
I. 
Nařízení o blokových výjimkách 



Vývoj 

• 8. 5. 2013: začátek konzultací k návrhu nové 
úpravy slučitelnosti určitých kategorií podpory 
s vnitřním trhem 

• 18. 12. 2013: poslední znění textu 

• 1. 7. 2014: účinnost nařízení Komise „GBER“ + 
nový „Rámec“ 



Aplikovatelnost 

• Nařízení EU je právním aktem EU, který má 
obecnou závaznost, aplikační přednost a 
bezprostřední působnost; platí v každém 
členském státě přímo, bez prováděcího 
vnitrostátního aktu. 

• Směrnice EU je právním aktem EU, závazným 
pro členské státy pokud jde o výsledek, 
kterého má být dosaženo. 



Článek 107 SFEU 
Podpory poskytované v jakékoliv formě státem 
nebo ze státních prostředků, které narušují 
nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, 
že zvýhodňují určité podniky nebo určité 
odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod 
mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním 
trhem, nestanoví-li smlouvy jinak. 

Veřejné 
financování, které 

nepředstavuje 
státní podporu 

Veřejné financování, které 
představuje slučitelnou 

státní podporu (podmínky 
dle GBER) 

Veřejné financování, 
které podléhá 
oznamovací 
povinnosti 



Veřejné financování, které 
nepředstavuje státní podporu 

• Primární činnosti výzkumných organizací 

– Veřejné vzdělávání 

– Nezávislý VaV s cílem získat nové poznatky 

– Šíření znalostí; nevýlučný a nediskriminační 
přístup 

• Transfer znalostí  

– Oddělením výzkumné organizace 

– Zpětná investice veškerých příjmů z těchto 
činností 



Veřejné financování, které 
představuje státní podporu 

• Podpora výzkumných a vývojových projektů 

• Investiční podpora výzkumné infrastruktury 

• Podpora inovačních klastrů 

• Podpora inovací pro malé a střední podniky 

• Podpora organizačních inovací a inovací 
postupů 

• Podpora na výzkum a vývoj v odvětví rybolovu 
a akvakultury 



Prahová oznamovací povinnost 

• Základní výzkum: 40 mil. € (podnik a projekt) 

• Průmyslový výzkum: 20 mil. € 

• Experimentální vývoj: 15 mil. € 

• EUREKA nebo aktivity dle článku 185 nebo 
187: dvojnásobek 

• V případě vratné zálohy: o polovinu více 

• Studie proveditelnosti: 7,5 mil. € (studie)  



Intenzita podpory 

• Základní míry 

– 100 % u základního výzkumu 

– 50 % u průmyslového výzkumu; 

– 25 % u experimentálního vývoje. 

– 50 % na studie proveditelnosti 

• Zvýšení až na 80 % možné u průmyslového 
výzkumu a vývoje 



Výzkumná organizace 
• Subjekt bez ohledu na právní postavení nebo 

způsob financování 

• Činnosti – nezávislý základní výzkum, průmyslový 
výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejné 
šíření výsledků těchto činností (výukou, publikací 
nebo transferem znalostí).  

• Hospodářská činnost – o financování, souvisejících 
nákladech a příjmech vést oddělené účetnictví.  

• Podniky, jež mohou uplatňovat vliv na takovýto 
subjekt, nesmějí mít přednostní přístup k jeho 
výzkumným kapacitám nebo výsledkům  



Výzkumná infrastruktura 
• Zařízení, zdroje a související služby, které vědecká 

obec využívá k provádění výzkumu 

• Základní vědecké vybavení a výzkumný materiál, 
zdroje založené na znalostech, například sbírky, 
archivy a strukturované vědecké informace, 
infrastruktury informačních a komunikačních 
technologií, například sítě GRID, počítačové a 
programové vybavení, komunikační prostředky, jakož 
i veškeré další prvky jedinečné povahy, nezbytné k 
provádění výzkumu 

• Jedno místo nebo organizovaná síť zdrojů 



Nehospodářské činnosti 

• Primární činnosti výzkumných organizací a 
infrastruktur 

– Nezávislý výzkum, včetně kooperativního 

– Získat nové poznatky, lépe pochopit dané téma 

– Šíření výsledků na nediskriminačním základě 

• Transfer znalostí 

– Vlastními silami, pobočkovou sítí, třetím 
subjektem 

 



„15 %“ (1) 

• Působnost pravidel veřejné podpory – 
náklady hospodářských činností pokryty 
veřejným financováním 

• Hospodářské činnosti 
– Souvisí s provozováním infrastruktury či VO 

– Nezbytná a neoddělitelná od nehospodářské 
činnosti 

– Omezená co do rozsahu 

• Ne více než 15 % ročního rozpočtu subjektu 
 



„15 %“ (2) 

• Hospodářské činnosti do 15 % celkového 
ročního rozpočtu subjektu – veřejné 
financování nemusí být považováno za 
veřejnou podporu 

• Hospodářské činnost nad 15 % celkového 
ročního rozpočtu subjektu – veřejné 
financování je veřejnou podporou 

• Nesouvisí s označením „výzkumná 
organizace“ 



Důsledky GBER 

• Souběh dvou právních předpisů 

• Nebude „úplné znění“  

• Bude nutné pracovat s oběma předpisy 
současně 

• Rada připraví doporučení, jak postupovat; 
podmínka – evropská úprava musí být platná 

 

 



Stav po nabytí účinnosti GBER 

Zákon  
č. 130/2002 Sb. GBER 

§ 2 
§ 3 
§ 4 
§ 7 
§ 8 

§ 16 
§ 33a 

Příprava rozpočtu 
VES 

Mezinárodní 
spolupráce 

Postup přípravy 
programů 
IS VaVaI 

Působnost 

Podpora 
inovačních 
uskupení 

Podpora MSP 
Organizační 

inovace 
Rybolov a 

akvakultura 



Důležité termíny 

Období 
do 
1.7.2014 

Období 
od 
1.7.2014 
do 
31.7.2014 

Období 
od 
1.1.2015 



Výdaje na VaVaI 



Zásady přípravy návrhu výdajů 

• Úhrada závazků poskytovatelů 

• Podpora výkonnosti, kvality a 
konkurenceschopnosti 

• Podpora udržitelnosti projektů OP VaVpI a 
kofinancování nových OP 

• Zohlednění výsledků kontrol 

• Výše čerpání a nespotřebované výdaje 



Výdaje na VaVaI (1) 

• Návrh vlády premiéra Nečase 

• Návrh vlády premiéra Rusnoka – ve výši 
schváleného střednědobého výhledu 

• Pracovní návrh Rady (28. 3. 2014) 

• Výsledek stále otevřený 



Výdaje na VaVaI (2) 
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RVVI (2.3.2014) Vláda premiéra Rusnoka


