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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o reformě pravidel státní podpory EU pro služby obecného hospodářského zájmu
(2011/2146(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 14 a 106, jakož i protokol č. 26 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. března 2011: Reforma pravidel státní podpory 
EU pro služby obecného hospodářského zájmu (KOM(2011)0146),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 23. března 2011, týkající se 
uplatňování pravidel státní podpory EU pro služby obecného hospodářského zájmu od 
roku 2005 a výsledků veřejné konzultace 

– s ohledem na veřejné slyšení, které Komise uspořádala v roce 2010 ke státní podpoře: 
Pravidla pro služby obecného hospodářského zájmu, 

– s ohledem na pokyny k uplatňování pravidel Evropské unie, týkajících se státní podpory, 
veřejných zakázek a vnitřního trhu v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu, 
včetně sociálních služeb ze dne 7. prosince 2010 (SEK(2010)1545),

– s ohledem na směrnici Komise 2006/111/ES ze dne 16. listopadu 2006 o zprůhlednění 
finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti 
uvnitř jednotlivých podniků1,

– s ohledem na rozhodnutí Komise č. 2005/842/ES ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 
86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu2,

– s ohledem na pokyny společenství o státních podporách ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby3,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. ledna 2001o službách obecného hospodářského 
zájmu v Evropě4,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. září 1996 o službách obecného hospodářského 
zájmu v Evropě5,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 1. července 2011 (ECOS-V-016): 
Reforma pravidel státní podpory EU pro služby obecného hospodářského zájmu

                                               
1 Úř. věst. L 318, 17.11.2006, s. 17.
2 Úř. věst. L 312, 29.11.2006, s. 67.
3 Úř. věst. C 297, 29.11.2005, s. 4.
4 Úř. věst. C 17, 19.1.2001, s. 4.
5 Úř. věst. C 281, 26.9.1996, s. 3.
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– s ohledem na rozsudek Soudního dvora ze dne 24. července 2003, Altmark Trans GmbH, 
Regierungspräsidium Magdeburg a Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH1

– s ohledem na svá usnesení ze dne 5. července 2011 o budoucnosti sociálních služeb 
obecného zájmu 2, ze dne 14. března 2007 o sociálních službách obecného zájmu
v Evropské unii3, ze dne 27. září 2006 o bílé knize Komise o službách obecného zájmu4, 
ze dne 14. ledna 2004 o zelené knize o službách obecného zájmu5, ze dne 17. října 2001
o sdělení Komise „Služby obecného hospodářského zájmu v Evropě“6 a ze dne 
7. listopadu 1997 o sdělení Komise „Služby obecného hospodářského zájmu v Evropě“7,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že službám obecného hospodářského zájmu (SOHZ) náleží v rámci 
společných hodnot Unie význačné místo a že tyto služby podporují sociální, hospodářskou
a územní soudržnost,

B. vzhledem k tomu, že SOHZ významně přispívají k hospodářské výkonnosti
a konkurenceschopnosti členských států, a tím napomáhají nejen předcházet a překonávat 
hospodářské krize, nýbrž také přispívají k celkovému hospodářskému blahobytu,

C. vzhledem k tomu, že se v případě SOHZ jedná o služby, které by bez zásahu státu nebyly
nabízeny nebo by byly nabízeny pouze v nedostatečném rozsahu,

D. vzhledem k tomu, že článkem 14 SFEU došlo k vytvoření nového právního základu, podle 
kterého se stanoví zásady a podmínky fungování SOHZ, zejména SOHZ hospodářského
a finančního charakteru, prostřednictvím nařízení Evropského parlamentu a Rady
v souladu s řádným legislativním postupem,

E. vzhledem k tomu, že protokol č. 26 Lisabonské smlouvy stanoví pro SOHZ vysokou 
úroveň kvality, bezpečnosti a dostupnosti, rovné zacházení a podporu univerzálního 
přístupu a práv uživatelů a že výslovně uznává právo na regionální a místní samosprávu 
SOHZ,

1. vítá reformní cíle Komise, směřující ke zvýšení srozumitelnosti toho, jak uplatňovat 
pravidla státní podpory na SOHZ a usilující o zajištění diferencovaného a přiměřeného 
přístupu k různým druhům SOHZ, odpovídajícího jejich rozmanitosti;

