
Informácia pre prijímateľov o pravidlách týkajúcich sa využívania infraštruktúry 

 

Článok 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) definuje štátnu pomoc ako 

pomoc poskytovanú v akejkoľvek forme členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša 

hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých 

podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ 

ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi. 

Existencia štátnej pomoci 

1. Vykonáva niektorý z potenciálnych prijímateľov hospodársku činnosť? Ak nie, nejde o štátnu 

pomoc. Pojem hospodárskej činnosti je vymedzený ako ponúkanie tovarov a služieb na príslušnom 

trhu.  

2. Poskytol by investor v trhovom hospodárstve verejné prostriedky na projekt za rovnakých 

podmienok? Ak áno, nejde o štátnu pomoc.  

3. Na to, aby sa na pomoc vzťahoval článok 107 ZFEÚ, musí táto pomoc ovplyvňovať obchod medzi 

členskými štátmi alebo hroziť jeho ovplyvnením.  

4. Pomoc de minimis: Pomoc poskytnutá v súlade s nariadením o pomoci de minimis sa nepovažuje 

za štátnu pomoc, ak jej výška neprekračuje 200 000 EUR na jeden podnik za obdobie troch rokov 

 

 Výnimka z povinnosti predbežnej notifikácie, ostatné požiadavky sa však môžu uplatňovať  

 

5. Ak by sa na verejné financovanie infraštruktúry mohli vzťahovať pravidlá štátnej pomoci, je 

potrebné určiť, či projekt podlieha notifikačnej povinnosti v súlade s článkom 108 ods. 3 ZFEÚ. 

Neplatí to v prípade, keď je splnená niektorá z týchto podmienok:  

 

a. Opatrenie je vyňaté z notifikačnej povinnosti, pretože spĺňa podmienky všeobecného 

nariadenia o skupinových výnimkách, ktoré stanovuje procesné pravidlá (napríklad 

predloženie súhrnného informačného materiálu alebo dokumentu o transparentnosti) ako aj 

pravidlá zlučiteľnosti;  

 

b. Projekt a / alebo jeho prevádzkovanie je súčasťou služby vyhlásenej za službu všeobecného 

hospodárskeho záujmu v súlade s rozhodnutím Komisie 2012/21/EÚ o službách všeobecného 

hospodárskeho záujmu, v ktorom sa výslovne vyžaduje jednoznačný poverovací akt a kontrola 

toho, či výška náhrady nepresahuje rámec čistých nákladov súvisiacich s poskytovaním služby 

všeobecného hospodárskeho záujmu vrátane primeraného zisku; Služba všeobecného 

hospodárskeho záujmu; 

 c. Opatrenie je vyňaté z notifikačnej povinnosti na základe nariadenia č. 1370/200716, ktoré 

stanovuje pravidlá platné pre náhrady za záväzky služby vo verejnom záujme vo verejnej 

cestnej osobnej doprave;  

 

d. Pomoc sa môže poskytnúť v rámci existujúceho systému štátnej pomoci, pričom sú splnené 

podmienky stanovené v príslušnom existujúcom systéme pomoci. Zoznam rozhodnutí Komisie 

o štátnej pomoci je k dispozícii na tejto webovej stránke: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3


 

Nevyhnutnosť notifikovať štátnu pomoc s cieľom jej schválenia 

 

6. Ak opatrenie predstavuje štátnu pomoc a nespĺňa podmienky uvedené v bode 5, po notifikácii 

Komisii sa vyžaduje schválenie štátnej pomoci. Komisia pri posudzovaní zlučiteľnosti tejto pomoci 

overuje, či pomoc sleduje cieľ spoločného záujmu, či je nevyhnutná a či neovplyvňuje obchod do 

tej miery, že by bola v rozpore so spoločným záujmom. Posudzovanie sa vykonáva buď podľa 

príslušných osobitných pravidiel zlučiteľnosti štátnej pomoci, ak sú k dispozícii, alebo v prípade, že 

osobitné pravidlá zlučiteľnosti nie sú k dispozícii, priamo podľa článkov 93, 106 alebo 107 ZFEÚ.  

 

Využitie infraštruktúry / priestorov slúžiacich na nehospodársku činnosť na činnosti hospodárskeho 

charakteru. 

V prípade infraštruktúry / priestorov slúžiacich na nehospodársku činnosť je v žiadosti o  príspevok vždy 

potrebné uviesť, či sa dané priestory budú alebo nebudú využívať aj na iný účel.  

Ďalšie využitie priestorov / zariadenia  

Ak sa v prípade zmiešaného použitia infraštruktúra využíva takmer výlučne na nehospodársku činnosť, 

jej financovanie ako celok môže patriť mimo rozsah pôsobnosti pravidiel štátnej pomoci, a to za 

predpokladu, že hospodárske využitie je čisto sprievodnou činnosťou, teda činnosťou, ktorá je priamo 

spojená s prevádzkou infraštruktúry a je pre ňu nevyhnutná alebo je neoddeliteľne spojená s jej 

hlavným nehospodárskym využitím. Za takýto by sa mal považovať prípad, keď hospodárske činnosti 

spotrebúvajú tie isté vstupy ako základné nehospodárske činnosti, napríklad materiál, vybavenie, prácu 

alebo fixný kapitál.  

Sprievodné hospodárske činnosti musia mať vzhľadom na kapacitu infraštruktúry obmedzený rozsah. 

