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SHRNUTÍ 
Otázky, na něž je třeba v rámci výzkumu odpovědět 
 
Evropská unie (EU) má téměř 1 200 námořních přístavů, které se nachází ve 22 členských 
státech [Evropská komise, 2006], a tyto námořní přístavy poskytují veškeré druhy zařízení 
pro nakládku a vykládku zboží. Tato zařízení lze rozdělit do tří kategorií, jde o: 1) základní 
přístavní infrastrukturu, 2) infrastrukturu terminálů a 3) přístavní superstrukturu. Investuje 
se do všech těchto tří druhů zařízení v různých evropských přístavech. Investice mohou být 
prováděny ze strany veřejných nebo soukromých subjektů, ale státní podpora určená pro 
kterýkoli druh infrastruktury či superstruktury námořních přístavů může narušovat (nebo 
představovat riziko, že naruší) hospodářskou soutěž mezi evropskými přístavy. 
 
V současné době neexistují žádné společné pokyny EU o poskytování státní podpory 
námořním přístavům, takže cílem této studie je přešetřit následující základní otázky této 
politiky a odpovědět na ně: 
 
(1) Vyskytují se nějaké problémy spojené se stávajícími pravidly přezkumu státní podpory 

určené pro infrastrukturu nebo superstrukturu evropských námořních přístavů? 
(2) Pokud ano, je vhodné sestavit pokyny? 
(3) Existují nějaké jiné možnosti, které by mohly zlepšit soudržnost a účinnost evropské 

politiky hospodářské soutěže, pokud jde o financování infrastruktury nebo 
superstruktury námořních přístavů? 

 
Definice státní podpory a zkušenosti se společnou evropskou přístavní politikou 
 
Definice státní podpory vyplývá z čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, který byl nahrazen 
článkem 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) [EU, 2008]. Článek 107 se skládá 
ze tří odstavců. První odstavec stanoví definici „neslučitelné“ státní podpory, druhý uvádí 
případy, které jsou podle práva vyňaty z kritéria neslučitelnosti, a třetí uvádí případy, které 
mohou být na základě uvážení z kritéria neslučitelnosti vyňaty. Uvedený článek zní takto: 
 
(1) Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které 

narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky 
nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, 
neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak. 

(2) S vnitřním trhem jsou slučitelné: 
a) podpory sociální povahy poskytované individuálním spotřebitelům za podmínky, že 
se poskytují bez diskriminace na základě původu výrobků; 
b) podpory určené k náhradě škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými 
mimořádnými událostmi; 
c) podpory poskytované hospodářství určitých oblastí Spolkové republiky Německo 
postižených rozdělením Německa, pokud jsou potřebné k vyrovnání hospodářských 
znevýhodnění způsobených tímto rozdělením. Pět let po vstupu Lisabonské smlouvy v 
platnost může Rada na návrh Komise přijmout rozhodnutí, jímž se toto písmeno zruší. 

(3) Za slučitelné s vnitřním trhem mohou být považovány: 
a) podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou 
životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností, jakož i rozvoji regionů uvedených 
v článku 349 s ohledem na jejich strukturální, hospodářskou a sociální situaci; 
b) podpory, které mají napomoci uskutečnění některého významného projektu 
společného evropského zájmu anebo napravit vážnou poruchu v hospodářství 
některého členského státu; 
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c) podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo 
hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla 
v rozporu se společným zájmem; 
d) podpory určené na pomoc kultuře a zachování kulturního dědictví, jestliže neovlivní 
podmínky obchodu a hospodářské soutěže v Unii v míře odporující společnému zájmu; 
e) jiné kategorie podpor, které určí Rada na návrh Komise rozhodnutím. 

 
V odstavci 1 se odkazuje na „podniky“. Zavedená definice Evropského soudního dvora 
„podnik“ popisuje jako „jakoukoli entitu vykonávající hospodářskou činnost, která nabízí 
zboží a služby na trhu, a to nezávisle na jejím právním postavení a způsobu jejího 
financování“. 
 
