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Vzhledem k posunu v čase bylo třeba aktualizovat některé údaje uvedené v Právní 

analýze dopadů zákona č. 196/2009 Sb. a návrh možných věcných řešení.  Proto byl 

vypracován tento Dodatek č. 1 ke shora uvedené právní analýze. 

 

Jde o aktualizaci následujících údajů: 

Na straně 129 Právní analýzy dopadů zákona č. 196/2009 Sb. a návrhu možných věcných 

řešení je uvedeno, že … „K datu zpracování této právní analýzy je aktuální stav následující:“… 

a pokračuje zjištění, které v době aktualizace této analýzy a v době sepisu tohoto 

Dodatku č. 1 odpovídá nově zjištěnému stavu po jednání s paní Ing. Janou Staroňovou 

z oddělení veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kdy se účastníci 

shodli na tom, že příslušné rozhodnutí prošetřované Evropskou komisí bylo odloženo, 

a tedy nepadlo rozhodnutí ve věci o případné neoprávněné veřejné podpoře.  

Tímto způsobem lze také upravit závěr z bodu 7.3. Právní analýzy dopadů zákona č. 

196/2009 Sb. a návrhu možných věcných řešení   s tím, že s velkou pravděpodobností je 

rozhodnuto také o tom, že transformační zákon v uvedených pasážích velmi 

pravděpodobně není v kolizi se zásadami práva Evropské unie – ve vztahu k zákazu 

nelegální veřejné podpory. Nicméně doporučuji tuto situaci ověřit přímo u zdroje – 

Evropské komise či na příslušném orgánu státní správy. 
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I poslední odstavec na straně 126 Právní analýzy dopadů zákona č. 196/2009 Sb. a návrhu 

možných věcných řešení věta …“Zvážení výše uvedeného je však nyní v pravomoci Evropské 

komise. Ta se k podané stížnosti ještě nevyjádřila, takže si na výsledek jejího šetření budeme muset 

počkat.“… toto již také neplatí. 

 

Z á v ě r :  

Tyto závěry nebylo možno postihnout v době zpracování tohoto stanoviska, neboť 

nebyly známy.  Je tedy vhodné najisto postavit otázku, zda padlo rozhodnutí 

Evropské komise v této věci nebo zda stížnost řešena Evropskou komisí byla 

odložena, aniž by došlo k rozhodnutí ve věci samé. Podle toho zareagovat. 

 

 

 

Ve Zlíně dne 22.11.2019     JUDr. Zdeněk Hromádka 


