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1. Úvod
Malý farmář prodává své produkty velkým korporacím a spolu s dalšími farmáři pořádá
aukce, kde produkty nabízí. Jenomže poslední dobou mu připadá, že všechny korporace
nabízí stejné a velice nízké ceny a farmář má podezření, že se na cenách domlouvají. Jak
situaci může řešit? Samozřejmě se vždycky může obrátit na policii či soutěžní úřad. Nicméně
co když se jeho podáním nebudou zabývat? Tento případ v USA řešila skupina farmářů
pěstujících tabák (v řízení zastupovali skupinu 170.000 farmářů), kteří tvrdili, že se kupující
společnosti (mezi nimiž nejvýznamnější roli hrál Philip Morris) setkávaly před aukcemi a
domlouvaly se na společném postupu, aby zboží kupovaly za tu nejnižší možnou cenu.
Farmáři nakonec v rámci sporu dosáhli peněžní kompenzace ve výši 310 milionů dolarů, což
byla na svoji dobu rekordní částka. Navíc tohoto dosáhli proti společnostem, které byly
známy svojí neochotou, jakkoliv se dohodnout. 1 Bylo by to stejné možné i v Evropě?
20. července 2017, tedy „pouhých“ necelých sedm měsíců po vypršení lhůty pro včasnou
transpozici Směrnice 2, byl přijat zákon č. 262/2017 Sb. o náhradě škody v oblasti
hospodářské soutěže 3. Zákon zde tedy je, otázka zní: „co teď?“ Změní se od základu soutěžní
právo v Evropské unii? Lze čekat záplavu soutěžních litigací? Dostanou slabší subjekty
konečně nástroj, který jim pomůže být rovnocennými soupeři obchodních titánů?
I pro tyto otázky patří soukromoprávní vymáhání v poslední době v Evropské unii k často
skloňovaným termínům soutěžního práva. Téma však nebylo takto živé vždy. V memorandu
doprovázejícím první nařízení 4, které provádělo to, co jsou dnes články 101 a 102 SFEU 5,
1

Informace o případu čerpány z DAVIS, Joshua a LANDE. Summaries of Twenty Cases of Successful Private
Antitrust Enforcement [online]. Univ. of San Francisco Law Research Paper No. 2013-01, 2011 [cit. 12.4.2018].
Dostupné online z: SSRN: https://ssrn.com/abstract=1961669
2
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2014/104/EU ze dne 26. listopadu 2014 o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle
vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské
soutěži.
3
Zákon č. 262/2017 Sb. Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001
Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve
znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže).
4
RADA EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ. Nařízení č. 17 První nařízení, kterým se
provádějí články 85 a 86 Smlouvy. Úřední věstník 013 , 21/02/1962 S. 0204 – 0211.
5
Tehdy články 85 a 86 Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství.
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sice byla o soukromoprávních nárocích v soutěžním právu zmínka, nicméně v samotném
nařízení se jim žádný článek nevěnoval. Důležitou roli ve vývoji soukromých nároků
v soutěžním právu EU tak zpočátku hrál (jako nakonec i v řadě dalších oblastí evropského
práva) ESD. Ten již v roce 1974 jasně formuloval přímý účinek soutěžních ustanovení Smluv
mezi jedinci, který musí národní soudy vynucovat. 6 Nejdůležitější rozhodnutí ESD vyšly
však až v tomto tisíciletí. V Courage Ltd v Crehan 7 bylo stipulováno právo jedinců domáhat
se náhrady škody, která pak Soud dále potvrdil v rozhodnutí Manfredi 8. Při čtení těchto
rozhodnutí nicméně již bylo jasné, že jakkoliv zde teoretické právo náleží, jeho výkon nemusí
být vždy snadný9. Úlohu tak poté přebrala Evropská komise, ta připravila řadu materiálů 10 a
její snaha vyvrcholila návrhem Směrnice 11, který byl po diskuzi přijat.
Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva a transpozice Směrnice do českého práva bude
také tématem této práce. Práce má pochopitelně omezený prostor a nebude se tedy snažit
vyčerpat celé téma soukromého vymáhání soutěžního práva, dokonce ani nějak komplexně
popsat všechny otázky spojené se Směrnicí. Předmětem této práce je pouze jeden ze
zásadních problémů spojených se soutěžní litigací, a to je informační asymetrie mezi
stranami. 12
Tato otázka bude v práci nahlížena z pohledu zvolených (právních) řešení problému. Tedy
zda Zákon (potažmo úprava ze Směrnice) ve spojení se stávajícím českým civilním
6

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie o předběžné otázce ve věci C 127/73 BRT v SABAM [1974]
ECLI:EU:C:1974:6, odst. 16.
7
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie o předběžné otázce ve věci C-453/99 - Courage and Crehan [2001]
ECLI:EU:C:2001:465, odst. 26-27.
8
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie o předběžné otázce ve věci C-295/04 - Manfredi [2006]
ECLI:EU:C:2006:461, odst. 61.
9
WHISH, Richard a BAILEY, David. Competition law. 7. vydání. Oxford: Oxford University Press, 2012.
ISBN: 9780199660377. s. 299-300.
10
Popis celého vývoje není úlohou této práce, nicméně je zpracován například zde: WILS, Wouter. Private
Enforcement of EU Antitrust law and its Relationship with Public Enforcement: Past, Present and Future
[online]. World Competition: Law and Economics Review. 2017, vol. 40, no. 1 [cit. 11.10.2017]. Dostupné
online z: SSRN: https://ssrn.com/abstract=2865728.
11
EVROPSKÁ KOMISE. Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o určitých pravidlech upravujících
žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a
Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže. COM/2013/0404 final - 2013/0185 (COD).
12
K přehledu problémů spojených se soukromoprávním vymáháním, viz JONES, Alison a SUFFRIN, Brenda.
EU Competition Law. 4. vydání. Oxford: Oxford University Press, 2011. ISBN-13: 978-0199572731. s. 11871188.
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procesním právem přináší v této oblasti nějaké řešení problému, případně jaké toto řešení
konkrétně je. Práce pak také přináší komparaci zvoleného řešení s řešením tohoto problému
ve Spojených státech amerických. Autor je si vědom, že komparace v obdobných pracích
začíná být do jisté míry klišé 13, nicméně v oblasti soukromého vymáhání soutěžního práva se
jakýkoliv právní režim srovnání s režimem americkým neubrání 14. Konkrétně se tato práce na
problematiku podívá ze dvou úhlů, tím prvním je přístupnost režimu vydávání dokumentů 15
poškozeným (tedy typicky žalobcům) a tím druhým jsou záruky režimu proti zneužití,
konkrétně proti nepřiměřenému nárůstu nákladů spojených s řízením (tedy typicky zájmy
žalovaných v rámci řízení; nepřiměřený nárůst nákladů ale může být problémem i pro
žalobce).
První srovnávaný aspekt souvisí s obecnou otázkou přístupu ke spravedlnosti, jako součásti
práva na spravedlivý proces. Dle Ústavního soudu je součástí práva na spravedlivý proces i
to, že na stranu nejsou kladena taková důkazní břemena, která by byla nepřiměřená. 16
Obdobně Směrnice v recitálu (14) uvádí, že vysoké důkazní nároky mohou vést
k nepřiměřenému omezení výkonu práv poškozených. Režim vydávání důkazů je jedním
z nástrojů, který umožňuje straně unést své břemeno i v situaci informačního deficitu, a tedy
umožňuje straně využít svého práva na spravedlivý proces i v takové situaci. Právní režim
však musí stanovit nějakou vstupní hranici od které se režim vydávání dokumentů stane
straně sporu přístupný, typicky určitou míru prokázání nároku či osvětlení jeho základu. Čím
níže bude tato hranice nastavena (tedy bude jednodušší mít k režimu vydávání dokumentů
přístup) tím bude situace jednoduší pro žalobce, bude efektivněji řešena jejich informační
asymetrie, ale naopak bude hrozit, že se žalovaní budou muset bránit neopodstatněným
nárokům (se kterými budou mít vysoké náklady). Naopak, hranice nastavená vysoko bude
13

Jak vtipně glosuje Michal Bobek v BOBEK, Michal. Výzkum v právu: Reklama na Nike anebo kvantová
fyzika?. Jurisprudence. 2016, vydání 6/2016, ISSN 1802-3843. s.4.
14
Americký režim je v současnosti unikátním režimem soutěžního práva, ve kterém soukromé vymáhání tvoří
drtivou většinu soutěžních případů viz: JONES, Alison. Private Enforcement of EU Competition Law: A
comparison with, and lessons from, the US [online]. London: Hart Publishing, 2016, s. 2, [cit. 8.11.2017].
Dostupné online z: SSRN: https://ssrn.com/abstract=2715796.
15
Pro účely této práce budou – nepřesně – termíny prostředky a dokumenty do značné míry zaměňovány,
jelikož relevantní jsou především dokumenty. Termín vydávání dokumentů/prostředků je v této práci používán
jako obecný název pro procesní instrumenty nazývané v angličtině Disclosure či Document production. Termín
Discovery pak práce používá pro specifický americký model, který bude rozveden v Kapitole III.
16
Viz například nález Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2016 ve věci sp. zn. II. ÚS 3312/16.
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znamenat menší přístup ke spravedlnosti, jelikož i poškozený s oprávněným nárokem se ho
nebude schopný domoct kvůli svému informačnímu deficitu. Práce tedy komparativně srovná
nároky na zpřístupnění důkazů v procesních systémech a vyhodnotí implikace těchto
standardů pro právo na spravedlivý proces.
Druhý srovnávaný aspekt souvisí s hospodárností režimu. Jak bude vysvětleno dále
v obecném představení charakteristik režimu vydávání dokumentů, tyto režimy se potýkají
s řadou jevů, které způsobují nárůst nákladů. Tyto jevy pak mohou způsobit to, že náklady
rostou nepřiměřeně potřebám případu a důležitosti vydávání dokumentů v něm. Těmto jevům
se právní úpravy mohou snažit více, či méně bránit a druhým srovnávaným aspektem bude,
jaké nástroje k řešení těchto jevů používají a jakým způsobem je využívají. Výsledkem této
komparace bude závěr o jednom aspektu hospodárnosti systému a možnostech soudů řízení
hospodárně vést.
K osvětlení důvodů pro výběr tohoto tématu lze uvést následující: především tato práce
reflektuje transpozici Směrnice do českého práva. O Směrnici (a obecně soukromoprávním
vymáhání soutěžního práva) samozřejmě již nespočet popsaných listů existuje, nicméně
především ohledně procesních otázek je právě transpozice a zasazení Směrnice do
konkrétního právního řádu se všemi spojenými důsledky zásadní. Identifikace a komparace
řešení jednotlivých problémů, na které speciální úprava pro oblast vymáhání nároků ze
soutěžního práva reaguje, je pak užitečná například pro správný výklad a aplikaci Zákona,
především s ohledem na teleologický výklad 17 (s přihlédnutím k recitálům 18 Směrnice je pak
poskytnutí účinných procesních opatření právě účelem Směrnice a s ohledem na
eurokonformní 19 výklad tedy i účelem Zákona). Porovnání řešení těchto problému pak také
poskytne vhled na koncepci sytému a jeho očekávatelné výhody a problémy.

17

K teleologickému výkladu například MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva. 2. vydání. C. H. Beck,
2016. ISBN: 978-80-7400-382-0.
18
Viz například recitály 1,3 a 4 Směrnice.
19
Popsán ESD například v Rozsudku o předběžné otázce ve věci C-14/83 - Von Colson and Kamann v Land
Nordrhein-Westfalen [1984] ECLI:EU:C:1984:153
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Problémy řešené v této práci jsou také zajímavé v kontextu již nějakou dobu probíhající
diskuze ohledně rekodifikace českého civilního procesního práva 20. Tato práce může na jedné
konkrétní oblasti prozkoumat, zda je bez koncepční změny české civilní procesní právo
způsobilé řešit případy informačního deficitu strany sporu a zajistit i v takových případech
přístup ke spravedlnosti (a ohledně nároků vyplývajících z evropského práva také splnit
evropský požadavek efektivity národních procesních pravidel 21).
Otázka vydávání důkazů byla vybrána také na základě toho, že je typickou dělící linií mezi
kontinentálním a angloamerickým procesem. Díky nástrojům jako je Discovery je v USA
možné soukromoprávně soutěžní právo vymáhat a toto téma je tedy zajímavé v kontextu
toho, jakým způsobem Evropská unie (a skrze ni členské státy) přejímá angloamerické prvky
procesního práva a jak s nimi pracuje. Tím, že se jedná o do určité míry cizí prvky pro náš
procesní systém, tak se zároveň dá očekávat, že jejich implementace a praktická práce soudů
s nimi bude obtížnější a je tedy záhodno systémy srovnat, aby šlo určit do jaké míry může být
například cizí judikatura přesvědčivá i pod českými pravidly.
Z výše uvedeného je patrná jistá nejednotnost předmětu zkoumání. Práce totiž nezkoumá
čistě evropský rozměr fenoménu, ale i jeho národní „procesní“ část, která patří především do
oblasti občanského práva procesního. Toto „rozkročení“ přes více oblastí je zdá se pro
jakýkoliv současný právní problém příznačná, a vyhýbat se mu umělou izolací části problému
by dle autora této práce nemělo valný smysl. Tento závěr platí ještě více v procesních
otázkách, kde i přes ovlivnění evropským právem, stále platí zásada procesní autonomie 22 a
tedy zkoumání, které by se zaměřilo jen na evropský rozměr by bylo ze své podstaty
polovičaté.

20

Zatím poslední příspěvek v této diskuzi je věcný záměr nového civilního řádu soudního, který představilo
Ministerstvo spravedlnosti a je k dispozici online zde https://crs.justice.cz/
21
K efektivitě jako požadavku evropského práva na národní státy v kontextu soukromého vymáhání soutěžního
práva například FRENZ, Walter. Handbook of EU Competition Law. 1. vydání. Berlin: Springer-Verlag Berlin
Heidelberg, 2016. ISBN 978-3-662-48593-4. s. 626-628.
22
Autonomie v pravém slova smyslu je nicméně spíše již fikcí viz příslušná literatura jako například
BARNARD, Catherine a PEERS, Steve. European Union Law. 1. vydání. Oxford University Press, 2014.
ISBN-10: 0199686114. s. 164-168.
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Co se týče struktury a postupu v této práci, tak práce je rozdělena do čtyř částí. V první části
je vysvětlena obecná charakteristika problémů informačních asymetrií. Další část práce
stručně popíše řešení daného problému v americkém režimu soukromého vymáhání
soutěžního práva. Tato část slouží především pro potřebu následné komparace a bude tak
spíše stručným shrnutím vycházejícím z dostupné literatury a judikatury, které se zaměří
především na relevantní část problému, a ne na fungování amerického procesu jako celku.
Třetí a čtvrtou částí je pak analýza řešení „evropského“, tedy jak řešení Směrnice, tak posléze
i řešení Zákona v souvislosti s českým právem civilního procesu. V závěru pak práce úpravy
srovná a vyhodnotí již zmíněné otázky.
Z výše uvedeného jsou zřetelné i hlavní metodologické přístupy, které práce využije. Bude to
tedy popisný přístup

(především

k popisu

americké

úpravy),

přístup

analytický

(systematizující úpravu dle jejího účelu, srovnávající způsoby řešení v jednotlivých
jurisdikcích) a přístup normativní (hodnotící úpravu z pohledu určitého normativního kritéria,
jako je spravedlivý proces či hospodárnost řízení). Cílem této práce není nicméně zjistit, zda
daná úprava cíle skutečně dosahuje a práce se tedy obejde bez empirického přístupu. Její cíl
je pouze identifikovat části úpravy, které k danému cíli míří (tedy ty, které řeší určitý
fenomén) a porovnat tuto úpravu s již fungujícím řešením v jiné jurisdikci. Na hodnocení, zda
tato úprava svého cíle skutečně dosahuje, je v tuto chvíli zatím příliš brzy a nebyly by pro
takové hodnocení dostupná data 23.
Na závěr ještě stručné vyjádření k metodám a zdrojům v práci použitým. Z metod si
podrobnější rozvedení zaslouží především komparace, u které je potřeba objasnit co
konkrétně bude porovnáváno a proč. 24 Jak již bylo naznačeno, bude se jednat o procesní
úpravu soukromého vymáhání soutěžního práva v kontextu jednotlivých zvolených oblastí,
přičemž srovnávána bude především úprava v Zákoně v souvislostech českého procesního
práva s americkou federální úpravou 25. Podobnost komparovaných předmětů je tedy v tom,

23

A pochopitelně na toto hodnocení by práce neměla ani dostatečný prostor.
MOSNÝ, Peter a LACLAVÍKOVÁ, Miriam a SISKOVIČ, Štěfan. Metodológia vedeckej práce (pre potřeby
právnického štúdia). Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. ISBN: 9788080828530. s. 58-59.
25
Soutěžně relevantní předpisy pro tuto komparaci jsou na federální úrovni viz OECD, RELATIONSHIP
BETWEEN PUBLIC AND PRIVATE ANTITRUST ENFORCEMENT. DAF/COMP/WP3/WD(2015)11, Spojené
státy americké, 2015, s. 2-3.
24
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že upravují stejnou oblast (regulují procesní režim soukromých sporů na náhradu škody
způsobené porušením soutěžního práva). Důvod pro komparaci právě těchto dvou úprav je,
že tato diplomová práce je psána na české právnické fakultě a zkoumá novou českou
transpozici evropské směrnice (proto tedy česká úprava) a na straně druhé je americká
úprava, jak již bylo výše uvedeno, nejúspěšnější (co se svého významu v poměru
k veřejnoprávnímu vymáhání týče) světovou úpravou soukromého vymáhání soutěžního
práva. 26
Co se zdrojů, ze kterých práce vychází, týče, tak primární jsou legislativní texty Směrnice,
Zákona a Federálních pravidel civilního procesu („Fed. R. Civ. P“.) 27. Tam kde je to vhodné
a zajímavé, práce uvádí i příklady, jak byla Směrnice transponována v jiných členských
státech. Vedle těchto očekávatelných zdrojů práce vychází z oficiálních materiálů Evropské
komise, z důvodové zprávy a podobných dokumentů. Především u popisu amerického
systému pak důležitou roli hrají i zásadní případy, které aplikaci Fed. R. Civ. P. ovlivňují.
Práce se nicméně snaží soudní případy využívat, jak jen to je možné, na nich je totiž nejlépe
vidět, jak právo skutečně funguje. Kromě relevantní americké a české judikatury tak práce
využívá i soudní praxe anglické a německé, aby předestřela, jaká jsou možná řešení
jednotlivých problémů. Tato judikatura je pochopitelně spíše informativní a nelze na základě
ní činit nějaké autoritativní závěry, to však nic nemění na tom, že je zajímavé se s ní
seznámit.
Ohledně akademických zdrojů pak práce využívá řady knih pro popis českého a amerického
procesního práva, jakož i relevantních otázek práva EU. Ohledně samotné Směrnice je
k dispozici především řada odborných článků, ke kterým práce přihlíží a jejichž závěry
zohledňuje.

26

V materiálech Komise také byla při přípravě (tehdy absentující) evropská úprava s tou americkou srovnávána
a uváděna byla čísla okolo 90 % všech žalob mířících od soukromých subjektů v USA, viz CENTRE FOR
EUROPEAN POLICY STUDIES. Making antitrust damages actions more effective in the EU: welfare impact
and potential scenarios. Report for the European Commission Contract. DG COMP/2006/A3/012, s. 28.
Pochopitelně slovo „nejúspěšnější“ je třeba vykládat ve smyslu nejpoužívanější, zda taková úprava dosahuje
obecných cílů soutěžní regulace není předmětem hodnocení této práce – jakkoliv se bezpochyby jedná o velice
zajímavou a zásadní otázku.
27
Jde především o pravidla 26-37, Fed. R. Civ. P. dostupné online zde: https://www.law.cornell.edu/rules/frcp
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2. Informační asymetrie jako problém v dokazování
2.1.

Popis problému

V rámci žaloby ohledně kartelu s EPDM (syntetická guma) žalobci tvrdili, že v USA jsou
ceny o 10-15 % vyšší než na trhu Západní Evropy. Jenomže jak prokázat, že zde skutečně byl
kartel a rozdíl v ceně není dán pouze jiným trhem, jinými náklady a dalšími objektivními
faktory? Zde se žalobci často dostávají do informační asymetrie, jelikož relevantní důkazy
pro prokázání kartelu budou k dispozici jen účastníkům kartelu. V tomto řízení tak bylo skrze
Discovery vydáno přes dva miliony stránek dokumentů 28 a i na základě nich nakonec spor
skončil pro žalobce úspěchem (dosáhli peněžního vyrovnání na základě mimosoudního
vyjednávání). Toto je něco, co by bylo v kontinentální Evropě historicky těžko
představitelné.
Není tak divu, že jeden z bodů, který Evropská komise uvedla ve své bíle knize zabývající se
náhradou škody z porušení soutěžního práva 29, byla systematická informační asymetrie, která
je v těchto sporech přítomná. Tuto informační asymetrii představuje skutečnost, že je třeba
prokázat zvlášť vysoký počet skutkových okolností, ale klíčové důkazy, které jsou pro
dokázání porušení soutěžního práva potřeba, jsou v držení buď strany žalované nebo stran
třetích (například členů kartelu). Ti, kdo důkazy drží, pak budou mít silnou motivaci důkazy
co nejvíce zatajit.
Informační asymetrie je v ekonomii již dobře známý termín 30, který popisuje situaci, ve které
mají strany různou znalost informací, tedy situaci, kdy nějaká informace je známá určité
straně a určité ne 31. V tomto je třeba dát bezpochyby Evropské komisi za pravdu, že
poškození (jako jsou například spotřebitelé či odběratelé) málokdy budou mít relevantní a
28

Op. cit. Davis a Lande. Summaries of Twenty Cases… (pozn. č. 1.).
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Bílá Kniha. KOM(2008) 165, 2008. online dostupné z:
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/files_white_paper/whitepaper_cs.pdf
30
V podstatě se objevující již v práci Kennetha Arrowa z roku 1963 viz ARROW, Keneth. Uncertainty and the
Welfare Economics of Medical Care. American Economic Review. 1963, vol. 53, no. 5, s. 941–973.
31
WANKHADE, Lalit a DABADE, Balit. Quality Uncertainty and Perception: Information Asymetry and
Management of Quality Uncertainty and Quality Perception. 1. vydání. Physica-Verlag Heidelberg, 2010.
ISBN: 978-3-7908-2194-9. s. 14.
29
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přesné informace (a tím spíše důkazy) o protisoutěžním jednání, které ze své podstaty bude
svými pachateli do maximální možné míry skrýváno.
2.2.