2. zdůrazňuje, že reformu pravidel státní podpory EU lze provést pouze při zohlednění 
zvláštní funkce SOHZ a pouze za důsledného dodržení zásady subsidiarity, protože pro 
poskytování, výkon, financování a organizaci SOHZ jsou podle protokolu č. 26 

                                               
1 Věc C-280/00, [2004] ECR I-07747.
2 Přijaté texty, P7_TA(2011)0319.
3 Úř. věst. C 301 E, 13.12.2007, s. 140.
4 Úř. věst. C 306 E, 15.12.06, s. 277.
5 Úř. věst. C 92 E, 16.4.2004, s. 126.
6 Úř. věst. C 140 E, 13.6.2002, s. 27. 
7 Úř. věst. C 371 E, 8.12.1997, s. 4. 
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Lisabonské smlouvy příslušné členské státy, které mají na základě této příslušnosti 
rozsáhlý prostor pro vlastní uvážení,

3. podporuje koncept prahových hodnot pro osvobození od oznamovací povinnosti při 
vyrovnávací platbě za SOHZ a s tím související snížení administrativní zátěže; na základě 
výsledků provedené konzultace navrhuje zvýšit prahové hodnoty, jež jsou určující pro 
použití rozhodnutí o SOHZ;

4. zdůrazňuje, že reforma pravidel státní podpory EU pro SOHZ představuje pouze jednu 
část z naléhavě potřebného horizontálního právního rámce pro SOHZ a že pouze 
takovýmto rámcem lze zajistit nezbytnou právní jistotu a jednoznačnost předpisů EU pro 
SOHZ; zdůrazňuje, že článkem 14 SFEU vznikl nový právní základ pro horizontální 
právní rámec; upozorňuje na skutečnost, že Komise se v Aktu o jednotném trhu zavázala 
přijít do konce roku 2011 kromě sdělení s dalšími opatřeními pro SOHZ; vyzývá proto 
Komisi, aby takový horizontální právní rámec předložila;

5. zdůrazňuje, že podniky, pověřené podle čl. 106 odst. 2 SFEU výkonem veřejných služeb, 
podléhají ustanovením o zákazu a kontrole státní podpory jen v míře, v níž jim použití 
těchto pravidel právně nebo fakticky nebrání plnit zvláštní úkoly, které na ně přenesly 
vnitrostátní, regionální či místní orgány; zdůrazňuje v této souvislosti, že článek 14 SFEU 
jasně stanoví, že Unie a členské státy pečují v rámci svých pravomocí a v oblasti 
působnosti Smluv o to, aby zejména hospodářské a finanční zásady a podmínky pro 
fungování těchto služeb umožňovaly naplnění jejich úkolů; požaduje proto, aby byly při 
reformě pravidel státní podpory EU zohledněny oba články a aby bylo zajištěno, že tato 
pravidla nezabrání přiměřené kompenzaci podniků, které byly SOHZ pověřeny;

6. důrazně upozorňuje, že veřejné služby musí mít vysokou kvalitu a být dostupné všem 
vrstvám obyvatelstva; vnímá v této souvislosti se znepokojením restriktivní postoj 
některých členských států, které státní podporu sociálním stavebním společnostem 
považují za sociální službu obecného zájmu (SSOZ) pouze tehdy, jsou-li plnění vyhrazena 
jenom znevýhodněným občanům či sociálně slabým skupinám, a to z toho důvodu, že 
takto omezené chápaní tohoto pojmu stojí v protikladu k prvořadému cíli, jímž je sociální 
rozmanitost; 

7. vyzývá Komisi, aby do nákladů na vyrovnávací platby, které je třeba zohlednit, zahrnula 
také investice do infrastruktury, která je k fungování SOHZ nezbytná;

Zjednodušení/proporcionalita

8. vítá skutečnost, že Komise v rámci diferencovanějšího přístupu uvažuje o tom, že by 
zjednodušila použití pravidel tak, aby byla administrativní zátěž dotčeného veřejného 
orgánu přiměřená případnému dopadu opatření na hospodářskou soutěž na vnitřním trhu; 
vyzývá proto s ohledem na čl. 106 odst. 2 SFEU k takové formulaci příslušných 
ustanovení, aby bylo jednak zajištěno správné použití a jednak aby podniky pověřené 
výkonem veřejných služeb mohly plně dostát zvláštním úkolům, které na ně byly 
přeneseny;

