
Nejčastější otázky 
 

1. Váhám, jestli některé příspěvky, které jsme poskytli jako Obec, do tabulky patří. 
Pravidelně každoročně poskytujeme kraji příspěvek na dopravní obslužnost. 
V roce 2013 jsme poskytli o.s. Babybox (celostátní působnost) příspěvek 
na zbudování babyboxu, dále jsme poskytli příspěvek občanskému sdružení 
s celostátní působností. U obou jsme na základě jejich žádosti poskytli jednorázový 
příspěvek.  
V roce 2014 jsme poskytli městské knihovně příspěvek na nákup knih pro naši místní 
knihovnu.  
Dále jsme darovali finanční částky  p.o. Denní a pobytové sociální služby, Centru pro 
zdravotně postižené, jejichž služby využívají i občané naší obce. Opět šlo 
o jednorázové příspěvky.  
Můžete mi, prosím, poradit? 

 
Do zaslané tabulky mají být vyplňovány pouze platby, které jsou poskytovány s odkazem na 
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 
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu (dále jen „Rozhodnutí SOHZ“). Tabulky vyplňujte proto, prosím, pouze v těch 
případech, kdy jste v rámci pověření subjektu použili odkaz na Rozhodnutí SOHZ. 
 
Smyslem žádosti o vyplnění tabulek není získání přehledu o všech podporách, které BY 
MOHLY BÝT za vyrovnávací platbu považovány, ALE KTERÉ TUTO VYROVNÁVACÍ PLATBU 
SKUTEČNĚ PŘEDSTAVUJÍ. Jako pomůcku použijte právní akt, na jehož základě je vyrovnávací 
platba subjektu přiznána – pokud je zde uveden odkaz na Rozhodnutí SOHZ, pak se jedná 
o podporu podle tohoto rozhodnutí a tabulku je tedy na místě vyplnit. 
 
K Vaší další části dotazu uvádím, že: 
- podpora na činnost knihoven vykonávanou s odkazem na tzv. knihovní zákon nepředstavuje 
veřejnou podporu (uvedená činnost není totiž „ekonomickou činností“, tj. v rámci ní 
nedochází k nabízení zboží a/nebo služeb na trhu).  
- podpora občanským sdružením na činnosti, které mohou být v konkurenci s nabídkou na 
trhu, může představovat veřejnou podporu a její poskytování by mělo být DO BUDOUCNA 
ošetřeno některou z výjimek platných pro veřejnou podporu, zejména pokud příjemce 
nepůsobí jen na omezeném území (např. poskytování příspěvků na sociální péči pro občany, 
kterou zajišťuje subjekt s krajskou či širší působností). V případě babyboxu, jelikož tato služba 
není (a ani zřejmě nemůže být) komerčně nabízená, se o VP nejedná.  
- informační povinnost dle Rozhodnutí SOHZ se netýká podpory poskytované na dopravní 
obslužnost (pozemní doprava je totiž z působnosti Rozhodnutí SOHZ vyňata). 
 
 

2. Poskytli jsme dotace, které jsme rovněž zaznamenali do Centrálního registru podpor 
malého rozsahu, dle Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 - SOHZ.  
Je poskytnutí finanční dotace popsané výše podkladem k zápisu do tabulek 
o vyrovnávacích platbách za závazek veřejné služby dle rozhodnutí 2012/21/EU 
(služby obecného hospodářského zájmu – SGEI)?“ 



 
Daná informační povinnost se týká pouze provádění ROZHODNUTÍ SOHZ, nikoli Nařízení 
č.360/2012. Pokud jsou tedy prostředky z rozpočtu města poskytovány s odkazem na druhou 
z výjimek v oblasti SOHZ (Nařízení 360/2012), tyto údaje se do tabulek týkajících se 
vyrovnávacích plateb poskytovaných v souladu s Rozhodnutím SOHZ nezapisují. 
 
