
Často kladené dotazy 

 

Na které podpory se vztahuje povinnost zaznamenat do registru de minimis (RDM) nový 

údaj o druhu opatření? 

Jak plyne z přechodného ustanovení nové vyhlášky (§ 6), zaznamenat druh opatření je povinné 

pouze pro podpory zaznamenávané do RDM od 1. 9. 2020 včetně. 

 

Co když budu později editovat podporu zaznamenanou do RDM ještě před 1. 9. 2020? 

Musím v takovém případě zpětně vyplnit údaj o druhu opatření dané podpory? 

Ne. Na všechny podpory zaznamenané do RDM před 1. 9. 2020 bude automaticky pohlíženo 

jako na ad hoc podpory s tím, že budou uchovávány v registru po dobu deseti let ode dne jejich 

poskytnutí. Při úpravě dříve provedeného záznamu podpory se sice na editační kartě zobrazí i 

druh opatření, ten však bude přednastaven jako ad hoc podpora. Není tedy povinné, abyste 

zpětně rozlišovali, zda se v konkrétním případě jednalo o ad hoc podporu, nebo o podporu 

poskytnutou na základě režimu podpory. 

 

Lze upravit režim podpory zadaný do RDM? Bude možné např. prodloužit délku jeho trvání? 

Úprava parametrů režimu podpory bude možná, avšak výhradně prostřednictvím příslušného 

koordinačního orgánu veřejné podpory. Pakliže tedy v budoucnu vyvstane důvodná potřeba 

již zaznamenaný režim upravit, typicky pokud by došlo k prodloužení délky trvání režimu nebo 

změně názvu, obraťte se na oddělení veřejné podpory příslušného koordinačního orgánu: MZe 

pro podpory v oblasti zemědělství a rybolovu, ÚOHS pro podpory v ostatních oblastech. 

Žádost se zdůvodněním změny musí být podána elektronicky (e-mailem či datovou schránkou) 

a podepsána oprávněným pracovníkem poskytovatele. 

 

K jakému datu se u jednotlivých podpor bude počítat lhůta pro její uchování a následné 

vymazání z registru?  

Záznam ad hoc podpory bude v RDM uchováván po dobu deseti let ode dne poskytnutí 

předmětné podpory. Po uplynutí této lhůty dojde automaticky k vymazání záznamu. 

Záznam podpory poskytnuté v rámci režimu podpory bude v RDM uchováván po dobu deseti 

let ode dne, kdy uplyne poskytovatelem zadané období trvání režimu podpory. Po uplynutí 

této desetileté lhůty dojde k vymazání všech záznamů podpor, které byly poskytnuty na 

základě předmětného režimu podpory. 

 Příklad: Režim podpory bude mít zadánu dobu trvání od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025. Záznamy 

všech podpor spadajících pod tento režim podpory tak budou uchovávány v RDM až do 31. 12. 

2035.  V praxi tak nastane situace, že záznamy podpor poskytnutých již v roce 2021 budou 

uchovávány 14 let, záznamy podpor z roku 2022 pak 13 let, atd. 