9. vyzývá Komisi, aby v rámci oznámeného zjednodušení pravidel podpory zpružnila 
předpisy o kontrole nadměrné kompenzace, neboť by se tím z hlediska časové a finanční 
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zátěže podstatně ulevilo poskytovatelům těchto služeb a dotčeným veřejným orgánům;
u víceletých smluv proto navrhuje kontrolu nadměrné kompenzace jenom na konci doby 
trvání smlouvy

Místní služby

10. vítá přístup Komise, která chce najít pravidla de minimis pro státní podporu podniků 
pověřených výkonem SOHZ, pokud lze v důsledku místně omezené působnosti očekávat 
pouze zanedbatelné dopady na obchod mezi členskými státy a pokud je zajištěno, že 
vyrovnávací platba bude použita pouze na fungování dotčených SOHZ; žádá Komisi, aby 
prozkoumala, zda by se také na SOHZ v oblasti kultury a vzdělávání měla vztahovat 
odvětvová úprava;

11. vyzývá Komisi, aby předložila vhodné prahové hodnoty pro toto pravidlo de minimis; 
navrhuje jako možný přístup kombinaci velikosti obce, výše vyrovnávací platby a obratu 
podniku, jenž byl SOHZ pověřen;

Sociální služby

12. vyzývá Komisi, aby pro SSOZ, u nichž nelze předpokládat dopad na obchod mezi 
členskými státy, našla odvětvovou úpravu; navrhuje proto, aby byly u tohoto typu 
místních sociálních služeb stanoveny vhodné vyšší prahové hodnoty pro výši vyrovnávací 
platby;

13. vítá, že Komise oznámila, že chce z principu vyjmout další oblasti SSOZ z oznamovací 
povinnosti; vyzývá, aby bylo prozkoumáno, zda by měla být tato výjimka vztažena také 
na zařízení péče o staré a postižené či zdravotní péče;

14. domnívá se, že by zvláštní úloha a povaha SSOZ měla být nejen chráněna, ale také jasně 
definována v rámci odvětvové úpravy; 

Kvalita a efektivita

15. zdůrazňuje mimořádný význam vysoké kvality SOHZ a nezbytnost univerzálního 
přístupu; upozorňuje v této souvislosti na to, že se příslušnost Komise podle pravidel 
hospodářské soutěže v SFEU omezuje pouze na kontrolu státní podpory pro výkon SOHZ,
a že stanovit kritéria kvality a efektivity na evropské úrovni lze pouze na základě 
článku 14 SFEU při zohlednění zásady subsidiarity;

16. zdůrazňuje, že pokud budou podniky pověřené SOHZ vybírány podle efektivity, bude 
splněna čtvrtá kumulativní podmínka stanovená Evropským soudním dvorem
v rozhodnutí ve věci Altmark a při dodržení zbylých tří podmínek nebudou kompenzace 
podle judikatury Evropského soudního dvora představovat státní podporu ve smyslu 
čl. 107 odst. 1 SFEU;

°

°         °

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Význam služeb obecného zájmu

Služby obecného zájmu hrají rozhodující úlohu nejen pro občana jako jednotlivce, ale mají 
obrovský význam také pro blahobyt celé společnosti. Existuje pestré spektrum takovýchto 
služeb a určit, co se považuje za službu obecného zájmu, tedy jaké služby by měly být
v obecném zájmu nabízeny, je v EU na uvážení vnitrostátních, regionálních a místních 
orgánů. Jedno však mají všechny tyto služby společné. Jedná se o služby, které stát či státní 
orgány považují za zvláště důležité pro všechny občany, jež by však bez státního zásahu 
nebylo možno nabízet nebo by je bylo možno nabízet jen v nedostatečném rozsahu. Státní 
zásah má zajistit, aby měli přístup k těmto službám všichni občané, resp. aby bylo možno 
nabízet tyto služby všem občanům ve vysoké kvalitě za dostupnou cenu. 

Nabízené služby významně přispívají k hospodářské výkonnosti a konkurenceschopnosti
a podporují sociální, hospodářskou a územní soudržnost v EU. Poskytování služeb obecného 
zájmu, a to zejména v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a sociálního začlenění, přispívá
k úspěšné realizaci strategie pro růst „Evropa 2020“. Zvláštní význam mají sociální služby 
obecného zájmu, kterým náleží významná úloha při zajištění základních práv a jež významně 
přispívají k rovnosti příležitostí. 

