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1. Úvod 

1.1 Předmět, cíle a metodologie disertační práce 

Předmětem této disertační práce jsou vyšetřovací pravomoci, které jsou svěřeny 

specializovaným orgánům veřejné správy, které mají za úkol zajistit dodržování 

soutěžního práva a jeho porušení dotčenými subjekty případně sankcionovat. V této 

práci budou tyto orgány souhrnně nazývány jako soutěžní úřady. Soutěžní úřady 

disponují vyšetřovacími pravomocemi na základě zákonného zmocnění, přičemž tyto 

pravomoci slouží výhradně k získání nezbytných informací a důkazních materiálů 

pro prokázání případného porušení soutěžního práva. Tato práce bude zaměřena 

na vyšetřovací pravomoci, které mohou být soutěžními úřady aplikovány vůči 

subjektům na území České republiky, což omezuje předmět této práce na vyšetřovací 

pravomoci svěřené Evropské komisi a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

Nejčastěji využívanými vyšetřovacími pravomocemi jsou žádosti o informace a 

kontroly obchodních prostor, taktéž označované jako místní šetření. Proto bude těmto 

dvěma pravomocem věnována převážná část této disertační práce.  

Základním, avšak nikoliv primárním cílem, předkládané disertační práce bude 

důkladně popsat a analyzovat současnou právní úpravu vyšetřovacích pravomocí 

soutěžních úřadů a zohlednit její případné vývojové trendy. S ohledem na vymezení 

rozsahu disertační práce budou detailně analyzovány unijní a české právní normy, které 

se aplikace vyšetřovacích pravomocí týkají. 

Hlavní cíl disertační práce spočívá v definování a analýze základních principů a 

zásad, které jsou spojeny s aplikací vyšetřovacích pravomocí. Cílem práce je dokázat, 

že existují principy, jež určují nejen směřování právní úpravy, ale také usměrňují postup 

soutěžních úřadů v konkrétních případech. Většina z těchto principů, které jsou 

nadřazeny zákonné úpravě, pramení ze základních práv vyšetřovaných subjektů. Střet 

těchto principů s veřejným zájmem na účinné hospodářské soutěži a zájmem 

na potrestání těch, kteří hospodářskou soutěž narušují, je podle mého názoru velmi 

zajímavým tématem, které si zaslouží bližší zkoumání.  

Významnou částí této práce bude také detailní analýza možností obrany 

vyšetřovaných subjektů proti případnému nezákonnému použití vyšetřovacích 
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pravomocí soutěžními úřady. Zejména v české právní úpravě byla situace ohledně 

možností obrany proti místnímu šetření prováděného Úřadem pro ochranu hospodářské 

soutěže přinejmenším nejasná a v některých aspektech stále nejasná je. Judikatura 

českých správních soudů je v některých případech nekonzistentní a ani v současné době 

není zcela jasné, co a jak má být při soudním přezkumu postupu ÚOHS při místním 

šetření obchodních prostor hodnoceno. 

Neméně významný cíl disertační práce bude spočívat v identifikaci případných 

nedostatků právní úpravy a aplikační praxe, jak soutěžních úřadů, tak i soudů, právě 

v kontextu definovaných principů. K tomu bude zapotřebí podrobit právní úpravu i 

aplikační praxi kritickému hodnocení. Na základě identifikovaných nedostatků bude 

v disertační práci důkladně rozebráno, jak rozpoznané nedostatky překonat.  

