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Infraštruktúra

Pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci

 Pomoc pre staviteľov / vlastníkov

Výstavba akéhokoľvek typu infraštruktúry, ktorá sa má hospodársky využívať 
je sama o sebe hospodárskou činnosťou, tzn. na jej financovanie sa vzťahujú 
pravidlá štátnej pomoci

 Pomoc pre prevádzkovateľa infraštruktúry

Hospodárska výhoda je vylúčená, napr. keď je koncesia na prevádzku 
infraštruktúry udelená za kladnú cenu prostredníctvom verejného 
obstarávania

 Pomoc pre koncových úživateľov infraštruktúry

Výhoda vylúčená, ak sa infraštruktúra sprístupňuje používateľom za 
trhových podmienok

 Verejné financovanie infraštruktúry, ktorá sa nemá komerčne využívať, je v 
zásade vylúčené z uplatňovania pravidiel štátnej pomoci (verejné cesty, 
mosty alebo kanály dané do užívania verejnosti bez akýchkoľvek 
obmedzení)



Infraštruktúra

Pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci

 Cestná infraštruktúra 

• Bezplatné verejné používanie ciest je považované za všeobecnú 
infraštruktúru, ktoré nepodlieha pravidlám o štátnej pomoci;

• Prevádzka mýtnych ciest v mnohých prípadoch predstavuje hospodársku 
činnosť;

• Bezplatné verejné používanie mostov, tunelov a vnútrozemských vodných 
ciest (napr. rieky a kanály) – všeobecná infraštruktúra;

 Vodovodné a kanalizačné siete

• Vybudovanie komplexnej vodovodnej a kanalizačnej siete zvyčajne 
nepredstavuje štátnu pomoc;

• Prevádzka vodovodných a kanalizačných sietí predstavuje hospodársku 
činnosť;

 Vyhradená infraštruktúra



Miestna (lokálna) Infraštruktúra

Pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci

 Financovanie na výstavbu alebo modernizáciu miestnych infraštruktúr, ktoré 
sa týka infraštruktúr, ktorými sa na miestnej úrovni prispieva k zlepšeniu 
podnikateľského a spotrebiteľského prostredia a k modernizácii a rozvoju 
priemyselnej základne – možný prvok štátnej pomoci

 Posudzovanie prvku štátnej pomoci na úrovni vlastníka infraštruktúry, 
prevádzkovateľa infraštruktúry, užívateľa infraštruktúry

 Príklady miestnej infraštruktúry:

• Priemyselné parky, logistické centrá, podnikateľské inkubátory

• Elektrické nabíjacie stanice

• P + R parkovanie

• Hotely, Tržnice



Športová Infraštruktúra

Pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci

 Podpora športových klubov

• Profesionálne športové kluby - zapájajú sa do hospodárskych činností ako 
sú prestupy hráčov, uzatváranie reklamných a sponzorských zmlúv, predaj 
vysielacích práv, distribúcia reklamných predmetov - pravidlá štátnej 
pomoci 

• Pojem profesionálny klub – chápu sa tým napr. kluby pôsobiace v prvých 
dvoch najvyšších súťažiach;

• Amatérska športová činnosť – športové kluby pôsobiace na nižších 
úrovniach a telovýchovné jednoty - mimo pravidiel štátnej pomoci 

 Podpora na činnosť mládeže

• Podpora nepredstavuje štátnu pomoc, ak štát prostredníctvom tejto 
podpory plní svoje úlohy v oblasti vzdelávania

 Podpora športových podujatí

• Športové akcie bez nadväznosti na určitý typ športového klubu, za určitých 
podmienok mimo pravidiel štátnej pomoci



Štátna pomoc nie je problémom, 
iba novým riešením 

Ďakujem za pozornosť

Pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci


