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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 
OBECNÁ ČÁST 
 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů, 
zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 
Ministerstvo zemědělství (dále jen „Ministerstvo“) a Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže (dále jen „Úřad“) předkládají v souladu se zmocňovacím ustanovením zakotveným 
v § 9 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně 
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tento 
návrh společné prováděcí vyhlášky o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory 
malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, 
a o postupu při jejich zaznamenávání, a to k provedení § 3a zákona (dále jen „návrh vyhlášky“). 

 
Návrhem vyhlášky dojde k nahrazení stávající vyhlášky č. 465/2009 Sb., o údajích 

zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu, s ohledem na potřebu 
úpravy jejího znění (konkrétně jde o nahrazení rodného čísla datem narození, doplnění údaje 
o druhu opatření podpory malého rozsahu a aktualizace poznámek pod čarou); v ostatním 
zůstává návrh právní úpravy obdobný se stávající úpravou. 

 
Zároveň je z legislativního hlediska nezbytné provést tyto úpravy formou vydání nové 

vyhlášky, neboť v mezidobí došlo ke změně formulace zákonného zmocnění obsaženého 
v § 9 zákona a také toto ustanovení již neobsahuje původní odstavce 2 a 3, na jejichž základě 
byla vydána stávající vyhláška č. 465/2009 Sb. 

 
Účelem návrhu vyhlášky je nově stanovit obsah a rozsah údajů, které je poskytovatel 

podpory malého rozsahu (de minimis) povinen na základě zákona zaznamenat do centrálního 
registru podpor malého rozsahu.  

 
Cílem návrhu vyhlášky je reflektovat ustanovení vyplývající z 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, resp. 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. 717/2014 
ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 
na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury a nařízení Komise (EU) č. 360/2012 
ze dne 25. dubna 2012 použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 
na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského 
zájmu. 

  
Z ustanovení čl. 3 odst. 3 nařízení Komise (EU) č. 360/2012, čl. 6 odst. 4 nařízení 

Komise (EU) č. 1407/2013, čl. 6 odst. 4 nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 a čl. 6 odst. 4 
nařízení Komise (EU) č. 717/2014 na podporu de minimis vyplývá, že záznamy o ad hoc 
podporách malého rozsahu (tj. individuálních podporách, které nejsou poskytnuty v rámci 
režimu podpory malého rozsahu) se archivují po dobu deseti jednoletých účetních období 
ode dne jejich poskytnutí. Záznamy týkající se určitého režimu podpory malého rozsahu 
se archivují po dobu deseti jednoletých účetních období ode dne, kdy byla v rámci tohoto 
režimu poskytnuta poslední jednotlivá podpora. 
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Za účelem kontroly dodržování souladu poskytnutých podpor malého rozsahu 
s příslušnými nařízeními Komise (EU) na podporu de minimis Česká republika od roku 2010 
využívá elektronický registr podpor malého rozsahu, jehož správci jsou Úřad a Ministerstvo, 
jakožto příslušné koordinační orgány v oblasti veřejné podpory. Vedle jiných funkcí registr 
slouží k uchovávání záznamů o podporách malého rozsahu poskytnutých poskytovateli 
v rámci ČR. 

 
V současnosti však není u záznamů poskytnutých podpor malého rozsahu zohledněno, 

zda daná podpora představuje ad hoc podporu malého rozsahu, nebo zda byla poskytnuta 
na základě režimu podpory. Toto rozlišování je přitom potřebné pro určení lhůty, po kterou 
mají být záznamy v registru podpor malého rozsahu archivovány.  