2. Reforma pravidel státní podpory pro služby obecného hospodářského zájmu

Vyrovnávací platby od státu či státních orgánů podnikům, které byly pověřeny výkonem 
hospodářských služeb obecného zájmu, se podle čl. 106 odst. 2 SFEU řídí ustanoveními 
smluv, zejména pravidly hospodářské soutěže, a to pokud použití těchto pravidel právně nebo 
fakticky nebrání plnění těchto zvláštních úkolů. Článek 14 SFEU navíc stanoví, že Unie
a členské státy v rámci svých pravomocí a v oblasti působnosti smluv pečují o to, aby 
zejména hospodářské a finanční zásady a podmínky pro fungování těchto služeb 
umožňovaly naplnění jejich úkolů. Při reformě pravidel státní podpory EU je proto třeba 
zohlednit oba články, přičemž se musí zajistit, aby tato pravidla nebránila poskytování 
přiměřené kompenzace podnikům, které byly službami obecného hospodářského zájmu 
pověřeny.

Konkrétní uplatňování ustanovení o zákazu a kontrole státní podpory vysvětlila Komise
v roce 2005 v obecném rámci pro SOHZ a v rozhodnutí o SOHZ, které s koncem roku vyprší,
a jež se proto přepracovávají. Rámcem, rozhodnutím, jakož i pokyny k uplatňování pravidel 
pro SOHZ se podařilo dosáhnout významného zlepšení z hlediska použití a srozumitelnosti. 
Přesto veřejná konzultace z roku 2010, kterou Komise uspořádala k balíčku opatření, jenž
v současnosti platí, ukázala, že je zapotřebí, aby právní nástroje byly ještě jednoznačnější, 
jednodušší, přiměřenější a účinnější. Administrativní zátěž spojená s uplatňováním těchto 
pravidel je příliš vysoká, a to zejména pro malé místní orgány. Tato zátěž často vůbec není 
úměrná vlastnímu opatření. Konzultace také ukázaly, že kromě administrativní zátěže mohly
k tomu, že tato pravidla nebyla uplatňována, přispět právě nejistota a nedorozumění, a to 
zvláště, pokud jde o klíčové pojmy pravidel státní podpory pro SOHZ, jakými jsou akt 
pověření, přiměřený výnos, podnik, služby hospodářské a nehospodářské povahy či význam 
pro vnitřní trh.

Základním problémem je, že financování a organizace veřejných služeb v EU jsou závislé na 
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rozsudcích pro jednotlivé případy a právních interpretacích. Bez jasného právního rámce 
nelze tuto nejistotu a nedorozumění odstranit. Protože článkem 14 SFEU byl vytvořen nový 
právní základ pro horizontální právní rámec, který stanoví zásady a podmínky – zvláště ty 
hospodářského a finančního charakteru – pro služby obecného zájmu, lze na tomto základě 
konečně zajistit nezbytnou právní jistotu a jednoznačnost. Evropská komise by proto měla do 
konce roku 2011 rychle takový horizontální právní rámec předložit. Přitom je třeba mít na 
paměti, že reforma pravidel podpory EU pro SOHZ je pouze částí tohoto naléhavě potřebného 
rámce. Je třeba také náležitě zohlednit potřebu zvláštních odvětvových právních předpisů pro 
některé služby. 

3. Ústřední úkoly

3.1 Zjednodušení, jasnost a přiměřenost

Reformní cíle Komise, směřující ke zvýšení srozumitelnosti toho, jak uplatňovat státní 
podporu pro SOHZ a usilující o zajištění diferencovaného a přiměřeného přístupu k různým 
druhům SOHZ, který odpovídá jejich rozmanitosti, je třeba přivítat. Také přístup zaměřený na 
jednodušší uplatňování pravidel podpory tak, aby administrativní zátěž dotčeného orgánu byla 
přiměřená dopadu opatření na hospodářskou soutěž na vnitřním trhu, by mohl vést ke zlepšení 
těchto pravidel. V této souvislosti by měla být ustanovení o zákazu a kontrole státní podpory, 
poskytnuté podnikům pověřeným službami obecného zájmu, přizpůsobena možnostem 
příslušné správní úrovně tak, aby bylo zajištěno správné uplatnění pravidel, a zejména aby 
podniky pověřené výkonem služeb obecného zájmu mohly plně dostát úkolům, které na ně 
byly přeneseny.

