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Informace k veřejné podpoře pro výzvu č. 3/2022 k předkládání žádostí o 

poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí 

 

I. Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 

smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, článek 36. 

 Pokud bude projekt čerpat podporu podle tohoto článku, není možné podpořit dobíjecí 

stanici. 

 Pro stanovení způsobilých výdajů je nezbytné definovat tzv. alternativní investici:  

Alternativní investice představuje náklady na vozidlo/stroj stejného typu na konvenční 

pohon, v souladu s aktuálně platnou normou. Prokazuje se nabídkou dodavatele/prodejce 

(ne starší tří měsíců od podání žádosti o podporu).  

Maximální intenzita podpory pro článek 36 je následující 

Předpis/článek Max VP v Praze Max VP pro regiony 

dle čl. 107 odst. 3 

písm. a) Smlouvy o 

fungování EU[1] 

Max VP pro regiony 

dle čl. 107 odst. 3 

písm.  c) Smlouvy o 

fungování EU [2] 

GBER 361) 40 % (SP + 10 

%, MP + 20 %) 

55 % (SP + 10 %, MP 

+ 20 %) 

45 % (SP + 10 %, MP 

+ 20 %) 

1) Pokud intenzita podpory dle článku překročí max. podporu definovanou výzvou (50%) je přednostně uplatňována intenzita 

podpory ve výzvě.  

 

II. Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 

smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, článek 53. 

 Lze podpořit i dobíjecí stanici 

 Alternativní investice není vyžadována 

Maximální intenzita podpory pro článek 53 je následující 

Předpis/článek Max VP v Praze Max VP pro 

regiony dle čl. 107 

odst. 3 písm. a) 

Smlouvy o 

fungování EU[1] 

Max VP pro regiony dle 

čl. 107 odst. 3 písm.  c) 

Smlouvy o fungování 

EU[2] 

GBER 53 Maximum 

z výzvy – 50 % 

Maximum z výzvy - 

50 % 

Maximum z výzvy - 50 

% 

 

                                                           
[1] NUTS II - CZ04 Severozápad, CZ05 Severovýchod, CZ07 Střední Morava, CZ08 Moravskoslezsko 
[2] NUTS II - CZ02 Střední Čechy; CZ03 Jihozápad, CZ06 Jihovýchod 
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III. Rozhodnutí komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 

unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým 

podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (oznámeno pod 

číslem K (2011) 9380) (Text s významem pro EHP) (2012/21/EU).  

 Podpora může být poskytnuta pouze subjektům, pověřeným veřejnou službou podle tohoto 

Nařízení.  

 Žadatel předloží pověřovací akt, jako součást povinných příloh žádosti. 

 Alternativní investice není vyžadována.  

 Lze podpořit i dobíjecí stanici. 

 Podporu lze poskytnout do maximální intenzity stanovené výzvou.  

 

IV. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných 

službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a 

č. 1107/70. 

 Podpora může být poskytnuta pouze subjektům, pověřeným veřejnou službou podle tohoto 

Nařízení.  

 Žadatel předloží pověřovací akt, jako součást povinných příloh žádosti o podporu.  

 Alternativní investice není vyžadována.  

 Lze podpořit i dobíjecí stanici.  

 Podporu lze poskytnout do maximální intenzity stanovené výzvou.  

 

V. 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. 

 Podpora může být poskytnuta pouze subjektům, pověřeným veřejnou službou podle tohoto 

Nařízení.  

 Žadatel předloží pověřovací akt, jako součást povinných příloh žádosti o podporu.  

 Alternativní investice není vyžadována.  

 Podporu podle tohoto Nařízení nelze poskytnout subjektům, pověřeným veřejnou službou 

podle předchozích dvou odrážek z důvodu, že kompenzační platby podle těchto nařízení 

nelze kombinovat. 

 Žadatel předloží, jako součást povinných příloh žádosti o podporu, prohlášení o podporách 

de minimis dokládající, že má k dispozici dostatečný limit pro čerpání podpory pro aktuální 

žádost.  

 Alternativní investice není vyžadována.  

 Lze podpořit i dobíjecí stanici.  

 Podporu lze poskytnout do maximální intenzity stanovené výzvou.  
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VI. 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. 

 Žadatel předloží prohlášení o podporách de minimis dokládající, že má k dispozici 

dostatečný limit pro čerpání podpory pro aktuální žádost.  

 Alternativní investice není vyžadována.  

 Lze podpořit i dobíjecí stanici.  

 Podporu lze poskytnout do maximální intenzity stanovené výzvou.  


