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PŘÍLOHA III 

Ustanovení o zveřejňování informací podle čl. 9 odst. 1 

Pro účely zveřejňování informací podle čl. 9 odst. 1 jsou členské státy povinny zřídit 
souhrnné internetové stránky věnované státní podpoře tak, aby byl k těmto informacím 
umožněn snadný přístup. Informace musí být zveřejněny v tabulkovém formátu, který 
umožňuje vyhledávat a získávat údaje a snadno je uveřejňovat na internetu, například ve 
formátu CSV nebo XML. Přístup k této internetové stránce musí být umožněn všem 
zájemcům bez omezení. Pro přístup k internetovým stránkám se nevyžaduje předchozí 
registrace uživatele.  

Zveřejňují se tyto informace o každém poskytnutí jednotlivé podpory, jak vyplývá z čl. 9 odst. 
1 písm. c): 

• jméno/název příjemce, 

• identifikační kód příjemce, 

• kategorie podniku (malý a střední podnik / velký podnik) v době poskytnutí 
podpory, 

• region, v němž se příjemce nachází, na úrovni NUTS II1, 

• odvětví činnosti podle klasifikace NACE na úrovni skupiny2, 

• prvek podpory, vyjádřený v celé výši v národní měně3, 

• nástroj podpory4 (dotace / subvence úrokových sazeb, půjčka / vratné zálohy, 
záruka, daňové zvýhodnění nebo osvobození od daně, poskytnutí rizikového 
financování, ostatní (upřesněte)), 

• datum poskytnutí podpory, 

• cíl podpory, 

• orgán poskytující podporu, 

• v případě režimů podpory podle článků 16 a 21 uveďte název pověřeného 
subjektu a vybraných finančních zprostředkovatelů, 

Odkaz na opatření podpory.5 

                                                            
1 NUTS — klasifikace územních statistických jednotek. Region je obvykle vymezen na úrovni 2.  
2  Nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v 

Evropském společenství (Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1), ve znění nařízení Komise (EHS) č. 761/93 
ze dne 24. března 1993 (Úř. věst. L 83, 3.4.1993, s. 1, a ve znění korigenda, Úř. věst. L 159, 11.7.1995, 
s. 31). 

3 Hrubý grantový ekvivalent, nebo – v případě režimů podpory na rizikové financování – výše investice. 
V případě provozní podpory lze uvést roční výši podpory na příjemce. V případě režimů v podobě 
daňového zvýhodnění nebo režimů podle článků 16 (Regionální urbanistická podpora) a 21 (Podpora 
rizikového financování) lze tuto výši uvést v rozpětích uvedených v čl. 9 odst. 2 tohoto nařízení. 

4 Je-li podpora poskytnuta z více nástrojů, uvede se výše podpory v členění podle jednotlivých nástrojů. 
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5  Poskytnutý Komisí v systému pro elektronické oznamování podle článku 11 tohoto nařízení. 


