
Nová vyhláška o obsahu údajů zaznamenávaných poskytovateli 

podpor do centrálního registru podpor malého rozsahu 

Dne 1. 7. 2020 vstupuje v účinnost nová vyhláška č. 298/2020 Sb. ze dne 15. 6. 2020 o obsahu a 

rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního 

registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání (dále jen „nová vyhláška“). 

Nová vyhláška nahrazuje vyhlášku č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního 

registru podpor malého rozsahu, a to s ohledem na potřebu úpravy jejího znění.  Změny spočívají 

zejména v 

 doplnění povinnosti poskytovatele podpory malého rozsahu zaznamenat do centrálního 

registru podpor malého rozsahu (dále jen „centrální registr“) nově i údaj o druhu opatření 

podpory malého rozsahu zaznamenané do centrálního registru od 1. 9. 2020 a 

 nahrazení rodného čísla při identifikaci fyzické osoby datem narození.  

 

Druh opatření podpory malého rozsahu 

Uvedením údaje o druhu opatření podpory malého rozsahu se rozumí uvedení informace o tom, zda 

daná podpora představuje ad hoc podporu malého rozsahu, nebo zda byla poskytnuta na základě 

režimu podpory. Toto rozlišení je potřebné pro určení lhůty, po kterou má být záznam dané podpory 

v centrálním registru ukládán.1 Po uplynutí této lhůty bude záznam dané podpory z centrálního 

registru automaticky vymazán. 

Režimem podpory se rozumí logický rámec (souhrn věcných, časových a finančních podmínek 

podpory) pro poskytování podpor jako podpor malého rozsahu s přiděleným rozpočtovým rámcem 

na věcně související hospodářské činnosti, v němž jsou potenciální příjemci vymezeni obecným nebo 

abstraktním způsobem. Režimem podpory může být celý zamýšlený program (např. operační 

program), nebo jeho logicky vymezená část (např. prioritní osa či výzva).  

Ad hoc podporou se rozumí individuální podpora, která není poskytnuta v rámci režimu podpory. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Z ustanovení jednotlivých nařízení Komise upravujících poskytování podpory malého rozsahu vyplývá, že 

záznamy o ad hoc podporách malého rozsahu je potřeba ukládat po dobu deseti jednoletých účetních období 

ode dne jejich poskytnutí. Záznamy týkající se určitého režimu podpory malého rozsahu je potřeba ukládat po 

dobu deseti jednoletých účetních období ode dne, kdy byla v rámci tohoto režimu poskytnuta poslední 

jednotlivá podpora. 

 



Zaznamenání druhu opatření podpory malého rozsahu do centrálního registru 

Při záznamu nové podpory do centrálního registru bude poskytovatel postupovat jako doposud. 

Povinnost uvést „druh opatření“ se na základě nové vyhlášky vztahuje pouze na podpory, které 

budou do centrálního registru nově zaznamenávány od 1. 9. 2020.  Na kartě „Nová podpora“ bude 

poskytovatel od tohoto data povinně volit při vkládání záznamu nově poskytnuté podpory „Druh 

opatření“, a to formou výběru z roletky mezi možnostmi „Ad hoc podpora“ a „Režim podpory“, resp. 

založení nového režimu podpory nebo výběr již stávajícího.  

V případě, že bude podpora poskytována na základě režimu podpory, bude nutné podporu přiřadit 

k záznamu konkrétního režimu podpory - nejprve tedy bude nutné na začátku  (tj. při zapsání první 

podpory dle daného režimu podpory) příslušný režim podpory do centrálního registru nadefinovat 

(zadat název a délku trvání režimu); napříště pak postačí další novou podporu přiřadit k již 

zaevidovanému režimu podpory poskytovatele.  

 

Seznam režimů podpor bude k nalezení v centrálním registru pod ikonou „Nabídka“ → „Číselníky“. 

Pozdější úprava parametrů zadaného režimu podpory bude možná pouze na základě žádosti zaslané 

na příslušný koordinační orgán.  

Podrobné informace k záznamu do centrálního registru bude poskytovatel moci najít v Metodickém 

pokynu o Centrálním registru podpor malého rozsahu a podporách de minimis2 a také v Příručce pro 

práci s aplikací RDM, které budou dostupné mj. v centrálním registru pod ikonou „Nabídka“ → 

„Legislativa a metodika“ a „Nápověda“.  

                                                           
2
 K dispozici zde: http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/manualy-metodiky-a-dalsi-dokumenty.html nebo 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/verejna-podpora-a-de-minimis/registr-de-minimis/ 

http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/manualy-metodiky-a-dalsi-dokumenty.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/verejna-podpora-a-de-minimis/registr-de-minimis/


V případě přetrvávajících nejasností ohledně aplikace nové vyhlášky, určení druhu podpory malého 

rozsahu či jejího zaznamenání do centrálního registru se poskytovatel může obrátit na příslušný 

koordinační orgán (Ministerstvo zemědělství pro podpory v oblasti zemědělství a rybolovu, Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže pro podpory v ostatních oblastech). 

Upozornění: V souvislosti s účinností nové vyhlášky bude aktualizován též formulář žádosti o zřízení, 
změnu nebo odebrání přístupu do aplikace Centrální registr podpor malého rozsahu. Změna 
formuláře bude spočívat pouze v nahrazení odkazu na starou vyhlášku odkazem na novou vyhlášku. 
Aktualizovaný formulář bude dostupný na stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a 
Ministerstva zemědělství.  

 


