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Název materiálu:

Příspěvek společnosti Regionální letiště Přerov a.s.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje

a) uzavření Smlouvy o poskytnutí provozního příspěvku společnosti Regionální letiště Přerov a.s. na 
období od 1.5.2013 až 30.9.2013 ve výši 555.000,- Kč mezi statutárním městem Přerovem, jako 
poskytovatelem a společností Regionální letiště Přerov a.s., IČ: 28572971, se sídlem Trávník 1117/30, 
750 02  Přerov, jako příjemcem, a to ve znění dle přílohy č. 4 důvodové zprávy.

b) následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech

29 731,5 + 555,0 30 286,5



Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2251 410 Letiště (Regionální letiště Přerov a. s.) 2 000,0 + 555,0 2 555,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 20 900,0 + 555,0 21 455,0

2. neschvaluje poskytnutí provozního příspěvku společnosti Regionální letiště Přerov a.s., IČ: 
28572971, se sídlem Trávník 1117/30, 750 02  Přerov, po datu 1.10.2013, když činnost společnosti 
Regionální letiště Přerov a.s. po tomto datu nelze považovat za výkon závazku veřejné služby v 
rozsahu Memoranda o spolupráci při rozvoji a provozu letiště Přerov mezi statutárním městem 
Přerovem a spol. Regionální letiště Přerov a.s. ze dne 2.11.2009 a poskytnutý příspěvek by znamenal 
nedovolenou veřejnou podporu v rozporu s právními předpisy EU.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova rozhodovala na své 84. schůzi konané dne 29.1.2014 o podání návrhu 
Zastupitelstvu města Přerova ohledně schválení uzavření smlouvy o poskytnutí provozního 
příspěvku ve variantách, kdy rozhodla podat Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit její 
uzavření dle bodu 1. návrhu na usnesení. Současně podala Rada města Přerova Zastupitelstvu 
města Přerova návrh neschválit poskytnutí provozního příspěvku společnosti Regionální 
letiště Přerov a.s. po datu 1.10.2013 dle bodu 2. návrhu na usnesení.

Odbor koncepce a strategického rozvoje

Odbor koncepce a strategického rozvoje doporučuje přijmout usnesení dle navrženého znění. 
I když snahy města Přerova, Olomouckého a Zlínského kraje zachovat vrtulníkovou základnu 
v Přerově nebyly úspěšné, mělo by letiště v Přerově hrát významnou roli při rozvoji 
dopravního systému  a stát se vedle silničního a železničního provozu důležitým 
podnikatelským subjektem a významným aktérem v projektu logistického centra. I když se od 
1.10.2013 stal provozovatelem LOM PRAHA s.p. neznamená to a nesmí to být začátek konce 
rozvoje letiště. Je uzavřena dohoda o spolupráci a společném postupu při provozování letiště 
mezi LOM PRAHA s.p. a Regionálním letištěm Přerov a.s. (RLP a.s.). Státní podnik je 
připraven na spolupráci se samosprávou i dalšími podnikatelskými subjekty  a bude zajišťovat 
marketingový materiál ohledně služeb a činností LOMu pro potenciální uživatele areálu 
letiště. 
Olomoucký i Zlínský kraj dostály v roce 2013 svým "závazkům" vůči RLP a.s. a dotovaly 
provoz v souhrnné částce  ve výši 4,5 mil. Kč (Ol. kraj -3 mil. Kč, Zlínský kraj 1,5 mil. Kč).