Článek 107 vlastně vymezuje pět kritérií, přičemž všechna z nich musí být splněna, aby 
bylo možné považovat státní podporu za neslučitelnou: 
 
(1) podpora je poskytována členským státem nebo ze státních prostředků (včetně např. 

rozdělování prostředků z loterie a evropských prostředků); 
(2) uvádí příjemce do výhody; 
(3) zvýhodňuje některé komerční podniky nebo výrobu určitého zboží (tj. její povaha je 

selektivní); 
(4) narušuje nebo má potenciál narušit hospodářskou soutěž; 
(5) jestliže lze s určitou činností obchodovat mezi členskými státy, podpora může mít vliv 

na obchod. 
 
Článek 107 uvádí, že jakákoli podpora poskytovaná členským státem, která narušuje nebo 
může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky, je neslučitelná 
s vnitřním trhem. Státní podpora však může být přípustná, pokud je slučitelná s odstavcem 
2 a 3 článku 107. Přezkum několika případů státní podpory, který provedla Komise, 
ukazuje, že použití odstavce 2 a 3 umožňuje přistupovat k výkladu ustanovení flexibilním 
způsobem. To by mohlo vést k narušení hospodářské soutěže a nerovným podmínkám mezi 
přístavy nebo mezi provozovateli v rámci jednoho přístavu. Společné pokyny by 
přinejmenším zajistily transparentnější rámec veřejného financování v celé EU. 
 
V posledních dvaceti letech se Komise neúspěšně pokoušela zavést sekundární právní 
předpisy, které by zajistily provádění pravidel vnitřního trhu v přístavním odvětví, a to 
prostřednictvím souborů opatření k přístavní problematice, tzv. přístavního balíčku I (2001) 
a II (2004). Cílem navrhovaných souborů opatření bylo minimalizovat narušování 
hospodářské soutěže mezi námořními přístavy EU a zavést transparentnost investic. Oba 
přístavní balíčky byly zamítnuty na plenárním zasedání Evropského parlamentu. Přestože 
Komise v roce 2007 a 2009 slíbila, že předloží návrh pokynů ke státní podpoře námořních 
přístavů, bylo v této otázce dosaženo malého pokroku. 
 
V roce 2010 byla odpovědnost v oblasti státní podpory přesunuta z Generálního ředitelství 
pro mobilitu a dopravu (GŘ MOVE) na Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž (GŘ 
COMP). GŘ COMP poté oznámilo zahájení studie o veřejném financování námořních 
přístavů, jejíž výsledky by měly být základem pro určení vhodných kroků, jako jsou pokyny 
ke státní podpoře. V září 2011 komisař Kallas oznámil [viz tisková zpráva Evropské komise 
IP/11/1009] svůj úmysl předložit v roce 2013 soubor opatření, který má obsahovat: 1) 
podporu pro opatření, jejichž cílem je napomoci ke snížení administrativní zátěže 
v přístavech, 2) návrhy na zlepšení transparentnosti financování přístavů a 3) návrhy 
opatření o přístavních službách. 
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Otázka, zda členské státy mohou nebo zda by měly financovat přístavní infrastrukturu, 
zcela závisí na jejich dopravní a hospodářské politice a organizaci jejich námořních 
přístavů. Pokud přístavy tvoří součást veřejného majetku, vláda bude poskytovat 100 % 
financování a nebude usilovat o jiný výsledek, než jsou pozitivní účinky, jež může přístav 
přinést. Ve Spojeném království patří přístavy soukromému sektoru a nenáleží k veřejnému 
majetku. Vláda Spojeného království nemá regulační orgán pro přístavy a tuto odpovědnost 
ponechává na soukromém sektoru. Vláda Spojeného království tedy do přístavů obvykle 
neinvestuje. 
 
Změny ve financování infrastruktury námořních přístavů 
 
V posledních patnácti letech byla motorem rozšiřování kapacity přístavů a terminálů 
zejména kontejnerová doprava. V souvislosti s měnící se soutěží mezi přístavy, která má 
stále více regionální rozměr, jelikož přístavy se snaží získat silné postavení v regionu a 
usilují o spolupráci s jinými přístavy nebo vnitrozemskými body, dochází k rozsáhlému 
investování do přístavní infrastruktury. Především v kontejnerové přepravě došlo k rozvoji 
různých sítí přístavů v Evropě, které si vzájemně konkurují. Hospodářská soutěž mezi 
přístavy a přístavními regiony v Evropě se zintenzivňuje také v dalších odvětvích nákladní 
dopravy. Rozlišování mezi severoevropskými a jihoevropskými námořními přístavy je 
poněkud zastaralé, neboť přístavy z obou oblastí někdy patří do stejné přístavní sítě, ale 
stále existuje rozdíl v objemu nákladní dopravy, který je vyšší v severozápadních 
přístavech EU. 
 