Při rozboru právní úpravy a postupu soutěžních úřadů při zasílání žádostí 

o informace se nabízí zřejmá otázka, jaké informace a od jakých subjektů by měly a 

mohly být ze strany soutěžních úřadů požadovány. Soutěžní úřady by s ohledem 

na obecnou zásadu proporcionality měly dbát práv dotčených osob a zasahovat 

do těchto práv pouze v nezbytném rozsahu. Dotčené subjekty by tak žádostmi 

o informace neměly být zatěžovány nad únosnou míru, jinými slovy požadavky 

soutěžních úřadů by neměly být extenzivní, zvláště by neměly být vyžadovány 

neexistující informace nebo informace, kterými dotázaný subjekt nedisponuje. V rámci 

disertační práce bych se proto mimo jiné rád zabýval otázkou, kde leží hranice mezi 

oprávněnými požadavky soutěžního úřadu a dotazy, které již překračují jeho oprávnění 

a jimiž nepřiměřeně zasahuje do práv dotazovaných subjektů. 

Institut místního šetření je spojen s mnoha otázkami, z nichž aktuální je zejména 

téma střetu základních práv právnických osob a oprávnění orgánů dohlížejících 

na hospodářskou soutěž provádět místní šetření v prostorách těchto subjektů. Tato 

otázka byla již několikrát předmětem rozhodnutí evropských i českých soudů. Evropský 

soud pro lidská práva v minulosti naznačil, že české soudy neposkytují dostatečnou 

ochranu právům podniků v rámci místního šetření, v důsledku čehož prohlásil jeden 

ze zásahů českého soutěžního úřadu v podobě kontroly obchodních prostor 

za nezákonný. S ohledem na uvedené bude tedy jedním z cílů práce objasnit, jaké 
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záruky je v rámci právního řádu nutné ustanovit za účelem ochrany základních práv 

vyšetřovaných subjektů.  

Dalším tématem, které se v souvislosti s místním šetřením nabízí, je vyšetřování 

soutěžních orgánů, které jde nad rámec vymezeného předmětu a účelu místního šetření, 

jakožto jednoho ze základních požadavků odůvodněnosti šetření. Takovéto extenzivní 

vyšetřování bývá označováno termínem vyšetřovací výprava (anglicky výrazem fishing 

expedition) a spočívá v tom, že soutěžní úřady úmyslně zkoumají dokumenty a vyžadují 

informace, které nesouvisejí s vymezeným předmětem šetření, nebo v tom, že je 

předmět šetření záměrně vymezen příliš široce, a to s cílem odhalit jakákoli další 

protisoutěžní jednání podniku. Cílem disertační práce bude detailně analyzovat případy, 

kdy soutěžní úřady překročily vymezený předmět tím, že zabavily s ním nesouvisející 

dokumenty, nebo byl předmět šetření vymezen příliš široce. 

Další dílčí otázky z povahy věci vyvstávají například v souvislosti s vytvářením 

úplných tzv. integrálních kopií pevných disků počítačů, za účelem jejich následného 

zkoumání, a to zejména v sídle soutěžního úřadu za účasti dotčeného podniku, nebo 

v souvislosti se způsobem ukládání pokut za procesní delikty při aplikaci vyšetřovacích 

pravomocí. 

Výsledkem této disertační práce by měl být detailní rozbor právní úpravy 

vyšetřovacích pravomocí soutěžních úřadů a praxe spolu s řešením problémů, které 

s právní úpravou a jejich aplikací vyvstávají. Domnívám se, že vzhledem ke stručnosti 

české odborné literatury na toto téma, může předkládaná disertační práce sloužit jako 

cenný zdroj informací nejen pro právní teorii, ale lze doufat, že i pro aplikační praxi. 

K dosažení vytyčených cílů plánuji postupovat následovně. 

V úvodu bych se rád obecně zaměřil na teoretická východiska, která vedou či 

vedly k zakotvení vyšetřovacích pravomocí v současné podobě a krátce popsal 

historický vývoj zakotvení vyšetřovacích pravomocí. Zároveň se nabízí srovnání 

vyšetřovacích pravomocí soutěžních úřadů s vyšetřovacími pravomocemi jiných orgánů 

veřejné správy v rámci specializovaných odvětví. 