Odbor vnitřní správy, Útvar interního auditu

Oddělení právní VNITŘ, oddělení kontroly VNITŘ a útvar interního auditu se zabývaly 
posouzením uznatelných provozních nákladů společnosti Regionální letiště Přerov, a.s. (dále 
jen "RLP") za období od 1.5.2013 do 30.9.2013. V kontextu důvodové zprávy byly vyčísleny 



celkové provozní uznatelné a neuznatelné náklady za uvedené období. V poměru výkonu 
akcionářských práv byla vyčíslena částka, kterou je možno, za konstatování trvání závazku 
veřejné služby v tomto období, poskytnout. Korekce příspěvku vzhledem k jeho zpětnému 
poskytnutí spočívá v jeho omezení pouze do výše vykázané ztráty a v případě vykázaného 
zisku RLP pak v podmínce vrácení příspěvku. Toto omezení vyplývá z podmínky 
kompenzace odpovídající úhradě pouze nezbytných provozních nákladů. Na základě těchto 
skutečností byl vytvořen návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku RLP na uvedené období, 
jehož text je Přílohou č. 4 této předlohy. 
V případě posouzení činnosti RLP a naplňování závazku veřejné služby po 1.10.2013 se 
nejedná o službu obecného hospodářského zájmu, proto by znamenalo poskytnutí příspěvku 
RLP po tomto datu (posuzování aktuálních činností RLP dle Přílohy č. 2 této předlohy) o 
nedovolenou veřejnou podporu neslučitelnou s právními předpisy EU. 

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Za účelem poskytnutí provozního příspěvku 
společnosti Regionální letiště Přerov a. s. bude do rozpočtu města na rok 2014 převedena část 
nečerpaných finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2013 k tomuto účelu (v 
rezervě zastupitelstva k poskytování dotací).

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova přijalo dne 7.9.2009 usnesení č. 786/24/5/2009, kterým mj. schválilo 
Memorandum o spolupráci při rozvoji a provozu letiště Přerov se společností Regionální letiště Přerov 
a.s., IČ: 28572971, se sídlem Trávník 1117/30, 750 02  Přerov, jako příjemcem (dále jen „RLP“), 
stanovilo závazek veřejné služby na letišti Přerov a pověřilo RLP naplňovat závazek veřejné služby 
(viz Příloha č. 1).  
Dne 2.11.2009 bylo mezi statutárním městem Přerovem a RLP uzavřeno Memorandum o spolupráci 
při rozvoji a provozu letiště Přerov (dále jen „memorandum“), dle něhož se statutární město Přerov 
zavázalo při podpoře financování letiště Přerov a RLP postupovat v souladu s Pokyny společenství pro 
financování letišť a pro státní podpory na zahájení činnosti pro letecké společnosti s odletem z 
regionálních letišť (Sdělení Komise EU publikované v úředním věstníku EU dne 9.12.2005) a v 
souladu s Rozsudkem Soudního dvora ze dne 24.7.2003 ve věci Altmark Trans v. 
Regierungspräsidium Magdeburg. Statutární město Přerov memorandem prohlásilo, že výše 
finančních příspěvků poskytnutých na rozvoj letiště Přerov a založené RLP nepřekročí částku, která 
bude nezbytná ke krytí veškerých nákladů na plnění veřejné služby. Rozsah závazku veřejné služby na 
letišti Přerov je podrobně specifikován v Příloze č. 1 citovaného memoranda, když zásadně se jedná o
I. výstavbu infrastruktury a vlastních letištních zařízení nebo přímé podpory,
II. provozování infrastruktury, které zahrnuje údržbu a správu letištní infrastruktury,
III. poskytování letištních služeb přidružených k leteckému provozu, jako je poskytování 
odbavovacích služeb a používání připojených infrastruktur.

Příspěvky na provoz a rozvoj letiště poskytovali akcionáři RLP a.s., tj. Olomoucký kraj, Zlínský kraj a 
statutární město Přerov od r. 2009 ve výši dle tabulky, která je Přílohou č. 5 této důvodové zprávy.

Dne 3.10.2012 byla uzavřena mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a RLP, jako 
příjemcem, smlouva o poskytnutí provozního a investičního příspěvku RLP pro rok 2012. Při 
koncipování návrhu smlouvy bylo posuzováno zejména respektování Rozhodnutí Komise ES o použití 
čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu ze dne 20.12.1011 (2012/21/EU), které vstoupilo v platnost dne 31.1.2012. 