 

3. Prosím o sdělení, zda se nás tato záležitost týká v případě, kdy jsme jako obec 
zřizovatelem školských příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ, ZUŠ) a přispíváme 
z rozpočtu obce tj. z veřejných prostředků na provozní výdaje těchto organizací. 
V daném případě se jedná o kategorii péče o děti a příspěvková organizace je svým 
způsobem podnikem (právnickou osobou s právní subjektivitou). 

 
Podpora na vzdělávání organizované v rámci vnitrostátního vzdělávacího systému, tj. 
podpora školám zapsaným ve školském rejstříku a převážně závislým na veřejných 
prostředcích, poskytovaná na jejich hlavní činnost, nepředstavuje veřejnou podporu a jako 
taková proto nemusí být uvedena do souladu s pravidly platnými v oblasti veřejné podpory 
(neuplatňuje se tedy ani Rozhodnutí SOHZ). 
 
Pokud podporu s odkazem na Rozhodnutí SOHZ neposkytujete, tabulky nemusíte vyplňovat.  
 

4. Pokud jsme žádnou podporu ve smyslu rozhodnutí neposkytli, co máme dělat? 
Máme přesto tabulky vyplnit? 

 
Tabulky v tomto případě, prosím, nevyplňujte. 
 

5. Jsme menší městský obvod a bohužel nám magistrát nedokáže vysvětlit, co se po 
nás vlastně chce a odkazuje nás na Vás. 
V minulých dnech byla na městské obvody zaslána Výzva ke splnění informační 
povinnosti dle čl. 9 Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 - vyrovnávací 
platby za závazek veřejné služby… 
Vzhledem k tomu že takovou výzvu vidím poprvé v životě, pátrala jsem po tom, co 
tento termín znamená. Z toho co jsem vyčetla, jde o určitou finanční podporu, 
zřejmě na základě smlouvy či pověření mezi námi a podnikem poskytujícím veřejné 
služby a jedná se tedy víceméně o pravidelné dotace těmto subjektům. 
V podmínkách našeho městského obvodu poskytujeme maximálně finanční dary, 
např. Charitám, domovům důchodců, organizacím zdravotně postiženým, 
sportovním klubům. Domnívám se, že tohoto se Výzva netýká. 

 
Pokusím se Vám níže podat krátké vysvětlení, jakých částek se tabulky týkají. 
Do zaslané tabulky mají být vyplňovány pouze platby, které jsou poskytovány s odkazem na 
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 
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 
(dále jen „Rozhodnutí SOHZ“). Tabulky vyplňujte proto, prosím, pouze v těch případech, kdy 
jste v rámci pověření subjektu použili odkaz na Rozhodnutí SOHZ. 



Smyslem žádosti o vyplnění tabulek není získání přehledu o všech podporách, které BY 
MOHLY BÝT za vyrovnávací platbu považovány, ALE KTERÉ TUTO VYROVNÁVACÍ PLATBU 
SKUTEČNĚ PŘEDSTAVUJÍ. Jako pomůcku použijte právní akt, na jehož základě je vyrovnávací 
platba subjektu přiznána – pokud je zde uveden odkaz na Rozhodnutí SOHZ, pak se jedná o 
podporu podle tohoto rozhodnutí a tabulku je tedy na místě vyplnit. 
V případě, že vyrovnávací platby podle Rozhodnutí SOHZ nebyly ve sledovaném období 
z Vaší strany poskytovány, tabulky v tomto případě nevyplňujte. 
 
Ještě dovolte krátký dovětek pro ilustraci, čeho se platby mohou týkat: Příkladem platby je 
příspěvek (dotace) ze strany obce/města/kraje plynoucí subjektu, který na základě pověření 
sjednaného s touto obcí/městem/krajem má povinnost zajišťovat ve vztahu k občanům dané 
správní jednotky služby obecného hospodářského zájmu (např. sociální služby, kulturní 
činnosti, sportovní vyžití atp.) a za toto zajištění je mu přiznána v rámci sjednaného pověření 
kompenzace (tj. vyrovnávací platba např. ve formě příspěvku, dotace) od pověřujícího 
subjektu (tj. od toho, kdo závazek zadal – obec/město/kraj apod.). 
 

