
Stanovisko 

 

k materiálu s názvem „Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se 
mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů (sněmovní tisk č. 1049)“. 

 

K výše uvedenému materiálu zaujímám z pohledu veřejné podpory toto stanovisko: 

 

Znění návrhu: „Majetek, který obec nabyla s využitím dotace poskytnuté na výstavbu 
nájemních bytů na základě zvláštního právního předpisu, může obec po uplynutí vázací doby 
dotačních podmínek převést za cenu nižší než v místě a čase obvyklou nebo bezúplatně, 
zejména bude-li nadále zajištěno využití tohoto majetku za účelem uspokojování bytových 
potřeb nabyvatele tohoto majetku.“ 

K výše uvedenému uvádíme, že konkrétní opatření (konkrétní převod podílu obce na 
majetku) bude zakládat veřejnou podporu, budou-li kumulativně naplněna tato kritéria, 
stanovená v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“): 

a) opatření má vliv na přesun státních (veřejných) prostředků, ať už jde o prostředky 
národní, regionální či obecní. Tento znak je tedy v daném případě (převod podílu obce) 
naplněn. 

b) opatření je selektivní, tj. opatřením dochází ke zvýhodnění určitého podniku1. 
Hospodářské transakce prováděné veřejnoprávními subjekty neposkytují podniku výhodu, a 
tudíž nepředstavují veřejnou podporu, jsou-li prováděny v souladu s běžnými tržními 
podmínkami, tj. za cenu v daném místě a čase obvyklou (stanovenou např. na základě 
znaleckého posudku). Ke zvýhodnění podniku dále nedochází v případě, že je podnik vybrán 
prostřednictvím otevřeného, transparentního, bezpodmínečného a nediskriminačního 
výběrového řízení, ve kterém dojde k výběru nejvýhodnější nabídky. Podnikem se pro účely 
pravidel hospodářské soutěže, a tedy i pravidel veřejné podpory a podpory de minimis 
rozumí jakýkoliv subjekt, který na trhu nabízí zboží a/nebo služby. Z důvodové zprávy 
k návrhu vyplývá, že majetek obce bude obvykle převáděn na bytové družstvo. Bytové 
družstvo se účastní trhu s bydlením a z pohledu pravidel veřejné podpory tedy představuje 
podnik. Převod podílu na majetku za cenu nižší, než je v daném místě a čase obvyklá, 
bytovému družstvu, které nebylo vybráno prostřednictvím otevřeného, transparentního, 
bezpodmínečného a nediskriminačního výběrového řízení, tedy představuje zvýhodnění 
určitého podniku. 

Ke zvýhodnění podniku by nicméně nemělo dojít v situaci, kdy by byl podíl převeden 
bytovému družstvu (a to i za cenu nižší než tržní a mimo výběrové řízení) pouze za účelem 
zprostředkování převodu/prodeje jednotlivým fyzickým osobám (členům družstva), které 

 
1 Podnikem se rozumí jakýkoliv subjekt, který provádí hospodářskou činnost (tj. nabízí výrobky a/nebo služby na 
trhu). 



budou majetek užívat k uspokojení svých vlastních bytových potřeb - muselo by být 
jednoznačně stanoveno, že po uskutečnění převodu/prodeje bytovému družstvu bude 
majetek neprodleně převeden do osobního vlastnictví jednotlivých fyzických osob (členů 
družstva), které budou majetek užívat k nehospodářské činnosti (např. uspokojení svých 
vlastních bytových potřeb), a družstvo jako takové poté zanikne.  

Jinou variantou, kdy je možné vyloučit zvýhodnění podniku, je převod/prodej podílů 
obce (i za cenu nižší než tržní) přímo na jednotlivé fyzické osoby (členy družstva), které 
budou majetek užívat k nehospodářské činnosti. 

c) opatření může vést k narušení soutěže a d) k ovlivnění obchodu mezi členskými 
státy. Opatření provedené státem narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž, pokud 
může posílit soutěžní postavení příjemce ve vztahu k ostatním podnikům, s nimiž soutěží. 
Riziko ovlivnění obchodu je možné vyloučit pouze v případě, že činnost příjemce podpory je 
čistě lokálního charakteru. K ovlivnění obchodu mezi členskými státy nedochází v případě, 
kdy je současně 1) vliv opatření na trhy a spotřebitele v sousedních členských státech je 
nanejvýše nepatrný; 2) zboží a/nebo služby poskytované příjemcem jsou čistě lokálního 
charakteru a/nebo jsou přitažlivé jen pro zeměpisně ohraničenou oblast; 3) podpora nemá 
za následek přilákání poptávky a/nebo investic do dotyčného regionu a nevytváří překážky 
pro usazování podniků z jiných členských států; 4) tržní podíl příjemce podpory je z hlediska 
jakéhokoliv použitého vymezení relevantního trhu minimální. Z hlediska ovlivnění obchodu 
je rovněž rizikové, patří-li příjemce k širší skupině podniků. 

Pokud nebudou kumulativně splněna kritéria uvedená výše pod písm. a) – d), 
o veřejnou podporu se jednat nebude.  

V případě, že kumulativní naplnění definičních znaků veřejné podpory nebude 
v konkrétním případě převodu majetku obce možné vyloučit, opatření bude moci být 
poskytnuto pouze na základě individuální (notifikace Evropskou komisí) nebo obecné 
výjimky, např. jako podpora malého rozsahu (de minimis) podle Nařízení Komise (EU) 
č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU 
na podporu de minimis, pochopitelně při splnění všech podmínek tímto nařízením 
stanovených. 

 

Toto stanovisko je neutrální. 

 

 

 

 

Kontaktní osoby: 

Mgr. Jiří Plachý, Ph.D., ředitel Odboru legislativně - právního, tel. 542 167 784. 
E-mail: jiri.plachy@uohs.cz  
 
Mgr. Libuše Bílá, vedoucí Oddělení veřejné podpory, tel. 542 167 914. 
E-mail: libuse.bila@uohs.cz 


