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Směrnice rektora UP č. B3-11/5

Sledování podpory de minimis
na Univerzitě Palackého v Olomouci
I.

Úvodní ustanovení

V souvislosti se zajištěním sledování dodržení
limitu a účelu podpory de minimis poskytnuté Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) vydávám tuto směrnici, kterou stanovuji povinnosti
součástí UP při sledování podpory de minimis na UP.

II.

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 znevýhodňuje určité podniky
nebo určitá odvětví výroby a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy Evropské unie (EU).
Podpora de minimis se nepovažuje za veřejnou
podporu, neboť nemá dopad na hospodářskou soutěž, ani neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU.
Podle Nařízení Evropské komise č. 1998/2006 ze
dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy
o ES na podporu de minimis nesmí tato podpora spolu s ostatními podporami de minimis poskytnutými
jednomu příjemci za dobu tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR.
Poskytovatel podpory de minimis oznámí příjemci podpory de minimis výši zamýšlené 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.

III. Povinnosti všech součástí UP
Veřejnou podporu poskytnutou v režimu de minimis ve smyslu článku 2 Nařízení Evropské komise
č. 1998/2006 jsou součásti UP oprávněny přijmout
a využít pouze na doﬁnancování projektů sloužících
k ochraně a využití předmětů průmyslového vlastnictví UP. Příjem tohoto typu podpory pro jiné typy
projektů je podmíněn předchozím písemným souhlasem rektora UP.
Evidenci o přijaté a poskytnuté podpoře de minimis vede Ekonomický odbor Rektorátu UP (dále jen
„EO RUP“). Informace o záměru přijmout a čerpat
veřejnou podporu v režimu de minimis jsou součásti UP povinny poskytnout EO RUP písemně před
podpisem smlouvy, na základě které je podpora poskytována, aby EO RUP mohlo provést kontrolu dostupného limitu podle shora uvedeného nařízení. EO
RUP podá bez zbytečného odkladu příslušné součásti UP písemně informaci, zda lze veřejnou podporu
v rámci tohoto limitu přijmout. Teprve poté, co je tato
informace poskytnuta, může být smlouva podepsána. Informace o poskytnuté podpoře de minimis jsou
součásti UP povinny EO RUP poskytnout písemně
do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí.

IV. Závěrečné ustanovení
Tato směrnice rektora UP nabývá platnosti dnem
jejího podpisu rektorem UP a účinnosti dnem jejího
zveřejnění na oﬁciálních internetových stránkách UP,
tj. druhým dnem od nabytí platnosti.

V Olomouci dne 13. května 2011
Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
rektor UP

v. z. Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., v. r.