Řešení informačních asymetrií

Informační asymetrii lze řešit řadou nástrojů. Základními způsoby, které mají řadu variací, je
buď stranu v informační asymetrii zcela zbavit dokazování konkrétní skutečnosti (typicky
pomocí vyvratitelné právní domněnky určité skutečnosti), anebo ustavit nějaký režim
vydávání dokumentů.
Vyvratitelné domněnky a obracení důkazního břemene budou rozvedeny podrobněji v části o
českém kontextu Směrnice, nicméně na tomto místě je vhodné k nim uvést dvě poznámky.
Za prvé se jedná o instrument poměrně specifický, který si lze těžko představit například pro
všechny složky náhrady škody. 32 Využívá se většinou tím způsobem, že se presumuje jedna
ze složek odpovědnosti za škodu, a tedy poškozený musí prokazovat například jen vznik
škody a příčinnou souvislost (a již ne porušení povinnosti) 33. Celou důkazní situaci většinou
neřeší, ale pouze straně v informačním deficitu ulehčí práci tím, že ohledně určité skutečnosti
dá povinnost prokazování straně druhé (a tím tedy motivuje stranu s relevantními
informacemi tyto do řízení vnést).
Za druhé je tento instrument bytostně závislý na legislativě, která musí ex ante stanovit
v jakém sporu dojde k informační asymetrii a jaká skutečnost se bude presumovat (tedy u
které dojde u žalobce k informačnímu deficitu).

32

Tedy, že by se presumovala jak škoda, tak porušení povinnosti a příčinná souvislost – tedy, že by poškozený
neprokazoval nic.
33
To je například případ náhrady škody z porušení péče řádného hospodáře, viz § 52 ZOK (oproti předchozí
úpravě pak zákon výslovně dává soudu pravomoc rozhodnout, že to po členovy orgánu nelze požadovat). Tento
systém je někdy problematický když škoda a porušení povinnosti splývají v jednu dokazovanou skutečnost, viz
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2015 ve věci sp. zn. 29 Cdo 440/2013.
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Tyto skutečnosti dle názoru autora práce brání tomu, aby bylo možné ohledně informačních
asymetrií na tento nástroj zcela spoléhat a měl by tak být spíše doplňkem. 34
Co se týče vydávání dokumentů, tak obecné procesní předpisy v kontinentální Evropě tento
nástroj příliš nevyužívají. Často poskytují nějaký procesní institut, kterým může být straně či
třetí osobě přikázáno předložit určitý důkaz, nicméně k využití tohoto institutu je zapotřebí
poměrně přesná specifikace daného dokumentu (či jiného důkazu), která za situace
informační asymetrie není možná. 35 I v jurisdikcích (mezi něž patří i Česká republika, viz
dále), kde legislativně velké nároky na specifikaci nejsou, tak tradiční přístup soudů je spíše
rezervovaný a k vydávání důkazů se soud uchyluje většinou pouze ve výjimečných situacích.
Toto částečně způsobuje i skutečnost, že zákonná úprava bývá velice obecná a neřeší
konkrétní problémy a konflikty, které mohou s vydáváním důkazů nastat.
V Common Law jurisdikcích má pak vydávání dokumentů podstatně výsadnější postavení.
Nejmarkantněji se nástroj projevuje v rámci amerického Discovery a na něm jsou také dobře
vidět obecné přínosy a problémy, které jsou s tímto nástrojem spojeny 36. Pozitiva bývají
spatřována v tom, že Discovery zajišťuje stav, který se blíží informační rovnosti
zúčastněných stran, tedy výsledek sporu není předurčen tím, kdo má jaké důkazy k dispozici,
ale na základě skutečného a pravdivého stavu. Tímto také režim brání důkazním překvapení
při samotném řízení (ang. trial by ambush), tedy situaci, kdy se strana o důležitém důkazu
protistrany dozví až v průběhu jednání, kdy nemá čas obstarat protidůkaz). Zároveň
Discovery zprostředkovává prostředí pro smírné vyřešení sporu 37 (když obě strany mají
všechny relevantní dokumenty, tak se podstatně lépe určí oboustranně přijatelná částka

34

Shodně pro oblast soutěžní litigace viz CUMMING, George a FREUDENTHAL, Mirjam. Civil Procedure in
EU Competition Cases Before the English and Dutch Courts. 1. vydání. Kluwer Law International, 2010 ISBN:
9041131922, s. 113
35
Pro rozbor situace ve střední a východní Evropě viz BAUER, Günter a KITZBERGER, Katharina.
Dokazování v soutěžních případech ve střední a východní Evropě. TICHÝ, Luboš (ed.). Soukromé vymáhání
kartelového práva. Praha: Centrum právní komparatistiky, 2009, s. 149-153.
36
O pozitivech a negativech je celá řada odlišných názorů, často postavených i na empirickém výzkumu (viz i
dále kritická reflexe Discovery). Tato část nemá ambici tuto diskuzi obsáhnout, ale spíš předestřít jakýsi střední
názorový proud ohledně výhod a nevýhod.
37
SUBRIN, Stephen a MINOW, Martha a BRODIN, Mark a MAIN, Thomas a LAHAV, Alexandra. Civil
Procedure: Doctrine, Practice and Context. 2. vydání. Aspen Publishers, 2000. ISBN-10: 0735570078. s.295.
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mimosoudního vyrovnání, ang. settlement 38). Právě zabránění překvapení v procesu a
nastolení informační rovnosti, jsou největší přínosy systému Discovery a zároveň nejvíc
kontroverzní teoretické otázky. Skutečnost, že při samotném jednání nehrozí překvapení a že
jsou již před ním důkazy známé, může například vést k manipulaci s důkazy. V tomto ohledu
se někdy uvádí, že určitá míra překvapení a náhlosti může vést k lepšímu zjištění pravdy
(svědci nemají nacvičené své výpovědi a podobně). 39 Informační rovnost pak v sobě má
kontroverzní aspekt toho, že strana musí předkládat i důkazy ve svůj neprospěch, 40 což někdy
bývá ve sporném řízení považováno za nepřirozené.
Prakticky bývá hlavním problémem spojovaným s vydáváním prostředků nárůst nákladů
celého řízení. U amerického Discovery je to do velké míry dáno tím, že se náklady
s vydáváním dokumentů externalizují. Toto znamená, že pro stranu, která si prostředky
vyžádá, není samotné vyžádání příliš nákladné, nicméně pro stranu, která musí všechny
dokumenty projít a vydat ty, co pod definici obsaženou ve vyžádání spadají, jsou náklady
vysoké. 41 K tomu se přidávají náklady zastoupení, zde navíc ve dvou variantách, jednak mezi
klientem a jeho právníkem a jednak mezi vydávající stranou jako de facto zmocněncem
strany žádající. 42
První problém nákladů zastoupení spočívá v tom, že právník, který rozhoduje o rozsahu
Discovery, nemá takovou averzi vůči nákladům procesu, jelikož pro něj (na rozdíl od klienta)
znamenají zisk. Tedy, i pokud náklady nese strana žádající dokumenty, tak to nutně nebude
znamenat méně nákladný proces, pokud o všem rozhodují právníci s motivací náklady
zvyšovat (toto navíc nemusí být ani jakkoliv nemorální motivace, právní tým prostě může

38

Pro zajímavý propočet účinků režimu Discovery na šanci smírného peněžního vyrovnání viz SOBEL, Joel. An
Analysis of Discovery Rules. Law and Contemporary Problems. 1989, vol. 52, no. 1. s. 133-159.
39
Například v případu Margeson v. Boston & M. R.R., 16 F.R.D. 200, 201 (D. Mass. 1954) soudce uzavírá, že
určitá míra překvapení může pravdě napomoci. Příliš jasné důkazní prostředky hned na začátku sporu naopak
mohou poskytnout prostor k manipulaci svědků.
40
To je také jeden z důvodů proč se Evropa Discovery brání, viz např. rozhodnutí německého Nejvyššího soudu
(Bundesgerichtshof) z 4 května 1964, 17 Neue Juristische Wochenschrift 1414 (1964).
41
KOBAYASHI, Bruce. Law’s Information Revolution as Procedural Reform: Predictive Search as a Solution
to the In Terrorem Effect of Externalized Discovery Costs. University of Illinois Law Review. 2014, s. 14731519.
42
Ibid.

11

svojí práci dělat tak důkladně, jak jen to je možné a pro jistotu všechny dokumenty
zkontrolovat). 43
Druhý problém (náklady zastoupení mezi stranou žádající a vydávající) spočívá v tom, že
relevanci dokumentů typicky určuje právník protistrany a tento model se bude projevovat
v tom, že u nerelevantních dokumentů bude docházet v chybovosti v tom směru, že bude
vydáno více dokumentů (strana radši druhé straně vydá více nerelevantních dokumentů) a
naopak u relevantních bude docházet k tomu, že jich bude obsaženo méně (relevantních
dokumentů strana raději vydá méně). Strana je tedy motivovaná dělat chyby tím způsobem,
který vede k menší efektivitě systému. 44
O tom, jak závažně se tato negativa systémů vydávání prostředků projevují, se vede ostrá
diskuze (viz dále pro Discovery), která bývá spojována s návrhy řady způsobů, jak tyto
negativní jevy efektivně řešit (tedy například větší internalizace nákladů u strany, která si je
žádá apod.).
2.3.

Dílčí závěr

Jedním z problému spojených se soukromoprávním vymáháním soutěžního práva je
informační asymetrie mezi stranami. Ta je způsobená skrytou povahou protisoutěžního
jednání a přirozenou motivací osob, které soutěžní normy porušují, toto porušení co nejvíce
skrývat.
K řešení této asymetrie lze využít obrácení důkazního břemene (vyvratitelné právní
domněnky) ohledně určitých skutečností, anebo lze vytvořit procesní mechanismus v rámci
kterého bude mít strana povinnost určité důkazy vydat. První řešení, typické pro kontinentální
procesní kulturu, je ze své podstaty kusé, jelikož zákonodárce musí předem označit
skutečnosti ohledně nichž se důkazní břemeno obrátí. Vydávání důkazů může naopak sloužit
k řešení asymetrie ohledně všech prokazovaných skutečností, ale je stiženo řadou praktických
problémů, především může vést k vysokému nárůstu nákladů řízení. Systémy vydávání
43

Viz ROSENBERG, Maurice a KING, Warren, Curbing Discovery Abuse in Civil Litigation: Enough is
Enough, BYU L. Rev. 1981, vol. 1981, no. 3.
44
Op. cit. KOBAYASHI, Bruce. Law’s Information Revolution … (pozn. 41).
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důkazů by si proto měly být těchto praktických problémů vědomy a snažit se je řešit
vhodnými nástroji.
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3. Řešení informačních asymetrií v USA
V této části práce stručně načrtne vývoj Discovery a popíše současný rozsah a koncepci
systému. Dále popíše mechaniku procesu, tedy jak konkrétně Discovery probíhá. Závěrem
představí kritiku systému a názory Discovery naopak hájící.
3.1.

Původ Discovery a současná koncepce

V původním anglickém Common Law bylo Discovery velice omezené. Před samotným
jednáním bylo například možné vydat příkazy k inspekci smluv a jiných písemností pod
pečetí, ale nebylo toto možné u obyčejných písemností. 45 Podstatně flexibilnější a
využitelnější bylo Discovery u soudů ekvity, kde se objevovaly ty nástroje Discovery, které
se využívají dodnes, jako jsou písemná svědectví (ang. Depositions), písemné dotazy (ang.
Interrogatories) nebo vydávání dokumentů. Soud ekvity navíc poskytoval pomoc i stranám
Common Law řízení; strana však musela prokázat, že Discovery je nezbytné k dostatečnému
hájení svých zájmů v řízení. 46 Toto rozložení na Common Law soudy a soudy ekvity bylo
přijato i v ranných USA, s tím, že některé státy dovolily i svým Common Law soudům využít
Discovery ohledně dokumentů. 47
Skutečnou revolucí pak byly Fed. R. Civ. P. Jejich široké pojetí Discovery bylo postavené na
tom, že strany mohou získat v rámci řízení před samotným jednáním (a tedy ne nějakým
tajným vyšetřováním na vlastní pěst) informace a doklady o všem co je relevantní pro dané
řízení. 48 Větší role a prostor pro Discovery byla spojena také se změnou požadavků na úvodní
žalobu. Ta nemusela být tak podrobná jako v kontinentální Evropě. 49 Historicky měla dle
Conley v. Gibson 50 pouze poskytnout „spravedlivé oznámení toho čeho se nárok týká a na
jakých základech nárok stojí“ (o vývoji tohoto standardu bude řeč dále). Po tomto byl již

45

TEPLY, Larry a WHITTEN, Ralph. Civil Procedure. 2. vydání. Foundation press, 2000. ISBN 1566629802.
s. 736.
46
Ibid, s. 736-739.
47
Ibid, s. 738-739.
48
Jak říká Nejvyšší soud USA v raném Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495, 67 S. Ct. 385, 91 L. Ed. 451 (1947)
49
Viz pravidlo 8(a) Fed. R. Civ. P.
50
Nejvyšší soud USA v Conley v. Gibson 355 U.S. 41, 78 S. Ct. 99, 2 L. Ed. 2d 80 (1957).
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prostor pro Discovery, ve kterém se předmět řízení typicky zúžil. Discovery probíhalo a stále
probíhá primárně mezi stranami, ty v rámci něj vyslýchají samy svědky pod přísahou, zasílají
otázky protistraně nebo navzájem žádají relevantní dokumenty k řízení.
Fed. R. Civ. P. byly od svého přijetí v roce 1938 mnohokrát novelizovány, přičemž některé
novely rozsah a roli Discovery rozšiřovaly a novější část novelizací naopak reflektovala
kritiku Discovery (o které bude řeč dále) a pojetí zužovala. V poslední době především
novelizace z roku 2015 poměrně podstatně rozsah Discovery zúžila, když předmětem
Discovery mohou být již jen věci, které „jsou relevantní pro žalobní nárok či pro obranu proti
němu a jsou přiměřené potřebám případu“. 51 V tomto poměřování přiměřenosti pak Fed. R.
Civ. P. přímo přikazují vzít v potaz řadu věci, jako je důležitost řešených otázek; o kolik
peněz v případu jde; jakou mají strany možnost přístupu k důkazům; peněžní prostředky, se
kterými strany disponují; důležitost Discovery pro řízení; a jestli zátěž a náklady, kterou
Discovery způsobí převáží benefity. Nicméně i přes tyto změny zůstává rozsah Discovery
velice široký, prostředky získané v rámci Discovery například nemusí být ani přípustné
v samotném řízení jako důkaz. 52
S novelizacemi přišla také kontroverzní povinnost počátečního vydání důkazů (ang. Initial
Disclosure), která velí stranám automaticky vydat určité relevantní informace bez žádání
protistrany, hned na začátku řízení. 53 Postupem času se také zvyšuje stupeň ingerence soudu
do celého procesu, který činí více a více rozhodnutí a dohlíží na řádnost celého průběhu.
Zásadní změnou, která proběhla srze rozsudky Nejvyššího soudu, bylo posunutí od tzv.
upozorňující žaloby (ang. notice pleading), tedy od standardu, který byl stipulován v Conley
v. Gibson. Standard na žalobu byl podstatně zvýšen v Bell Atlantic Corp. v. Twombly 54, kde
soud v rámci soutěžní litigace stanovil nový standard „možných skutkových tvrzení“. Tento

51

Fed. R. Civ. P, pravidlo 26(b)(1)
Fed. R. Civ. P, pravidlo 26(b)(1) poslední věta
53
Fed. R. Civ. P. pravidlo 26(a)(1)
54
Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544 (2007), možná skutková tvrzení jsou překladem standardu
„plausibility“, který se překládá do češtiny nesnadno, jak lze vidět i na českém překladu Směrnice, viz dále.
52
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standard potvrzen obecně (nejen pro soutěžní litigaci) v Ashcroft v. Iqbal 55, dohromady se
tyto případy někdy nazývají Twiqbal.
Podstata je taková, že úvodní žaloba (a tedy možnost vůbec se k Discovery dostat) musí nejen
upozornit a oznámit druhé straně nárok, ale také prokázat, že je zde určitá míra možnosti
nároku. Přezkum soudem na základě toho, že žalovaný podá návrh na odmítnutí žaloby (ang.
motion to dismiss) tak již není omezen jen tím, zda žaloba dostatečně oznámila nárok
protistraně a systém není již tak silně nastaven ve prospěch žalobce. 56 Nově prochází
posouzení žaloby dvěma kroky. Prvně se rozdělí skutková a právní tvrzení, přičemž pouze
skutkovým svědčí domněnka pravdivosti. V druhém kroku pak soudce posoudí možnost
vzneseného nároku (zda takový nárok skutečně může existovat), a to s přihlédnutím ke svým
životním zkušenostem a selskému rozumu. 57 Přičemž podle tohoto nového standardu hraje
v posuzování případu také zásadní roli, zda je zde jiné pravděpodobnější alternativní
vysvětlení (vedle toho prezentovaného žalobcem), které by vedlo k neodpovědnosti
žalovaného. 58 Tato rozhodnutí vyvolala silnou odezvu, částečně pozitivní, ale také silně
negativní. 59 Jejich hodnocení není předmětem této práce, nicméně je dobré si uvědomit, že
tato rozhodnutí měla také vliv na omezení Discovery. 60
Co se nákladů Discovery týče, tak jak již bylo uvedeno v části zabývající se obecnými
problémy spojenými s vydáváním dokumentů, Discovery stále trápí externalizace nákladů.
Tím se také vytváří značná motivace koncipovat žádosti o dokumenty velice široce. Soud sice
má explicitně pravomoc náklady na vydávání mezi stranami přesunout (viz dále), základní
55

Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662 (2009)
MILLER, Arthur. From Conley to Twombly to Iqbal: A Double Play on the Federal Rules of Civil Procedure.
Duke Law Journal. 2010, vol. 60, no. 1.
57
Ibid.
58
Ibid.
59
Např. zde jsou poměrně dobře shrnuty důvody proč bývají rozhodnutí obhajována a tato obhajoba je
podrobena kritice SPENCER, Benjamin. Pleading and Access to Civil Justice: A Response to Twiqbal
Apologists. UCLA Law Review. 2013, vol 60. no. 6; zajímavé je si především všimnout, jak silně kritikou
těchto rozhodnutí rezonuje obava, že lidem se skutečným subjektivním právem bude odepřen přístup ke
spravedlnosti (jelikož se nedostanou k Discovery a tedy k důkazům, které potřebují).
60
Nicméně zdá se, že empirická data vyvracejí katastrofické účinky Twiqbal, kterých se obávala část odborné
veřejnosti. Viz HUBBARD, William. The Empirical Effects of Twombly and Iqbal. Coase-Sandor Working
Paper Series in Law and Economics. 2016, No. 773; kde jsou prezentována data, která vedou k závěru, že
nezpůsobily významné zvýšení odmítání žalob. Potvrzuje nicméně změnu podání stran a vyšší míru odmítnutí o
žalobců, kteří se zastupují pro se (bez advokátního zastoupení).
56
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rozdělení však stále stojí na tom, že strana si náklady, které pro ni vydání dokumentů
znamená, hradí primárně sama. Situaci pak neulehčuje obecné pravidlo amerického procesu,
podle nějž strana, která spor vyhraje, nemá právo na náhradu nákladů. 61 To v praxi znamená,
že strana nemusí brát ohledy na náklady protistrany ani ze strachu, že je bude muset nahradit
v případě prohry sporu. Tento obecný problém amerického procesu je v rámci soutěžní
litigace ještě umocněn tím, že nárok na náhradu nákladů celého soudního řízení má úspěšný
žalobce (poškozený), ale úspěšný žalovaný ne. 62 Je zde tedy jednostranný nárok na náhradu
nákladů řízení (jen pro žalobce). Žalobce tak není motivován jakkoli šetřit ani náklady
protistrany, ani náklady své (pokud věří v úspěch svého případu).
3.2.

