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Změnový list: 
 

Změna č. 1 Schválena usnesením RM č. 166/14 ze dne 12.5.2014 

Účinnost změny: 1.7.2014 

Označení změny v textu Popis změny 

Čl. 1. Předmět úpravy a) Zapracována aktualizovaná legislativa: 
- Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití 

článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 
minimis (zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie v části L, č. 
352/2013, str. 1, dne 24.12.2013) 

- Nařízení Evropské komise 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 (zveřejněno v Úředním věstníku Evropské 
unie v části L, č. 352/2013, str. 9, dne 24.12.2013) 

b) Změna ustanovení, které definuje působnost směrnice: 
Tato směrnice stanoví: 

- postup při hodnocení a poskytnutí veřejné podpory,  
- postup při hodnocení a poskytnutí veřejné podpory malého rozsahu 

(dále jen podpora de minimis). 
  

Čl. 2. Vymezení pojmů a) Doplnění zkratky 

V prvním odstavci, písm. b) doplněna zkratka MMCH 

b) Nová definice podniku (první odstavec písm. j) 
podnikem jakýkoliv subjekt (bez ohledu na jeho právní formu nebo 
způsob financování, příp. neziskový charakter daného subjektu), který 
provádí ekonomickou činnost, tedy činnost spočívající v nabízení zboží 
a/nebo služeb na trhu, na kterém pro daný finální výstup existuje 
konkurence. Jeden podnik pro účely podpory de minimis zahrnuje 
veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících 
vztahů: 
- jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí 
akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu; 
- jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů 
správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu; 
- 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; 
- 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 v těchto bodech 
prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou také považovány za jeden 
podnik. 

 

Čl. 4 Podpora de 
minimis 

a) Změna odstavce 2: 
Podpora de minimis a její poskytování se řídí Nařízením Evropské komise č. 
1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis (zveřejněno v Úředním 
věstníku Evropské unie v části L, č. 352/2013, str. 1, dne 24. 12. 2013). 
Poskytování podpory de minimis v oblasti zemědělství se řídí Nařízením 
Evropské komise č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
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v odvětví zemědělství (zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie v části 
L, č. 352/2013, str. 9, dne 24. 12. 2013), a v případě podniků poskytujících 
služby obecného hospodářského zájmu Nařízením Evropské komise 
č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 
na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného 
hospodářského zájmu (zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie v 
části L, č. 114/2012, str. 8, dne 26. 4. 2012). 
b) změna odstavce 4 
Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku nesmí za 
libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období přesáhnout částku 
200.000,- EUR. Celková částka podpory de minimis poskytnutá jednomu 
podniku provozujícímu silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu nesmí 
přesáhnout 100 000 EUR, v oblasti zemědělství 15.000,- EUR, a v případě 
podniků poskytujících služby obecného hospodářského zájmu 500.000,- EUR 
za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období.  

c) změna odstavce 5 
Za podporu de minimis je možné považovat pouze podporu ve formě grantu 
v hotovosti, nebo v jiné formě, pokud její výši lze předem přesně vypočíst 
jako hrubý grantový ekvivalent podpory v souladu s ustanovením čl. 4 
Nařízení Evropské komise č. 1407/2013. 

 

5. Posouzení a 
poskytnutí podpory 

a) Změna názvu kapitoly 5 

5. Posouzení a poskytnutí veřejné podpory 

 

b) Doplnění zkratek MMCH v prvním a posledním odstavci čl. 5 

ve spojení věcně příslušný odbor MMCH 

 

c) Doplnění odstavce 2 druhé odrážky (veřejnou podporu lze poskytnout 
pokud je splněna některá z těchto podmínek – odst.) 
- podpora je určena jednotlivcům – fyzickým osobám (nikoliv podnikům – 
definice v čl. 2 písm. j) této směrnice), 

 

 

6. Posouzení a 
poskytnutí podpory de 
minimis 

a) Změna názvu kapitoly 6 

6. Posouzení a poskytnutí podpory de minimis 

 

b) změna odstavce 1 
Pokud má být veřejná podpora z rozpočtu města poskytnuta v režimu de 
minimis, musí si věcně příslušný odbor MMCH před jejím poskytnutím 
posoudit, zda by nově poskytnutá veřejná podpora v součtu s předchozími 
podporami poskytnutými příjemci veřejné podpory nepřekročila hranici de 
minimis, a tuto skutečnost současně ověřit v registru veřejných podpor.  