Vzhledem k tomu, že příspěvek by mohl naplňovat znaky veřejné podpory, byla záležitost 
konzultována s Odborem veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.   

Dne 22.10.2013 proběhlo jednání ve věci příspěvku RLP mezi zástupci statutárního města Přerova a 
RLP. Vzhledem k nejasnosti činností, které jsou RLP aktuálně vykonávány v rámci rozsahu závazku 
veřejné služby, bylo dohodnuto, že RLP bude tyto písemně specifikovat. Dne 8.11.2013 bylo doručeno 
sdělení a žádost RLP o schválení a uvolnění finančních prostředků dle valnou hromadou schváleného 
rozpočtu společnosti RLP (viz Příloha č.2). Jelikož bylo na citovaném jednání dohodnuto, že žádost 
bude zasazena do dvou časových pásem, a to do 30.9.2013 (kdy RLP vykonávalo veškerou činnost dle 
memoranda) a po tomto datu, byla RLP vyzvána ke sdělení, zda bude žádost doplněna i o časový úsek 
do 30.9.2013, nebo ji lze považovat za úplnou. Podáním ze dne 21.11.2013 doložilo RLP činnost za 
období od 1.1.2013 do 30.9.2013 (viz Příloha č. 3). 

Žádost RLP byla posuzována ve dvou časových úsecích od 1.1.2013 do 30.9.2013 a od 1.10.2013 z 
důvodu, že z Dohody o spolupráci a společném postupu při provozování letiště v Přerově ze dne 
23.9.2013 mezi RLP a LOM PRAHA, s.p. vyplývá, že k datu 30.9.2013 pozbyla RLP povolení Úřadu 
pro civilní letectví provozovat letiště a současně k tomuto datu byla velitelem vzdušných sil AČR 
vypovězena RLP smlouva o poskytování služeb při společném leteckém provozu, čímž vznikla 
důvodná pochybnost o naplňování závazku veřejné služby ze strany RLP tak, jak je specifikován v 
příloze č. 1 memoranda.

k bodu 1 návrhu na usnesení:

RLP požádalo o provozní příspěvek na r. 2013, toto období bylo omezeno datem do 30.9.2013, neboť 
z Dohody o spolupráci a společném postupu při provozování letiště v Přerově, uzavřené mezi RLP a 
státním podnikem LOM PRAHA s.p., IČ: 00000515, se sídlem Praha 10 – Malešice, Tiskařská 8, 
zastoupeným ředitelem Ing. Romanem Planičkou, vyplývá, že
1. na základě rozhodnutí ministra obrany č.j.: 487/2013-1140 ze dne 12.4.2013 probíhají v 
současné době kroky vedoucí k převodu práva hospodařit k souboru nemovitostí v severní části 
vojenského objektu Letiště Přerov na LOM PRAHA s.p. k 1.10.2013;
2. dne 25.3.2013 byla velitelem vzdušných sil AČR vypovězena RLP smlouva č. 155/2010-2802, 
o poskytování služeb při společném leteckém provozu a výpovědní doba končí 30.9.2013;
3. RLP oznámí Úřadu pro civilní letectví nejpozději do 10.9.2013 vzdání se povolení provozovat 
letiště k 30.9.2013.
Dále bylo období omezeno datem 30.4.2013, neboť dle smlouvy o poskytnutí provozního a 
investičního příspěvku společnosti Regionální letiště Přerov a.s. pro rok 2012 uzavřené mezi 
statutárním městem Přerovem, jako poskytovatelem a RLP, jako příjemcem, lze příspěvek použít do 
30.4.2013. Do tohoto data tak statutárním městem Přerovem byl RLP příspěvek poskytnut a tento 
nelze v rámci shodného období poskytovat duplicitně. 

