
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tato debata je organizována jako součást projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační 
kanceláře Evropského parlamentu v ČR s cílem komunikovat aktuální evropská témata vůči široké 
skupině odborné i laické veřejnosti realizovaného Hospodářskou komorou České republiky ve 
spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU. Více informací na 
prague@cebre.cz. 

         

 

POZVÁNKA 

Modernizace pravidel veřejné podpory 

 

27. března 2014 od 16:00 do 18:00hod, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 

 

Před koncem roku 2013 vypršela účinnost celé řady nástrojů veřejné podpory, proto Evropská komise, 
také s výhledem na výzvy nového finančního období a potřebu konsolidace národních rozpočtů, 
přistoupila k celkové modernizaci pravidel v této oblasti. V jejím rámci dojde ke změně řady předpisů, 
jimiž se řídí poskytování veřejné podpory, přičemž obecně by mělo dojít ke zjednodušení řízení a 
vyjasnění pojmů. Plán pro modernizaci představila Evropská komise ve sdělení z 8. května 2012 
Modernizace státní podpory v EU. Revize se dotkne mimo jiné pokynů k regionální státní podpoře, 
pokynů ke státní podpoře pro výzkum, vývoj a inovace, ochranu životního prostředí, investic 
rizikového kapitálu a zavádění širokopásmových sítí. Úpravám se nevyhnulo rovněž nařízení Komise 
č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, nařízení Komise č. 800/2008 
Obecné nařízení o blokových výjimkách a zmocňující nařízení Rady, jejichž revidované verze by měly 
vstoupit v účinnost 1. července 2014, stejně jako pokyny k regionální podpoře. Součástí modernizace 
by též měla být přesnější definice pojmu veřejná podpora a úprava procedurálních nařízení k veřejné 
podpoře, které  by měly přispět k urychlení rozhodování Komise. 
   
Cílem debaty je diskutovat o změnách, které modernizace pravidel veřejné podpory přináší a její 
dopad na české subjekty. 
 
Jakou roli budou mít v rámci nových pravidel Evropská komise a úřady České republiky? Jak se 
projeví přechod od předchozí kontroly veřejných podpor (ex ante) ke kontrole následné (ex post)? Co 
nového přinášejí pravidla v oblasti blokových výjimek?  
  
Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení 
přednesou níže uvedení řečníci: 

 

 Josef Schwarz, Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, Evropská komise 

 Ramona Ianus, Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, Evropská komise 

 Hynek Brom, 1. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

 Ondřej Dostal, expert na hospodářskou soutěž, veřejnou podporu a veřejné zakázky, Stálé 
zastoupení ČR při EU 
 

Moderuje Alena Mastantuono, ředitelka CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.  
 
Partnery akce jsou Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola 
finanční a správní, server EurActiv.cz a časopis Prague Leaders Magazine.  
 
V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 26. března 2014 zde nebo emailem na 
prague@cebre.cz.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0209:EN:NOT
https://www.surveymonkey.com/s/H2YRB7Q
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