 

c) změna odstavce 2 
Pro posouzení, zda by nově poskytnutá veřejná podpora nepřekročila hranici 
de minimis, musí věcně příslušný odbor zkoumat, které subjekty tvoří 
s příjemcem podpory „jeden podnik“, a hranici de minimis posuzovat ve 
vztahu ke všem těmto subjektům dohromady. Za tímto účelem si věcně 
příslušný odbor vyžádá od příjemce písemné čestné prohlášení o tom, které 
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osoby s ním tvoří jeden podnik, a upozorní jej na jeho povinnost neprodleně 
informovat poskytovatele, pokud by před poskytnutím veřejné podpory 
došlo ke změně rozhodných skutečností. 

 

d) Změna odstavce 4 – změna limitu podpory pro oblast zemědělství 

15.000,- EUR v oblasti zemědělství 

e) změna odstavce 9 
V případě, kdy věcně příslušný odbor dodatečně zjistí, že by poskytnutím 
veřejné podpory byla překročena stanovená hranice podpory de minimis, 
veřejnou podporu neposkytne a připraví písemné podklady k revokaci 
rozhodnutí v této věci.  

 

f) změna odstavce 10 
Věcně příslušný odbor je povinen zaznamenávat, shromažďovat a archivovat 
veškeré informace o poskytnuté podpoře de minimis po dobu 10 
jednoletých účetních období ode dne jejího poskytnutí.  

 

7. Závěrečná 
ustanovení 

Doložka schválení předmětné aktulaizace 
Tato směrnice byla schválena Radou statutárního města Chomutova dne 11. 
6. 2012 usnesením č. 242/12 a aktualizována (aktualizace č. 1) usnesením 
Rady statutárního města Chomutova č. .... ze dne 12.5.2014. 
 

8. Účinnost Účinnost aktualizace č. 1 
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2012 a její aktualizace č. 1 
nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2014 
 

 
 

Změna č. 2 Schválena usnesením RM č. ……/……… ze dne ……………… 

Účinnost změny: dd.mm.rrrr 

Označení změny v textu Popis změny 
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Směrnice Rady statutárního města Chomutova 
kterou se upravuje postup při poskytování veřejné podpory  

z rozpočtu statutárního města Chomutova 

(o veřejné podpoře) 
 
 

1. Předmět úpravy 
 

Tato směrnice upravuje postup při poskytování veřejné podpory, a to podle 
- článků 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie 
- zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory 
- Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na podporu de minimis (zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie 
v části L, č. 352/2013, str. 1, dne 24.12.2013) 

- Nařízení Evropské komise 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 (zveřejněno v Úředním 
věstníku Evropské unie v části L, č. 352/2013, str. 9, dne 24.12.2013) 

- Nařízení Evropské komise č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 
na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu 
(zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie v části L, č. 114/2012, str. 8, dne 26. 4. 2012) 

  
Při poskytování veřejné podpory je každý zaměstnanec povinen řídit se právními předpisy, zejména 
právními předpisy uvedenými v prvním odstavci tohoto článku, podpůrně pak touto směrnicí. 
 
Tato směrnice stanoví: 

- postup při hodnocení a poskytnutí veřejné podpory,  
- postup při hodnocení a poskytnutí veřejné podpory malého rozsahu (dále jen podpora de 

minimis). 
 

2. Výklad pojmů 
 
Pro účely této směrnice se rozumí 
a) městem statutární město Chomutov, 
b) magistrátem Magistrát města Chomutova (MMCH). 
c) veřejnou podporou neslučitelnou se společným trhem Evropské unie veřejná podpora uvedená v 

článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.   
d) poskytovatelem veřejné podpory statutární město Chomutov, 
e) příslušným orgánem města zastupitelstvo statutárního města Chomutova, případně rada 

statutárního města Chomutova, dle jejich kompetencí vymezených zákonem č. 128/2000 Sb., o 
obcích, 

f)  příjemcem veřejné podpory fyzická nebo právnická osoba, která město žádá o poskytnutí veřejné 
podpory nebo jí byla veřejná podpora z rozpočtu města poskytnuta, 

g) věcně příslušným odborem odbor magistrátu, kterému je svěřena správa rozpočtu města, z níž má 
být nebo je veřejná podpora poskytnuta, 

h) obdobím fiskální (rozpočtový) rok 
i) dnem vzniku právního nároku den, kdy mezi příjemcem veřejné podpory a poskytovatelem došlo 

k uzavření smlouvy nebo kdy vydané rozhodnutí o poskytnutí podpory de minimis nabylo právní 
moci. 

j) podnikem jakýkoliv subjekt (bez ohledu na jeho právní formu nebo způsob financování, příp. 
neziskový charakter daného subjektu), který provádí ekonomickou činnost, tedy činnost spočívající v 
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nabízení zboží a/nebo služeb na trhu, na kterém pro daný finální výstup existuje konkurence. Jeden 
podnik pro účely podpory de minimis zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň 
jeden z následujících vztahů: 

- jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v 
jiném subjektu; 
- jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu; 
- 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; 
- 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 v těchto bodech prostřednictvím jednoho nebo více 
subjektů, jsou také považovány za jeden podnik. 

 

3. Veřejná podpora 
 

Dle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie je veřejnou podporou neslučitelnou se 
společným trhem Evropské unie (dále jen EU) veřejná podpora, která současně naplňuje následující 4 
znaky: 

 je poskytována z veřejných prostředků, 

 jejím poskytnutím dochází k zvýhodnění podniku nebo určitého odvětví výroby, 

 jejím poskytnutím je narušena hospodářská soutěž nebo hrozí její narušení, 

 její poskytnutí vede (nebo může vést) k ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU. 
Tyto znaky jsou specifikovány níže. 
 

Veřejná podpora je poskytována státem nebo z veřejných prostředků, pokud je poskytována 
prostřednictvím rozpočtů státu, krajů, měst a obcí. K zatížení těchto rozpočtů dochází přímo formou 
výdeje finančních prostředků (např. dotace, kapitálové injekce) či nepřímo formou nevybrání finančních 
prostředků (např. prominutím pokuty, prodejem majetku za sníženou cenu). 

 
Veřejnou podporou dochází ke zvýhodnění podniku nebo odvětví výroby, pokud veřejná podpora 
přináší příjemcům veřejné podpory určitou výhodu, kterou by za běžných tržních podmínek nezískaly.  
 
K narušení hospodářské soutěže dochází, pokud poskytnutá veřejná podpora posílí tržní postavení 
příjemce oproti konkurenci. Pro naplnění tohoto znaku stačí pouhá možnost narušení soutěže.  

 
Obchod mezi členskými státy EU je ovlivněn, pokud příjemce podpory vykonává podnikatelské aktivity a 
účastní se společného trhu v rámci zemí EU. Pro naplnění tohoto znaku stačí pouhá existence možnosti 
ovlivnění obchodu.  

 
Veřejná podpora může mít různé formy: 

- granty a dotace, 
- úvěry a zvýhodněné půjčky, 
- garance a záruky, 
- kapitálové injekce, 
- slevy na dani, prominutí daní, poplatků a veřejných plateb, 
- zvýhodněný prodej pozemků a podniků (za cenu nižší než tržní), 
- zvýhodněný odkup majetku (za ceny vyšší než tržní), atd. 
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Poskytování veřejné podpory neslučitelné se společným trhem EU je zakázáno. 
 

Pokud jsou její znaky uvedené prvním odstavci tohoto článku všechny naplněny, může být veřejná 
podpora prohlášena za slučitelnou se společným trhem EU v těchto případech: 

- patří do kategorie obecných výjimek, uvedených v článku 107 odst. 2. Smlouvy  
o fungování EU,  

- patří do kategorie individuálních výjimek, uvedených v článku 107 odst. 3. Smlouvy  
o fungování EU,  

- patří do kategorie blokových výjimek, uvedených v nařízení Evropské komise  
č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie 
podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). 