Nástroje v rámci Discovery a mechanika procesu

Discovery se provádí skrze písemná svědectví (ang. Depositions) 63, písemné dotazy (ang.
Interrogatories) 64, žádosti o vydání dokumentů 65, fyzické a mentální prohlídky 66 a výzvy
k uznání 67. Všechny tyto nástroje jsou zajímavé a šlo by o nich dlouze psát, nicméně pro naši
práci je nejrelevantnější část vydávání dokumentů, protože ta z pohledu Směrnice a Zákona
představuje tu část, jíž podobný instrument byl přijat.
Tímto nástrojem lze vyžádat dokumenty (ve velice širokém smyslu slova) a další fyzické
věci. Proces spočívá v tom, že strana podávající žádost musí s rozumnou mírou přesnosti
popsat jednotlivé dokumenty či jejich kategorie, určit jak je chce mít zpřístupněné a u
elektronických dokumentů určit formu v jaké mají být vydány68. Protistrana pak má 30 dnů
buď na jejich vydání (ledaže se strany dohodnou na jiné lhůtě či soud jinou určí), či na

61

EISENBERG, Theodore a MILLER. The English Versus the American Rule on Attorney Fees: An Empirical
Study of Public Company Contracts. Cornell Law Review. 2013, vol. 98, no. 2.
62
Viz § 15 (a) hlavy 15 U.S.C., dostupný online zde: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/15
63
Pravidla 27-32 Fed. R. Civ. P.
64
Pravidlo 33 Fed. R. Civ. P.
65
Pravidlo 34 Fed. R. Civ. P.
66
Pravidla 35 Fed. R. Civ. P.
67
Pravidlo 36 Fed. R. Civ. P., pak jsou samozřejmě další možnosti jak zjistit důležité informace, někdy
nazývané jako „neformální Discovery“, důležitou roli hrají také znalci, viz op. cit.. SUBRIN, MINOW,
BRODIN, MAIN, Civil Procedure… (pozn. 37).
68
Pravidlo 34(b)(1)
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vznesení námitky proti žádosti. Námitky se budou typicky týkat toho, že žádost jde mimo
rozsah Discovery podle pravidla 26(b) (po novelizaci z roku 2015 do tohoto patří i
přiměřenost Discovery zmíněná výše), nebo že prostředky jsou chráněné výsadou (ang.
privilege).
Výsady jsou na federální úrovni řešené jen velice kuse. Přes původní návrh se totiž do zákona
upravujícího důkazy (Federal Rules on Evidence 69) dostalo jen advokátní tajemství (v
americkém systém se nejedná o pouhou mlčenlivost advokáta, jak je upravena v České
republice) a dokumenty z přípravy na řízení. Ostatní výsady, jako pro soutěžní litigaci
relevantní obchodní tajemství, nakonec v zákoně nejsou a federální úprava v pravidle 501 70
odkazuje na principy Common Law. Určité státy pak obchodní tajemství jako výsadu mají
v zákoně upravenou na státní úrovni. 71 Přímo v rámci Discovery je pak ještě jeden instrument
na ochranu obchodního tajemství, a to ochranné usnesení (viz dále), kde je ochrana
obchodního tajemství výslovně upravena. 72
Institut námitek byl v praxi zneužíván tím způsobem, že strana podala jakési vzorové (ang.
boilerplate) námitky automaticky proti všem žádostem, což odporovalo jak znění, tak duchu
Fed. R. Civ. P. 73 Tato strategie nicméně stejně nebyla příliš efektivní, protože důkazní
břemeno ohledně námitky tíží stranu, která se vydání brání. 74 Novela z roku 2015 na tento
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Dostupné online zde: https://www.law.cornell.edu/rules/fre
„The common law — as interpreted by United States courts in the light of reason and experience — governs a
claim of privilege unless any of the following provides otherwise:” (volný překlad autora „Common Law – tak
jak jej vykládají soudy ve světle rozumu a zkušenosti – upravuje nároky z výsad, vyjma případů, které jsou
upraveny dále:“).
71
Například Kalifornie ve svém Evidence Code v pravidlech 1060-1063, dostupné online zde:
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=EVID&division=8.&title=&part=&ch
apter=4.&article=11.
72
Viz Pravidlo 26(c): „The court may, for good cause, issue an order to protect a party or person from
annoyance, embarrassment, oppression, or undue burden or expense, including one or more of the following:
[…] (G) requiring that a trade secret or other confidential research, development, or commercial information
not be revealed or be revealed only in a specified way.“ (volný překlad autora: „Soud může, v odůvodněných
případech, vydat usnesení chránící stranu nebo osobu před obtěžováním, újmě na cti, útlakem nebo
nepřiměřenou zátěží či náklady, a to jedním z následujících způsobů […] (G) požadavkem, aby obchodní
tajemství nebo jiný důvěrný výzkum, vývoj nebo obchodní informace nebyla zpřístupněná, anebo byla
zpřístupněná jen určitým způsobem.“).
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JARVEY, Matthew. Boilerplate discovery objections: How they are used, why they are wrong, and what we
can do about them. Drake Law Review. 2013, vol. 61 no. 3, s. 913-936.
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Ibid, s. 917.
70

18

problém reagovala a zpřísnila požadavky na konkrétnost námitek. 75 Uvidí se tedy, do jaké
míry se problém vzorových námitek vyřeší.
Do tohoto procesu mezi stranami se soud zapojí typicky tak, že jedna strana odmítne
dokumenty vydat a druhá požádá soud, aby straně vydání přikázal anebo tak, že ještě před
tímto příkazem strana, vůči které byla žádost podána, požádá soud o ochranné usnesení dle
pravidla 26(c). Ochranným usnesením se může také dosáhnout přesunutí nákladů na
provedení Discovery (což je explicitně zmíněno po novele z roku 2015), jakkoliv primárně
má náklady stále nést strana dokumenty vydávající. Před oběma těmito postupy mají strany
povinnost spolu v dobré víře jednat a pokusit se o dohodu. Pokud by ani soudní příkaz
k vydání důkazů strana neuposlechla, tak pravidlo 37(b)(2) obsahuje celou řadu možných
řešení. Mezi ně patří, že soud bude mít tvrzenou skutečnost za prokázanou; že strana, která
příkaz neuposlechla, celé řízení prohraje; že nevydání bude považováno za pohrdání soudem
a podobně.
3.3.

Kritická reflexe

Americké pojetí Discovery není bez svých kritiků 76, kteří celému procesu vyčítají především
to, že je zneužíván k získávání zbytečně širokého spektra informací a také to, že ho ničí
právníci, kteří bez dobrého důvodů odmítají jakkoliv kooperovat. 77 Historicky Discovery
přitahuje kritiku

především

na základě velikých

případů,

ve

kterých

dosahuje

nepředstavitelných rozměrů. Pro ilustraci v rámci případu Exxon-Valdez trvalo Discovery pět
let, žalovaní museli vydat miliony stran dokumentů, vyslechnuto bylo tisíce jedinců a
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AMERICAN BAR ASSOCIATION. Discovery and the Stricter Requirements for Objections Under the New
Federal Rules, dostupné online zde:
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/events/labor_law/2017/03/err/papers/discovery_stricter_requirem
ents.authcheckdam.pdf
76
Pro ilustraci společenského obrazu, viz citace soudce Wayne E. Alleyho „If there is a hell to which
disputatious, uncivil, vituperative lawyers go, let it be one in which the damned are eternally locked in discovery
disputes with other lawyers of equally repugnant attributes.“ (volný překlad autora: „Pokud existuje peklo do
kterého všichni hádaví, nezdvořilí a výbušní právníci jdou, tak ať je to takové ve kterém jsou navždy uzavřeni ve
sporech okolo Discovery s dalšími právníky podobně odpudivých vlastností“) z Krueger v. Pelican Prod. Corp.,
No. CIV-87-2385-A (W.D.Okla. Feb. 24, 1989); ukazující, že spory v rámci Discovery (a celé procesní části
sporu) jsou více než cokoliv jiného spojené s populární představou právníku řešící donekonečna nesmyslné věci.
77
CRUMP, David [et al]. Cases and Materials on Civil Procedure. 3. vydání. Matthew Bender & Co., Inc.,
1998. ISBN-10: 0769847463, s. 391.
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zaměstnány stovky znalců 78. Když k tomu přidáme typické právní techniky v rámci
Discovery, jako je utopení důležitých důkazů v záplavě zcela irelevantních důkazů nebo
poškozování svědků pomocí zcela nesouvisejících osobních informací 79, nelze se divit, že
společenský obraz Discovery nebyl vždy zcela nejlepší.
Na stranu druhou tato kritika byla opakovaně vyvracena objektivnějšími studiemi, které
ukázaly, že tyto problémy se týkají relativně malého procenta případů, a naopak ve většině
případů příliš Discovery není, a to které je, je pro případ prospěšné a je přiměřené věci. 80 Do
určité míry otázkou bylo, jak tyto problémy ovlivnila digitalizace a elektronizace, přičemž se
často objevovaly názory, že zásadním způsobem prostor pro Discovery rozšířila, a že systém
je tak již neudržitelný. 81 Nicméně v rámci akademické diskuze ohledně novelizace z roku
2015 bylo znovu s poukazem na novější empirické studie namítáno, že zvlášť rozsáhlé
Discovery je problémem menšího množství případů a ve většině případů systém funguje
dobře. 82 Není ambicí této práce tento (zdá se věčný) spor ohledně míry zneužívání Discovery
rozsoudit, je však dobré si uvědomit, že se rozhodně nejedná o jednoznačný problém a svoji
roli může hrát také psychologický efekt velkých a sledovaných případů.
Tuto kritiku navíc zohlednily již zmíněné novely, které jednak zúžily rozsah Discovery a
jednak zpřísnily požadavky na konkrétnost námitek proti jednotlivým žádostem. Do celého
procesu je také více zapojen soud, což omezuje prostor pro zbytečné spory mezi advokáty
stran. Ohledně advokátů pak již v roce 1983 přibyla pravidla, která dávají povinnost
advokátovi výzvy k Discovery podepsat a nést za ně odpovědnost. 83 Určitou roli pak měla
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SEALING, Keith. Civil Procedure in Substantive Context: The Exxon-Valdez Cases. St Louis University Law
Journal. 2003, vol. 47 no. 63, s. 77.
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BRAZIL, Wayne. The Adversary Character of Civil Discovery: A Critique and Proposals for Change.
VANDERBILT LAW REVIEW. 1978, vol. 31, no. 6.
80
THORNBURG, Elizabeth. Giving the Haves a Little More: Considering the 1998 Discovery Proposals, 52
SMU Law Review. 1999, vol. 52. Dostupné také online zde:
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BEISNER, John. Discovering a better way: The need for effective civil litigation reform. Duke Law Journal,
2010, vol. 60, s. 571-572.
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také zmíněná změna judikatury ohledně požadavků na žalobu (především díky potřebě
konstruovat žalobu konkrétnějším způsobem).
Pochopitelně i přes tyto změny se najdou případy, kde je Discovery velikým a dlouhým
procesem, který stojí mnoho peněz. Otázkou nicméně je, zda toto je bez dalšího důvod pro
odmítnutí tohoto systému. Autor práce má za to, že Discovery musí být vnímáno v rámci své
kultury, ve které je soukromá litigace jeden z nejdůležitějších prostředků, jak dosáhnout
výkonu práv ve společnosti (oproti systému v Evropě, kde zásadní roli hraje veřejnoprávní
regulace prováděná úřady). 84 V takové kultuře a takovém systému je těžko představitelné, že
by výkon práv soukromou cestou byl (tak jako historicky byl - a do velké míry stále je v Evropě) postavený jen na informacích a důkazech co má k dispozici žalobce. Obdobně je
nepředstavitelné, že by evropské správní úřady nemohly provádět žádné inspekce, výslechy
či kontroly a byly zcela závislé na tom, co si úřad sám zjistí z veřejně dostupných zdrojů.
3.4.

Dílčí závěr

Discovery je na federální úrovni upraveno v rámci stejného zákona již 80 let. Za tuto dobu si
přes silnou kritiku zachovalo výsadní postavení, a i díky němu může právní systém v USA
spoléhat na soukromé žalobce, kteří mají silné nástroje k prosazení svých nároků. Systém je
stále postaven na iniciativě stran, které v jeho rámci získávají důkazní materiál, který pak
v samotném jednání povede k co nejúplnějšímu zjištění pravdy.
Právě étos systému postaveného na zjištění co nejúplnější pravdy vedl historicky k velice
širokému pojetí Discovery. Toto široké pojetí se pak setkávalo se značnou kritikou (jejíž
odraz byl vidět i v obavách při přípravě Směrnice), kterou částečně zohlednil legislativní a
judikaturní vývoj. Nicméně přes dílčí změny se jedná stále o systém poměrně široký, který
nejen v oblasti soutěžní litigace stále poskytuje žalobcům silnou motivaci postupovat zvlášť
důkladně. Problematickým prvkem je stále externalizace nákladů s Discovery spojených.
Pokud řízení vede soudce s řadou zkušeností, tak může tyto obtíže řešit ochrannými
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Shodně op. cit.. SUBRIN, MINOW, BRODIN, MAIN. Civil Procedure… (pozn. 37), s.295.
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usneseními, nicméně v případě pasivnějších soudců může být nepřiměřený nárůst nákladů
veliký problém.
K významnému posunu došlo v oblasti požadavků na úvodní žalobu, kde byl opuštěn
standard oznamovací žaloby a nastoupil standard možného nároku. Vášnivá diskuze
doprovázející tento odklon, ve které byla silně slyšet obava z omezení přístupu ke
spravedlnosti, dobře demonstruje rozdílnou mentalitu amerického a českého systému, která se
výrazně projevuje i na přístupu k Discovery. I Discovery je tak třeba vidět jako součást právní
kultury, která na soukromé žalobce značně spoléhá. Vzhledem k této zásadní roli soukromých
žalobců je tak pochopitelné nastavení systému, které je pro ně co nejpříznivější a dává jim
nástroje k výkonu svých práv i v případech informační asymetrie.
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4. Evropské řešení informačních asymetrií
Jak již bylo výše uvedeno, Evropská komise si byla problému informačních asymetrií u
soukromého vymáhání soutěžního práva vědoma. Na druhou stranu ve svých vyjádřeních
ubezpečovala, že se nechystá přiklonit k širokému pojetí Discovery pro úskalí tohoto
systému. 85 Bylo tedy jasné, že se bude hledat určité kompromisní řešení.
Již při přípravě Směrnice bylo tak zřejmé, že se bude třeba vydat nelehkou cestou
harmonizace národního procesního práva, u které lze čekat odpor jednotlivých členských
států. 86 Z důvodu potřeby citlivého a opatrného postupu byl také zvolen – pro soutěžní právo
neobvyklý87 – nástroj směrnice. Tento opatrný postup má jistě své výhody, v prvé řadě už
vůbec tu, že nakonec byla Směrnice přijata. Nicméně jak bude možné vidět dále, přináší i svá
úskalí, a to především v nejednotné transpozici pravidel a v některých otázkách značných
rozdílech mezi úpravou jednotlivých států.
Inspirační zdroje pro takový kompromis existují, určitý kompromis pravidel ohledně
vydávání důkazů obsahují například ALI / UNIDROIT Principles 88 a obdobné řešení bývá
využíváno u mezinárodních arbitráží 89. Za inspirační zdroj pro kompromisní řešení se pak dá
považovat i řešení Anglie a Walesu, které obsahuje úpravu dovolující vyžádání dokumentů,
snaží se však bránit širokým „rybářským výpravám“ (ang. fishing expeditions), jak jsou
známé z USA90 V takovém režimu (myšleno především kompromisní řešení na mezinárodní
úrovni a ne systém v Anglii a Walesu, který je trochu specifický) většinou bývá vyžádání
dokumentů zprostředkováváno soudem (neprobíhá tedy primárně mezi stranami jako u
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EVROPSKÁ KOMISE. MEMO/08/216 Antitrust: policy paper on compensating consumer and business
victims of competition breaches– frequently asked questions. 2008, dostupné online zde:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-216_en.htm?locale=en
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Viz také JONES, Alison a SUFFRIN, Brenda. EU Competition Law. 6. vydání. Oxford: Oxford University
Press, 2016. ISBN-13: 978-0198723424. s. 1071-1072.
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Ibid s. 106.
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Jedná se o mezinárodní soft-law dokument. Konkrétně myšlen princip č. 16 v ALI / UNIDROIT Principles,
dostupné online zde: http://www.unidroit.org/english/principles/civilprocedure/ali-unidroitprinciples-e.pdf
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Viz například v praxi velice respektovaný soft law instrument IBA Rules od Mezinárodní asociace advokátů.
90
IOANNIDOU, Maria. Consumer Involvement in Private EU Competition Law Enforcement. 1. vydání.
Oxford University Press, 2015. ISBN: 9780198726432, 4. kapitola.
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Discovery v USA) a je třeba, aby byla prokázána vyšší míra relevance důkazů (tedy, aby
nedošlo k spekulativním návrhům). 91
Dalším spojeným problémem souvisejícím s informačními asymetriemi bylo zpřístupnění
důkazů, které jsou ve spisech soutěžních autorit, pro potřeby navazujících (ang. follow-on)
žalob. Ty jistě mohou efektivně řešit informační asymetrii, jelikož žalobci mohou využít
informací a důkazů, které má k dispozici soutěžní úřad (ten pak má účinnější nástroje, jak je
získat). Na stranu druhou, je zde problematickým prvkem střet soukromého a veřejného
vymáhání. Odborná veřejnost se především obávala ohrožení efektivity veřejnoprávního
vymáhání ve vztahu k nástrojům shovívavosti (ang. leniency) a narovnání (ang. settlement). 92
U těch totiž hrozí snížení motivace pachatelů protisoutěžního jednání k přiznání se (které je
pro účast v těchto programech nezbytné) ve chvíli, když jim hrozí nákladné soukromoprávní
žaloby důkazně vycházející z jejich přiznání.
Směrnice dle očekávání využívá k řešení informačních asymetrií oba výše zmíněné nástroje93
(tedy zpřístupnění důkazů 94 a přístup do spisu soutěžní autority95). Tyto nástroje budou
postupně v kontextu Směrnice probrány.
4.1.

Řešení Směrnice v otázce zpřístupnění důkazů od protistrany či třetí osoby

Zpřístupnění důkazů je důležitou částí Směrnice. Je řada způsobů, jak by tato materie šla
rozřadit a zorganizovat, práce po úvaze volí následující pořadí. Prvně předestře pár obecných
poznámek k režimu zpřístupnění důkazů, poté bude rozebrán rozsah režimu Směrnice (tedy
zpřístupnění čeho umožňuje), nároky na žádost na zpřístupnění, chráněné prostředky a
nakonec sankce, které v rámci zpřístupňování důkazů hrozí.
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Ibid
NERUDA, Robert, Soukromé či veřejné vymáhání soutěžního práva. TICHÝ, Luboš (ed.). Soukromé
vymáhání kartelového práva. Praha: Centrum právní komparatistiky, 2009, s. 228-230.
93
Směrnice obsahuje i další nástroje, které mohou pomoci informační asymetrie řešit, například vyvratitelnou
domněnky škody u kartelových dohod, či asistenci soutěžních úřadů se soudy; tyto nástroje nebudou vzhledem
k zaměření práce rozebírány.
94
Obsažené v článku č. 5 se sankcemi v čl. 8 Směrnice
95
Články 5 a 6 Směrnice
92
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Zpřístupnění důkazů pojala Směrnice jako nenárokový instrument, a tedy soudy členských
států mají dostat možnost zpřístupnění nakázat, ale dle výslovného znění Směrnice nemají
mít ani při splnění podmínek takovou povinnost. 96 To do určité míry kontrastuje s recitálem
(15), který mluví o právu na zpřístupnění důkazů (což by směřovalo spíše k nárokovému
instrumentu, tedy že v případě splnění podmínek má žádající strana právo na zpřístupnění).97
Otázka je, jak tento nenárokový charakter ovlivní požadavky evropského práva na efektivitu
národního procesu. Především rozsudek ve věci Laboratoires Boiron 98 totiž tlačí národní
soudy k maximálnímu možnému využití prostředků, které mají k dispozici, aby efektivita
byla zaručena. 99 Vzhledem ke smyslu a pojetí Směrnice, stejně tak jako vzhledem k principu
efektivity se tak zdá být vhodnějším výkladem to, že soudy mají při splnění všech podmínek
(a s přihlédnutím k přiměřenosti a všem dalším okolnostem) zpřístupnění nařídit. Není to tedy
čistě věc jejich diskrece. Nicméně přiměřenost a další posuzování protichůdných zájmů je
pochopitelně vždy částečně subjektivní a záleží tak na diskreci soudu. Ať již tedy zakotvuje
Směrnice nárokový či nenárokový instrument, tak zásadní roli v jeho využití hraje soud.
Další obecnou otázkou je také možnost uplatnění Směrnice a pravomoci nakázat zpřístupnění
důkazů v ostatních způsobech vedení soukromého sporu, například v rozhodčím řízení. Znění
Směrnice je v tomto ohledu jednoznačné v tom, že se použije pouze u řízení před soudy. 100
Toto by však nemělo působit problémy, jelikož rozhodčí řízení má v moderním procesním
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Viz čl. 5 odst. 1 Směrnice
Viz: „Jelikož se však soudní spory týkající se porušení právních předpisů o hospodářské soutěži vyznačují
asymetrií informací, je vhodné zajistit, aby žalobci měli právo na zpřístupnění důkazů, které jsou relevantní pro
jejich nárok, aniž by museli jednotlivé důkazy upřesnit.
98
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie o předběžné otázce ve věci C-526/04 - Laboratoires Boiron [2006]
ECLI:EU:C:2006:528; zajímavou roli v některých členských státech (tradičně ke zpřístupňování důkazů spíše
skeptických) hrálo také přijetí samotné Směrnice, když například v Itálii se toto odrazilo v rozhodnutí
Nejvyššího soudu, který vyzval i před transpozicí Směrnice k extenzivnímu výkladu národních procesních
instrumentů v případech soukromoprávních sporů ohledně porušení soutěžního práva, viz CHIARA, Noto. The
Italian Supreme Court’s „Pre-Emptive Strike“ In the Implementation of the Damages Directive. Italian
Antitrust Review. 2015, n. 2.
99
Viz druhá část rozhodnutí: „z toho důvodu, že se tento důkaz zejména vztahuje k údajům, které taková
laboratoř nemá, je za účelem zajištění dodržení zásady efektivity povinen použít všechny procesní prostředky,
které mu dává vnitrostátní právo, mezi nimiž je právo nařídit provedení nezbytného dokazování, včetně
předložení aktu nebo písemnosti některým účastníkem řízení nebo třetí osobou.“
100
Například článek 5 Směrnice, shodně TRULI, Emmanuela. Will its provisions serve its goals? Directive
2014/104/EU on certain rules governing actions for damages for competition law infringements, Journal of
European Competition Law & Practice. 2016, vol 7., no. 4, s. 14. Dostupné také online zde:
https://doi.org/10.1093/jeclap/lpw028
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právu autonomní povahu a jeho průběh určuje rozhodčí tribunál v podstatě bez větších
omezení 101 a tedy může i zpřístupnění důkazů využít, pokud tak uzná za vhodné. 102 Otázkou
v takovém případě je pravomoc rozhodců udělovat sankce, a tedy vynucovat splnění
povinnosti vydat důkazy. Poměrně nekontroverzní a obecně přijímaná je především možnost
rozhodců vyvodit z nesplnění povinnosti pro stranu negativní závěry 103, sekundárně je zde
možnost promítnout nesplnění povinností do rozhodnutí o nákladech 104. Naopak převažující
mezinárodní praxe neumožňuje rozhodcům za porušení povinnosti v rámci řízení udělovat
stranám peněžité sankce. 105 Obecně v této otázce rozhodci, kteří nejsou součásti státních
mocenských orgánů, mají pochopitelně slabší postavení (těžko myslitelný je také jakýkoliv
výkon pomocí trestního práva apod.) a jejich možnosti ohledně vynucení plnění povinností
tak záleží především na jejich schopnosti vhodně používat nástroj negativních závěrů.
Druhým typem řízení, u kterého je sporná přímá použitelnost Směrnice, jsou žaloby na
určení. Směrnice se totiž přímo vztahuje pouze na případy náhrady škody, a tedy by se u
řízení o žalobách na určení na základě soutěžního práva neuplatnila. 106 Tento nepoměr
pravomocí soudu v rozhodování stejných věci, pouze s jiným žalobním požadavkem, se
nejeví do budoucna být ideální. Určovací žaloba je totiž v určitých situacích
nenahraditelná. 107 Pokud si vezmeme české prostředí, tak v případě, že strana tvrdí neplatnost
smlouvy pro rozpor s pravidly hospodářské soutěže, pak strana potřebuje určovací výrok o
neplatnosti smlouvy. V řízení, ve kterém se bude takového výroku strana domáhat, se však
Zákon (jako transpozice Směrnice) nepoužije a strana tedy nebude mít v něm obsažené
nástroje k dispozici. Podle Zákona se bude postupovat pouze, pokud strana bude požadovat
případnou náhradu škody způsobenou porušením soutěžního práva (bude muset tvrdit a
101

Limitován samozřejmě je vůlí stran, veřejným pořádkem a podobně, to nicméně nepatří do předmětu této
práce.
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Ve větším detailu MARGHITOLA, Reto. Document Production in International Arbitration. 1. vydání.
Kluwer Law International, 2015. ISBN 9789041151599.
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Ibid s. 179-180, nebo také ICC COMMISSION REPORT. Decisions on Costs in International Arbitration –
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online zde: https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2015/12/Decisions-on-Costs-in-InternationalArbitration.pdf ; body 80-82.
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Ibid s. 180-181, výjimkou je v tomto Francie, která tuto pravomoc rozhodcům dává.
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prokazovat, že smlouvou, která je v rozporu se soutěžním právem, ji vznikla škoda), v rámci
tohoto řízení o náhradě škody pak bude muset být neplatnost smlouvy řešena. Nicméně bude
řešena jen jako předběžná otázka a vyřešení této otázky se tedy nepromítne do samotného
výroku soudního rozhodnutí. V případném dalším řízení by musela být otázka řešena znovu a
nešlo by vyjít z předchozího rozhodnutí. 108 Možností by byla transpozice Směrnice na
všechny druhy soukromoprávních sporů ohledně porušení pravidel hospodářské soutěže, a
tedy použití i na určovací žaloby.
4.1.1.

