
Od: <petr@fryc.cz>
Předmět: State Aid control - online complaint form - CS
Datum: 1. července 2016 8:22:17 SELČ
Komu: <stateaidgreffe@ec.europa.eu>

Sent: 01/07/2016

First name: Petr 

Last name: Fryč 

Address: Smilova 385 

   

Town/city: Pardubice 

County/State/Province: Pardubický 

Postcode, country: 530 02 Česká republika 

Phone number:  

and/or mobile:  

Fax:  

E-mail: petr@fryc.cz

2. On behalf of somebody (a person or 
a firm): yes 

Name of the representing person/firm: Východočeská tiskárna, spol. s 
r.o. 

Registration nr. of the entity: 60933496 

Address: Husovo náměstí 54 

   

Town/city: Sezemice 

County/State/Province: Pardubický 

Postcode, country: 533 04 Česká republika 

Phone number: ,

Fax:  

E-mail: petr@fryc.cz



3. Person identity: Competitor of the beneficiary

Explanation why and to what extent the 
alleged State aid affects a competitive 
position

V letech 1990 až 2007 se česká 
polygrafie, bez zásahů státu, 
rozvíjela vysokým tempem a zcela 
logicky, podle potřeb trhu (kdo na 
to tzv. měl tak investoval a 
zvyšoval svou 
konkurenceschopnost, kdo ne, 
orientoval se na menší, spíše 
komunální klientelu). Ve srovnání 
se zahraničím byla česká 
polygrafie plně 
konkurenceschopná, v některých 
oblastech zahraniční konkurenci 
převyšovala a nabízela kvalitnější 
služby za lepší ceny. Na trhu byla 
mírná převaha nabídky tiskových 
kapacit nad poptávkou po 
polygrafických výrobcích. Tento 
stav umožňoval férovou 
hospodářskou soutěž, kde veškeré 
faktory důležité pro zdravou 
konkurenci, tedy kvalita a rychlost 
produkce, poskytovaný servis a 
cena produktu byly v rovnováze. 
Viz materiál “Ekonomika českého 
polygrafického průmyslu - 
Typografia 7/8 2005” v přílohách 
Východočeská tiskárna v tomto 
prostředí patřila dlouhodobě 
k absolutní špičce v oblasti 
knižního, časopiseckého a 
merkantilního archového 
ofsetového tisku. Měla stabilní 
klientelu za férové ceny, 
dosahovala velmi dobré ziskovosti 
a byla schopna dostát veškerým 
závazkům vůči svým věřitelům i 
státu. Obrat nastal po roce 2007, 
kdy se naplno začal projevovat 
zcela prokazatelně negativní vliv 
dotací, z “OPERAČNÍ PROGRAM 
PODNIKÁNÍ A INOVACE”, program 
“ROZVOJ” na polygrafický trh. 
V letech 2007–2014 byly, podle 
zcela záhadného klíče, regionálně 
selektivně vybraným 
polygrafickým firmám poskytnuty 
dotace (z veřejných prostředků) 
ve výši cca 2,5-2,7 miliardy Kč. 
Díky této selektivní podpoře 
některých soukromých firem došlo 
k absolutní deformaci, přesněji 
zhroucení trhu. Vznikl obrovský 
přebytek tiskové kapacity, 
naprosto neodpovídající poptávce 
po polygrafických produktech, což 
mělo za následek totální pád cen. 
Odhaduje se, že v některých 
komoditách (knihy, reklamní 
tiskoviny, časopisy) představoval 
pokles cen způsobený vlivem 
dotací více než 30%. Připočteme-li 
k tomu další, v podstatě úředně 
nařízené a pro chod firem zcela 
zbytečné, kvalitě výrobního 
procesu a produktu ničemu 
nesloužící náklady, jako jsou 
certifikace podle evropských 
norem ISO a také sice mírně, ale 
stoupající ceny vstupů (papír, 
barvy, energie, mzdové náklady, 
atd., byla a nadále to je, pro firmy 
nepodporované (nedotované) 
z veřejných zdrojů, situace zcela 
likvidační.
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4. Identity can be revealed: yes

Reasons if not:

5. Information regarding the Member State granting the aid:

a) Country: Czech Republic

b) which institution or body granted the alleged unlawful State aid:

Central government: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR

Region:

other:



6. Information regarding the alleged aid measure:

a) Please provide a description of the alleged aid, and indicate in what form it 
was granted (loans, grants, guarantees, tax incentives or exemptions etc).

Podpora byla poskytována ve formě dotací z: OPERAČNÍ PROGRAM 
PODNIKÁNÍ A INOVACE, program “ROZVOJ” pro období 2007 - 2011, 
čerpání prodlouženo až do roku 2014.

b) For what purpose was the alleged aid given (if known)?

Nákup technologií, informačních systémů, atd.

c) What is the amount of the alleged aid (if known)? If you do not have the 
exact figure, please provide an estimate and as much justifying evidence as 
possible.

2,5 až 2,7 miliardy Kč

d) Who is the beneficiary? Please give as much information as possible, 
including a description of the main activities of the beneficiary/firm(s) 
concerned.

Polygrafické podniky v regionech (okresech) Ministerstvem obchodu a 
průmyslu ČR označených jako: a) strukturálně postižené b) hospodářsky 
slabé c) regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností Skutečností 
však je, že díky přeplácení kvalifikovaných pracovníků došlo pouze k 
jejich migraci z nedotovaných do dotovaných okresů. 

e) To your knowledge, when was the alleged aid granted?