Prahové hodnoty pro uvolnění od oznamovací povinnosti v případě státních vyrovnávacích 
plateb za služby obecného hospodářského zájmu snižují administrativní zátěž. Proto by se 
mělo zvážit, zda obecně nezvýšit v současnosti platné prahové hodnoty, které jsou určující pro 
použití rozhodnutí o SOHZ, tak, aby bylo možno dále snižovat administrativní zátěž. 
Zavedení pravidla de minimis pro státní podporu podnikům pověřeným výkonem SOHZ,
u nichž lze v důsledku místně omezené působnosti počítat s toliko zanedbatelným dopadem 
na obchod mezi členskými státy, by mohlo přispět k dalšímu zjednodušení. Je přitom však 
třeba zajistit, aby se vyrovnávací platba použila pouze na fungování dotčené služby obecného 
hospodářského zájmu. Jako možný přístup lze zvolit kombinaci velikosti obce, výše 
vyrovnávací platby a obratu podniku pověřeného službou obecného hospodářského zájmu.

3.2 Sociální služby

U sociálních služeb obecného hospodářského zájmu, které jsou v důsledku svého typu místně 
omezeny, by měly být zváženy zvláštní vyšší prahové hodnoty výše vyrovnávací platby, při 
jejichž nedosažení se nepředpokládá dopad na obchod mezi členskými státy. Mělo by se také 
zvážit, zda nerozšířit obecné výjimky z ohlašovací povinnosti na další oblasti sociálních 
služeb obecného hospodářského zájmu, jako např. na zařízení péče o staré a postižené či 
zdravotní péče.

Veřejné služby musí mít vysokou kvalitu a být dostupné všem vrstvám obyvatelstva. Zvláštní 
úloha a povaha SSOZ přitom musí být nejen chráněna, ale také jasně definována v rámci 
odvětvové úpravy. Restriktivní postoj některých členských států, které státní podporu 
sociálním stavebním společnostem považují za sociální službu obecného hospodářského 
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zájmu pouze tehdy, jsou-li plnění vyhrazena výlučně znevýhodněným občanům či sociálně 
slabým skupinám, vzbuzuje znepokojení. Takto omezené chápaní tohoto pojmu totiž stojí
v protikladu k prvořadému cíli, jímž je sociální rozmanitost. Aby mohly sociální služby 
obecného hospodářského zájmu plnit svou zvláštní úlohu, musí být přístup k nim umožněn
všem občanům bez ohledu na výši příjmu a majetku.

3.3 Rozsáhlý prostor pro uvážení pro vnitrostátní, regionální a místní orgány

Služby obecného hospodářského zájmu musí mít vysokou kvalitu a všeobecný přístup k nim 
je třeba podporovat. Pro poskytování, výkon, financování a organizaci služeb obecného 
hospodářského zájmu jsou v první řadě příslušné členské státy, což je zakotveno v protokolu 
č. 26 Lisabonské smlouvy. Smlouva o EU proto zvláště zdůrazňuje rozsáhlý prostor pro 
uvážení pro vnitrostátní, regionální a místní orgány v EU v případě služeb obecného 
hospodářského zájmu. Reforma pravidel státní podpory EU tedy může probíhat pouze při 
přísném zachování zásady subsidiarity. Příslušnost Evropské komise se podle pravidel 
hospodářské soutěže v SFEU také omezuje pouze na kontrolu státní podpory pro výkon 
služeb obecného hospodářského zájmu a stanovit kritéria kvality a efektivity lze na evropské 
úrovni pouze na základě článku 14 SFEU při zohlednění zásady subsidiarity. Pokud budou 
podniky pověřené službami obecného hospodářského zájmu navíc vybírány podle efektivity, 
bude splněna čtvrtá kumulativní podmínka stanovená Evropským soudním dvorem
v rozhodnutí ve věci Altmark a při dodržení zbylých tří podmínek nebudou vyrovnávací 
platby podle judikatury Evropského soudního dvora představovat státní podporu ve smyslu 
čl. 107 odst. 1 SFEU.