Rozsah režimu Směrnice

Ohledně typu důkazů, kterých se zpřístupnění týká, mluví Směrnice o „relevantních
důkazech“ (shodně v české, anglické, francouzské a německé verzi 109), což působí
potenciálně velice široce (nějak k řízení může být relevantní skoro všechno).
Nicméně v rámci akademické diskuze se objevují opodstatněné názory, že tento jazyk je třeba
vykládat tím způsobem (i ve světle Staff Working Paper 110), že by důkazy měly být
relevantní pro prokázání tvrzení obsažených v žalobě. 111 Vzhledem k nejasnosti jazyku
Směrnice je však toto jeden z bodů, kde může hrozit rozdílný přístup v jednotlivých
členských státech, a to do značné míry ovlivněný domácí procesní kulturou.
Další podmínkou Směrnice je, aby se jednalo o prostředky „které mají pod svou kontrolou“
(myšleno pod kontrolou těch, vůči nimž povinnost zpřístupnění směřuje). Toto je na první
pohled pochopitelné a jasné pravidlo, nicméně jak to již bývá, v praxi nemusí být jeho
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Tedy alespoň pokud vyjdeme z textu o.s.ř.; judikatura v některých případech problematicky rozšiřuje
závaznost řešení předběžných otázek v rámci žalob na plnění i na pozdější řízení. Tento postup se neaplikuje
vždy a dopředu lze poměrně obtížně určit posouzení jakých předběžných otázek je závazné i pro další řízení,
tato judikatura je tak terčem poměrně oprávněné kritiky například v DVOŘÁK, Bohumil. Právní moc civilních
soudních rozhodnutí. 1. vydání. C. H. Beck, 2008. ISBN: 978-80-7400-095-9.
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Viz čl. 5 odst. 1 Směrnice, v angličtině „relevant evidence”, ve francouzštině „des preuves pertinentes” a v
němčině „relevanten Beweismitteln”
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aplikace vůbec jednoduchá. Hlavními problémy jsou tematicky otázky112: má matka
(myšlena mateřská společnost) kontrolu nad dokumenty, které mají její dceřiné společnosti?
Má zaměstnavatel kontrolu nad osobními dokumenty svých zaměstnanců? A co když
pro práci používají své osobní prostředky?
Otázku mateřských a dceřiných společností ve vztahu ke kritériu kontroly řešila například
anglická soudní praxe. 113 Tato praxe dovodila, že naplnění kritéria kontroly záleží na tom,
zda má matka skutečné vykonatelné právo na tento přístup, a tedy nestačí pouze hypotetická
možnost si o přístup požádat. 114 V případě, že toto právo již na základě předešlé dohody má,
pak jsou tyto prostředky pod její kontrolou. 115 Tyto otázky jsou důležité především
v situacích, kdy určitá dceřiná společnost je v jiné jurisdikci (především v situacích, kdy je
mimo Evropu). Možnost soudu nakázat zpřístupnění dokumentů pak je podstatně ztížena. Na
jednotlivá posouzení určitě bude mít zásadní vliv platné právo 116, sjednané smluvní režimy117
či korporační struktury.
Další otázka pak je, do jaké míry lze vycházet z praxe v oblasti veřejnoprávního vymáhání.
Komise například v rámci svých inspekcí zastává názor, že může procházet i osobní zařízení
zaměstnanců, pokud jsou používány pro pracovní účely. 118 Lze z tohoto vyvodit, že tyto jsou
pod kontrolou společnosti pro účely soukromoprávní litigace? Na jednu stranu, pokud má mít
toto právo úřad, pak ho má mít o to více soud (ve chvíli, když směřují k výkonu stejných
112

Ibid.
Anglické procesní právo obdobně jako Směrnice omezuje povinnost zpřístupnění na dokumenty pod
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http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/explanatory_note.pdf
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soutěžně-právních norem). Nicméně naopak lze tvrdit, že inspekce veřejnoprávního subjektu
je něco jiného než soukromoprávní zájmu strany sporu a soud v takové chvíli
k zaměstnancům musí případně přistupovat jako ke třetím osobám (což znamená více brát
v potaz jejich zájmy a poměřovat náklady, které pro ně zpřístupnění představuje 119).
4.1.2.

Nároky na povolení zpřístupnění dle Směrnice

Směrnice vyžaduje od „žalobců zdůvodnění obsahující přiměřeně dostupné skutečnosti
a důkazy, jež dostatečně podporují věrohodnost jejich nároku na náhradu škody.“ Tento
požadavek souvisí s principem přiměřenosti 120, který zmiňuje i odstavec 3 článku č. 5, stejně
jako recitál (16) 121.
Požadavek se do znění Směrnice dostal skrze Evropský parlament 122 a je v něm určitý
inherentní rozpor. Na jednu stranu totiž vyjadřuje relativní standard – tedy mluví o přiměřeně
dostupných skutečnostech a důkazech. Na straně druhé ale zmiňuje, že tyto musí být
dostatečné pro podporu věrohodnosti a tím tedy vnáší do hry objektivní měřítko. Pokud
strana nebude mít informace k dispozici skoro žádné (typicky u samostatných, tzv. standalone žalob; tedy žalob, které nenavazují na řízení úřadu), pak velice obecný popis
paralelního jednání obohacený informacemi o zvýšení cen může být dostatečný z hlediska
přiměřeně dostupných informací, ale bude nedostatečný z hlediska dostatečné podpory
věrohodnosti nároku.

119

Viz čl. 5 odst. 3 písm. b) a c) Směrnice
Principem, kterým je (nejen) celé právo EU protknuté viz článek 5 odst. 4 SEU, v soutěžním kontextu se
tento princip objevuje velice často v souvislosti s tresty (i když ne vždy odvolávání na něj bývá úspěšné) viz
například Rozsudek Soudu prvního stupně ve věci T-59/99 - Ventouris v Commission [2003]
ECLI:EU:T:2003:334
121
„Z požadavku na přiměřenost vyplývá, že zpřístupnění lze nařídit pouze tehdy, pokud žalobce na základě
obvykle dostupných skutečností věrohodně prokázal, že mu žalovaný způsobil škodu.“
122
EVROPSKÝ PARLAMENT. Stanovisko výboru pro právní záležitosti pro Hospodářský a měnový výbor k
návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody
podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie v oblasti
hospodářské soutěže [online]. (COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD)) [cit. 20.2.2018].
Dostupné online zde: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A72014-0089+0+DOC+XML+V0//cs
120
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Standard Směrnice se nicméně zdá být spíše mírný. 123 V tomto si lze všimnout, že slovní
znění je podobné IP Směrnici 124, která i v konzervativnějších zemích (co se vydávání důkazů
týče), jako je Německo 125, byla vykládána tak, že stačí pouhé prokázání určitého stupně
pravděpodobnosti porušení práva 126. Trochu problematické je české znění Směrnice, které
mluví o prokázání „věrohodnosti nároku“ zatímco cizí verze mluví o prokázání „možnosti
nároku“ (zde je znovu trochu problém, jak přesně přeložit standard „plausibility“). 127 Tedy
např. v anglické verzi se u Směrnice mluví o prokázání možnosti nároku, zatímco v IP
Směrnici o prokázání nároku, a tedy komparativně je standard u Směrnice nižší. K tomuto při
vycházení z českých verzí nedojdeme, nicméně měli bychom při výkladu brát v potaz i znění
jiných jazykových verzí 128 a standard pod Směrnicí by tak měl být spíše nižší než u IP
Směrnice.
Při řešení požadavků na prokázání nároku ve vztahu ke zpřístupnění dokumentů anglická
soudní praxe dobře shrnuje základní hodnoty, které musí být při rozhodování poměřovány.
Jak upozorňuje, tak na straně jedné je pochopitelné, že žalovaný má mít informaci o tom,
ohledně čeho se proti němu řízení vede (aby si mohl připravit vlastní procesní strategii,
instruoval znalce apod.), ale na stranu druhou nesmí být standard moc vysoký, aby nevedl
k nedostupnosti ochrany subjektivních práv. 129 Především v oblasti kartelů tak anglická
soudní praxe dochází spíše k mírným požadavkům, jelikož případy u tak skrývaného jednání
lze posuzovat až po provedení vydání dokumentů. 130
Další otázkou je, jaký standard musí naplnit žalovaný, aby mu bylo zpřístupnění dovoleno
vůči žalobci či třetím osobám. Čl. 5 odst. 1 je formulován tím způsobem, že skoro vede
k závěru, že žalovaný nemusí prokazovat nic. Nicméně rozumným analogickým výkladem a
123

Op. cit. WANGER-VON PAPP. Access to Evidence … (pozn. 111).
Článek 6 IP Směrnice: na žádost strany, která poskytla obvykle dostupné důkazní prostředky dostatečné na
podporu jejích tvrzení
125
V rámci českého procesního práva bohužel příliš judikatury ohledně otázek spojených s IP Směrnicí není.
126
Federální soudní dvůr, rozhodnutí z 1. srpna 2006, X ZR 114/03, BGHZ 169, 30
127
Viz anglická verze „ plausibility of its claim“; francouzské „la plausibilité de sa demande“; německé „die
Plausibilität seines Schadensersatzanspruchs“
128
Viz např. rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 6. října 1982 ve věci C-283/81 - CILFIT v Ministero
della Sanità ECLI:EU:C:1982:335
129
Nokia Corporation v AU Optronics Corporation [2012] EWHC 731 (Ch).
130
Cooper Tire & Rubber Company Europe Ltd & Ors v DOW Deutschland Inc & Ors [2010] EWCA Civ 864.
124
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s přihlédnutím k čl. 5 odst. 2 lze dojít k tomu, že pokud například chce zpřístupnit důkazy za
účelem prokázání přenesení navýšení cen dle čl. 13 Směrnice, pak musí prokázat určitou
pravděpodobnost toho, že toto nastalo a splnit další požadavky Směrnice, obdobně jako
žalobce.
Pokud je tento požadavek naplněn mohou být dle Směrnice zpřístupněny jak individuální
důkazy, tak i relevantní kategorie, které nicméně musí být co nejpřesněji a nejúžeji vymezeny
na základě přiměřeně dostupných skutečností. Směrnice v tomto demonstrativně uvádí, že
kategorie může být vymezena společnými charakteristikami, jako jsou povaha, předmět nebo
obsah dokumentů či jinými kritérii. 131 Tedy Směrnice příliš návodná není a dává značnou
míru prostoru pro uvážení národním soudům.
Trochu nejasné je zde opět, zda má být nějaká obecná objektivní hranice toho, jak musí být
kategorie specifikována, aby mohlo být zpřístupnění povoleno, anebo je třeba každou situaci
hodnotit individuálně a žádný obecný objektivní požadavek není. Ještě jednodušeji lze tento
problém vyjádřit otázkou; v případě, že žádné informace strana k dispozici nemá, bude stačit,
když prostředky prakticky nijak nespecifikuje? Staff Working Paper 132 v tomto uvádí, že
dostatečná například může být žádost dokumentů od účastníků kartelu z určitého období,
oblasti, týkající se určitého produktu a řešící cenovou strukturu. Tedy vlastně poměrně
minimální popis (produkt, oblast a období budou asi v litigaci často jasně dány), což trochu
protiřečí recitálu 23, kde návrh na zpřístupnění soutěžního spisu (tedy podstatně specifičtější
masa informací) je považován za nepřiměřený. 133
Možnost zpřístupnit kategorie důkazů (pod tím si lze představit například zpřístupnění všech
e-mailů z určitého období týkajících se určitého předmětu) je v tomto ohledu určitým
odklonem od typického kontinentálního přístupu, kde lze většinou žádat pouze dobře

131

Viz recitál (16) Směrnice.
Staff Working Paper, odst. 106
133
Toto se nicméně do Směrnice dostalo na popud Evropského parlamentu a je otázka, jestli spíš než na
konkrétnost, toto nemíří na ochranu veřejnoprávního vymáhání (jakkoliv recitál používá jazyk nespecifičnosti),
viz více v op. cit. WANGER-VON PAPP. Access to Evidence … (pozn. 111).
132
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specifikované individuální dokumenty. 134 Tento přístup je některými autory kritizován jako
přílišná změna právní kultury, která by neměla probíhat takto izolovaně pro jedno úzké
právní odvětví, ale měla by být součástí nějaké širší reflexe kontinentálního civilního
procesu. 135 Tomuto názoru lze dát obecně za pravdu (informační asymetrie v moderní době
nejsou problémem jen soutěžní litigace), nicméně dává smysl, že EU působí v těch oblastech,
kde má kompetenci, což (s ohledem na již zmíněný princip procesní autonomie) obecný
civilní proces členských států není. Bez zpřístupnění kategorií důkazů by navíc systém příliš
fungovat nemohl (v situaci informační asymetrie lze jen těžko specifikovat konkrétní
dokument), což se nakonec projevuje na tom, že zpřístupnění kategorií se objevuje i ve
zmíněných mezinárodních kompromisních řešeních. 136
Důležitým prvkem úpravy článku 5. je vysoký důraz na přiměřenost. Toto slovo se v článku
objevuje celkem čtyřikrát a odstavcem 3 je soudcům přímo nakázáno, aby zpřístupnění
omezili na to, co je přiměřené. Standard přiměřenosti je pak podstatně ovlivněn i tím, jestli
zpřístupnění směřuje vůči třetí osobám, či straně řízení. U třetích osob by měli soudci více
brát v potaz nákladnost zpřístupnění a důvěrnost dokumentů.
Tímto důrazem na přiměřenost se tedy dává veliký prostor soudům, které budou muset
finálně tyto neurčité termíny posoudit. Toto je ve vztahu k systémům řešící informační
asymetrii pochopitelné (nakonec i v americkém Discovery se přiměřenost stále více
prosazuje, viz výše) nicméně vyvolává to obavy v kontextu rozšířeného pocitu, že soudci
nejsou ohledně soutěžního práva ty nejpoučenější subjekty. 137

134

V kontinentálním civilním procesu bývá typickým úspěšným návrhem na zpřístupnění dokumentu situace,
kdy žalobce má nepodepsanou kopii smlouvy a potřebuje podepsanou, viz dobré srovnání kultur civilního
procesu v op. cit. MARGHITOLA. Marghitola. Document Production … (pozn. 102), s. 15.
135
PEYER, Sebastian. The Antitrust Damages Directive – much ado about nothing? MARQUIS, Mel a
CISOTTA, Roberto (ed.) Litigation and Arbitration in EU Competition Law. Edward Elgar Publishing, 2015, s.
39-40.
136
Viz například IBA Rules článek č.3; samozřejmě IBA Rules se zabývají mezinárodní obchodní arbitráží,
nicméně právě u ní bývá střet a hledání kompromisu mezi širokým Common law Discovery a prakticky
neexistující kontinentální úpravou typický. ALI/UNIDROIT Principles pak zpřístupnění dokumentů umožňují
také, viz princip č. 16.
137
JONES a SUFFRIN. EU Competition Law. 4. vydání (pozn. 12), s. 1188-1189.
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Uváděnou obavou u poměřování přiměřenosti je také, že národní soudci budou tíhnout
k posouzení případu ve světle své národní procesní kultury 138. Tedy soudci z kultur, kde se
vzájemné zpřístupňování neobjevuje, budou žádosti spíš zamítat a naopak. Nicméně, v tuto
chvíli se samozřejmě nedá tento závěr činit a až praxe ukáže, jak vstřícné soudnictví k tomuto
institutu bude. Navíc se nejedná o ekonomické soutěžní otázky, ale o věc vedení řízení a
dokazování, tedy oblast, ve které by soudci měli mít značné zkušenosti. Samozřejmě však
bude vhodné, když se vytvoří evropská aplikační praxe, která pomůže sporné otázky řešit
jednotně.
Jak již bylo zmíněno, Směrnice dává pravomoc nařídit zpřístupnění jak straně řízení, tak třetí
osobě. V těchto režimech zásadněji nerozlišuje, vyjma zmíněného většího důrazu na ochranu
třetích osob, co se nákladů a důvěrných materiálů týče. Komparativním pohledem bylo
historicky například v anglickém právu vydávání dokumentů možné jen od protistrany,
nicméně reformy z let 1998 toto změnily a povinnost vydání již lze směřovat i vůči třetím
osobám, jakkoliv se stále uplatní specifické podmínky. 139 Pro středoevropský proces je pak
typické, že ty nástroje, které k vydávání prostředků slouží lze použít i vůči třetím stranám. 140
Cesta Směrnice, která tuto možnost připouští vůči třetím stranám v podstatě za stejných
podmínek, je tak pochopitelná i v tomto komparativním pohledu. Především v dnešní době
komplikovaných korporačních struktur by nemožnost, jakkoliv zasahovat vůči třetím
osobám, mohla znamenat nefunkčnost systému. Na stranu druhou, je pochopitelně třeba vzít
v potaz, že třetích osob se řízení zpravidla netýká a neměly by jím tedy být zatěžovány nad
nezbytně nutnou míru. V tomto si například anglická soudní praxe všímá, že zpřístupnění od
třetích stran by mělo být až tou poslední možností, ke které se lze uchýlit jen pokud situaci
nelze řešit jinak. 141 Tento požadavek Směrnice stanovuje jen ohledně zpřístupnění

138

Op. cit. TRULI, Emmanuela. Will its provisions serve its goals… (pozn. 100).
Viz pravidlo 31.17 CPR
140
Viz např. 142 a 144 ZPO, pro český systém viz ediční povinnost v části 5.2.1.
141
Viz ANDREWS, Neil. The Modern Civil Process: Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in
England. Mohr Siebeck, 2008. ISBN: 9783161495328. S. 108 a v něm citovaný případ Mitsui and Co Ltd v
Nexen Petroleum UK Ltd [2005] EWHC 625 (Ch).
139
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dokumentů, jež jsou také ve spisu úřadu (tedy, že se má jednat o poslední prostředek). 142
Praxe tedy teprve ukáže, jakou ochranu budou soudy poskytovat i třetím stranám v rámci
poměřování přiměřenosti.
4.1.3.

