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V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 čelia dnes mnohé spoločnosti bezprecedentným 
problémom s likviditou a neustále pátrajú po východiskách z aktuálnej situácie. Vlády po celom 
svete ohlasujú a prijímajú dôležité podporné balíčky, aby pomohli spoločnostiam prekonať 
finančné dôsledky vzniknutej krízy. V Európskej únii podlieha množstvo opatrení štátnej pomoci 
skúmaniu a schvaľovaniu zo strany Európskej komisie.
 
V prípade, že spoločnosť príjme neschválenú štátnu pomoc, musí získanú sumu spolu s úrokom 
vrátiť. Ako sa dá vyhnúť nepríjemným prekvapeniam?

Ako sa vyhnúť neoprávnenej 
štátnej pomoci

Európska komisia úzko spolupracuje
s členskými štátmi, aby zabezpečila, že
sa prijmú potrebné opatrenia na podporu 
podnikania. Komisia však zdôrazňuje, že
pravidlá štátnej pomoci sa musia dodržiavať,
aby sa zaistili rovnaké podmienky v rámci
celej Európskej únie.

Nebude sa tolerovať žiadna neoprávnená
štátna pomoc.

Ak uvažujete o využití 
schémy štátnej pomoci; 
prijatí priamych príspevkov, 
daňových úľav, úverov, 
dotácií, grantov atď.;
alebo pri žiadaní o ne... 

...preverte, či sú dodržané 
právne predpisy vzťahujúce 
sa na štátnu pomoc. Túto 
kontrolu často možno 
vykonať rýchlo a prinesie 
určitú mierou istoty.

V prípade pochybností
sa obráťte na štátne orgány, 
ktoré pomoc poskytujú,
a ak je to potrebné
dohodnite sa na oznámení 
Európskej komisii. 

Štandardný prístup:

Dôležité otázky, ktoré je potrebné zvážiť:

     Je možné akceptovať odklad daní,
     sociálnych odvodov a pod.?
     Je možné prijať štátne záruky za úvery   
     alebo o ne požiadať?
     Je možné prijať dotácie na úroky z úverov?
     Je možné prijať priame štátne granty
     alebo dotácie?
     Sú s príspevkami od štátu spojené nejaké 
     povinnosti?



Typické opatrenia štátov v dôsledku
pandémie COVID-19 – kontrola štátnej pomoci

Európska komisia vydala dňa 13. marca 2020 oznámenie a 19. marca 2020 prijala 
dočasný rámec štátnej pomoci na podporu hospodárstva, ktorý poskytuje aj náhľad
do princípov jej kontroly.

Je odklad platby daní 
alebo sociálnych 
odvodov neoprávnená 
štátna pomoc?
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Opatrenia, ktoré
sa vzťahujú na všetky
spoločnosti, nepredstavujú 
štátnu pomoc.

Odklad platieb
pre všetky spoločnosti
nepredstavuje štátnu
pomoc.

Potvrdené v oznámení
Komisie z 13. marca 2020.

Spoločnosti by mali byť
opatrné pri odkladoch,
ktoré sú vymedzené
len pre jeden alebo 
obmedzený počet
sektorov alebo
spoločností – mala by
sa vykonať kontrola
dodržania podmienok
štátnej pomoci.

Sú štátne záruky alebo 
úvery neoprávnená 
štátna pomoc?

Môže sa vykonať rýchla 
kontrola dodržania 
podmienok štátnej 
pomoci;
ak sú súčasťou schémy, 
ktorú schválila Európska 
komisia, ide o oprávnenú 
štátnu pomoc.

Môže sa vykonať hĺbková 
kontrola dodržania 
podmienok štátnej 
pomoci;
ak sa odchyľujú
od schválenej schémy
alebo ak nebola schválená 
Európskou komisiou. 
Opatrenia by sa mali
predložiť Európskej komisii
na schválenie.

Môžeme prijať priame 
financovanie od štátu
na pokrytie našich 
potrieb likvidity?

V prípade akéhokoľvek 
priameho financovania 
vykonajte kontrolu
dodržania podmienok 
štátnej pomoci.

Ak je priame financovanie 
súčasťou schémy
schválenej Európskou
komisiou, ide o oprávnenú 
štátnu pomoc.

Ak sa priame financovanie 
poskytuje iba vašej
spoločnosti alebo 
obmedzenému počtu 
spoločností alebo sektorov,
vykonajte hĺbkovú
kontrolu dodržania 
podmienok štátnej
pomoci a pripravte sa
na oznámenie Európskej 
komisii.

Aj v čase krízy musí spoločnosť overovať, či poskytnutá štátna podpora nie je
neoprávnenou štátnou pomocou. Tento proces často zahŕňa aj kontrolu súladu,

ale aspoň budete mať istotu, že si vaša spoločnosť môže podporu ponechať. 
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