 
Veřejnou podporou slučitelnou se společným trhem EU je také podpora de minimis. 

 

4. Podpora de minimis  
 
Podpora de minimis je veřejná podpora, u které je administrativně stanovená hranice objemu 
poskytovaných finančních prostředků. Podpora de minimis není veřejnou podporou neslučitelnou se 
společným trhem EU, neboť nesplňuje její základní znaky, a to narušení hospodářské soutěže a/nebo 
ovlivnění obchodu mezi členskými státy, 

 
Podpora de minimis a její poskytování se řídí Nařízením Evropské komise č. 1407/2013 ze dne 
18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
(zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie v části L, č. 352/2013, str. 1, dne 24. 12. 2013). 
Poskytování podpory de minimis v oblasti zemědělství se řídí Nařízením Evropské komise 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 (zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie v části L, č. 352/2013, 
str. 9, dne 24. 12. 2013), a v případě podniků poskytujících služby obecného hospodářského zájmu 
Nařízením Evropské komise č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 
na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu 
(zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie v části L, č. 114/2012, str. 8, dne 26. 4. 2012). 

 
Povinnost evidence podpor de minimis a práva a povinnosti poskytovatele a příjemce veřejné podpory 
upravuje zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí 
jednoletá účetní období přesáhnout částku 200.000,- EUR. Celková částka podpory de minimis 
poskytnutá jednomu podniku provozujícímu silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu nesmí přesáhnout 
100 000 EUR, v oblasti zemědělství 15.000,- EUR, a v případě podniků poskytujících služby obecného 
hospodářského zájmu 500.000,- EUR za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období.  
 
Za podporu de minimis je možné považovat pouze podporu ve formě grantu v hotovosti, nebo v jiné 
formě, pokud její výši lze předem přesně vypočíst jako hrubý grantový ekvivalent podpory v souladu 
s ustanovením čl. 4 Nařízení Evropské komise č. 1407/2013. 

 

5. Posouzení a poskytnutí veřejné podpory 
 
Před poskytnutím veřejné podpory z rozpočtu města posoudí věcně příslušný odbor MMCH, z jehož 
kapitoly je veřejná podpora poskytnuta (přímo či nepřímo), zda se jedná o veřejnou podporu slučitelnou 
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se společným trhem EU, tj. zda nejsou kumulativně naplněny všechny znaky veřejné podpory 
neslučitelné se společným trhem EU uvedené v prvním odstavci článku 3. této směrnice. 
 
Veřejnou podporu lze poskytnout, pokud je splněna některá z těchto podmínek: 

- nejsou naplněny současně všechny znaky veřejné podpory neslučitelné se společným trhem EU 
uvedené v prvním odstavci čl. 3,  

- podpora je určena jednotlivcům – fyzickým osobám (nikoliv podnikům – definice v čl. 2 písm. j) 
této směrnice), 

- jde o obecné opatření, jako např. změna sazby daně, poplatku, 
- jde o výkon služeb obecného hospodářského významu, při splnění následujících kriterií 

vymezených v rozsudku ESD Altmark: 
o podnik-příjemce musí být pověřen plněním povinností veřejné služby a tyto povinnosti musí 

být jasně definovány 
o parametry, na jejichž základě je vyrovnání vypočteno, musí být předem stanoveny 

objektivním a transparentním způsobem, 
o vyrovnání nemůže přesahovat meze toho, co je nezbytné k pokrytí všech nebo části nákladů 

vynaložených k plnění povinností veřejné služby se zohledněním příjmů, které se k nim 
vztahují, jakož i zisku, který je přiměřený k plnění těchto povinností. 

o není-li výběr podniku, který má být pověřen plněním povinností veřejné služby, v 
konkrétním případě učiněn v rámci řízení o zadání veřejné zakázky umožňujícího vybrat 
zájemce schopného poskytovat tyto služby za nejmenších nákladů pro územně správní 
celek, musí být úroveň nutného vyrovnání určena na základě analýzy nákladů, které by 
průměrný podnik, správně řízený a přiměřeně vybavený prostředky k tomu, aby mohl 
uspokojit požadavky veřejné služby, vynaložil při plnění těchto povinností se zohledněním 
příjmů, které se k nim vztahují, jakož i zisku, který je přiměřený k plnění těchto povinností. 