Chráněné prostředky

Co se týče hranic zpřístupnění důkazu, ty uvádí Směrnice dvojí (a pak ještě stanovuje
ochranu dokumentům, které souvisejí s veřejnoprávním vymáháním soutěžního práva, viz
dále), a to jednak důvěrné dokumenty a jednak dokumenty chráněné profesní mlčenlivostí.
První hranice by neměla být nepřekonatelnou a soud by měl mít pravomoc nařídit
zpřístupnění i těchto důkazů (nakonec, jinak by funkčnost režimu byla značně omezena,
jelikož většina dokumentů relevantních například pro zakázanou dohodu důvěrné budou). V
recitálech 143se pak uvádí demonstrativní výčet opatření, která lze učinit, aby obchodní
tajemství a jiné důvěrné materiály byly přístupné pro potřeby litigace, nicméně aby tohoto
nešlo zneužít (například v konkurenčním boji).
Samotná opatření na ochranu důvěrných informací se inspirují v americkém systému, který
má s podobnými problémy větší zkušenosti 144, obvyklé ale bývají i v prostředí
mezinárodního řešení sporů 145. Uváděná opatření 146, tedy anonymizace (ve smyslu odstranění
citlivých údajů), omezení přístupu k důkazům jen na některé osoby (tedy například pouze na
právní zástupce) či použití experta, který bude s citlivými údaji pracovat, se v podstatě
shodují s nejtypičtější praxí v mezinárodní arbitráži. 147 To nicméně neznamená, že by nebyly
bez praktických problémů. Tak například řešení pomocí zpřístupnění důkazu pouze právnímu

142

Zajímavé je, že Staff Working Paper také počítal s tím, že nařizovat zpřístupnění bude možné třetím osobám,
jen pokud nebude možné postupovat jinak. Nadto také počítal s tím, že třetí osoby budou mít právo na plnou
náhradu nákladů vzniklých v souvislosti se zpřístupněním. Tyto ochranné nástroje se však do Směrnice
nedostaly.
143
Recitál (18)
144
Op. cit. TRULI, Emmanuela. Will its provisions serve its goals… (pozn. 100).
145
IBA Rules článek 9 odst. 4.
146
Vzhledem k tomu, že rozhodčí řízení je neveřejné standardně, není v něm relevantní další opatření, které
uvádí Směrnice, tedy vedení neveřejného jednání.
147
Op. cit. MARGHITOLA. Marghitola. Document Production … (pozn. 102), s. 94-97.
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zástupci počítá s tím, že právní zástupce tyto informace neprozradí klientovi, což minimálně
z pohledu druhé strany nemusí být tak jisté. 148
Ohledně druhé hranice, tedy profesní mlčenlivosti, uvádí Směrnice pouze stručně, že členské
státy mají zajistit, aby byla respektována. Vyvážení profesní povinnosti mlčenlivosti a
zpřístupnění důkazů tak Směrnice nijak nerozvíjí a toto vyvážení musí proběhnout na národní
úrovni (což je pochopitelné vzhledem k rozdílnosti úprav).
Obecně jsou pravidla ohledně důvěrnosti poměrně rozumným kompromisem, který následuje
vývoj judikatury a praxe týkající se přístupu k dokumentům Komise 149, který bude rozebrán
dále.
4.1.4.

Sankce

Směrnice také udává přijmout dostatečné sankce pro případy, kdy by ať již druhá strana či
třetí osoba důkazy nezpřístupnily, využily v nesouladu se Směrnicí či dokonce důkazy
zničily. 150 Směrnice stanoví, že tyto sankce by měly zahrnovat peněžité pokuty a možnost (u
protistrany) vyvodit z nezpřístupnění nepříznivé závěry.
Peněžní sankce jsou typickým nástrojem a nikoho asi příliš nepřekvapí. U negativních závěrů
(ang. Adverse inference) se však situace zdá být komplikovanější. Jedná se o nástroj, který je
pochopitelný a vychází z logického požadavku, aby strana nemohla profitovat z toho, že
zničila určité důkazy, které by pak v řízení nešlo použít. Přesto se tento nástroj setkává
s akademickou kritikou jak v USA 151, tak v prostředí mezinárodních arbitráží. 152 Je zde vidět
napětí mezi pohledem na negativní závěry jako na účinnou sankci za protiprávní jednání,
148

Ibid s. 96.
Tak například v rozsudku Tribunálu ze dne 20. března T-181/10 - Reagens v Commission [2014]
ECLI:EU:T:2014:139, byl odmítnut argument obchodních zájmů, jako důvodu pro nezpřístupnění určitých
dokumentů, s tím, že tyto dokumenty mohly být anonymizovány a jinak ochráněny.
150
Článek 8 Směrnice.
151
Například DALE, Nance. Adverse Inference About Adverse Inferences: Restructuring Juridical Roles for
Responding to Evidence Tampering by Parties to Litigation, Faculty Publications. 2010, Paper 63. Dostupné
také online zde:
https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1062&context=faculty_publications
152
GREENBERG, Simon a LAUTENSCHLAGER, Felix. Adverse Inferences in International Arbitral
Practice. ICC International Court of Arbitration Bulletin. 2011, vol. 22, No. 2, s. 43.
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(která navíc může být udělena přímo v řízení - místo vymáhání pokut, trestního stíhání a
dalších sankčních režimů) a pohledem na negativní závěry jako na určitý prvek formální
pravdy, který může vést k tomu, že strana, která nemůže z objektivních důvodů nějaký
dokument vydat, kvůli tomu svůj spor prohraje. Otázkou je k čemu z těchto extrémů se
jednotlivá právní úprava blíží více. Směrnice bližší úpravu nicméně nechává na národní
transpozici, a tak odpověď na tuto otázku je třeba hledat spíše tam.
4.2.

Směrnice a veřejnoprávní výkon soutěžního práva

Dalším zásadním bodem v řešení informační asymetrie je možnost přístupu do spisu
vedeného příslušným orgánem, případně k důkazům souvisejícím s veřejnoprávním šetřením.
Přístup do spisu je jednou z cest, jak se dostat k relevantním informacím, které jsou v držení
soutěžních autorit. Historicky žalobci měli prvně možnost snažit se dostat k dokumentům
Komise skrze Nařízení č. 1049/2001 153 k němuž v této oblasti existuje již poměrně početná
judikatura, která se nicméně ustálila 154 na relativně restriktivním přístupu, podle kterého je
přístup k dokumentům týkajících se soutěžního vyšetřování spíš velice omezený. 155
Druhou historickou možností byla cesta skrze národní soudy a národní proces, tu pak
podstatně ovlivnily soudní rozhodnutí ESD156 a právě tuto cestu ustanovení Směrnice do
značné míry pozmění (a to spíše omezí) 157, a to především omezením využití důkazů
souvisejících s veřejnoprávním výkonem.
Důkazy související s veřejnoprávním výkonem Směrnice rozděluje do třech kategorií na:

153

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A
RADY (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu,
Rady a Komise
154
Především s ohledem na Rozsudek Soudního dvora ve věci C-365/12 P - Commission v EnBW [2014]
ECLI:EU:C:2014:112
155
Ve větším detailu například PEYER, Sebastian. Access to competition authorities' files in private antitrust
litigation. Journal of Antitrust Enforcement. 2015, vol. 3, no. 1. Dostupné také online zde:
https://doi.org/10.1093/jaenfo/jnu012
156
Jde především o C-360/09 Pfleiderer [2011] ECLI:EU:C:2011:389 a C-536/11 Donau Chemie [2013]
ECLI:EU:C:2013:366, k jejich odrazu v judikatuře NSS viz dále.
157
Op. cit. PEYER. Access to competition authorities' files … (pozn. 155).
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a.) ty, co nemohou být zpřístupněny vůbec 158;
b.) ty, které nemohou být zpřístupněny do ukončení soutěžního řízení 159; a
c.) ostatní, které být zpřístupněny mohou. 160
Směrnice obecně v tomto ohledu akcentuje potřebu vyvažovat soukromé vymáhání škody se
zájmem na vymáhání veřejné. 161 Dobré je si povšimnout, že kategorie „dočasné
nepřípustnosti“ je poměrně dost široká a zdá se tedy, že nejspíš pokryje všechny pro žalobce
relevantní dokumenty ze spisu.
Otázkou, která přitáhla velikou pozornost v rámci akademické diskuze, je, že Směrnice není
zcela konzistentní s rozhodovací praxí ESD, především rozhodnutím Donau Chemie pokud
určitý druh dokumentů znepřístupňuje absolutně. Obdobný přístup (absolutní nepřístupnost
dokumentů programu schovívavosti) byla praxe v Rakousku, která v tomto rozhodnutí nebyla
shledána správnou. 162 Objevily se dokonce pochyby o souladu Směrnice s primárním
právem, když Donau Chemie stálo právě na tom, že primární právo (a v něm obsažený
princip efektivity) vyžaduje, aby ve výjimečných případech dokumenty programu
schovívavosti byly přístupné i soukromým žalobcům. 163 Některé komentáře upozorňují na to,
že i po přijetí Směrnice je možné mít k těmto dokumentům přístup skrze Nařízení č.
1049/2001, a tedy pokud se žalobci podaří překonat překážky postupu dle Nařízení, pak
mohou mít k těmto dokumentům přístup, a tedy Směrnice není v rozporu s primárním
právem. 164 Toto nicméně platí automaticky jen pro evropskou a ne nutně národní dimenzi,
158

Článek 6 odstavec č. 6 Směrnice, tedy návrhy na narovnání a prohlášení v rámci programu shovívavosti
Článek 6 odstavec č. 5 Směrnice, tedy 1. informace, které vypracovala fyzická nebo právnická osoba
výslovně pro řízení orgánu pro hospodářskou soutěž; 2. informace, které vyhotovily a stranám zaslaly příslušné
orgány pro hospodářskou soutěž během řízení před nimi vedených; a 3. návrhy na narovnání, které byly vzaty
zpět.
160
Článek 6 odstavec č. 9 Směrnice.
161
Přímo tak nakazuje v odstavci č. 4 článku 6 Směrnice.
162
Op. cit. PEYER. Access to competition authorities' files … (pozn. 155), s. 23.
163
Viz kritika a navržená alternativa v KERSTING, Christian. Removing the Tension Between Public and
Private Enforcement: Disclosure and Privileges for Successful Leniency Applicants. Journal of European
Competition Law & Practice. 2014, vol. 5, no. 1. Dostupné také online zde:
https://doi.org/10.1093/jeclap/lpt068
164
Směrnice v čl. 6 (2) přímo zmiňuje, že postupy dle Nařízení dotčeny nejsou; v detailu op. cit. WANGERVON PAPP. Access to Evidence … (pozn. 111).
159
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kde by důsledky Směrnice podle těchto komentářů mohly být ve výjimečných případech
v rozporu s primárním právem. 165
Když necháme stranou soulad s primárním právem, tak je třeba posoudit, zda je správné, že
návrhy na narovnání a prohlášení v rámci programu schovívavosti jsou zcela vyloučeny. Tato
otázka má řadu dimenzí, nicméně, nutné je vyjádřit se především ke dvěma – prvně, zda je to
žádoucí z pohledu politiky výkonu ochrany hospodářské soutěže a za druhé, zda je to
morálně (eticky) správné.
Co se týče pohledu z pozice zájmu na efektivní ochraně hospodářské soutěže, pak se zdá, že
správně to (minimálně ve vztahu k programu schovívavosti) je. 166 Účastníci kartelů mají
v rámci svého počínání dvě možnosti, buď pokračovat v kartelu a mít s tím spojený vyšší zisk
s rizikem pokuty, anebo se obrátit na program schovívavosti a přijít o vyšší zisk, nicméně
nemuset platit (či alespoň mít sníženou) pokutu. Pokud do této rovnice přidáme
soukromoprávní odpovědnost a s druhou možností (tedy s přiznáním se) spojíme praktickou
jistotu povinnosti platit soukromoprávní náhradu škody, tak druhá možnost je podstatně méně
atraktivní. Zda takto zjednodušený model skutečně funguje stejně v praxi, není zcela
jednoznačné, nicméně na základě empirických historických srovnání se spíš zdá, že ano.167
Tyto závěry ale neplatí stejně silně pro narovnání, kde nedochází k detekci nových kartelů,
ale účelem je spíše šetření prostředků orgánů.
Co se morálního hlediska týče, tak autor práce má za to, že tento režim není závadný. 168
Veřejná moc dostává svému morálnímu závazku k poškozeným tím, že jim poskytne
dostatečné prostředky, jak se náhrady domoci. Toto však nutně nezahrnuje plnou asistenci
orgánů výkonu veřejné moci se soukromými žalobci, jelikož oba tyto režimy fungují vedle
sebe a do určité míry nezávisle. Pokud má výkon veřejné moci k dispozici efektivní nástroje,
pomocí nichž dosahuje lepších výsledků vynucení norem, pak veřejné moci z tohoto neplyne
povinnost tyto své nástroje oslabit, aby poškození měli zajištěnou náhradu škody. Pokud jsou
165

Ibid.
Tento odstavec je zjednodušený argument z Ibid.
167
Ibid; přitom odkazuje především na americkou praxi se snížením odpovědnosti úspěšným žadatelům v rámci
programu schovívavosti.
168
Tento odstavec je subjektivním hodnocením autora práce.
166
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poškozeným poskytnuty dostatečné nástroje v rámci obecného procesu (jejichž zhodnocení je
předmětem této práce), pak je již jejich úlohou v rámci systému je efektivně využít a náhrady
dosáhnout – i bez závislosti na veřejném výkonu moci. 169
Tato analýza pochopitelně neříká, že se jedná o nejlepší možný systém, případně, že jiná
možnost nebyla 170, nicméně jedná se z pohledu autora práce o řešení pochopitelné (z pohledu
politiky veřejného výkonu soutěžního práva) a morálně samo o sobě nezávadné.
Směrnice dále obsahuje ustanovení, dle kterého mají členské státy zajistit, aby dokumenty ze
spisu veřejnoprávního orgánu byly použitelné jen žadatelem či jeho právními nástupci.171
Toto omezení se však dle jeho výslovného znění, zdá se, týká pouze žalob na náhradu škody,
a tedy u ostatních žalob (jako jsou žaloby na určení) by se neuplatnilo.
4.3.

Dílčí závěr

Směrnice přináší podstatné změny jak v rámci vydávání důkazů mezi stranami, tak v otázce
zpřístupnění důkazů ze spisu soutěžních úřadů. Zvolila však velice obecný jazyk, který
v hojné míře používá přiměřenosti o podobných vyvažovacích postupů. Tento obecný jazyk
je u předpisu, který se snaží harmonizovat procesní předpisy pochopitelný (těžko lze do
detailu myslet na každou možnou situaci, která v řízení nastane), nicméně dokud se nevytvoří
rozsáhlá aplikační praxe, tak se dá čekat značně odlišný postup (a to nejspíš i v rámci
jednotlivých členských států).
Prokázat nárok je dle Směrnice třeba přiměřeně dostupným skutečnostem, a na základě
přiměřeně dostupných skutečností musí být co nejpřesněji vymezena i kategorie důkazů.
S ohledem na znění jiných předpisů (především IP Směrnice) a na smysl a účel instrumentu
je třeba vykládat standard Směrnice jako spíše mírný. Ochranu ostatním oprávněným zájmům
pak může soud poskytnout v rámci poměřování přiměřenosti, v případě důvěrných informací

169

Obdobný ústupek se ve vztahu k těmto programům nakonec ukazuje i třeba v trestním právu a v koncepci
účinné lítosti – tam stát také dává účastníkům programů schovívavosti či narovnání výhodu, aby programy lépe
fungovaly.
170
Viz například návrh alternativy v op. cit. v KERSTING. Removing the Tension … (pozn. 163).
171
Článek 7 odstavec č. 3 Směrnice.

39

může využít různé nástroje, které Směrnice na ochranu obchodních tajemství obsahuje.
Aplikace těchto nástrojů a obecné vedení procesu vzájemného vydávání prostředků bude pro
řadu soudců spíše novinkou, bude tak vhodné, aby jim veřejná moc (ať již na úrovni
Evropské unie či vlád jednotlivých států) poskytla dostatečnou podporu.
Druhou zásadní otázkou Směrnice byla úprava vztahu soukromého a veřejného vymáhání
soutěžního práva. V něm Směrnice zvolila absolutní ochranu dokumentů souvisejících
s programy schovívavosti a narovnáním. Tato změna je ve světle rozhodovací praxe ESD
poměrně kontroverzní, nicméně autor má za to, že je (minimálně, co se programu
schovívavosti týče) rozumná. Směrnice tak poskytuje účinnější nástroje žalobcům, přičemž
však zároveň brání účinnost a funkčnost veřejnoprávního vymáhání.
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5. Řešení informačních asymetrií v českém právu
V rámci této kapitoly bude rozebráno české řešení informačních asymetrií v kontextu
transpozice Směrnice. Prvně práce uvede obecný kontext informační asymetrie v českém
civilním procesu. Hlavní cesty mimo nástroje obsažené ve Směrnici tvoří především ediční
povinnost, vysvětlovací povinnost žalované strany a přístup do spisu soutěžního orgánu na
základě právního zájmu či jiného vážného důvodu.
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Po rozebrání těchto obecných cest

práce rozebere transpozici nástrojů Směrnice v těchto otázkách.
5.1.

Informační asymetrie jako problém českého civilního procesu

Informační asymetrie je jedním z obecných a významných problémů českých civilních
sporů. 173

Do značné míry tento problém souvisí se statickou koncepcí abstraktního

důkazního břemene 174, která je typická pro civilní proces Střední Evropy. Ta (se
zjednodušením) znamená, že břemeno je mezi strany sporu rozvrženo zákonodárcem a
nepřelévá se při samotném řízení ze strany na stranu. 175 Základní pravidlo pro toto rozvržení
soudní praxe shrnuje následujícím způsobem: „důkazní břemeno ohledně určitých skutečností
leží na tom účastníku řízení, který z existence těchto skutečností vyvozuje pro sebe příznivé
právní důsledky“ 176. Pokud se tedy někdo domáhá náhrady škody, pak typicky bude muset
dokázat porušení povinnosti, škodu a příčinnou souvislost mezi porušením povinnosti a
škodou (když necháme stranou zavinění).

172

V tomto výčtu chybí ještě možnost žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., nicméně to je otázkou
poměrně komplikovanou na jejíž podrobnější rozebrání tu není prostor. Bude to možnost nicméně zajímavá
především ve chvíli, kdy je sám domnělý porušitel povinným subjektem dle zákona.
173
Viz MACUR, Josef. Kompenzace informačního deficitu procesní strany v civilním soudním sporu. Brno:
Masarykova Univerzita. S. 249-250
174
Pro teoretický základ lze doporučit MACUR, Josef. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Brno:
Masarykova univerzita, 1995.
175
Na rozdíl od konkrétního důkazního břemene, tedy břemene vedení důkazů (či ještě názorněji důkazu a
protidůkazu), které je i v České republice pochopitelně dynamické. Podle stavu konkrétního řízení osciluje mezi
stranami, které budou dalšími důkazy vyvracet již provedené důkazy apod., viz ibid.
176
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 1997 sp. zn. 2 Cdon 257/97.
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Z této základní poučky existuje řada výjimek, které mohou být dány logickou úvahou 177,
zákonem či soudní praxí. Typickým případem zákonné výjimky jsou vyvratitelné právní
domněnky178 či zákonné převrácení důkazního břemene 179. Je nicméně dobré si uvědomit, že
toto je stále součástí statické koncepce důkazního břemena, a tak vlastně nejde o převrácení
(které by naznačovalo dynamický proces, ke kterému dojde v určité chvíli), ale spíš o
rozvržení důkazního břemena. Tedy od začátku řízení je dokazování určité skutečnosti na
jedné ze stran sporu.
Se statickým důkazním břemenem je spojen další zdroj problémů s informační asymetrií,
kterým je koncepce míry důkazů. Tento problém spočívá v řešení otázky, jak vysoká jistota
musí v řízení být, aby měl určitou skutkovou okolnost soud za prokázanou. 180 Česká procesní
praxe často dochází k extrémně vysokému standardu, který musí být dosažen, aby věc byla
prokázána. Mluví se tak až o praktické jistotě, viz například: „V občanském soudním řízení se
při hodnocení dokazování z hlediska rozsahu zjišťovaných skutečností nevyžaduje zjištění
pravdy v absolutním významu, ale jedná se o vysokou pravděpodobnost rozhodujících
skutečností blížící se hranici praktické jistoty.“ 181 Takové závěry bývají kritizovány i ze
strany tradičnějších českých procesních teoretiků 182 a v určitých extrémních polohách bývají
považovány i za neústavní 183. V této otázce tak probíhá určité pnutí mezi Ústavním a
Nejvyšším soudem. Nicméně i pokud vyjdeme z „nižšího“ standardu, který prosazuje

177

Typickým protagonistou je tzv. negativní teorie (tedy neprokazování neexistence), která někdy bývá až příliš
široce využívána, viz SVOBODA, Karel. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009. ISBN: 978-807357-414-7, s. 29-31.
178
Např. ust. § 2911 o.z..
179
Tyto instrumenty jsou pro potřeby civilního procesu stejné, tedy vyvratitelnou právní domněnkou dojde
k převrácení důkazního břemene.
180
V této práci nebude rozebrána objektivní či subjektivní teorie míry důkazů a další relevantní teoretické
koncepce, pro jejich rozbor viz MACUR, Josef. Postmodernismus a zjišťování skutkového stavu v civilním
soudním řízení. Masarykova Univerzita v Brně, 2001.
181
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 1. 2014, sp. zn. 28 Cdo 3459/2013
182
LAVICKÝ, Petr. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním. Praha: Leges, 2017. ISBN:978-80-7502-203-5,
s. 34-36.
183
Viz nález Ústavního soudu ve věci sp. zn. I. ÚS 173/13, ze dne 20. 8. 2014: „Pokud je důkazní standard
požadovaný pro prokázání určité skutečnosti tvrzené žalobcem jako jednou stranou řízení zcela nepřiměřeně
vysoký, tak v důsledku je i důkazní břemeno kladené na tohoto účastníka řízení zjevně nepřiměřené a dochází k
porušení jeho práva na rovnost v řízení podle čl. 37 odst. 3 Listiny.“
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například Lavický, tak se pořád jedná o standard velice vysoký, podle kterého je požadováno,
aby soudce neměl o pravdivosti určitého skutkového tvrzení rozumné pochybnosti. 184
Tyto dva prvky základní architektury obecného českého civilního procesu jsou vůči stranám
postiženým informační asymetrií podstatně přísnější než například proces americký, který
vychází z dynamického důkazního břemene, podle nějž se po prokázání dostatečné
pravděpodobnosti skutkového tvrzení převrátí břemeno na stranu druhou. Tato přísnost vůči
straně stižené informační asymetrií by mohla být řešena robustním systémem procesních
nástrojů, které by umožnily znevýhodněné straně potřebné informace a důkazy získat. Tento
systém však v českém civilním procesu neexistuje, jak se ukáže po zběžném představení
těchto nástrojů.
5.2.

