkov



Pomoc de minimis (9)



Pomoc de minimis (10)

http://www.statnapomoc.sk/

•Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc podľa nariadenia 

Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 

107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis

•Poskytovateľ písomne informuje prijímateľa pomoci o predpokladanej 

výške pomoci vyjadrenej ako ekvivalent hrubého grantu a o tom, že ide o 

minimálnu pomoc, pričom výslovne uvedie odkaz na nariadenie o 

minimálnej pomoci a údaje o jeho uverejnení v Úradnom vestníku 

Európskej únie. Táto povinnosť sa môže považovať za splnenú, ak je to 

uvedené v zmluve o poskytnutí FP zo štátneho rozpočtu SR pre každého 

partnera samostatne. 



Pomoc de minimis (11)



Ekvivalent hrubej dotácie



Formy pomoci

⚫ Dotácia

⚫ Refundácia

⚫ Príplatok úrokovej sadzbe

⚫ Preferencie týkajúce sa pôžičky

⚫ Daňové úľavy

⚫ Záruky

⚫ Poskytnutie majetku za zvýhodnených podmienok 

⚫ Realizácia služby za zvýhodnených podmienok

⚫ Kapitálové nástroje

⚫ Otvorený katalóg



Aká je hodnota podpory – ekvivalent čistej pomoci (1)

⚫ Pomoc sa poskytuje v ľubovoľných formách

⚫ Príklady formy pomoci: dotácia/refundácia, oslobodenie od daní/odvodov, 

zvýhodnené úvery, záruky, bezplatné plnenia pre podnikateľa (napr. školenie 

financované z ESF)

⚫ Existuje potreba prepočítať hodnotu štátnej pomoci udelenej v rôznych formách –

spoločný menovateľ – dotácia

Dotácia                    Zvýhodnená pôžička    Finančný príspevok na školenie

Dotacja Pożyczka preferencyjna Dofiansowane szkolenie
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Ekvivalent čistej dotácie (2)

⚫ Prepočet pomoci udeľovanej v rôznych formách na reálnu hodnotu dotácie

⚫ Rozdiel medzi nákladmi na financovanie na trhu a financovaním za účasti štátu

⚫ Menovitá suma pomoci → ekvivalent hrubej dotácie → ekvivalent čistej dotácie

⚫ EDB – slúži na podávanie správ, kontrola de minimis, kontrola limitov pomoci de 

minimis, kontrola intenzity – prijímateľ však dostane menovitú sumu!



Ekvivalent čistej dotácie (3)

⚫ Diskontovanie → zohľadnenie zmeny hodnoty peňazí v čase

⚫ Diskontovanie znižuje hodnotu pomoci v podanej správe a v potvrdení – je to 

výhodné pre prijímateľov

⚫ Diskontný faktor 

kde r = diskontná sadzba, i = číslo obdobia

⚫ Základná sadzba na Slovensku: (od 1. 10. 2018): -0,18%        

⚫ Diskontná sadzba: 0,82%                

1

(1+r )i



Ekvivalent čistej dotácie (4)

Príklad výpočtu:

⚫Rozhodnutie zo dňa 26. 10. 2018

⚫Výška pomoci: 70.000 EUR

⚫Splátky: 

⚫ 50.000 EUR, január 2019

⚫ 20.000 EUR, september 2019

⚫diskontná sadzba (ročná): 0,82%



Ekvivalent čistej dotácie (5)

⚫ diskontná sadzba (mesačná) r = 0,82% / 12 mesiacov = 0,683% 

X 2018 I 2018 IX 2018

1

(1+r )i

i1 = 3 mesiace i2 = 11 mesiacov

číslo splátky I II NGE

výška splátky €    50 000,00 €    20 000,00 -

mesačná diskontá sadzba 0,068% 0,068% -

diskontný faktor 0,997952798 0,992514061 -

počet období 3 11 -

čiastková suma €    49 897,64 €    19 850,28 €        69 747,92 



Ďakujem za pozornosť