Hospodárske využitie infraštruktúry možno v tejto súvislosti považovať za vedľajšie, ak kapacita 

vyčlenená každý rok na túto činnosť neprekračuje 20 % celkovej ročnej kapacity infraštruktúry.  

Prenájom zariadenia / priestorov za odplatu je hospodárskou činnosťou. Aby sa na túto odplatnú 

službu nevzťahovali pravidlá štátnej pomoci, takéto priestory nemôžu byť využívané na účel prenajatia 

viac ako 20 % z celkovej ročnej kapacity a prenájom musí byť za trhových podmienok a za trhové ceny, 

aby sa predišlo možnej štátnej pomoci, resp. minimálnej pomoci na ďalšej úrovni. 

 V prípade takéhoto využitia financovania z regionálneho príspevku je preto potrebné do žiadosti o 

poskytnutie regionálneho príspevku zapracovať potvrdenie, že zariadenia / priestory nebudú 

využívané na hospodárske účely viac ako 20 % z celkovej ročnej kapacity a uviesť, ako bude táto 

podmienka kontrolovaná.  

Zo strany prijímateľa je potrebné jednoznačné preukázanie doplnkovosti hospodárskeho využitia 

infraštruktúry počas obdobia realizácie projektu aj počas obdobia udržateľnosti projektu, týka sa to aj 

monitorovania dodržiavania limitu 20 % ročnej kapacity zo strany prijímateľa. Na preukázanie 

sledovania doplnkového charakteru hospodárskeho využívania infraštruktúry prijímateľ uchováva 

podpornú dokumentáciu (napr. účtovné záznamy, rozvrh učebne, časový harmonogram komerčného 

využitia a pod.). Prijímateľ sleduje využitie kapacity vždy pre konkrétny kalendárny rok. 

 

 



ANALYTICKÝ PREHĽAD PRE INFRAŠTRUKTÚRU – BUDOVANIE KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY.  

Tento analytický prehľad sa týka pomoci na budovanie infraštruktúry v oblasti kultúry, ako sú napríklad 

viacúčelové haly, múzeá, filmové štúdiá a kiná, ako aj na obnovu historických pamiatok.  

 

Existencia štátnej pomoci je vylúčená v týchto prípadoch:  

1. Investície v súlade so zásadou investora v trhovom hospodárstve. Ak by aj obchodný investor 

poskytol potrebné finančné prostriedky na projekt za rovnakých podmienok, potom v prípade 

daného projektu nejde o štátnu pomoc. Dá sa to preukázať výrazným zapojením obchodných 

prevádzkovateľov do spoločnej investície s verejnými orgánmi a / alebo existenciou kvalitného 

podnikateľského plánu, ktorý počíta s primeranou návratnosťou investície, zodpovedajúcou 

návratnosti, akú od podobných projektov očakávajú obchodní prevádzkovatelia.  

2. Zariadenia miestnej infraštruktúry: 

a. Prítomnosť štátnej pomoci by sa dala vylúčiť v prípade menších viacúčelových hál, ktorých 

výlučným používateľom nie je profesionálny športový klub a ktorých spádová oblasť nesiaha za 

hranicu s iným členským štátom. Hodnotenie závisí aj od skutočného / potenciálneho využitia 

haly: napríklad trh organizácie medzinárodných podujatí je otvorený pre hospodársku súťaž 

medzi prevádzkovateľmi priestorov a organizátormi podujatí, ktorí sa bežne zapájajú do 

činností predstavujúcich predmet obchodu medzi členskými štátmi. V takýchto prípadoch 

preto možno často predpokladať aj vplyv na obchod. Aj keď väčšina činností, ktoré sa majú 

vykonávať v danej hale, má miestny charakter, hala môže mať dostatočnú kapacitu na to, aby 

sa v nej konali aj veľké medzinárodné podujatia, a tak nemožno vylúčiť vplyv na hospodársku 

súťaž a obchod medzi členskými štátmi. 

 

b. V prípade menších múzeí a historických pamiatok, ktoré uspokojujú iba miestny dopyt a 

nepriťahujú zahraničných návštevníkov, sa môže zdať, že nemusí nevyhnutne ísť o 

ovplyvňovanie obchodu. Obmedzený rozsah a rozpočet projektov týkajúcich sa múzeí tiež 

umožňuje vylúčiť vplyv na obchod medzi členskými štátmi, keďže ľudia z jedného členského 

štátu zrejme nebudú prekračovať hranice s prvoradým cieľom navštíviť tieto múzeá. V prípade 

väčších múzeí a historických pamiatok, ktoré sú známe aj v zahraničí, sa však vplyv na 

hospodársku súťaž a obchod medzi členskými štátmi nedá jednoznačne vylúčiť. Hodnotenie 

závisí od skutočnej / potenciálnej schopnosti pritiahnuť zahraničných návštevníkov.  

 

c. V prípade menších kín vo vidieckych oblastiach alebo kín so špecializovaným programom 

(klubové kiná) v mestských oblastiach sa dá povedať, že nejde o ovplyvňovanie obchodu ani o 

narušenie hospodárskej súťaže .  

 

d. V prípade filmových štúdií vrátane tých, ktoré vznikli v obnovených historických budovách, 

z vysokej mobility filmovej a televíznej produkcie vyplýva, že vplyv na hospodársku súťaž a 

obchod medzi členskými štátmi sa nedá vylúčiť. Výnimka z notifikačnej povinnosti, ostatné 

požiadavky sa však môžu uplatňovať. 