V důsledku tohoto vývoje se mění úloha přístavních orgánů. Budoucí úlohu přístavních 
orgánů lze kromě jejich tradičních funkcí a povinností popsat jako rozvíjení a udržování 
vynikajících propojení mezi přístavní oblastí a vnitrozemím prostřednictvím různých 
intermodálních dopravních systémů a dále jako usnadňování obchodních procesů pro 
zainteresované strany. 
 
Hlavní úloha přístavních orgánů se posunula od funkce regulačního orgánu k funkci 
subjektu, který usnadňuje fungování logistických řetězců tím, že: 
 
(1) optimalizuje přístavní procesy a infrastrukturu; 
(2) hraje ústřední roli ve vytváření platforem se všemi zainteresovanými stranami s cílem 

řešit záležitosti, které mají dopad na logistickou výkonnost; 
(3) propaguje a podporuje účinný intermodální dopravní systém; 
(4) rozvíjí strategické vztahy s vnitrozemím. 
 
V této studii jsou samostatně analyzovány různé členské státy a studie ukazuje, že mezi 
nimi existuje mnoho rozdílů, pokud jde o politiky námořních přístavů. Zde je pouze několik 
příkladů: 
 
 Slovinsko má centralizovanou a státem kontrolovanou politiku námořních přístavů; 
 Spojené království má plně privatizovaný přístavní systém; 
 námořní přístavy v mnoha dalších zemích EU jsou založeny na modelu, kdy přístavní 

správa veřejného charakteru vlastní přístavní infrastrukturu a pronajímá ji soukromým 
provozovatelům, tzv. model „landlord“. 

 
V důsledku toho se financování přístavní infrastruktury v jednotlivých zemích výrazně liší. 
Slovinsko a Spojené království neposkytují žádnou státní podporu vzhledem k tomu, jak 
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jsou jejich přístavy organizovány, zatímco ve všech ostatních zemí byly provedeny 
případové studie přístavních orgánů, které dostávají státní podporu. 
 
Obecný trend v přístavních politikách a financování námořních přístavů EU se (pomalu) 
posouvá k většímu zapojení soukromého sektoru. To znamená, že po přístavních orgánech 
se stále více vyžaduje, aby financovaly část požadovaných investic do přístavní 
infrastruktury, a členský stát již nemá v této otázce vedoucí postavení kvůli omezeným 
rozpočtům na investice. Tento trend lze sledovat ve všech zemích. Například v Německu a 
Francii jsou přístavní politiky v současné době reformovány, zatímco v Itálii a Španělsku 
tato reforma proběhla již na konci minulého století. 
 
Veřejné financování námořních přístavů v praxi často není klasifikováno jako 
státní podpora 
 
Veřejné financování infrastruktury námořních přístavů – jak základní infrastruktury, tak 
infrastruktury terminálů – bylo v EU v posledních deseti letech velmi běžnou záležitostí. 
S cílem dosáhnout konkurenceschopnosti a získat podíl na trhu je neustálé investování do 
infrastruktury námořních přístavů nezbytné. Jak již bylo zmíněno, financování se 
v členských státech v celé EU velice liší mimo jiné v závislosti na právní formě námořního 
přístavu. 
 
