
SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o. 

akreditovaná instituce Ministerstva vnitra, AK/I-38/2015 

Karola Śliwky 225/41 

733 01, Karviná-Fryštát 
 

www.vzdelavaci.cz 

 

 
Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.  

Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby. 

POZVÁNKA NA NOVÝ AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ 

VEŘEJNÁ PODPORA A PODPORA DE MINIMIS 
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině (zejména úředníci a vedoucí úředníci územních 

samosprávných celků, ale také potenciální příjemci veřejné podpory, resp. podpory de minimis z řad 

podnikatelských subjektů, neziskových organizací aj.), základní informace o pravidlech veřejné podpory, 

srozumitelně a na konkrétních příkladech vysvětlit pojem veřejná podpora a způsoby poskytnutí podpor v 

souladu s pravidly veřejné podpory (se zaměřením na podporu de minimis). Po absolvování vzdělávacího 

programu budou absolventi programu schopni samostatně vyhodnotit, zda poskytnutí veřejné finanční 

podpory představuje riziko nedovolené veřejné podpory a jaké jsou možnosti dalšího postupu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

20. 5. 2021 

9.00 – 14.30 

 

CENA:  

 1 990 Kč  
 (konečná cena) 

 

Součástí semináře jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení  

vč. oběda 

 

KONTAKT: 

Mgr. Žaneta Bartečková 

Email: barteckova@vzdelavaci.cz  

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

1. Veřejná podpora 

Význam pravidel veřejné podpory 

Právní základ – základní předpisy EU a ČR 

Pojem veřejná podpora 

Formy podpor 

Poskytovatelé veřejné podpory (povinnosti, odpovědnost) 

Postupy a příklady, rozhodovací praxe EU 

 

2. Podpora de minimis I 

Právní základ 

Definice pojmu podpora de minimis 

Oblasti podpor de minimis 

Povinnosti poskytovatele a příjemce podpory de minimis 

Správní úřady v oblasti veřejné podpory 

 

3. Podpora de minimis II 

Registr podpor de minimis 

Postupy a řešení příkladů z praxe 

Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností 

 

4. Dotazy a diskuze 

 

LEKTOR: Mgr. Michal Hořínek 

Právník na odboru organizačním a právním. Zabývá se veřejnou podporou na 

krajském úřadě, agendou smluvních vztahů zaměřených na dotace a návratnou 

finanční výpomoc. Dále je dlouholetý lektor v oblasti veřejné podpory a 

dotací. 
 

MÍSTO KONÁNÍ:  

Slezské vzdělávací centrum 
ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát 

Parkoviště se nachází přímo u centra. Nabízíme nové moderní učebny, Wifi. 
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