Z uvedeného tak vyplývá, že poskytnutí provozního příspěvku RLP je přípustné na období od 
1.5.2013 do 30.9.2013, kdy RLP provozovalo letiště dle přílohy č. 1 memoranda, v němž je vymezen 
rozsah závazku veřejné služby, který naplňuje znaky služby obecného hospodářského zájmu a 
příspěvek lze kvalifikovat ve smyslu právních předpisů EU, zejména Rozhodnutí Komise ES o použití 
čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu ze dne 20.12.2011 (2012/21/EU), které vstoupilo v platnost dne 31.1.2012 (dále 
jen „Rozhodnutí Komise“), jako veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem.

Účelem poskytnutí příspěvku je krytí nezbytných provozních nákladů RLP v období od 1.5.2013 
do 30.9.2013 na plnění závazku veřejné služby, tak jak je specifikován rozsah závazku veřejné 
služby v příloze č. 1 memoranda. 



Kalkulace provozního příspěvku vychází zejména z příjemcem doložených výkazů zisku a ztráty za 
měsíce květen až září r. 2013. Poskytovatel shledal uznatelnými provozními náklady za uvedené 
období částku celkem 1.682 tis. Kč. Jako neuznatelné náklady byly označeny náklady, které byly 
vyloučeny již předchozí smlouvou o poskytnutí příspěvku, a to úhrada ostatních daní, pokut a penále. 
S ohledem na poměr celkového počtu akcií na jméno v listinné podobě o stejné jmenovité hodnotě 
(300 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč) a počtu akcií na jméno poskytovatele (99 
ks), kdy lze konstatovat 33 % vlastnictví akcií RLP, byla vyčíslena částka příspěvku uvedeným 
procentem vzhledem k celkové částce uznatelných provozních nákladů RLP za uvedené období, tj. 
555.000,- Kč (jelikož byla částka kalkulována z výkazů zisku a ztráty za jednotlivé kalendářní měsíce 
posuzovaného období a v těchto je kalkulováno v tis. Kč, odpovídá tomuto i uvedený výsledek).

Příspěvek bude poskytnut RLP do výše vykázané ztráty, v maximální částce 555 tis. Kč. Pokud bude 
vykázaná ztráta menší než poskytnutý příspěvek, pak je RLP povinno vrátit rozdíl mezi těmito 
částkami. V případě, že RLP vykáže zisk, je povinno vrátit příspěvek v plné výši. 

Zpětné poskytnutí příspěvku bylo konzultováno s daňovou poradkyní, která se vyjádřila kladně, 
když podmínky smlouvy o zajištění závazku veřejné služby lze nastavit i jako vratitelný 
příspěvek, protože lze hradit pouze uznatelné náklady na zajištění konkrétní veřejné služby.

Z Rozhodnutí Komise vyplývá, že vyrovnávací platba (příspěvek) by neměla přesáhnout rozsah 
nezbytný k pokrytí čistých nákladů, které podnik vynaložil při poskytování služby, právě z důvodu 
předcházení neodůvodněnému narušení hospodářské soutěže. Státní podpora ve formě vyrovnávací 
platby za závazek veřejné služby, která splňuje podmínky stanovené v citovaném rozhodnutí, je 
slučitelná s vnitřním trhem a platí pro ni výjimka z povinnosti oznámení. 

Text smlouvy o poskytnutí provozního příspěvku společnosti RLP na období od 1.5.2013 až 30.9.2013 
je součástí této předlohy (viz Příloha č. 4). 

k bodu 2 návrhu na usnesení:

Jak vyplývá z výše uvedeného (odstavec první k bodu 1), k 30.9.2013 pozbylo RLP povolení Úřadu 
pro civilní letectví provozovat letiště a současně k tomuto datu byla RLP vypovězena smlouva o 
poskytování služeb při společném leteckém provozu. 

Od ledna 2014 převzal areál letiště Přerov do správy LOM PRAHA s.p., IČ: 00000515, se sídlem 
Praha 10 – Malešice, Tiskařská 8 (dále jen „LOM PRAHA, s.p.). Licence k provozování letiště měla 
být zachována právě pro LOM PRAHA s.p.