Prostředky českého civilního procesního práva k překonání informační

asymetrie
5.2.1.

Ediční povinnost

Z nástrojů, které upravuje výslovně o.s.ř. lze pro potřeby řešení informační asymetrie využít
především ediční povinnost. Ediční povinnost má určité styčné plochy s vydáváním
dokumentů, jak je upravené i ve Směrnici. Mechanika tohoto instrumentu funguje tak, že
soud má pravomoc přikázat subjektu, který má určitý důležitý dokument v dispozici, aby ho
vydal. U nás je ediční povinnost ve velice obecné rovině obsažena v § 129 odst. 2 a § 130
odst. 1 o.s.ř. Tato obecná úprava se nicméně pro potřeby praxe ukazuje být nedostatečná, což
nakonec potvrzuje i skutečnost, že pouze nedávno byl judikaturou potvrzen (poměrně
samozřejmý) závěr, že tuto povinnost lze uložit i účastníkovi řízení. 185

184

Op. cit. LAVICKÝ. Důkazní břemeno … (pozn. 182), s. 35-36.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2015 ve věci sp. zn. 29 Cdo 440/2013; judikát lze
pochopitelně jen přivítat, nicméně skutečnost, že tento závěr bývá považován za důležitý, ukazuje, že institut
ediční povinnosti je stále spíše výjimečným úkazem, viz CÍLEČEK, Filip; RUBAN, Radek. Nejvyšší soud
České republiky: Ediční povinnost účastníka řízení nezatíženého důkazním břemenem. Obchodněprávní revue.
2016, 6/2016, s. 166.
185
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Instrument tak nechává celou řadu otevřených otázek, například jak řešit důvěrnost
dokumentů, zda lze vyžádat kategorie dokumentů či jaký standard má být naplněn, aby byla
povinnost využita. Pokud komentářová literatura doporučuje v neřešených otázkách
postupovat podle pravidel pro svědeckou výpověď 186, pak toto se nejeví jako dostatečně
komplexní. Dokumenty a svědci jsou pochopitelně rozdílné věci s jinými problémy a jinými
možnostmi řešení (viz například obchodní tajemství v dokumentu a možnost jeho řešení
pomocí anonymizace, jak stanovuje Směrnice). Navíc bez určitého stanovení standardu a
procesu celého instrumentu zůstávají soudci a účastníci řízení v nejistotě. Například není
nijak řešeno, jak moc musí navrhovatel listiny specifikovat, jak bude probíhat vyřešení
případné námitky důvěrnosti listiny a podobně. Případný soudce si buď sám může vytvořit
komplexní procesní postup celého řízení (což by ale znamenalo velice pracný proces v němž
by soudce svým způsobem nahrazoval legislativu) anebo prostě ediční povinnost ve většině
případů neudělit (což se nezdá být neobvyklým řešením 187).
5.2.2.

Vysvětlovací povinnost a vyšetřovací důkaz

Právní teorie (nejen českého, ale obecně středoevropského) civilního procesu zná také pojmy
vysvětlovací povinnosti či vyšetřovacího důkazu. Tyto instrumenty jsou dovozovány pouze
právní teorií a případně uznány judikaturou, nemají tedy žádný konkrétní základ v psaném
právu (mimo obecných principů, jako je například rovnost stran, na kterých jsou postaveny).
Teoretici tyto instrumenty někdy spojují v jeden a berou vysvětlovací povinnost jako jeden
z druhů vyšetřovacího důkazu 188, případně je rozdělují a vysvětlovací povinnost je navázána
na břemeno tvrzení a vyšetřovací důkaz na důkazní břemeno 189.

Významným českým

teoretikem, který se problémy vyšetřovacího důkazu a vysvětlovací povinnosti zabýval, je
Josef Macur a práce tedy vyjde především z jeho děl.
186

SVOBODA a SMOLÍK a LEVÝ a ŠÍNOVÁ a kol. Občanský soudní řád. 2. vydání. C. H. Beck, 2017. ISBN:
978-80-7400-673-9, s. 552-553.
187
K tomuto bohužel není dostupná žádná statistika, nicméně malé množství judikatury problematiku řešící
autora vede k pocitu, že v praxi instrument příliš využívaný není. Komparativně u obdobného instrumentu
zakotveného v ZPO v Německu statistika uvádí, že třetina soudců instrument nikdy nepoužila a 60 % soudců ho
používá pouze výjimečně; viz op. cit. WANGER-VON PAPP. Access to Evidence … (pozn. 111), který vychází
z LG Ingolstadt, 22 March 2002, 4 O 1729/01, (2002) Neue Zeitschrift für Insolvenzrecht 390.
188
Viz např. op. cit. MACUR, Kompenzace informačního deficitu … (pozn. 173), s. 97.
189
Op. cit. SVOBODA, Dokazování (p. 177), s. 115-125.
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Pokud začneme s vysvětlovací povinností (ať už jako samostatným instrumentem či součástí
vyšetřovacího důkazu), tak Macur rozlišuje tři koncepce, a to:
a.) nepřípustnost vysvětlovací povinnosti,
b.) obecnou vysvětlovací povinnost, a
c.) speciální vysvětlovací povinnost. 190
Nepřípustnost vysvětlovací povinnosti je sama o sobě poměrně pochopitelná. Obecnou
vysvětlovací povinnost pojímá Macur jako jakousi obecně platnou povinnost strany v řízení
přispívat zjištění pravdy, a tedy i případně přispívat k úspěchu protistrany. Toto vidí za
rozporné s kontradiktorním charakterem civilního sporu a takto pojatá vysvětlovací povinnost
se podle něj objevuje jen v angloamerickém civilním procesu (myslí tím Discovery). 191 To je
samozřejmě trochu nepochopení angloamerického procesu, který naopak kontradiktornost
akcentuje v řadě věcí více než typický kontinentální (samotné Discovery je – vyjma nověji
zavedené

povinnosti

počátečního

vydání

dokumentů

(ang.

Initial

Disclosure)–

kontradiktorním procesem). Lze však souhlasit, že hodnota toho, že strana nemusí přispět
k úspěchu protistrany v něm není tak zásadně vnímána. Speciální vysvětlovací povinnost pak
spočívá v tom, že straně tato povinnost vznikne až ve chvíli, kdy má určité informace
k dispozici, které druhá strana nutně potřebuje, nicméně nemůže je nijak získat.
Jako speciální povinnost v podstatě pojímá vysvětlovací povinnost i česká soudní praxe.192
Sankcí za nesplnění povinnosti pak typicky bude vyvození pro porušující stranu negativního
závěru v rámci volného hodnocení důkazů. 193 Lze však souhlasit s názory objevujícími se
v rámci akademické diskuze, které tvrdí, že se jedná o instrument poněkud specifický, který

190

MACUR, Josef. Vysvětlovací povinnost strany nezatížené důkazním břemenem v civilním soudním řízení.
Právní rozhledy. 2000, č. 5/2000, s. 200.
191
Ibid.
192
Např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2015, sp. zn. 22 Cdo 1433/2015.
193
Zajímavé je usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 6. 12. 2006, sp. zn. 15 Co 483/2006, kde soud uzavřel,
že porušení vysvětlovací povinnosti může vést k odpovědnosti za škodu tím způsobenou.
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lze často využít pouze velice složitě. Bez důkazního prostředku lze totiž těžko ověřit, do jaké
míry jsou tvrzení strany pravdivé (a za popsané situace jiný subjekt informace nemá). 194
Vyšetřovací důkaz je tak pojem, o jehož obsahu nepanuje zcela shoda. Zjednodušeně jde o
případy, kdy určité tvrzení bude doplněno až na základě provedeného důkazu. Teorie
rozeznává různé podoby a požadavky na provedení vyšetřovacích důkazů, nicméně
s kontinentálním systémem bývá spojován požadavek, aby strana důkaz navrhující uvedla
tzv. „opěrné body“ pro svá tvrzení. 195 Takovými opěrnými body může být například
domněnka, že určitá osoba situaci viděla, a tedy, že o ní může v řízení svědčit. Opěrné body
se pak samy o sobě neprokazují, soudce je hodnotí na základě své životní a profesní
zkušenosti, na základě jejich konkrétnosti a podobných kritérií. 196 Pokud tyto opěrné body
vyhodnotí jako dostatečně pravděpodobné, pak důkaz provede a straně tedy umožní na
základě nekonkrétního návrhu zjištění relevantních skutečností. Za specifický případ
vyšetřovacího důkazu lze do určité míry považovat i zmíněnou ediční povinnost.
5.2.3.

Nahlížení do správního spisu

Další možností, jak si opatřit potřebné informace, je využít institutu nahlížení do spisu dle §
38 odst. 2 SŘ. Pro využití této možnosti je třeba splnit podmínku právního zájmu či jiného
vážného důvodu, které jsou nicméně pro případné soukromé žalobci vykládány poměrně
mírně. Tak právní zájem má osoba, která se na základě spisu bude rozhodovat, zda podat
žalobu, přičemž například obchodní tajemství má být chráněno, ale tato ochrana nemá vést
k znemožnění uplatnit právo na náhradu škody. 197 Právní zájem představuje i příprava
procesní obrany v probíhajícím řízení, přičemž nemusí jít jen o řízení o náhradu škody, ale i
jiná řízení. 198 Žadatel také nemá povinnost přesně specifikovat, jak jednotlivé části spisu
souvisejí s jeho věci, stačí rámcové označení dokumentů s odkazem na typ sporu, kvůli

194

Op. cit. SVOBODA, Dokazování (p. 177), s. 118-119.
MACUR, Josef. Vyšetřovací důkaz v civilním soudním řízení. Právní rozhledy. 2000, č. 2/2000, s. 46.
196
Ibid.
197
Rozsudek NSS ze 23. 1. 2014 čj. 1 Afs 87/2013 – 73, č. 331/2014 Sb. NSS, odst. 27-35, NSS v tomto
samozřejmě rozvíjí již výše zmiňovanou judikaturu ESD.
198
Rozsudek NSS ze dne 11. 08. 2015 čj. 6 As 43/2015 - 67, č. 1523/2015 Sb. NSS, odst. 17-27.
195
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kterému je potřebuje. 199 Obdobnou možnost má případný žalobce i ve chvíli, kdy je daná věc
už v rámci soudního přezkumu. 200
Tato možnost řešení informační asymetrie je nicméně s přijetím Zákona podstatně
pozměněna. Judikatura (ať už na české či evropské úrovni) v této otázce v důsledku Směrnice
a Zákona tedy nejspíš nebude dál stejným způsobem aplikovatelná. 201
5.3.

Transpozice nástrojů ze Směrnice

Zákon zpřístupnění důkazů transponoval ve hlavě III. dílu I. Vydal se cestou, kdy instrument
není rozdělen na případy, kdy se navrhovatel domáhá zpřístupnění důkazů od protistrany či
třetí osoby a na případy zpřístupnění dokumentů obsažených ve spisu úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže. Oba dva případy tak jsou obecně upraveny společně a pro dokumenty,
jež jsou zároveň ve spisu úřadu, Zákon stanoví určitá specifika. Výklad v této části bude tuto
strukturu reflektovat.
Nástroje ze Směrnice Zákon transponoval do dvoufázového řízení. 202 V první fázi tohoto
řízení dojde k posouzení návrhu a jeho povolení/zamítnutí a ve druhé pak k samotnému
výkonu. 203
Toto řízení může být zahájeno jak před začátkem řízení ve věci samé, tak i v průběhu tohoto
řízení. Směrnice nevyžadovala zvláštní druh řízení, které by předcházelo samotné žalobě o
náhradu škody, Zákon v tomto však vychází z logiky, že by poškozený měl mít možnost si

199

Rozsudek NSS ze dne 18. 11. 2015 čj. 6 As 42/2015 - 75, č. 2360/2015 Sb. NSS.
§ 45 odstavec č. 2 SŘS. Podle tohoto ustanovení pak není důvodem pro omezení nahlížení veřejný zájem, ale
pouze zájmy účastníků.
201
Na evropské úrovni tak uvádí např. op. cit. TRULI, Emmanuela. Will its provisions serve its goals… (pozn.
100).
202
Důvodová zpráva k zákonu č. 262/2017 Sb. o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské
soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže), k ustanovení §
10.
203
Důvodová zpráva, k ustanovení § 10.
200
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před samotným podáním žaloby zjistit relevantní skutečnosti. 204 V tomto je úprava logická a
v Evropě podobná úprava byla zvolena také například v Německu. 205
Možností podat návrh na zpřístupnění ještě před samotným řízením ve věci samé úprava také
částečně řeší problém spojený s vysokými nároky českého civilního procesu na žalobu. Ta
totiž musí obsahovat (kromě dalšího) vylíčení rozhodných skutečností, označení důkazů a
musí z ní být patrno, čeho se žalobce domáhá, 206 pokud náležitosti nesplňuje tak předseda
senátu stranu vyzve k opravě a případně žalobu odmítne 207. Tyto nároky lze těžko splnit
v situaci informační asymetrie, nicméně soudy i v takových chvílích žaloby odmítají. 208 Dát
tedy instrument zpřístupnění důkazů k dispozici i případným žalobcům před zahájením
samotného sporu se jeví jako vhodný způsob, jak dát „vstupenku do hry“ i žalobcům, kteří
nebudou schopni dostát nárokům na žalobu (druhou možností by bylo u tohoto specifického
řízení snížit nároky na žalobu, což by možná bylo praktičtější – zpřístupňování dokumentů by
se vždy řešilo v rámci samotného řízení –v rámci českého civilního procesu ale nejspíš ještě
kontroverznější).
5.3.1.

Rozsah zpřístupnění dle Zákona

Zákon mluví o tom, že mohou být zpřístupněny „písemnosti nebo jiné prostředky, kterými lze
zjistit stav věci“ 209. Tím trochu podrobněji specifikuje rozsah důkazů, které mohou být
zpřístupněny oproti jazyku Směrnice (viz výše) a reflektuje i již zmíněný Staff Working
Paper. Nicméně otázkou bude, jak se ze strany soudu vypořádat s námitkou, že důkazem sice
nelze zjistit stav věci, ale je relevantní například proto, že lze skrze něj dospět k důkazu,
kterým stav zjistit lze či znevěrohodní důkaz podaný druhou stranou. Zde se pak dostaneme

204

Ibid, k ustanovení § 10.
KERSTING, Christian. Transposition of the Antitrust Damages Directive into German Law [online],
červenec 2017. Má být publikováno jako součást: Rodger, Ferro and Marcos (ed.), The EU Antitrust Damages
Directive: Transposition in the Member States (Oxford University Press, má být publikováno v listopadu 2018)
[cit. 2. 3.2018]. Online dostupné zde: https://ssrn.com/abstract=2998586
206
Viz § 79 odst. 1 o.s.ř.
207
Viz § 43 o.s.ř.
208
Op. cit. SVOBODA, Dokazování (p. 177), s. 101-106.
209
Viz § 10 odst. 1 písm. a) Zákona
205
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zpátky k diskuzi ohledně nároků principů efektivity na straně jedné a na straně druhé
zabránění zneužití instrumentu k lovení důkazů.
Zákon kopíruje Směrnici v tom, že další podmínkou je, aby osoby, vůči nimž zpřístupnění
směruje, měly prostředky pod kontrolou. Přidává k tomu jakýsi další nástroj vůči osobám, jež
prostředky pod kontrolou měly, ale již nemají, který spočívá v tom, že mají sdělit, kde se
nacházejí. Toto naráží na obecnější problémy diskuze ohledně toho, co to znamená kontrola
(viz výše pro výklad ohledně Směrnice). U Zákonem přidaného nástroje dle autora práce
nicméně spíše hrozí zneužití stranou, která sdělí, že prostředek již pod kontrolou nemá a kde
se teď nachází neví; pod zněním Směrnice by tato obrana nemusela být úspěšná, protože
prostředky by stále mohly být považovány pod kontrolou strany. 210
Zákon navíc přidává vyvratitelnou právní domněnku, že osoba měla kontrolu také tehdy,
pokud mohla pořídit výpis, opis nebo kopií či se s dokumentem seznámit. Důvodová
zpráva 211 nerozvádí, proč toto bylo do Zákona přidáno. Co se týče hodnocení této úpravy ze
strany autora práce, tak na jednu stranu je dobré, že toto zabrání zvlášť restriktivnímu pojetí
kontroly. Na stranu druhou to, že má osoba možnost do dokumentu nahlížet a činit kopie by
se nejspíš kvalifikovalo samo o sobě jako kontrola a je tedy otázka, zda tato domněnka není
spíše důvodem pro jiný výklad slova kontrola než jako jakákoliv možná dispozice
s prostředky (je zde tedy místo pro argument, že Zákon kontrolou myslí nějaký
kvalifikovanější stav, například vlastnictví či dlouhodobou držbu dokumentu; takový
argument by ale nejspíš byl v rozporu se Směrnicí). Možná tedy mohlo být vhodnější tyto
prvky kontroly dát do (absentující) definice kontroly.

210

Viz například anglická soudní praxe, kde v Ardila Investments NV v ENRC NV v Zamin Ferrous Ltd [2015]
EWHC 3761 (Comm), soud řekl, že jeden z případů, kdy má mateřská společnost kontrolu nad dokumenty
svých dceřiných společností je, když je zde důkaz, že v minulosti k nim přístup měla.
211
VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 262/2017 Sb. o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o
změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně
hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže).
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5.3.2.

Nároky na zpřístupnění

Zákon obdobně jako Směrnice požaduje pro úspěšné zpřístupnění důkazu od žalobce
prokázání věrohodnosti svého nároku, a tedy vychází ze znění české verze. Pro potenciální
žalobce je nicméně dobrou zprávou jazyk ustanovení, který pro standard prokázání používá
termín osvědčení, tedy stačí, aby se skutečnosti jevily jako pravděpodobné. 212 Otázka
nicméně je, jak budou soudy, které jsou zvyklé na to, že každý musí svá tvrzení sám
prokázat 213, shovívavé ve výkladu toho, co je pro žalobce dostupná skutečnost a jaký má tedy
být pro případné žalobce standard určitosti.
V rámci eurokonformního výkladu lze stranami argumentovat na obě strany (Směrnice chtěla
na jednu stranu předejít „lovení“ důkazů a na stranu druhou chtěla zajistit efektivní nástroj
pro poškozené a vyřešit informační asymetrie mezi stranami). Nejsprávnější přístup tak na
základě Zákona a Směrnice musí vycházet z onoho komplikovaného zkoumání přiměřenosti,
tedy chtít jinou míru důkazů v různých řízeních podle konkrétní situace. Přesto se však dá
očekávat, že určitý objektivní minimální standard důkazu, že zde nárok je, budou soudy
vyžadovat.
Zákon dává v souladu se Směrnicí právo na požadování zpřístupnění i žalovanému (v
případě, že je návrh podaný před řízením tak teprve potenciálnímu žalovanému). Doplnil, že
taková osoba musí osvědčit, že je zpřístupnění třeba k úspěchu ve věci samé. Některé
transpozice v tomto šly ještě dál a například Slovinská úprava přesně stanovuje zrcadlové
podmínky pro jednotlivé kroky, tedy u žalovaného, že musí prokázat vzhledem k okolnostem
dostatečně neexistenci nároku žalobce (či existenci v nižší výši) a důkazy musí být relevantní
pro prokázání neexistence. 214 Německá verze pak zpřístupnění důkazů dává potenciálním
žalovaným k dispozici, i když podají určovací žalobu, že takový nárok poškozený nemá.215

212

DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád I, II, 1.vydání, 2009, C. H. Beck, s. 435
– 441; explicitně vyjádření pravidla, že osvědčení znamená prokázat pravděpodobnost v o.s.ř. není, ve věcném
záměru c.ř.s. je napřímo vyjádřeno v ustanovení 193.
213
Například Lavický, Petr. Důkazní břemeno a dokazování výše nároku. Právní fórum, 2012, č. 11.
214
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence, 62.a člen, dostupné online zde:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5071#
215
Op. cit. KERSTING, Christian. Transposition of the Antitrust … (pozn. 205).
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Potenciál pro zneužití tohoto instrumentu k zdržovacím taktikám má vyvážit to, že bude
muset škůdce přiznat porušení soutěžního práva - nicméně toto pro něj asi v případě
navazujících žalob problém nebude. 216
Co se týče specifikace požadovaných dokumentů, tak Zákon mluví o vymezení jednotlivém
či souborném skrze společné vlastnosti. Zvlášť návodný Zákon tedy není, nicméně alespoň
důvodová zpráva s odkazem na recitály Směrnice mluví o popisu skrze předmět, obsah,
povahu či dobu vydání. 217 V § 10 odst. 3 k tomu Zákon doplňuje, že navrhovatel musí
dokumenty označit co nejpřesněji, jak to odpovídá dostupným zkušenostem (tedy znovu se
objevuje relativní standard Směrnice, viz výše). Zajímavé je, že třeba v Bulharsku
zpřístupnění kategorie důkazů zákon transponující Směrnici vůbec nezmiňuje (přes její
poměrně jasný jazyk), a tedy panují obavy, zda soudce tuto pravomoc v řízení má. 218 V tomto
ohledu by snad česká transpozice nejasnosti vzbuzovat neměla (jakkoliv se dá čekat rozdílný
přístup k tomu, jak široká kategorie to může být apod.).
5.3.3.

