
 
 

Kritéria pro stanovení, zda financování projektu v  SC 5.1 představuje veřejnou podporu či nikoli 
 
Výchozími předpoklady je počet obyvatel obce a využití budovy pro podnikání. Protože pojem 
podnikání je v souvislosti s využitím veřejných budov často nejasný, uvádíme základní kritéria a jejich 
vysvětlení v tomto dokumentu. Po vyhodnocení využití budovy promítněte výsledky do zpracování 
žádosti o dotaci a volbu typu podpory (veřejná podpora, podpora de minimis nebo projekt 
nezakládající veřejnou podporu).  
 
Počet obyvatel obce (uvést zdroj) 
 

 
Pokud je méně než 1000, nejedná se o veřejnou podporu (VP), ani když jsou splněny podmínky níže. 

 

 
Pokud je více než 1000, je třeba zohlednit splnění podmínek níže. 
 
Budova je předmětem pronájmu nebo využívána k podnikání ano/ne  
 

 
Pokud je pronájem menší než 15 % plochy, nebo je podnikatelská činnost provozována na méně než 
15 % plochy budovy, tak se nejedná o VP. 

 

 
Pokud je pronájem větší než 15 % pak je třeba vzít do úvahy podmínky níže: 
 

 
Pokud je budova předmětem pronájmu, tak se většinou jedná o VP. Výjimkou jsou pronájmy za 
regulovanou cenu orgánům státní moci jako policie, úřady práce, dále hasiči, veřejné knihovny apod.  
 
Naopak pronájmy 100% vlastněným firmám typu technické služby města, správa bytového fondu, 
firmám poskytujícím volnočasové zpoplatněné aktivity, dále například zdravotní střediska, a 
nemocnice představují VP. 
 

 
Budova je využívána k podnikání, i když není předmětem pronájmu ano/ne 
 

 
Pokud je budova využívaná k podnikání jedná se o VP. Typicky se jedná například o vysokoškolské 
koleje, sídlo příspěvkové organizace, která má budovu v užívání a vykonává činnost, kterou lze 
považovat za podnikatelskou, domovy dětí a mládeže provozované přímo městem a další. 
 

 
Vyhodnocení1: 
Výsledek vyhodnocení na základě výše uvedeného uveďte při vyplňování žádosti v MS 2014+ do 
záložky popis projektu, oddíl „anotace projektu“. 

                                                           
1
 Například: jedná se o budovu v obci s počtem obyvatel 3600, kde plochy pronájmu jsou 21 %. Pronájmy jsou 

čistě komerčního charakteru, jedná se o veřejnou podporu. Žadatel zvolil podporu podle článku 38, Nařízení 
Komise (EU) č. 651/2016 (GBER).   
 