6. Obracím se na Vás s prosbou o radu. Obdrželi jsme výzvu ke splnění informační 
povinnosti stanovené v čl. 9 Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011. Bohužel si s tím 
nevíme rady, zda to spadá i na malé obce. V zákoně jsem zjistila, že  veřejná 
podpora je ze státních peněz nebo poskytovaná státem.  

 
Jedním ze znaků veřejné podpory je, že má původ ve státních (veřejných) prostředcích. 
Veřejnými prostředky se přitom rozumí nejen prostředky národní či státní, ale také např. 
prostředky regionální či obecní, tedy také prostředky krajů, měst a obcí. Prostředky obcí tedy 
tento znak naplňují. 
Uvedená skutečnost ovšem neznamená, že výzva se Vás skutečně týká.  
Do zaslané tabulky mají být vyplňovány pouze platby, které jsou poskytovány s odkazem na 
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 
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 
(dále jen „Rozhodnutí SOHZ“). Tabulky vyplňujte proto, prosím, pouze v těch případech, kdy 
jste v rámci pověření subjektu použili odkaz na Rozhodnutí SOHZ. 
 

7. Jsme malá obec s počtem občanů v řádu několika set a máme pouze se dvěma 
dopravci uzavřenou smlouvu o závazku  veřejné služby ve veřejné linkové dopravě. 
Ostatní odvětví se nás nedotýkají. Máme tedy vyplnit tyto údaje o dopravcích? 

 
Informační povinnost dle Rozhodnutí SOHZ se netýká podpory poskytované na dopravní 
obslužnost (pozemní doprava je totiž z působnosti Rozhodnutí SOHZ vyňata). Tabulky proto, 
prosím, nevyplňujte. 
 

8. V souvislosti s výzvou ke splnění informační povinnosti a vyplněním zaslaného 
formuláře si Vás dovoluji požádat o pomoc týkající se identifikace velikosti podniku 
příjemce. Je správná má úvaha, že pokud má podnik více jak 50 zaměstnanců ale 
jeho obrat je menší než 10 mil. EUR, jedná se o střední podnik? 

 



Kritéria (počet zaměstnanců a obrat) pro jednotlivé kategorie podniků musí být splněny 
současně; pokud je tedy některá hraniční mez překročena, pak se o podnik spadající do dané 
kategorie nejedná. Vaše úvaha je tedy správná. 
 

9. Chtěla bych se dotázat, jak uvedená informační povinnost souvisí s každoroční 
„obecnou“ povinností vymezenou v § 5 odst. 1 zákona č. 215/2004 Sb., a sice 
povinností poskytovat informace o veřejných podporách poskytnutých 
v předcházejícím kalendářním roce. Pokud jsme již splnili tuto „obecnou“ povinnost, 
musíme přesto vyplňovat zaslané tabulky? 

 

Ano. Pokud jste podporu podle Rozhodnutí SOHZ ve sledovaném období poskytovali, pak je 
pro Vás vyplnění tabulek povinné.  

 
„Obecná“ informační povinnost vyplývající pro poskytovatele podpory z § 5 odst. 1 zákona č. 
215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o 
podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, se plní každoročně a spočívá v předložení 
informací o VŠECH veřejných podporách poskytnutých (vyplacených) v předcházejícím 
kalendářním roce, a to do 30. dubna kalendářního roku Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže. Tato povinnost platí pro všechny subjekty, které poskytují veřejnou podporu, 
která byla schválena rozhodnutím Evropské komise, nebo která je poskytovaná na základě 
některé z blokových výjimek. 

 
Naproti tomu informační povinnost vyplývající z čl. 9 Rozhodnutí SOHZ se vztahuje POUZE na 
údaje o vyrovnávacích platbách poskytovaných v souladu s podmínkami uvedeného 
Rozhodnutí, které se zpracovávají Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pouze ve 
dvouletých cyklech. Tuto povinnost plní pouze subjekty, které poskytují podporu na 
základě Rozhodnutí SOHZ. 