Náklady a pojistky

Zákon se, jako jeden ze způsobů, jak předejít zneužití instrumentu zpřístupnění důkazů,
rozhodl využít systém jistot, jak fungují například u předběžných opatření. 219 Částku
minimální jistoty nicméně stanovil na dvojnásobek té vyšší částky na předběžné opatření, a
tedy na sto tisíc korun českých (což je také maximální částka jistoty ve věcech zajištění
důkazního prostředku u duševního vlastnictví).
V obecné rovině lze skutečnost, že zákonodárce do celého systému vnesl povinnost uhradit
náklady s vydáváním důkazů, jen ocenit. V rámci odborné diskuze se to považuje za vhodný
prostředek k zabránění zbytečně širokému vydávání důkazů, jelikož se vydání důkazů
umožní, jen jeho náklady leží na žalobci a ten má tak důvod instrument nezneužívat (tzv.

216

Ibid; viz také znění § 33g GWB, dostupné online zde: https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/index.html
Důvodová zpráva k Zákonu k § 10.
218
PETROV, Anton. Implementation of the EU Damages Directive in Bulgaria [online]. Zpráva pro druhou
mezinárodní konferenci o harmonizaci soukromoprávního vymáhání soutěžního práva, 2018 [cit. 12.3.2018].
Dostupné online z: SSRN: https://ssrn.com/abstract=3126799
219
Viz § 75b o.s.ř. a § 78d o.s.ř.
217
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internalizace nákladů viz výše). Internalizace nákladů je v rámci české civilního procesu
řešena také obecně, jelikož Česká republika vychází z tzv. evropského pravidla 220 a tedy
strana, která spor vyhraje má právo na náhradu přiměřených nákladů řízení. 221 Toto by samo
o sobě mělo snížit motivaci strany nepřiměřeně navyšovat náklady řízení (ze strachu
z případné prohry řízení). Nicméně jistota (nebo nějaký jiný druh zálohy) je vhodnější než ex
post udělení kompenzace ve finálním rozsudku (v podobě přiznání nákladů řízení), jelikož
v době skončení řízení (což může být i o řadu let později) se může stát, že žalobce nebude mít
žádný majetek a oprávněný svůj nárok z nákladů nevymůže. 222
I tak je zde však prostor pro pár kritických poznámek. Předně, částky autorovi práce příliš
smysl nedávají. Předběžné opatření, kterým může být uložena povinnost způsobující straně
nedozírnou škodu, začíná na padesáti tisících korun českých, ale pokud bude strana řízení
chtít v rámci litigace dle Zákona vydat jediný dokument, tak bude muset složit sto tisíc korun
českých. Zdál by se tedy vhodnější trochu více promyšlený systém, kde by se záloha
stanovila třeba podle počtu stránek vydávaných dokumentů či nějak obecněji podle rozsahu
zpřístupnění. Nicméně Zákon dává tradičně soudu možnost vyměřit jistotu vyšší, a tak aspoň
v tomto je systém flexibilnější (jakkoliv bez pevně daného systému se pak mohou množit
spory o to, jak velká jistota je vlastně na místě).
Otázka je také jestli tuto povinnost implicitně dát všem navrhovatelům za každé situace. 223
Například transpozice v Německu vychází z toho, že osoba dokumenty vydávající může
požadovat náhradu svých skutečných nákladů s tím spojených. 224 Soud pak bude
přezkoumávat důvodnost nákladů a ve smyslu Směrnice by měl vzít v potaz, zda se tím
neztíží možnost domoci se náhrady škody.

220

Pro popis a odlišení od amerického pravidla, viz op. cit. EISENBERG a MILLER. The English Versus the
American … (pozn. 56).
221
Viz obecné pravidlo v § 142 odst. (1) o.s.ř.
222
S náklady řízení pak v § 32 Zákon pracuje také jako se sankcí.
223
Důvodová zpráva přitom sama zmiňuje, že by doplatek jistoty neměl poškozeným domáhání se náhrady
škody nepřiměřeně ztížit; ve stejnou chvíli však uvádí, že povinnost zaplatil jistotu vzniká vždy.
224
Viz § 33g odst. 7 GWB, například op. cit. KERSTING, Christian. Transposition of the Antitrust … (pozn.
205) vyjadřuje názor, že je otázka, jestli takováto úprava je v souladu se Směrnicí, která vychází z toho, že
náklady nese povinný.
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5.3.4.

Chráněné prostředky

Zákon přejal komplexní úpravu ochrany obchodního a jiného tajemství ze Směrnice, což je
jistě vhodný postup. 225 Přímo Zákon zmiňuje jen zpřístupnění omezenému okruhu osob
(confidentiality ring) a určení osoby (experta), který dokumenty projde a vypracuje výpis. 226
Zákon znovu pracuje s náklady na tato opatření, když stanoví, že tato uloží soud navrhovateli
nahradit. 227 Ochranu tajemství pak Zákon zabezpečuje i tím, že stanovuje navrhovateli a
osobám zpřístupnění se účastnícím povinnost mlčenlivosti a že v případě porušení povinností
chránit tajemství může soud rozhodnout o nepřípustnosti důkazů, kterých se porušení týkalo.
Určitou nedořešenou otázkou je pak stále postavení a charakter advokátní mlčenlivosti. Ta je
v české právní kultuře koncipována jako jednostranná povinnost (a výsada) advokáta, a tedy
se nijak nevztahuje k informacím samotným. V § 21 zákona č. 85/1996 o advokacii je tak
stipulována povinnost advokáta zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech o nichž se
dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb, přičemž tento pojem bývá vykládán
extenzivně. 228 Zahrnuje tak nejen informace, které advokátovi sdělil klient v rámci
poskytování právních služeb, ale i informace jakkoliv s tímto poskytováním související, a to i
ve chvíli když se stanou veřejně známé. 229 Je tedy poměrně jasné, že v režimu zpřístupnění
důkazů dle Zákona nepůjde kvůli § 14 odst. 4 tuto povinnost udělit advokátovi strany (ve
většině případů). Nicméně situace není tak jednoznačná ve chvíli, když tato povinnost bude
udělena straně, ale bude se jednat o dokumenty z komunikace mezi advokátem a klientem
(které u sebe bude mít klient). Tyto dokumenty dle českého práva pak nejspíš chráněny
nebudou.

225

Komparativně znovu například bulharská transpozice toto přímo neuvádí a takový přístup může soudům
působit další těžkosti, viz op. cit. PETROV, Anton. Implementation of the EU Damages Directive in Bulgaria
(pozn. 217).
226
Viz § 17 Zákona, tedy neuvádí anonymizaci, kterou však přímo uvádí důvodová zpráva jako prostředek pod
§ 17 odst. 1 písm. c) a která u řady dokumentů může být (díky nižším nákladům než na experta) vhodná.
Neveřejné řízení, jako další prostředek Směrnice, pak je obsaženo přímo v § 116 o.s.ř.
227
Viz § 17 odst. 3, nicméně důvodová zpráva přímo uvádí, že navrhovateli mohou být nahrazeny v rámci
nákladů řízení či jako náklad spojený s uplatněním pohledávky.
228
SVEJKOVSKÝ, Jaroslav a MACKOVÁ, Alena a VÝCHOPEN, Martin a kol. Advokátní právo. 1. vydání.
C.H. Beck, 2017. ISBN: 978-80-7400-659-3, s. 186-187.
229
Ibid, s. 187.
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5.3.5.

Proces a rozhodnutí o zpřístupnění

Ohledně úpravy procesu, v rámci kterého může být zpřístupnění nakázáno, se český
zákonodárce nenechal zmást 230 ne zcela vhodným překladem čl. 5 odst. 7 Směrnice. Česká
verze Směrnice totiž mluví o právu osoby, vůči níž má povinnost zpřístupnění směřovat, být
vyslechnut. Místo toho však zákonodárce správně identifikoval, že se jedná o právo být
slyšen v širším smyslu 231 a typicky tedy postačí písemné vyjádření. V souladu s českým
procesním právem 232 bude tedy i dle Zákona potřeba nařídit jednání jen pokud ve věci nelze
rozhodnout jen na základě písemných podkladů (tedy například v situaci, kdy bude třeba
vyslechnout svědka). To je rozumná úprava, které nelze příliš vytknout. Do budoucna lze
ještě uvažovat o přeměnění tohoto procesu v určité formulářové řízení, kde by návrhy a
námitky proti nim musely být podány na určitém formuláři (často se používá tabulka 233).
Výhodou by bylo zabránění irelevantním dlouhým vyjádřením, které jen zvyšují náklady
celého procesu.
V samotném rozhodnutí se pak znovu objevuje poměřování protichůdných zájmů, a to při
určení v jaké rozsahu mají být důkazy zpřístupněny. Vůči tomuto poměřování pochopitelně
platí stejné kritické poznámky jako u Směrnice, tedy každý takový provedený test bude
značně subjektivní (aspoň do té doby, než se objeví sjednocující judikatura). Otázkou je, zda
je zde potřeba významně zvažovat náklady na zpřístupnění, vzhledem k tomu, že mu musí
předcházet složení zálohy, které by mělo zabránit zbytečně širokým žádostem 234 (tedy
internalizovat náklady, viz výše). Stále hrozí náklady zastoupení mezi klientem a advokátem,
tedy je zde nějaký prostor pro argument, že je stále třeba bránit nepřiměřenému narůstání
230

Skutečnost, že se vyšlo z jiných jazykových verzí přímo zmiňuje důvodová zpráva.
Viz ang. verze Směrnice: „that those from whom disclosure is sought are provided with an opportunity to be
heard before a national court orders disclosure“,
232
Viz např. § 122 o.s.ř. a § 115a o.s.ř., podle kterých se dokazuje v rámci jednání a bez jednání lze rozhodnout
jen pokud lze rozhodnout na základě listinných důkazů a účastníci s tím souhlasí.
233
Viz například Redfern Schedule používaný v mezinárodních arbitrážích; jedná se o jednoduchou tabulku, kde
je místo pro všechny relevantní údaje, pro ukázku např. zde forma používaná v rámci Mezinárodního střediska
pro řešení sporů z investic https://icsid.worldbank.org/en/Documents/process/Redfern.doc
234
Obecně v Evropě bývá potřeba zvažování nákladů uváděna jako méně palčivá, kvůli tomu, že tradičně je
hradí strana, která řízení prohrála. Nicméně u klasického udělení nákladů je problém, že dopředu není jasné, kdo
prohraje, a tedy zcela problémy externalizace neřeší. Hrazení nákladů dopředu tak, jak je v Zákoně, je v tomto
efektivnější; viz pro obecnou diskuze ve vztahu k evropskému a americkému pravidlo o nákladech a Směrnici
op. cit. WANGER-VON PAPP. Access to Evidence … (pozn. 111).
231
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nákladů (a obecně jde asi o vyjádření toho, že by se vydávání důkazů nemělo stát lovením
důkazů). Je však otázkou, jak moc má soud v rámci posuzování proporcionality bránit stranu
před jejím vlastním právním zastoupením.
Co se týče obrany proti usnesení povinnosti zpřístupnění důkazů, tak Zákon přímo
nezmiňuje, jestli je odvolání přípustné. Nicméně důvodová zpráva s odvoláním počítá 235 a
vzhledem k tomu, že je jím uložena závažná povinnost, tak z úpravy v o.s.ř. dojdeme nejspíš
k závěru, že odvolání přípustné bude. 236 Nepůjde tedy o rozhodnutí, jímž se upravuje vedení
řízení. 237
Po tom, co usnesení, které ukládá povinnost důkazy zpřístupnit, nabude právní moci, tak soud
dle § 19 Zákona postupuje ex offo, aby byla tato povinnost splněna, případně aby bylo
postiženo její nesplnění.
5.3.6.

Sankce

Zákon je třeba ocenit za zpracování sankcí. Jedná se o skutečně komplexní zpracování, které
využívá nástrojů Směrnice a převádí je do účinných nástrojů; zdá, že i v rámci regionu se
jedná o jednu z nejzdařilejších transpozic. 238 Nemá smysl přepisovat ustanovení Zákona,
nicméně je třeba vyzdvihnout, že počítá s možností trestat povinného i dle jeho obratu a dle
obratu celého soutěžitele 239, přičemž k zaplacení mohou být povinni všichni, kdo jsou
součástí soutěžitele. K těmto peněžitým sankcím (a nezávisle na nich) pak Zákon v souladu
se Směrnicí přidává možnost vyvodit z porušení povinností negativní závěr (tedy mít za
prokázané to, co měly prokázat důkazy, které nemohly být provedeny). 240 Negativní závěry
pojímá Zákon automaticky, tedy pokud zde není vážný důvod pro porušení povinnosti, tak
235

Viz její výklad k § 15 Zákona.
Odvolání vyloučené pochopitelně není výslovně, jediné pod co by rozhodnutí mohlo být podřazeno je
usnesení, které upravuje vedení řízení (a proti kterému není přípustné odvolání) dle § 202 odst. 1 písm. (a).
237
Shodně viz SVOBODA, Karel. K „lovení důkazů“ ve sporech o ochranu hospodářské soutěže.
Obchodněprávní revue. 2015, č. 6/2015, s. 161.
238
DRUVIETE, Inese a JERNEVA, Jūlija a RAVINDRAN, Aravamudhan. Disclosure of Evidence in Central
and Eastern European Countries in Light of the Implementation of the Damages Directive. Yearbook of
Antitrust and Regulatory Studies. 2017, vol. 10 (15), s. 218.
239
Viz § 20 odst. 1 a 2 Zákona.
240
Viz § 28 odst. 1 Zákona.
236

55

mají být vyvozeny. Toto se tedy blíží formálnímu pojetí pravdy spíše než hodnocení v rámci
volného hodnocení důkazů (a to přesto, že dosavadní judikatura negativní závěry brala jako
součást volného hodnocení 241)
Zákon (stejně jako Směrnice) více nerozvádí problematiku zničení důkazů. Tato situace se
nepochybně kvalifikuje dle § 20 odst. 1 Zákona za protiprávní čin, nicméně není zcela jasné,
od jaké chvíle. Nejspíš lze teleologicky a logicky dovodit, že minimálně od začátku řízení o
povinnosti zpřístupnit již bude zničení protiprávní. Je zde však nějaká povinnost dokumenty
uchovávat i předtím (a tedy neskartovat, pokud je možnost litigace ve vzduchu)?
Komparativně je v USA standard formulován tak, že strana má povinnost důkazy uchovat,
pokud má informaci, že důkazy jsou relevantní pro litigaci, nebo pokud strana měla vědět, že
důkazy mohou být relevantní pro budoucí litigaci. 242 V praxi není vždy jasné, kdy tato chvíle
nastává. Soudy tak například dovodily, že pouhý dopis vznášející nárok bez zmínění litigace
pro toto dostatečný není 243, ale naopak pokud litigaci zmiňuje, tak již povinnost důkazy
uchovat způsobuje 244. V Německu může také nést strana negativní důsledky zničení důkazu, i
když k němu došlo před litigací. 245 Naopak anglické soudy takovou obecnou povinnost před
řízením samotným neshledávají. Negativní závěry tak lze ze skutečnosti, že důkazy byly před
litigací zničeny, vyvodit jen pokud je zde jasný důkaz o úmyslném zničení z důvodu
litigace. 246
Autor práce se domnívá, že nižší anglický standard je vhodnější k následování i v našem
právním prostředí. Je zde řada legitimních důvodů proč dokumenty pravidelně skartovat
(například z důvodu režimu ochrany osobních údajů). Do chvíle, než začne samotné řízení,
pak není vůbec jasné, jaký spor může vyvstat a jaké dokumenty k němu bude potřeba.
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Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2015 ve věci sp. zn. 29 Cdo 440/2013.
Viz jeden ze Zubulake případů; Zubulake v. UBS Warburg LLC, 220 F.R.D. 212, 216 (S.D.N.Y. 2003)
(nazývaný “Zubulake IV”)
243
Cache La Poudre Feeds, LLC v. Land O'Lakes, Inc., 244 F.R.D. 614, 621 (D. Colo. 2007).
244
Washington Alder LLC v. Weyerhaeuser Co., 2004 WL 4076674 (D.Or. 2004).
245
Rozsudek Federálního soudního dvora ze dne 23. listopadu 2005 ve věci VIII ZR 43/05; také op. cit.
WANGER-VON PAPP. Access to Evidence … (pozn. 111).
246
Earles v Barclays Bank Plc [2009] EWHC 2500 (Mercantile) (8. říjen 2009); také op. cit. WANGER-VON
PAPP. Access to Evidence … (pozn. 111).
242
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V takové chvíli vyčítat straně, že toto nevěděla a dokumenty zničila, by bylo příliš přísné. Na
stranu druhou, pokud strana obdrží například předžalobní výzvu k plnění a v tu chvíli bez
legitimního důvodu zničí relevantní důkazy pro toto budoucí řízení, pak takové jednání již dle
autora práce může značit zlý úmysl a může to být straně přičteno k tíži. 247
5.3.7.

Zpřístupnění dokumentů ve spisu úřadu

Zákon také shodně se Směrnicí zakotvil tři kategorie chráněnosti určitých dokumentů ve
vztahu k veřejnoprávnímu vymáhání, a tedy dokumenty v rámci programu shovívavosti a
dokumenty související s narovnáním nemohou být zpřístupněny vůbec. Ke komentáři k těmto
lze odkázat na řešení problematiky ve vztahu ke Směrnici. Zákon v souladu se Směrnicí také
ustavil způsob, jak ověřit, zda dokumenty spadají do chráněné kategorie; navrhovatel může
požádat, aby byly dokumenty předloženy soudu za účelem ověření. O tomto se vyhotoví
protokol, do kterého nelze nahlížet. Soud může pro účely ověření požádat úřad ochrany
hospodářské soutěže o součinnost, což bude obecně asi vhodný přístup, vzhledem k tomu, že
úřad lépe tyto dokumenty identifikuje. Je nicméně dobré, že finální rozhodnutí je na
nezávislém a nestranném soudu.
V rámci rozhodování o přístupu k dokumentům, které jsou také ve spisu úřadu, je ve většině
případů soud povinen v rámci posuzování proporcionality zvážit důsledek pro veřejnoprávní
výkon. Otázka je, jak tohoto bude soud schopný (když se jedná do jisté míry o otázky politiky
výkonu veřejné moci) a do jaké míry bude spíš spoléhat na vyjádření úřadu. Soud by však
měl vždy vyvažovat zájmy na výkonu soutěžního práva a zájmy poškozených, a tedy neměl
by k vyjádření úřadu přistupovat nekriticky.
5.4.

Dílčí závěr

Jedním z problémů českého civilního procesu je informační asymetrie mezi stranami. Ta je
buď řešena kuse vyvratitelnými domněnkami, anebo je spoléháno na obecné nástroje, jako je
například ediční povinnost. Nedostatečnost těchto systému ukazuje snaha teorie (a části
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Viz také Working Staff Paper, bod 132.
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judikatury) dovodit další možné nástroje, tyto nicméně netvoří jakýkoliv ucelený funkční
celek.
Je proto vítanou změnou, že alespoň pro oblast soutěžní litigace se do českého právního řádu
dostaly propracovanější metody vydávání důkazů. Transpozice proběhla poměrně citlivě,
využila existující procesní nástroje (standard osvědčení, jistoty a tak podobně), přičemž však
vše důležité ze Směrnice přejala. Tam kde oproti Směrnici systém doplnila (právě například
zavedením systému jistot na žádání důkazů) se jedná o rozumné doplnění, které pomáhá řešit
existující problémy s těmito režimy. Otázkou bude, jak shovívavé budou soudy k žalobcům
v informační asymetrii ohledně prokázání věrohodnosti jejich nároků. V českém prostředí se
nejspíš není třeba tolik obávat příliš mírného přístupu, který by dovolil žalobcům bezdůvodně
šikanovat žalované (i když ani takové případy nelze vyloučit), nicméně opačný extrém se zdá
být pravděpodobnější. Tedy že i žalobci s oprávněným nárokem neprojdou skrze počáteční
hranici osvědčení věrohodnosti nároku a jejich práva nebudou ochráněna.
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6. Závěr
Na závěr je tedy třeba zodpovědět otázky vytyčené na začátku práce a srovnat režim
amerického Discovery a zpřístupnění důkazů dle Směrnice a Zákona.
6.1.

