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Vážená paní, vážený pane, 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže („Úřad“) a Ministerstvo zemědělství („Ministerstvo“), 

jakožto koordinační orgány veřejné podpory v ČR a správci Centrálního registru podpor malého 

rozsahu (Registr de minimis), si Vás dovolují upozornit na  

plánovanou nedostupnost registru  

od pátku 1. 7. (15:00) do neděle 10. 7. 2022 (23:00). 

Aplikace bude po deset dnů zcela nedostupná z důvodu úplné technické odstávky produkčního 

portálu Ministerstva (portál eAGRI, https://eagri.cz), na němž se registr nalézá. V uvedeném období 

nebude možno do registru přistupovat a provádět v něm žádné úkony, včetně zaznamenávání 

Vámi poskytnutých podpor. Tomuto kroku bude předcházet ještě jedna mimořádná odstávka 

registru, a to od pátku 24. 6. (16:00) do neděle 26. 6. 2022 (23:00). 

Nedostupnost aplikace se bude týkat nejen rozhraní registru pro poskytovatele, tj. ověření možnosti 

poskytnutí podpory příjemci a jejího následného zaznamenání do registru, nýbrž i veřejně dostupné 

části registru na portálu eAGRI, která slouží příjemcům podpory k ověření výše jejich nevyčerpaného 

limitu de minimis před podáním samotné žádosti o podporu. Termín odstávky je cíleně stanoven na 

co nejméně exponované období, přesto si Vás dovolujeme požádat, abyste výše uvedenou 

nedostupnost registru vzali v potaz a maximálně jí přizpůsobili rozvržení administrativního procesu 

poskytování podpor de minimis. Pokud je to možné, doporučujeme nastavit administrativu 

poskytování podpory de minimis tak, aby nebylo nutné v období od 1. 7. 2022 do 10. 7. 2022 využívat 

registr jak ze strany poskytovatelů, tak ze strany příjemců podpor de minimis.  

Dovolujeme si připomenout, že na základě § 3a zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů 

v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších 
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předpisů, jsou poskytovatelé podpor de minimis povinni do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí 

podpory zaznamenat do registru údaje o této podpoře a o jejím příjemci. V případě, že by ze strany 

poskytovatele došlo k překročení lhůty pro zaznamenání podpory z důvodu objektivní technické 

nedostupnosti registru v uvedeném období, Úřad či Ministerstvo tuto skutečnost v případném 

správním řízení zohlední. Nicméně s cílem snížení administrativní zátěže si Vás dovolujeme požádat 

o maximální zohlednění plánované nedostupnosti registru při poskytování podpor de minimis. 

Závěrem si Vás dovolujeme požádat o předání této informace také Vašim podřízeným  

a spolupracujícím či jinak spřízněným organizacím, které jsou poskytovateli podpor malého rozsahu. 

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se avizované nedostupnosti a jejich důsledků se můžete po 

pracovní linii obracet na Ing. Janu Možnou z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (tel. 

542 167 883, jana.mozna@uohs.cz) či na Mgr. Pavla Mistríka z Ministerstva zemědělství (tel. 

221 812 020, pavel.mistrik@mze.cz). 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

JUDr. Petr Solský      Ing. Jiří Šír 

místopředseda pověřený vedením     náměstek pro řízení sekce 

Sekce legislativy a veřejné regulace     Sekce EU a zahraničních vztahů  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže               Ministerstvo zemědělství 
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Obdrží: 

1. Ministerstvo dopravy 

2. Ministerstvo financí  

3. Ministerstvo pro místní rozvoj 

4. Ministerstvo práce a sociálních věcí  

5. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

6. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

7. Úřad vlády České republiky  

8. Ministerstvo životního prostředí 

9. Agentura pro Podnikání a Inovace 

10. Česká agentura na podporu obchodu 

11. Česká rozvojová agentura  

12. Česká správa sociálního zabezpečení 

13. Národní rozvojová banka, a.s. 

14. Národní sportovní agentura 

15. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 

16. Státní fond podpory investic 

17. Státní fond životního prostředí ČR 

18. Státní zemědělský intervenční fond 

19. Úřad práce ČR 

20. Hlavní město Praha 

21. Jihočeský kraj 

22. Jihomoravský kraj 

23. Karlovarský kraj 

24. Kraj Vysočina 

25. Královéhradecký kraj 

26. Liberecký kraj 

27. Moravskoslezský kraj 

28. Olomoucký kraj 

29. Pardubický kraj 

30. Plzeňský kraj 

31. Středočeský kraj 

32. Ústecký kraj 

33. Zlínský kraj 

34. Svaz měst a obcí 

35. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

36. Oborová zdravotní pojišťovna 

37. RBP, zdravotní pojišťovna 

38. Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 
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39. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

40. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

41. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 

42. Inovační centrum Olomouckého kraje 

43. Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s. 

44. Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s. 

45. Jihomoravské inovační centrum 

46. Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 

47. Středočeské inovační centrum 

48. Technologické inovační centrum s.r.o. 

49. Česká národní banka 

50. Česká spořitelna, a.s. 

51. ČSOB, a.s. 

52. Česká zemědělská univerzita v Praze 

53. Masarykova univerzita 

54. Univerzita Palackého v Olomouci 

55. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

56. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

57. Agentura regionálního rozvoje, s.r.o. 

58. Centrum rozvoje podnikání Kolín (CEROP Kolín) 

59. COMTES FHT a.s. 

60. CZECH ICT ALLIANCE 

61. Industry Servis ZK, a.s. 

62. Intemac Solutions, s.r.o. 

63. JERUS a.s. 

64. Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. 

65. Jihomoravský filmový nadační fond 

66. Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek 

67. Kulturní a informační služby města Přerova 

68. Lighthouse Ventures GP s.r.o. 

69. Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund 

70. OSE Czech Republic z.s. 

71. Regionální hospodářská komora Brno 

72. TRADE CENTRE PRAHA a.s. 

73. XT Park z.ú. 
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