- veřejná podpora je poskytnuta jako podpora de minimis. 
 

Při aplikaci obecných, individuálních nebo blokových výjimek musí před poskytnutím veřejné podpory 
požádat vedoucí věcně příslušného odboru (po schválení příslušným orgánem města) Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže o stanovisko, zda lze výjimku uplatnit. 

 
Vedoucí věcně příslušného odboru odpovídá v rámci odboru za nastavení vnitřního kontrolního systému 
při posouzení veřejné podpory v souladu s touto směrnicí. 
 
Poskytovatel veřejné podpory je povinen koordinačnímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže, předložit 

 a) do 30. dubna kalendářního roku informace o veřejných podporách mimo oblast zemědělství a 
rybolovu poskytnutých v předcházejícím kalendářním roce a o probíhajících programech veřejné 
podpory mimo oblast zemědělství a rybolovu; a to elektronickou formou v souladu se zvláštním 
právním předpisem podle tiskopisu uvedeného v příloze vyhlášky č. 207/2005 Sb. 

b) do 10 dnů ode dne, kdy je podal, stejnopisy nebo kopie veškerých podání, které učinil v řízeních 
podle § 4 zákona č. 215/2004 Sb. (řízení před Komisí), a stejnopisy nebo kopie veškerých podání 
a rozhodnutí v řízeních podle § 4, které mu byly doručeny, do 10 dnů od jejich doručení, a 

c) veškeré další koordinačním orgánem vyžádané dokumenty a jiné informace týkající se veřejné 
podpory nebo programů veřejné podpory ve lhůtě stanovené Úřadem. 

Dokumenty a jiné informace je poskytovatel povinen koordinačnímu orgánu předložit úplné a 
pravdivé. Veškeré dokumenty a jiné informace týkající se oznámení veřejné podpory a řízení 
podle § 4 je poskytovatel povinen předložit koordinačnímu orgánu na jeho žádost také v 
elektronické formě. 

Činnosti uvedené v písm. a) – c) budou za poskytovatele vykonávat věcně příslušné odbory MMCH. 
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6. Posouzení a poskytnutí podpory de minimis 
 
Pokud má být veřejná podpora z rozpočtu města poskytnuta v režimu de minimis, musí si věcně 
příslušný odbor MMCH před jejím poskytnutím posoudit, zda by nově poskytnutá veřejná podpora 
v součtu s předchozími podporami poskytnutými příjemci veřejné podpory nepřekročila hranici de 
minimis, a tuto skutečnost současně ověřit v registru veřejných podpor.  

 
Pro posouzení, zda by nově poskytnutá veřejná podpora nepřekročila hranici de minimis, musí věcně 
příslušný odbor zkoumat, které subjekty tvoří s příjemcem podpory „jeden podnik“, a hranici de minimis 
posuzovat ve vztahu ke všem těmto subjektům dohromady. Za tímto účelem si věcně příslušný odbor 
vyžádá od příjemce písemné čestné prohlášení o tom, které osoby s ním tvoří jeden podnik, a upozorní 
jej na jeho povinnost neprodleně informovat poskytovatele, pokud by před poskytnutím veřejné 
podpory došlo ke změně rozhodných skutečností. 
 
Po posouzení veřejné podpory předá příslušný odbor věc k rozhodnutí příslušnému orgánu města 
s doporučením schválit nebo neschválit poskytnutí veřejné podpory de minimis. 

 
Pokud by poskytnutím veřejné podpory došlo k překročení hranice 200.000,- EUR (resp. 100.000,- EUR 
pro silniční dopravu, 15.000,- EUR v oblasti zemědělství a  500.000,- EUR v případě podniků poskytujících 
služby obecného hospodářského zájmu), věcně příslušný odbor nedoporučí příslušnému orgánu města 
schválit poskytnutí veřejné podpory nebo doporučí upravit výši nově poskytnuté podpory tak, aby k  
překročení dané hranice nedošlo. 
 