Přístup k režimu

Jak již bylo osvětleno v úvodu práce, tak první srovnávané kritérium bude přístup
poškozených k režimům zpřístupnění důkazů. Jde tedy o porovnání nároků na žalobu
v americkém systému a nároků na nařízení zpřístupnění důkazů dle Směrnice. Tedy půjde o
porovnání podmínek, za jejichž splnění je režim zpřístupnění k dispozici.
V americkém systému nedochází k žádnému automatickému přezkumu žaloby, k tomu
dochází pouze pokud druhá strana řízení podá návrh na odmítnutí žaloby. Ve fází posuzování
návrhu na odmítnutí žaloby americký systém tradičně vycházel z velice nízkých nároků,
podle nichž před začátkem Discovery nemusel žalobce splnit prakticky nic. V nedávné době
se nicméně judikatura (prvně pouze u soutěžních žalob, později obecně) posunula tím
způsobem, že již je třeba prokázat jakousi obecnou možnost nároku, a tedy Discovery je
přístupné jen žalobcům co soudce přesvědčí, že určitý hypoteticky možný nárok mají.
Přezkum žaloby je založen na rozdělení na skutková a právní tvrzení 248, přičemž v rámci
přezkumu je presumovaná pravdivost skutkových tvrzení strany. Tato presumpce pravdivosti
pomáhá žalobcům v důkazní nouzi, jelikož nemusí nic prokazovat, nicméně stále potřebují
mít dostatečné informace, aby vývoj událostí mohli popsat s dostatečnou přesností. Následně
soudce posoudí, na základě svých profesionálních a obecných životních zkušeností, zda je
zde skutečně nějaký možný nárok a nejedná se tedy o zbytečnou žalobu.
Naopak kontinentální evropský systém je tradičně postaven na velice vysokých nárocích na
žalobu a český právní řád není výjimkou. Soudní řízení tak příliš nemůže sloužit k získání
potřebných informací či důkazů a strana je má mít všechny k dispozici na začátku. Problém
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Toto rozdělení, jak je nakonec vidět i na jiných otázkách v našem právním řádu (například ve vztahu ke
znaleckým posudkům, které by neměly řešit právní otázky) do určité míry arbitrární, viz pro americký systém
op. cit. MILLER. From Conley to Twombly … (pozn. 56).
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velmi vysokých nároků na žalobu v českém systému byl pro vymáhání nároků ze soutěžního
práva částečně vyřešen zavedením možnosti zpřístupnění důkazů před samotným řízením.
Jak žalobu, tak návrh na zpřístupnění před samotným řízením přezkoumává soud vždy a
druhá strana tedy nemusí podávat návrh na odmítnutí. S návrhem na zpřístupnění pak jsou
spojeny menší požadavky a může tak sloužit i k získání potřebných informací. Nicméně i
podle Zákona musí strana osvědčit věrohodnost svého práva. Tento standard by i s ohledem
na znění Směrnice (která zjevně uvádí nižší standard než u IP Směrnice) měl být nižší než
obecný standard pro zajištění důkazů, což nakonec naznačuje i Zákon, když mluví o
osvědčení s určitostí odpovídající dostupným skutečnostem.
Pokud tedy srovnáme nároky na zahájení tohoto procesu před samotným řízením a nároky na
žalobu v americkém systému, tak již rozdíl není tak zásadní. Podobnost je vidět především
z anglické jazykové verze Směrnice, která obdobně jako standard Twiqbal mluví o možnosti
nároku (ang. plausibility). Standard načrtnutý Nejvyšším soudem USA pak přímo mluví o
tom, že toto má soudce posoudit na základě své zkušenosti, o čemž ani Směrnice ani Zákon
přímo nemluví, je nicméně jasné, že tak budou často soudci postupovat. Podstatné rozdíly
jsou tak mezi Discovery a systémem zpřístupnění důkazů především následující dva, a to
prvně presumpce pravdivosti skutkových tvrzení v rámci amerického systému a za druhé jiné
kulturní prostředí a jiný historický přístup.
K prvnímu důvodu; řízení v USA je stále modelováno tím způsobem, že před Discovery
nemusí Žalobce disponovat žádnými konkrétními důkazy. Získávání důkazů a prokazování
tvrzení je stále záležitostí Discovery a případně následujícího jednání, strana tedy musí pouze
popsat takový skutkový průběh, podle kterého by nárok dle právního řadu měla. Není její
povinností toto již prokazovat (jakkoliv to samozřejmě straně pomůže standard Twiqbal
překonat a v očích soudce ukázat možný skutečný nárok). Nemění se tak celková architektura
procesu, ve kterém získávání důkazů je věcí samotného řízení.
Druhý důvod je dle autora této práce ještě zásadnější. Je třeba si uvědomit jak zásadní roli
v rámci vymáhání práva a celkové právní kultury v USA hraje soukromá litigace. Soudci
k této kultuře pochopitelně nejsou imunní a jsou její součástí. Přes nový standard se tak nelze
domnívat, že najednou začnou soudci všechny nároky odmítat, jelikož budou mít za to, že
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zde není možný nárok. Závěr, že následky zvýšení standardu nejsou tak zásadní nakonec
potvrzují i dosavadní empirická data. 249 Kulturně je v USA stále vžita vysoká důležitost
soukromých žalobců a dá se očekávat, že soudy jim budou i v rámci nového standardu spíše
pomáhat. Naopak v Evropě je stále velký důraz kladen na veřejnoprávní vymáhání prováděné
příslušnými úřady a nezdá se, že by tato koncepce vžitá do právní kultury evropských států,
byla Směrnicí změněna. Naopak je jasné, že vysokou prioritou Směrnice i Zákona bylo
ochránit veřejnoprávní vymáhání. Dá se tedy očekávat, že především v zemích jako je Česká
republika, bude přístup soudů stále spíše skeptický a budou velice váhat v tom, aby žalované
vystavily nákladům zpřístupňování dokumentů bez určité vyšší míry prokázání, že žalobce
skutečně nárok má.
Komparativně je tedy vidět sblížení mezi požadavky na přístup k režimu vydávání důkazů
v rámci soukromoprávního vymáhání soutěžního práva v USA a v Evropě, nicméně mezi
systémy stále zůstávají podstatné rozdíly. Přijetí Zákona bezpochyby v České republice
značně usnadnilo soukromoprávní vymáhání a poškozeným usnadnilo přístup ke
spravedlnosti. Teď je řada na soudech, které musí k Zákonu přistoupit s pochopením a
umožnit dle něj poškozeným domoci se svých nároků i v situaci informační asymetrie.
K dosažení tohoto cíle bude nezbytné, aby se vytvořila jednotná praxe soudů, jelikož
z obecného jazyka instrumentů lze dojít k mnoha interpretacím. Rozdílný přístup by pak
představoval neodůvodněné odmítnutí spravedlnosti a porušení rovnosti (pokud by šance
žalobců se svých nároků domoci záležela na tom jaký soudce na ně připadne).
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Viz op. cit. HUBBARD. The Empirical Effects of Twombly and Iqbal (pozn. 60).
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Zjednodušený přehled srovnání systémů níže v tabulce:
Systém přezkumu

Standard, který musí

Důkazní břemeno

být naplněn
Historický

Žaloba není

Spravedlivé oznámení

Není, skutková tvrzení

standard

přezkoumávána

nároku

jsou považována za

v USA (dle

automaticky, ale pouze

Conley

pokud protistrana podá

v Gibson)

návrh na její odmítnutí

Současný

Žaloba není

Prokázání možnosti

Není, skutková tvrzení

standard

přezkoumávána

nároku; tuto možnost

jsou považována za

v USA (po

automaticky, ale pouze

soud posuzuje dle svých

pravdivá

Twiqbal)

pokud protistrana podá

osobních a profesních

návrh na její odmítnutí

zkušeností

Systém dle

Návrh je přezkoumán

Zdůvodnění, které

Je

Směrnice

vždy a zpřístupnění je

obsahuje přiměřeně

přiměřeně

možné až při naplnění

dostupné skutečnosti

důkazy

podmínek

k prokázání možnosti

pravdivá

třeba

připojit
dostupné

nároku
Systém dle

Návrh je přezkoumán

S určitostí odpovídající

Právo je třeba osvědčit

Zákona

vždy a zpřístupnění je

dostupným skutečnostem

a je tedy třeba označit

možné až při naplnění

osvědčení věrohodnosti

určité důkazy, aby se

podmínek

práva

prokázala
pravděpodobnost
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vyšší

6.2.

Obrané pojistky proti nepřiměřenému vydávání dokumentů

Druhou otázkou, na kterou práce poskytne v závěru odpověď, je, zda a jak řeší jednotlivé
režimy vydávání dokumentů problémy spojené s externalizací nákladů na vydání a s náklady
zastoupení (popis problému viz kapitola II.).
Discovery přes dlouhou akademickou debatu, stále funguje primárně na principu
externalizace nákladů. Tedy vydání dokumentů platí ta strana, která je vydává. To na jednu
stranu zjednodušuje situaci žalobcům, u kterých se dá očekávat, že vydávání dokumentů
budou žádat více (jakkoliv ani to nemusí být pravda, viz problémy jako přenesení navýšených
cen, které mohou být důkazně náročné i ze strany žalovaného). Na stranu druhou to
způsobuje v plné míře problémy s externalizací spojené. Situaci se snažily řešit novely tím, že
výslovně daly soudu pravomoc vydat ochranné usnesení, které přenese náklady na stranu
žádající. To sice bylo možné i předtím na základě obecné pravomoci soudů Discovery řídit,
nicméně explicitní zakotvení může vést k častějšímu využití tohoto nástroje. Problémy
s externalizací jsou v americkém systému navíc umocněni obecnými pravidly o náhradě
nákladů. Ty totiž na základě tzv. amerického pravidla nejsou na konci řízení nahrazeny
straně, která spor vyhraje, ale každá strana svoje náklady nese sama. To tedy v praxi
znamená, že se žádající strana nemusí obávat, že by musela náklady na vydávání hradit ani
v situaci, kdy by řízení prohrála. U soutěžní litigace je toto ještě posíleno tím, že žalující
právo na náhradu nákladů mají, ale žalovaní ne. Tato koncepce pak vytváří silnou motivaci
jakkoliv Discovery neomezovat a nenechat tedy žádný, byť i jen vzdáleně relevantní,
dokument neprozkoumaný.
Naopak Evropská úprava v obecném procesním právu plné externalizaci brání tím, že strana,
která spor vyhraje má podle obecných procesních pravidel typicky právo na náhradu nákladů
řízení (tzv. evropské pravidlo). Toto nicméně samo o sobě nemusí být dostatečnou pojistkou
proti externalizaci nákladů, jelikož strana může mít v řízení přehnané sebevědomí o výsledku
sporu (a tedy může žádat nadbytečné množství dokumentů s tím, že spor určitě vyhraje) a
také jsou tyto náklady hrazeny až po konci řízení, kdy strana nemusí mít žádné prostředky
k tomu, aby náklady druhé straně nahradila. V tomto ohledu se zdá být vhodné, že český
zákonodárce v Zákoně doplnil systém o jistoty a strana žádající dokumenty tedy musí hradit
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zálohu na škodu, která s vydáním vznikne. Přesto tento systém v některých svých aspektech
vyvolává rozpaky, především poměrně vysoká počáteční hranice ve výši sto tisíc korun
českých může být nedůvodná v případech požadavku na minimální zpřístupnění (například
jednoho dokumentu). Je pravdou, že nevyužitou částku dostane žalobce zpět (jelikož
nevznikne škoda se zpřístupněním ve výši celých sto tisíc, ale nejspíš méně), nicméně
v rámci řízení to může být zbytečnou překážkou. Na stranu druhou v rámci soutěžní litigace
se dají očekávat spíše více rozsáhlé požadavky na zpřístupnění, u kterých již sto tisíc bude
naopak značně nízkou jistotou. Tam soud v rámci Zákona může požadovat jistotu vyšší a až
praxe ukáže, jak přiměřeně budou soudci (na vydávání dokumentů nezvyklí) schopni tyto
jistoty stanovit.
Jak systém americký, tak systém evropský a český zároveň stanovují vzít náklady v potaz
v rámci rozhodování o přiměřenosti vydávání důkazů. Tento požadavek je méně opodstatněn
v rámci systému českého, ve kterém strana musí v souvislosti se zpřístupnění hradit zálohu.
Nicméně systém může pomoci řešit náklady zastoupení mezi klientem a právním
zastoupením.
Komparativně tedy evropský systém, především v rámci Zákona, problém externalizace
nákladů řeší lépe. Dá se tedy očekávat, že toto bude další faktor bránící nepřiměřenému
vydávání dokumentů, jak je dobře znám z již zmíněných velkých případů v USA.
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Zjednodušený přehled srovnání systémů níže v tabulce:
Obecné pravidla

Náhrada nákladů

Možnosti soudu zabránit

náhrady nákladů řízení

vydávání prostředků

nepřiměřenému nárůstu
nákladů

Americký

Náklady se obecně

Primárně je nese strana,

Má pravomoc vydat

systém

nenahrazují. V případě

která s vydáváním má

ochranné usnesení, kterým

soutěžní litigace má na

náklady.

náklady přesune na druhou

jejich náhradu právo

stranu.

žalobce, ale žalovaný ne.
Systém dle

Směrnice obecně náhradu

Primárně je nese strana,

Soud má brát náklady

Směrnice

nákladů řízení neupravuje.

která s vydáváním má

v potaz v rámci

náklady.

poměřování přiměřenosti
návrhu na zpřístupnění.

Systém dle

Strana, která má v řízení

Žádající strana musí

Soud má brát náklady

Zákona

úspěch má zpravidla právo

složit zálohu na škodu,

v potaz v rámci

na náhradu nákladů

která s vydáním vznikne.

poměřování přiměřenosti

v určité výši.

Z této zálohy se pak

návrhu na zpřístupnění.

případně můžou náklady

Soud může vyměřit vyšší

uhradit.

zálohu, kterou musí
žádající strana složit.
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6.3.

Obecné závěry

Úprava zpřístupnění důkazů je podle autora této práce přes určité výše zmíněné problémy
zdařilá, vychází z osvědčené praxe na mezinárodní úrovni a brání přílišnému a nepoměrnému
nárůstu nákladů celého řízení.
Jak se systém osvědčí praxi se pochopitelně teprve ukáže, velkou neznámou je především
přístup soudů, pro které řešení těchto procesních záležitostí bude novotou. To, co se dá říct již
teď je, že z pohledu českého civilního procesu se jedná o poměrně zvláštní situaci. Je zde
totiž poměrně jednoznačné přiznání ze strany státu, že se poškození mohou dostat do
informačního deficitu a že tento má být s pomocí státu řešen, nicméně řešení přichází pouze u
osob poškozených porušením soutěžního práva. Poměrně logická otázka je: a co ostatní typy
nároků? Pochopitelně ve všech řízeních o deliktech (a do menší míry i v ostatních typech
řízení – jakkoliv toto je pochopitelně velice individuální, spor ze smlouvy může mít vyšší
míru informační asymetrie než spor proti členům kartelu) se informační asymetrie objevují.
Myslet si, že je to doména soutěžních sporů by byla čistá iluze.
Z pohledu práva Evropské unie toto však v současnosti není nutně problémem. Bude
zajímavé vidět, jestli se i v dalších oblastech, ve kterých právo Evropské unie silně působí na
jednotlivce, bude objevovat jednotná procesní úprava (jak již byla částečně vidět v rámci
práva duševního vlastnictví). V této chvíle se toto jeví být trendem, nicméně právě úprava
soukromých soutěžních sporů může ukázat, jak úspěšná tato snaha může být. Z představení
části Směrnice řešící zpřístupnění důkazů je vidět, že kvůli obecnému jazyku těchto předpisů
však stále hrozí, že i přes tuto harmonizaci budou příslušné transpozice v rámci Evropské
unie aplikovány značně nejednotně.
Zajímavé beze sporu budou i další účinky, které tato a potenciální další harmonizace
procesních předpisů členských států bude mít. ESD tak bude moci v rámci systému
předběžných otázek řešit národní procesní záležitosti, a to i nad rámec obecných principů
ekvivalence či efektivity. Myslitelný je také přímý účinek norem práva Evropské unie
v rámci procesu členských států. Povedou tyto nástroje k větší konvergenci národních
procesů? V tuto chvíli těžko říct, nicméně určitě bude zajímavé tento vývoj sledovat.
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Směrnice tak nepřinesla z pohledu soutěžního práva (minimálně zpřístupněním důkazů)
revoluci. Přinesla však vítanou úpravu systému, která vyvážila soukromé a veřejné vymáhání
a zlepšila situaci poškozených v rámci zemí, které žádnou obdobnou úpravu neměly. Toto
není málo.
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Seznam používaných zkratek

ALI / UNIDROIT Principles - ALI / UNIDROIT Principy nadnárodního civilního
procesu (ang. ALI / UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure)
CAT Rules - Pravidla odvolacího soutěžního tribunálu (ang. Competition Appeal
Tribunal
Rules),
dostupné
online
zde:
http://www.catribunal.org.uk/files/The_Competition_Appeal_Tribunal_Rules_2015.pdf
CPR - Pravidla civilního procesu (ang. Civil Procedure Rules), dostupné online zde:
https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil
Důvodová zpráva – Důvodová zpráva k zákonu č. 262/2017 Sb. o náhradě škody v
oblasti hospodářské soutěže
EU – Evropská unie
ESD – Evropský soudní dvůr
Fed. R. Civ. P. – Federální pravidla civilního procesu (ang. Federal Rules on Civil
Procedure)
GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
GWB - Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
IBA Rules - Pravidla mezinárodní asociace advokátů na dokazování v mezinárodním
rozhodčím řízení (ang. IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration)
IP Směrnice - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna
2004 o dodržování práv duševního vlastnictví
NSS – Nejvyšší správní soud
i

o.s.ř. - Zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád
o.z. - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Směrnice - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/104/EU ze dne 26. listopadu
2014 o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního
práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie o
hospodářské soutěži.
SFEU - Smlouva o fungování Evropské unie
Staff Working Paper – Pracovní dokument Evropské komise doprovázející bílou knihu
ohledně žalob na náhradu škody způsobené porušením evropského soutěžního práva,
Brusel, 2. 4. 2008 SEC(2008) 404
SŘ - Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
Zákon - Zákon č. 262/2017 Sb. o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže.
ZOK – Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích)
ZPO - Zivilprozessordnung
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Zpřístupnění důkazů v rámci sporů o náhradu škody způsobené porušením
soutěžního práva

Abstrakt
Diplomová práce řeší tématiku soukromého vymáhání soutěžního práva a její procesní
aspekty. Tuto tématiku práce řeší v kontextu transpozice Směrnice o žalobách na náhradu
škody způsobené porušením soutěžního práce do českého práva, konkrétně pak řeší
problematiku zpřístupňování důkazů, a to z pohledu problémů informační asymetrie mezi
stranami. Informační asymetrii práce pojímá jako stav mezi stranami řízení, ve kterém
důležité informace pro úspěch jedné strany sporu má druhá strana sporu, která nemá žádný
důvod tyto informace do řízení vnést. Řešení směrnice a české transpozice pak práce
analyzuje pomocí komparace s řešením amerického systému, který se vyznačuje tím, že právě
na soukromé vymáhání klade vysoký důraz.
Práce prvně představuje způsoby, jakými lze informační asymetrii v civilním procesu řešit a
uvádí výhody a nevýhody těchto způsobů. Rozebírá také, jak jednotlivé způsoby působí na
hospodárnost řízení. Podrobněji pak představuje režim amerického Discovery, zabývá se
vývojem tohoto režimu a představuje jeho kritiku.
Po tomto představení systému amerického, se práce věnuje Směrnici samotné, rozebírá
nástroje, které jsou v ní obsažené a kriticky hodnotí jejich úpravu. Práce se věnuje
zpřístupnění důkazů jak mezi stranami řízení či od třetích osob, tak zpřístupnění důkazů,
které jsou zároveň ve spisu soutěžních autorit. V této otázce práce představuje způsob, jakým
Směrnice vyvážila soukromý a veřejný výkon soutěžního práva a poměřila v určitých
situacích protichůdné zájmy poškozených na straně jedné a soutěžních autorit na straně
druhé. Všímá si, že i když Směrnice byla představována především jako další nástroj pro
soukromé žalobce, tak zároveň významně chrání veřejnoprávní výkon soutěžního práva.
Práce také reflektuje projevy obecného problému harmonizace skrze směrnice, jimž je
nejednotná následná národní úprava a její aplikace.
Dále se práce zabývá českým kontextem transpozice Směrnice, u kterého si práce všímá
obecného problému informační asymetrie v českém procesu, který není příliš řešen. Po
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představení kontextu českého procesního práva se práce věnuje samotné transpozici Směrnice
do Zákona, přičemž pozornost věnuje především prvkům, které Zákon oproti Směrnici přidal.
Práce pozitivně hodnotí řadu z těchto nástrojů, jako je například povinnost složit jistotu na
škodu, která zpřístupněním vznikne.
Závěrem práce srovnává požadavky na přístup k systému vydávání důkazů v rámci
amerického procesního práva a nově přijaté české úpravy. Práce si všímá přibližování
formulace těchto požadavků, avšak zároveň upozorňuje na značné kulturní rozdíly, které
mohou vést k velice rozdílné aplikaci zdánlivě podobných slovních znění předpisů. Práce
srovnává také pojistky, které jednotlivé systému zavedly, aby bránily nepřiměřenému nárůstu
nákladů řízení. V tomto srovnání pak je dle práce situace lépe řešena v rámci českého
systému.
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Disclosure of evidence in relation to an action based on competition law
infringements

Abstract
This thesis is about private competition law enforcement and its procedural aspects. The topic
is analyzed in the context of transposition of the Directive on actions for damages for
competition law infringements into Czech law. Specifically, the thesis analyzes disclosure of
evidence in the context of information asymmetry between parties to a civil litigation.
Information asymmetry is being understood in the thesis as a situation in which the
information relevant for case of one party to a dispute is controlled by the other party, while
latter does not have any incentive to introduce this information to the proceedings. Solution
to this issue is analyzed by comparison with the solution utilized in the US system, which is
unique in its reliance on private enforcement.
The thesis firstly introduces possible solutions to information asymmetry in the civil
procedure and notes advantages and disadvantages of each solution. It also discusses the way
these different solutions affect cost effectiveness of the proceedings. The thesis then
continues to discuss American discovery in more detail; it describes its evolution and its
criticism.
After this introduction of the American system, the thesis moves on to discuss the Directive
itself, it describes tools contained in the Directive and provides critical reflection of these
tools. The thesis discusses both the disclosure of evidence between the parties to a dispute
and the disclosure of evidence held by public authorities. Regarding the disclosure of
evidence held by authorities, the thesis also analzyes how the Directive balanced private and
public competition law enforcement and sometimes contradictory interest of aggrieved
parties on the one hand and public competition authorities on the other hand. It also notes that
while the Directive is usually perceived as a tool for private litigants, it also provides strong
protection for public enforcement. The thesis deals with the general issue arising out of
harmonization through directives, which is non-uniform national legislation and its
application.
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Furthermore, the thesis discusses the Czech context of the Directive, and it frames
information asymmetry as one of the important issues of the Czech civil procedure, which is
not being discussed very often. After introducing the context of the Directive, the thesis
analyzes the transposition itself and pays special attention to the tools added by the Statute
which were not included in the Directive. The thesis positively perceives some of these tools,
such as the duty to pay an advance on costs and damages caused by the disclosure, positively.
In conclusion, the thesis compares requirements to be met by the requesting party in order to
be able to access document production system in the American Civil Procedure and in the
newly adopted Czech legislation. The thesis observes convergence of the wording of these
standards, but also notes that there is still a substantial cultural difference, which may lead to
rather divergent application of the seemingly similarly worded legislation. The thesis also
compares the cost saving measures implemented by both systems in order to prevent
unproportional costs. In this comparison the thesis concludes that the Czech regime provides
better tools.
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