K činnostem prováděným RLP po 1.10.2013 jsme obdrželi stanovisko RLP (viz Příloha č. 2), z něhož 
vyplývá, že byl vypracován nový letištní řád a stanoveny odpovídající letištní poplatky, pracuje se na 
provozních podmínkách, které umožní rozvoj obchodní letecké dopravy a všeobecného létání na 
letišti, je ve zpracování tvorba dokumentů určujících postupy vzájemné spolupráce, to vše s 
provozovatelem letiště LOM PRAHA, s.p. 
Dalšími činnostmi uváděnými RLP jsou činnosti vyplývající z vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů 
č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, jako zajištění např. 
- letištní letové informační služby v českém a anglickém jazyce a pohotovostní služby známému 
provozu, 
- telefonní spojení s pracovištěm ŘLP na nejbližším letišti, Letovým informačním střediskem Praha 
(FIC) a leteckou meteorologickou službou v době kratší než 10 minut,
- veřejně přístupný prostor pro cestující a posádku,
- veřejné sanitární zařízení.



Nutno doplnit, že povinnosti vyplývající z citované vyhlášky, jsou povinnostmi provozovatele letiště, 
kterým je v současnosti LOM PRAHA, s.p.

Dále RLP uvedlo, že na základě dohody s LOM PRAHA, s.p. se připravuje poskytovat služby v tzv. 
odbavovacím procesu, pro který je třeba zajistit a splnit řadu podmínek. K tomuto lze doplnit, že dle § 
49b zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, „služby při 
odbavovacím procesu na veřejném letišti (dále jen „odbavovací služby“) může pro cizí potřeby 
poskytovat právnická osoba, fyzická osoba, včetně leteckého dopravce a provozovatele letiště; pouze 
letecký dopravce může tyto služby poskytovat pro vlastní potřebu. Odbavovací služby lze poskytovat 
na základě souhlasu uděleného Úřadem.“, kterým je Úřad pro civilní letectví se sídlem v Praze. Mezi 
podmínky udělení souhlasu patří prokázání žadatele, že má mj. technické zařízení k poskytování 
odbavovacích služeb, finanční zajištění k poskytování odbavovacích služeb, má sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škody z poskytování odbavovacích služeb a zaplaceno pojistné. Dále RLP v tomto 
směru uvedlo, že v pronajatých prostorách nyní připravuje minimalistickou variantu odbavení 
cestujících, která bude realizována v nejbližší době, a to do doby rekonstrukce stávajícího hangáru č. 
69 dle projektu firmy Nikodém a partner. Dle RLP bude po výstavbě k dispozici kvalitní plnohodnotné 
odbavení letadel do 20 cestujících s možností hangárování letadla.   

Oddělení právní VNITŘ se obrátilo žádostí o stanovisko na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
(dále jen „ÚOHS“) s ohledem na memorandum, jehož přílohu č. 1 tvoří rozsah závazku veřejné služby 
na letišti Přerov (podrobné členění prací) a specifikaci aktuálních činností RLP, a to zda se v tomto 
případě jedná o výkon závazku veřejné služby, neboť zastáváme názor, že skutečnost, že RLP v 
současnosti (od 1.10.2013) vykonává některé činnosti obsažené v čl. III přílohy č. 1 memoranda 
nemusí nutně znamenat, že vykonává závazek veřejné služby, neboť není vykonáván hlavní předmět 
činnosti, a to samotný provoz letiště, pro který má v současnosti licenci LOM PRAHA, s.p. 
Stanovisko ÚOHS bylo doručeno dne 19.12.2013 a lze konstatovat, že bylo podáno v obecné rovině, 
nicméně bylo konstatováno, že v každém případě by mělo vyhodnocení poskytovatele podpory o 
oprávněném nároku pověřeného subjektu na vyrovnávací platbu vycházet z podmínek stanovených 
pověřovacím aktem. Z hlediska úpravy v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu lze obecně 
připustit, že v případě, kdy je služba zajištěna pouze částečně (ať už z hlediska časového či 
obsahového), lze vyrovnávací platbu poskytnout pouze ve výši odpovídající čistým nákladům 
vztahujícím se k této části služby obecného hospodářského zájmu. Závisí však na tom, zda konkrétní 
pověřovací akt připouští vyplacení vyrovnávací platby pouze při částečném zajištění této služby. 

