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Vážená paní hejtmanko, vážený pane hejtmane,  
 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) z pozice centrálního koordinačního orgánu 
v oblasti veřejné podpory v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon“) vyzývá poskytovatele veřejné podpory, v souladu s § 5 odst. 1 písm. c) Zákona, k 
poskytnutí údajů rozhodných ke splnění informační povinnosti stanovené v čl. 9 Rozhodnutí 
Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na 
státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým 
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Rozhodnutí 
SOHZ“) (2012/21/EU).  

Dle cit. čl. 9 je každý členský stát Evropské unie povinen každé dva roky předložit Evropské komisi 
zprávu o provádění Rozhodnutí1. Tato zpráva má obsahovat podrobný přehled použití Rozhodnutí 
na různé kategorie služeb, včetně odvětví sociálních služeb a nemocniční péče. Sběr dat a zpracování 
zprávy za Českou republiku zajišťuje Úřad. 

Potřebné údaje poskytovatelé podpory v letošním roce (2022) poprvé vyplní pomocí aplikace „SOHZ 
2022“2, která je připravena ke zjednodušení splnění jejich povinnosti.  Detailnější informace 
k vyplnění údajů jsou k dispozici přímo v aplikaci, v její úvodní části.   
 
V případě, že byla ze strany Vašeho kraje poskytována v letech 2020–2021 podpora dle uvedeného 
Rozhodnutí, je třeba požadované informace do nové aplikace zadat nejpozději do 30. dubna 2022. 
Dle instrukce, která je rovněž k dispozici v aplikaci, pak následně zaslat informace také do datové 

                                                      
1 Viz odkaz:  
http://www.uohs.cz/download/Sekce_VP/VP_update/ROZHODNUTI_KOMISE_o_pouziti_cl_106_odst_2_Smlouvy_o_f
ungovani_EU.pdf  
2 SOHZ 2022 
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schránky Úřadu, a to do 15. května 2022. Na základě poskytnutých údajů Úřad vypracuje finální 
zprávu pro Evropskou komisi, která bude zveřejněna na jejich webových stránkách3. 
 
Dovoluji si požádat o postoupení této informace a výzvy obcím ve Vašem územním obvodu, aby 
poskytly Úřadu rozhodné údaje ke splnění informační povinnosti stanovené v čl. 9 Rozhodnutí, 
pokud uvedené Rozhodnutí ve sledovaném období aplikovaly. Není v možnostech Úřadu oslovovat 
tyto subjekty jednotlivě. Výzva s odkazem na novou aplikaci „SOHZ 2022“ je k dispozici rovněž na 
webových stránkách Úřadu – sekce veřejná podpora – aktuality4. 
 
V případě dotazů či potřeby dalších informací je možno kontaktovat Oddělení veřejné podpory, paní 
Ing. Markétu Mlčúchovou, marketa.mlcuchova@uohs.cz a paní Ing. Gabrielu Kinclovou,  
gabriela.kinclova@uohs.cz  

Děkuji za Vaši spolupráci.  

 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Viz odkaz: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/sgei_en  
4 Viz odkaz: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejna-podpora.html    
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Obdrží: 
 
1. 
Vážená paní 
Mgr. Petra Pecková 
hejtmanka Středočeského kraje 
 
2.  
Vážený pan 
MUDr. Martin Kuba 
hejtman Jihočeského kraje 
 
3.  
Vážený pan 
Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v. 
hejtman Královéhradeckého kraje 
 
4.  
Vážený pan 
Mgr. Jan Grolich 
hejtman Jihomoravského kraje 
 
5.  
Vážený pan 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 
hejtman Pardubického kraje 
 
6.  
Vážený pan 
Ing. Radim Holiš  
hejtman Zlínského kraje 
 
7.  
Vážený pan 
Ing. Petr Kulhánek 
hejtman Karlovarského kraje 
 
8.  
Vážený pan 
Martin Půta 
hejtman Libereckého kraje 
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9. Vážený pan 
Ing. Josef Suchánek 
hejtman Olomouckého kraje 
 
10.  
Vážený pan  
Ing. Jan Schiller 
hejtman Ústeckého kraje 
 
11.  
Vážený pan 
Rudolf Špoták 
hejtman Plzeňského kraje 
 
12.  
Vážený pan  
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA 
hejtman kraje Vysočina 
 
13.  
Vážený pan  
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. 
hejtman Moravskoslezského kraje 
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