 
Vzhledem ke skutečnosti, že centrální registr podpor malého rozsahu byl spuštěn dne 

1. 1. 2010, začne v průběhu roku 2020 postupně docházet k situaci, kdy registr bude 
obsahovat záznamy o podporách malého rozsahu starší deseti let. Jelikož z dikce shora 
uvedených ustanovení nařízení Komise na podporu de minimis plyne, že záznamy mají být 
archivovány právě po dobu deseti jednoletých účetních období, je za tímto účelem nutné 
zajistit, a to i s ohledem na princip důsledné ochrany osobních údajů u fyzických osob, 
aby registr neuchovával údaje o starších podporách malého rozsahu nad rámec povinnosti 
ukládané příslušnými nařízeními Komise na podporu de minimis. Registr je v tuto chvíli po 
technické stránce připraven údaje o starších podporách malého rozsahu z registru postupně 
automaticky vymazávat, takto funkcionalita je v registru nastavena. 

 
Jelikož je ukládaná doba archivace záznamů podpor malého rozsahu odvislá od toho, 

zda se v daném případě jedná o ad hoc podporu malého rozsahu, nebo o podporu poskytnutou 
na základě režimu podpory, je proto nutné rozšířit vyhláškou stanovený rozsah údajů 
zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu o rozlišení typu 
poskytovatelem zaznamenávané podpory. 

 
Z tohoto důvodu návrh vyhlášky rozšiřuje výčet údajů, jež jsou poskytovatelé podpor 

malého rozsahu povinni zaznamenat do registru, o nový údaj stanovující kategorii podpory 
malého rozsahu. Toto upřesnění je zaváděno s cílem zajistit, aby registr uchovával záznamy 
o podporách pouze po nezbytnou dobu, která vyplývá z příslušných nařízení Komise (EU) 
na podporu de minimis. 

 
Dále dochází k technické úpravě spočívající v odstranění rodného čísla jako 

identifikátoru fyzické osoby, která je příjemcem podpory malého rozsahu. Tato změna reaguje 
na iniciativu Ministerstva vnitra směřující k minimalizaci využívání rodného čísla při ověřování 
totožnosti fyzických osob. 

Odstranění rodného čísla z kategorie údajů sloužících k identifikaci fyzické osoby, 
jakožto příjemce podpory malého rozsahu, a jeho nahrazení datem narození reaguje 
na nelegislativní materiál Ministerstva vnitra „Věcné řešení minimalizace využívání rodného 
čísla při ověřování totožnosti fyzických osob včetně návrhu přehledu legislativních změn“ 
(čj. MV-130082-1/SC-2019).  
 

Tento legislativní úkol Ministerstva, ve spolupráci s Úřadem je zařazen v Plánu přípravy 
vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020 na str. 13 v bodě 14., s předpokládaným 
termínem předložení na Úřad vlády do 30. června 2020, bez povinnosti zpracování Závěrečné 
zprávy hodnocení dopadů regulace (RIA). 
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
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Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě 
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, 
ve znění pozdějších předpisů a s jeho zmocňovacím ustanovením v § 9, a to k provedení 
ustanovení § 3a zákona. 

 
 

Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie, s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 

 
Návrh vyhlášky je v souladu s právem Evropské unie, konkrétně s těmito předpisy 

Evropské unie: 

 nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům 
poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, 

 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, 

 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. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu 
a akvakultury. 

 
Předkládaný návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské 

unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. se zásadou právní jistoty, 
proporcionality a zákazu diskriminace). 

 
Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný 

s právem Evropské unie. 
 

 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 

státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 

Realizace navrhované právní úpravy si nevyžádá finanční nároky na státní rozpočet 
a nebude znamenat žádné dodatečné náklady v rámci veřejných rozpočtů. Technická úprava 
centrálního registru podpor malého rozsahu byla realizována Ministerstvem již v roce 2019 
v rozsahu schválených finančních prostředků na provoz centrálního registru podpor malého 
rozsahu, které jsou na tuto činnost každoročně plánovány (jednalo se celkem o 710 711,35 Kč 
s DPH), s tím, že žádné další finanční prostředky navíc nejsou požadovány. 

 
Návrh vyhlášky nemá dopad na podnikatelské prostředí. 
 
Sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a na specifické skupiny obyvatel, zejména 

osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 
na životní prostředí z navrhovaných změn nevznikají. 
 

 
Zhodnocení současného stavu dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
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Návrh vyhlášky nepředpokládá žádné dopady na rovné postavení mužů a žen, neboť 
neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem diskriminace nebo by mělo 
vliv na rovnost mužů a žen. 

 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 

osobních údajů 
 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů a také s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

 
 Návrh vyhlášky nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění 

způsob nakládání s nimi. 
 
 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Návrh vyhlášky nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky. 
 
 

Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem 

korupčního rizika. 
 

Předkládaný návrh vyhlášky je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které 
má upravovat. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy 
ani administrátora dotace. 

 
Navrhovaná právní úprava představuje efektivní implementaci zákonných regulací. 

 
Příslušné orgány veřejné správy a administrátor dotace jsou schopny plošně 

kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1:  
Ustanovení vymezuje předmět návrhu vyhlášky, přičemž dodržuje zákonný rámec 

zmocňovacího ustanovení uvedeného v § 9 zákona. 
 
K § 2:  
Pro účely interpretace je stanoven obsah pojmů vyplývajících z nařízení EU. Jedná 

se o pojmy, u nichž z praxe Úřadu a Ministerstva vyplývá, že poskytovatelům působí největší 
interpretační obtíže (rozhodné období, datum poskytnutí podpory malého rozsahu, přepočtový 
kurz z Kč na EUR).  

Nově dochází v § 2 písm. c) pouze k odstranění rodného čísla coby identifikátoru 
příjemce, tento údaj je nahrazen datem narození. Tato úprava reaguje na nelegislativní 
materiál Ministerstva vnitra „Věcné řešení minimalizace využívání rodného čísla při ověřování 
totožnosti fyzických osob včetně návrhu přehledu legislativních změn“ (čj. MV-130082-1/SC-
2019). 

Příjemce podpory je jednoznačně identifikován pomocí kombinace údajů uvedených  
v § 2 písm. c) bodu 1 a 2.  

 
K § 3:  
Vymezují se požadavky na identifikaci příjemce, identifikaci oblasti podpory, stanovení 

výše podpory, datum poskytnutí podpory, stanovení výše dosud příjemcem obdržené podpory 
v režimu de minimis, identifikaci poskytovatele, právního aktu poskytnutí podpory malého 
rozsahu a účelu poskytnuté podpory malého rozsahu konkrétnímu příjemci. 

Nově dochází k rozšíření rozsahu údajů, které má poskytovatel podpory povinnost 
zaznamenávat do centrálního registru pouze o údaj v písm. j) – „druh opatření podpory malého 
rozsahu“. Cílem zaváděného rozlišování je zajistit, že registr bude archivovat záznamy 
o podporách malého rozsahu pouze po dobu nutnou, uloženou příslušnými nařízeními EU. 

 
K § 4: 
V ustanovení odstavce 1 se definuje forma záznamu do aplikace centrálního registru 

podpor malého rozsahu pro poskytovatele. Přístup do centrálního registru podpor malého 
rozsahu je realizován způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím elektronického 
formuláře, tedy formou automatizované webové aplikace.  

Ustanovení odstavce 2 stanovuje, že údaje a informace o příjemcích podpory malého 
rozsahu a další údaje (výši podpory malého rozsahu v rozhodném období, identifikační údaje 
daného poskytovatele podpory malého rozsahu) vkládá do registru osoba poskytovatele, 
kterou tento zaregistroval jako osobu oprávněnou k přístupu do centrálního registru.  

 
K § 5: 
Zrušuje se stávající vyhláška č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných 

do centrálního registru podpor malého rozsahu, 
 
K § 6: 
Navrhuje se, i s ohledem na předpokládanou délku legislativního procesu, termín 

nabytí účinnosti dnem 1. července 2020. 
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