RLP tedy svým jménem jím uvedené činnosti nevykonává, pouze spolupracuje na jejich naplnění se 
státním podnikem LOM PRAHA, s.p., který je provozovatelem letiště. Vzhledem ke skutečnosti, že 
RLP od 1.10.2013 nevykonává samotný provoz letiště, nelze naplnit ani čl. 2 memoranda (společné 
úsilí o rozvoj letiště Přerov a jeho revitalizaci, prosazování urychlení přípravy investičních akcí v 
souvislosti s rozvojem letiště Přerov, intenzivní spolupráce s obcemi dotčenými leteckým provozem), 
ani čl. 3 memoranda (spolupráce při zajištění podmínek nutných jak k vnitrostátnímu, tak 
mezinárodnímu provozu letiště Přerov). Dále lze konstatovat, že RLP neprokázalo právní vztah k 
pozemkům tvořícím letiště tak, aby mohlo vykonávat rozsah závazku veřejné služby dle přílohy č. 1 
memoranda, a to I. výstavbu infrastruktury a vlastních letištních zařízení nebo přímé podpory a II. 
provozování infrastruktury, která zahrnuje údržbu a správu letištní infrastruktury. Pokud jsou ve 
výhledu činností RLP tzv. odbavovací služby, pak ani v tomto případě nelze tuto činnost specifikovat 
jako službu obecného hospodářského zájmu, neboť tuto službu by mohla vykonávat kterákoliv fyzická 
osoba, právnická osoba, včetně leteckého dopravce a provozovatele letiště, pokud bude disponovat 
souhlasem Úřadu pro civilní letectví. Nejedná se tedy o výlučnou službu v oblasti dopravy, resp. 
civilního letectví, jejíž nepříspěvkování prostřednictvím RLP by znamenalo neposkytování této služby 
vůbec nebo by byla poskytována v nižší kvalitě či rozsahu, ale o činnost, kterou je na základě souhlasu 
Úřadu pro civilní letectví oprávněn vykonávat neomezený počet subjektů a zvýhodnění jednoho z nich 
bez naplnění závazku veřejné služby by znamenalo porušení pravidel hospodářské soutěže. 



Jak vyplývá z definice ÚOHS, „V případě služeb obecného zájmu se nejedná o klasické služby 
poskytované na trhu, ale o služby, které se vyznačují svým zvláštním charakterem. Tyto služby jsou 
obvykle zajišťovány státem, kraji či obcemi ve veřejném zájmu (tzn. v zájmu veřejnosti) a 
specifickým znakem těchto služeb je fakt, že pokud by nebyly finančně podporovány veřejnými 
subjekty, nebyly by poskytovány na trhu vůbec nebo by byly poskytovány v nižší kvalitě či rozsahu. 
Opodstatněnost finanční podpory služeb obecného zájmu ze strany veřejných subjektů vychází z 
tržního selhání v oblasti nabídky těchto služeb. Služby obecného hospodářského zájmu jsou 
podskupinou služeb obecného zájmu. Jejich označení vypovídá o faktu, že mají hospodářskou (resp. 
ekonomickou) povahu.“ 

Z výše uvedeného lze závěrovat, že činnost RLP po 1.10.2013 nelze kvalifikovat jako službu 
obecného hospodářského zájmu, proto by poskytnutí příspěvku po tomto datu znamenalo 
nedovolenou veřejnou podporu, která je neslučitelná s vnitřním trhem EU.


