
 
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

              
 
Č. j. : 15/ 07-905/Maděrová                                                     V Praze dne 3. dubna 2007 

 
 
 

Směrnice kvestora ČVUT č. 82/2007 
ke sledování podpory de minimis na ČVUT 

 
 
 

Čl. 1 
Definice podpory de minimis 

 
Podpora de minimis (podpora malého rozsahu – tj. „de minimis“) se vztahuje k pojmu veřejná 
podpora. Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo 
ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje 
určité podniky nebo určitá odvětví výroby a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy Ev-
ropské unie. 
 
Podpora de minimis se nepovažuje za veřejnou podporu, neboť nemá dopad na hospodářskou 
soutěž, ani neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU. 
 
Podle Nařízení Komise č. 1998/ 2006 ze dne 15. 12. 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o 
ES na podporu de minimis tato podpora nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnu-
tými jednomu příjemci za dobu tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 Eur.  
 
Poskytovatel podpory de minimis oznámí příjemci podpory de minimis výši zamýšlené částky 
podpory a upozorní jej na charakter podpory. Dále ověří, zda příjemce přijetím zamýšlené částky 
nepřekročí limity dané v uvedeném Nařízení Evropské komise. 
 
Za porušení podmínek daných uvedeným Nařízením Evropské komise hrozí příjemci podpory de 
minimis sankce ze strany finančního úřadu. 
 

 
 

Čl. 2 
Povinnosti fakult, součástí ČVUT a odborů R ČVUT 

 
K zajištění dodržení limitu podpory de minimis v rámci ČVUT ukládám: 
 
1) Vedoucímu Odboru rozvoje R ČVUT: 
vést evidenci čerpání podpory de minimis za celé ČVUT. 
 



2) Děkanům fakult, ředitelům součástí a vedoucím odborů R ČVUT: 
zajistit, aby každé čerpání podpory de minimis bylo předem odsouhlaseno Odborem rozvoje R 
ČVUT, přičemž v případě více požadavků na čerpání podpory než umožňuje limit v daném časo-
vém období, rozhodne o pořadí požadavků rektor ČVUT po projednání na Vedení ČVUT. 
 

 
 

Čl. 3 
Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání. 
 
 
 
 

Ing. Petr Pětioký, MBA,v.r. 
kvestor ČVUT 