V jižních zemích EU organizace ústřední vlády někdy mají svoji roli ve financování 
infrastruktury námořních přístavů, např. vystupují jako ručitelé v případě bankovních 
úvěrů. V Itálii není rozdělení rolí mezi organizace, pokud jde o financování přístavů, pevně 
stanoveno, i když v roce 2010 byly zřízeny nové regionální přístavy. Důvodem je to, že zde 
neexistuje žádná jednoznačná definice různých přístavních infrastruktur, které netvoří 
součást základní infrastruktury. Naproti tomu v severních zemích EU mohou v oblasti státní 
podpory zaujímat určitou roli různé vládní organizace. Ve Francii a Nizozemsku zaujímají 
vedoucí roli vlády, zatímco v Německu a Belgii připadá hlavní role federálním státům či 
obcím. Ve Spojeném království však vláda žádnou významnou roli nezaujímá, protože 
neodpovídá za finanční investice do hlavních námořních přístavů v zemi. Veškeré investice 
musí provádět soukromí vlastníci přístavů nebo v menší míře finančně soběstačné 
svěřenecké přístavy (hlavně s ohledem na přístupové kanály a údržbu vodních cest). 
 
Organizační a finanční rozdíly mezi severními a jižními přístavy EU nemají vliv na způsob, 
jakým článek 107 Smlouvy o fungování EU, která je vždy hlavním právním předpisem, 
upravuje státní podporu. 
 
Přezkumy případů státní podpory, kterými se zabývá tato studie, naznačují, že uplatňování 
odst. 2 a 3 čl. 107 nemusí vždy vést k větší transparentnosti. Veřejné financování 
infrastruktury námořních přístavů by ve skutečnosti mohlo narušovat (nebo představovat 
riziko, že naruší) hospodářskou soutěž mezi přístavy a logistickými společnostmi v EU. 
V devíti zkoumaných členských státech EU bylo v posledních deseti letech přezkoumáváno 
minimálně deset případů státní podpory. 
 
Komise ve všech těchto případech nakonec rozhodla, že nebyly shledány žádné nedostatky, 
takže v žádném z těchto přezkoumaných případů nedospěla k závěru, že veřejné 
financování bylo neslučitelnou státní podporou. 
 
Obzvláště zajímavý je případ Ventspils. Zdá se, že Komise zaujímá odlišný postoj vůči 
přístavním orgánům, jelikož přístavy podle všeho považuje za „podniky“. To v podstatě 
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znamená, že všechny systémy veřejného investování do přístavů musí být nahlášeny 
Komisi. 
 
Je zapotřebí přistoupit k legislativní iniciativě, která zajistí transparentnější výklad 
článku 107, a zejména odstavců 2 a 3. Pokyny ke státní podpoře pro přístavy se zdají být 
nejvhodnějším řešením. 
 
I když tedy v EU v průběhu let docházelo k pokusům o vypracování konkrétních pokynů pro 
přezkumy státní podpory v odvětví námořních přístavů, v současnosti nejsou žádné 
k dispozici. Názory Komise na tuto záležitost se podle všeho rozcházejí, ačkoli v roce 2011 
komisař Kallas oznámil svůj úmysl vydat v roce 2013 soubor návrhů, včetně omezení 
byrokracie v přístavech, zlepšení transparentnosti financování přístavů a opatření týkajících 
se přístavních služeb. V důsledku toho se článek 107 Smlouvy o fungování EU v současnosti 
považuje za základ, podle něhož se určuje, zda je státní podpora pro námořní přístavy 
přijatelná. V praxi odstavce 2 a 3 ponechávají prostor pro volný výklad. 
 
Odpověď na tři hlavní otázky dané politiky 
 
Vzhledem k tomuto závěru je možné odpovědět na následující hlavní zkoumané otázky: 
 
(1) Vyskytují se nějaké problémy spojené se stávajícími pravidly přezkumu státní podpory 

určené pro infrastrukturu nebo superstrukturu evropských námořních přístavů? 
Odpověď: Ano, podle všeho tomu tak je, zejména pokud jde o transparentnost. 
Existence systémů veřejného financování by aktuálně mohla vést k netransparentnosti 
vůči zainteresovaným stranám, což by následně mohlo být vnímáno jako 
nespravedlivé zvýhodnění, i když by tomu tak nebylo. 