O rozhodnutí příslušného orgánu města o poskytnutí či neposkytnutí veřejné podpory je věcně příslušný 
odbor povinen vždy písemně vyrozumět příjemce, a v případě kladného rozhodnutí jej upozornit na to, 
že podpora je poskytována v režimu de minimis, s výlučným odvoláním na příslušné nařízení EK, citací 
jeho názvu a jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. 

 
Pro správný přepočet výše podpory na EUR je rozhodný kurz stanovený Evropskou centrální bankou ke 
dni, kdy příjemci vznikne právní nárok na podporu de minimis.  

 
Kurz stanovený Evropskou centrální bankou vyhlašuje Evropská komise v Úředním Věstníku Evropské 
unie. Tento kurz lze najít na stránkách Evropské centrální banky (www.ecb.eu, sekce „Statistics“, odkazy 
„Exchange rates“ – Download latest & previous rates“ – „All bilateral exchange rates time series“) nebo 
v centrálním registru podpor malého rozsahu (de minimis). 
 
Věcně příslušný odbor je povinen do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory de minimis 
zaznamenat do centrálního registru údaje o poskytnuté podpoře malého rozsahu a o jejím příjemci.  
 
V případě, kdy věcně příslušný odbor dodatečně zjistí, že by poskytnutím veřejné podpory byla 
překročena stanovená hranice podpory de minimis, veřejnou podporu neposkytne a připraví písemné 
podklady k revokaci rozhodnutí v této věci.  
 
Věcně příslušný odbor je povinen zaznamenávat, shromažďovat a archivovat veškeré informace o 
poskytnuté podpoře de minimis po dobu 10 jednoletých účetních období ode dne jejího poskytnutí.  
 
Za dodržení právních předpisů (včetně předpisů EU) a postupů při poskytování veřejné podpory v režimu 
de minimis odpovídá vedoucí věcně příslušného odboru. 
 

http://www.ecb.eu/
http://www.ecb.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html#dowloads
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7. Závěrečná ustanovení 
 

Tato směrnice byla schválena Radou statutárního města Chomutova dne 11. 6. 2012 usnesením  
č. 242/12 a aktualizována (aktualizace č. 1) usnesením Rady statutárního města Chomutova č. .... ze dne 
12.5.2014. 
 
Nedílnou součástí této směrnice je příloha č. 1 - formulář Čestné prohlášení  

 

8. Účinnost 
 
1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2012 a její aktualizace č. 1 nabývá účinnosti dnem 

1. 7. 2014 
 
 
 
 
V Chomutově dne …................…      
  
 ................................ 
     Mgr. Jan Mareš, 
                                                                                                                    primátor  
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Čestné prohlášení  
pro účely poskytnutí veřejné podpory malého rozsahu („de minimis“) 

 

Žadatel - příjemce podpory 

Obchodní firma/název/jméno a příjmení  

Sídlo/místo podnikání:  

IČ:  

Statutární zástupce:  

 
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat podporu malého rozsahu („de minimis“) v souladu s 
Nařízením Evropské komise č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, Nařízením Evropské komise 
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  a Nařízením Evropské komise č. 360/2012 
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou 
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu  
 

čestně prohlašuje  
 
že pro účely výše uvedených nařízení Evropské komise tvoří jeden podnik1 s následujícími subjekty: 
 
1. Obchodní firma/název/jméno a příjmení: ... 
 Sídlo/místo podnikání: ... 
 IČ: ... 
 
2. Obchodní firma/název/jméno a příjmení: ... 
 Sídlo/místo podnikání: ... 
 IČ: ... 
 
3. ... 
 
 
Žadatel dále prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem evidence podpor 
malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory. 
Tento souhlas uděluje zpracovateli, tj. statutárnímu městu Chomutov pro všechny údaje obsažené v tomto 
prohlášení, a to na dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou 
poskytovány dobrovolně. 

  
V ………....................……. dne ………......………  
 …………………….........… 
 razítko, podpis 
 

                                                
1
 Jeden podnik pro účely výše uvedených nařízení Evropské komise zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou mají 

alespoň jeden z následujících vztahů: 
- jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu; 
- jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného 
subjektu; 
- 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; 
- 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 v těchto bodech prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou také 
považovány za jeden podnik. 