Období 2007 - 2011, prodlouženo do roku 2014

f) About notification:

The State aid was not notified to the Commission.

The State aid was notified, but it was granted before the decision of the 
Commission.

The State aid was notified and approved by the Commission, but its 
implementation did not respect the applicable conditions (misuse of aid).

The State aid was granted under a block exemption regulation, but its 
implementation did not respect the applicable conditions.

y
e
s

7. Grounds of complaint
a) Please detail the State resources involved.
Regionálně selektivním poskytováním dotací stát postupoval v rozporu se 
zákonem č. 143/2001 Sb. (o ochraně hospodářské soutěže), který v 
ustanovení § 19a, odst. 1 jasně uvádí: “Orgány veřejné správy nesmí 
podporou zvýhodňující určitého soutěžitele nebo jiným způsobem narušit 
hospodářskou soutěž”. Rovněž podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze 
státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou 
soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, 
pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním 
trhem. Veřejná podpora je tak obecně zakázána a může být poskytnuta 
pouze v případě stanovených výjimek, jako je např. podpora de minimis 
(malého rozsahu), regionální podpora či vyrovnávací platby za výkon 
veřejné služby. Stát při poskytování dotací dále zjevně porušoval 
„NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006, ze dne 15. prosince 2006 o použití 
článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.
b) Please explain why, in your opinion, the alleged State aid is selective (i.e. 
favours certain commercial undertakings or the production of certain goods).
Jak bylo popsáno v bodě 6/d. Veřejná podpora směřovala pouze do 
některých, selektivně vybraných, preferovaných regionů a tím poškodila 
podniky sídlící v ostatních, nepreferovaných regionech.
c) Please explain how, in your opinion, the alleged State aid provides an 
economic advantage for the beneficiary(ies).
Státní podpora umožnila podporovaným podnikům, s minimálním využitím 
vlastního kapitálů, bankovních úvěrů, či leasingů, vybudovat vysoce 
kapacitní polygrafické provozy, bez povinnosti tyto investice splácet. Tím 
jim bylo umožněno snížit ceny polygrafických výrobků na úroveň, která 
byla hluboko pod náklady nepodporovaných podniků a tím tyto 
nepodporované podniky de-facto vyřadit z férové souteže o zakázky.
d) Please explain why, in your view, the alleged State aid distorts or threatens to 
distort competition. If possible, please also specify the relevant market/sector on 
which the alleged competition distortion takes place.
Zatímco nepodporované podniky musí do svých cen zahrnout splátky 
úvěrů, leasingů a dalších cizích finančních zdojů, podporované (dotované) 
podniky tuto nutnost nemají. Díky tomu, že prostředky (dotace) 
pocházející z veřejné podpory se nemusí vracet, umožňuje tento stav 
podporovaným podnikům nejenom snižovat ceny, v případě 
polygrafického průmyslu šlo o snížení, v některých komoditách až o 30%, 
ale také přeplácet kvalifikované pracovní síly a tím je přetahovat podnikům 
nepodporovaným. 
e) Please explain why, in your view, the alleged aid affects trade between 
Member States. 
Vzhledem k vysoce výkonnému polygrafickému průmyslu v rámci celé 
Evropy není pravděpodobné, že by tato podpora výrazně ovlivnila obchod 
mezi členskými státy.
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8. Compatibility of the aid.
Dle nařízení Evropské komise (ES) č. 1998/2006 se v článku 8 praví, že “Ze 
zkušenosti Komise lze odvodit, že podpora, která za období tří let 
nepřesáhne strop 200 000 EUR, neovlivní obchod mezi členskými státy 
nebo nenaruší hospodářskou soutěž. nespadá proto pod čl. 87, odst. 1 
Smlouvy. V případě podpory z operačního programu OPPI (OPERAČNÍ 
PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE), pro období 2007-11, které bylo 
prodlouženo až do roku 2014, byla tato hranice několikanásobně 
překračována, v některých případech až 30x.

9. Information on alleged infringement of other rules of European Union law and 
on other procedures.

a) What other rules of European Union law have been infringed by the granting 
of the alleged aid.

„NAŘÍZENÍ KOMISE“ (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006, č. 1998/2006 
ze dne 15. prosince 2006 a č. 1976/2006, ze dne 20. prosince 2006. (viz. 
Úřední věstníky Evropské unie L 302/29, L 379/5 a L 368/85. 

b) Have you already approached the Commission's services or any other 
European or national institution concerning the same issue?

no

c) Have you already approached national authorities or national courts 
concerning the same issue?

yes
13. května 2016, prostřednictvím místopředsedy Hospodářského výboru 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR. Zatím i přes urgence bez jakékoliv odezvy. 

d) Please provide any other information that may be relevant for the 
assessment of this case.

Obdobně destruktivní dopad jako na Východočeskou tiskárnu, spol. s r.o., 
měl v České Republice uplatňovaný systém poskytování dotací například 
na tiskárny: Tiskárna DAVID, s.r.o., později Web-to-Print, a.s. v Humpolci, 
RODOMAX, s.r.o. v Novém Městě nad Metují, Pardubická tiskárna 
SILUETA, s.r.o. a celou řadu dalších do té doby dobře prosperujících 
polygrafických podniků. Podobný osud čeká například jednu z vůbec 
nejstarších českých tiskáren, pražskou tiskárnu LIBERTAS, a.s., pokud ji 
nebude její majitel ochoten dál financovat ze svých jiných 
podnikatelských aktivit. 

10. Supporting documents



11. Good faith declaration      yes