 
(2) Pokud existují nějaké problémy, je nezbytné změnit pravidla přezkumu nebo sestavit 

pokyny, aby bylo možné zavést vhodná pravidla?  
Odpověď: Ano, řešení v podobě pokynů ke státní podpoře pro přístavy je žádoucí. 
Podle názoru konzultantů je lepší sestavit pokyny než vytvářet institucionální rámec. 
Odvětví evropských přístavů je velmi různorodé, a představuje tak pro EU přidanou 
hodnotu. Je proto nutné ho zachovat, ale univerzální přístup k evropské přístavní 
politice není v praxi proveditelný. Na úrovni členských států musí být zachována 
možnost využít zvláštní iniciativy na podporu přístavního odvětví, pokud jsou 
v souladu s pravidly vnitřního trhu. Přísná regulace v podobě institucionálního rámce 
může narušit konkurenceschopnost evropských námořních přístavů a zamezit 
pružnosti politik. Následující zásady musí být ústřední pro jakoukoli budoucí 
evropskou iniciativu: 1) právní jistota, 2) rovné podmínky pro všechny a 3) otevřený 
přístup na trh. 

 
(3) Existují nějaké jiné možnosti, které by mohly zlepšit soudržnost a účinnost evropské 

politiky hospodářské soutěže, pokud jde o financování infrastruktury nebo 
superstruktury námořních přístavů?  
Odpověď: Pravděpodobně ne. Autoři se domnívají, že nejlepší možností je sestavit 
pokyny, aby se zlepšila soudržnost, transparentnost a účinnost evropské přístavní 
politiky a politiky hospodářské soutěže, pokud jde o financování infrastruktury nebo 
superstruktury námořních přístavů. Pokyny jsou ve srovnání s rámcem pro 
zpoplatnění infrastruktury upřednostňovaným řešením, neboť zavedení takového 
rámce by trvalo déle a v praxi by byl méně pružný. Pokyny jsou vhodnější také proto, 
že odvětví námořních přístavů v EU podléhá různorodému a komplexnímu 
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legislativnímu rámci, takže by nebylo snadné přesvědčit členské státy, aby přijaly 
nové primární právo. 

 
Na základě výše uvedených skutečností se Evropskému parlamentu především doporučuje 
sestavit společné pokyny k veřejnému financování v členských státech Evropské unie, 
přičemž se jedná o financování: 
 
 infrastruktury přístupu do přístavu a základní infrastruktury; 
 infrastruktury terminálů; 
 superstruktury a manipulačního zařízení. 
 
Diskuse Evropského parlamentu k iniciativě týkající se společných pokynů k veřejnému 
financování a státní podpoře určené pro infrastrukturu a superstrukturu námořních přístavů 
by se měly vztahovat rovněž na: 
 
 rozšíření platnosti směrnice o finanční transparentnosti na všechny hlavní námořní 

přístavy EU; 
 podmínky pro udělování koncesí komerčním podnikům; 
 kompenzace (např. ekologické kompenzace). 
 
Transparentnost účtů přístavních orgánů je faktorem, který umožní využívání společných 
pokynů. Bez transparentnosti účtů, tj. oddělení účtů týkajících se veřejných funkcí 
přístavního orgánu od jeho komerčních příjmů, není přístup ke státní podpoře možný. 
 
Záležitost veřejného financování infrastruktury terminálů a příjmů z nájemného hrazeného 
provozovatelem terminálu může představovat narušení hospodářské soutěže. Nájemné za 
infrastrukturu terminálů (např. kotvišť) by mělo pokrývat investiční náklady veřejných 
aktérů (vnitrostátních, regionálních či místních orgánů), včetně návratnosti investic do 
tržně orientovaných oblastí. Nájemné, které platí provozovatelé terminálů, se však 
v jednotlivých členských státech liší. Uzavírání koncesí pro terminály, jestliže tyto koncese 
neodpovídají tržním podmínkám a nepokrývají investiční náklady a nevedou k výběru 
nájemného, může vyústit v narušování hospodářské soutěže nejen v rámci přístavu, ale 
také mezi přístavy. Ujednání o koncesích nespadá do rámce této studie. 
 
Další otázkou, která je významná zejména ve středomořských a černomořských zemích, je 
narušování hospodářské soutěže mezi přístavy EU a některými přístavy třetích zemí. Ačkoli 
se ustanovení článku 107 vztahují pouze na vnitřní trh, čímž jsou třetí země vyloučeny, 
měla by být zahájena činnost, jejímž cílem bude prosazování rovných podmínek mezi 
přístavy EU a některými přístavy třetích zemí. 