Hlavní význam při zpracování tématu bude mít analýza a rozbor příslušných 

pramenů práva týkajících se vyšetřovacích pravomocí a navazující aplikační praxe 

soutěžních úřadů a zejména soudů dohlížejících na výkon těchto pravomocí. V rámci 
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této analýzy bude brána v potaz příslušná odborná literatura a také soft law, které má 

v oblasti soutěžního práva značný interpretační význam. 

Za každou významnější kapitolou této práce plánuji shrnout zjištěné poznatky 

v dílčím závěru. 

V disertační práci bude značný prostor věnován komparaci unijní a české právní 

úpravy, budou zohledněny rozdíly v právních úpravách a upozorněno na praktické 

důsledky odlišností obou právních úprav. V této souvislosti je však nutné poznamenat, 

že unijní a česká právní úprava se co do principů a rozsahu vyšetřovacích pravomocí 

výrazně neliší. Proto budu v této práci vycházet z předpokladu, že judikaturu soudů 

Evropské unie, která v mnohém doplňuje právní úpravu vyšetřovacích pravomocí a je 

důležitým právním pramenem, je možné s použitím analogie ve většině případů 

aplikovat i na postup ÚOHS, respektive na český právní řád. I české správní soudy se 

v mnohém unijní judikaturou inspirují a v některých rozsudcích týkajících se 

vyšetřovacích oprávnění ÚOHS ji doslova citují. Dále bych rád upozornil, že s ohledem 

na články 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie
1
 bude v této práci používán 

primárně výraz „podnik“, který je synonymem českého pojmu „soutěžitel“. 

1.2 Hospodářská soutěž a soutěžní právo 

Rád bych upozornil, že cílem této práce není popisovat nebo analyzovat soutěžní 

právo z hmotněprávního hlediska a zabývat se jeho východisky a věcnou podstatou. 

V této práci bych se rád soustředil pouze na procesní stránku věci, a to výhradně 

na právní úpravu a postup soutěžních úřadů při vyšetřování soutěžněprávních deliktů. 

V této kapitole se proto jen pro dokreslení pokusím definovat pojmy hospodářské 

soutěže a soutěžního práva, které z podstaty věci hospodářskou soutěž chrání. V této 

obecné definici se pokusím nastínit, proč je hospodářská soutěž důležitá a proč je 

nezbytné, aby k její ochraně byly zakotveny adekvátní instrumenty.  

Hospodářskou soutěž, stejně jako každou soutěž, definuje soupeření dvou a více 

subjektů o co nejlepší umístění. V hospodářské soutěži soupeří podniky mezi sebou 

s cílem dosáhnout pro sebe co největšího podílu na daném trhu. V této soutěži, která do 

jisté míry ovlivňuje celou naši moderní společnost a naše další směřování, zpravidla 

                                                 

1
 Smlouva o fungování Evropské unie ve znění Lisabonské smlouvy podepsané dne 13. prosince 2007, 

Úřední věstník EU C 326, 26/10/2012 S. 0001 – 0390. 
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zvítězí ten, kdo dokáže nabídnout u daného kvalitativně srovnatelného produktu 

obvykle nejlevnější plnění. Faktorů, které ovlivňují, kdo v hospodářské soutěži „zvítězí“ 

je však daleko více. Výhody volné hospodářské soutěže mezi několika podniky, které si 

navzájem konkurují, by měly spočívat v nižších cenách pro zákazníka, v širším výběru 

produktů, ve větší míře inovace, ve větší efektivitě využívání zdrojů, zkrátka 

v obecně lepších produktech a procesech při jejich výrobě. Hospodářská soutěž proto 

přináší výhody pro celou společnost, a proto je důležité ji chránit a zabraňovat 

jednáním, která hospodářskou soutěž omezují nebo ji úplně vylučují. Mezi jednání, 

která mohou omezit hospodářskou soutěž, se logicky řadí situace, kdy se podniky 

navzájem dohodnou, že si nebudou konkurovat, například si rozdělí cílový trh nebo si 

určí pevnou cenu, za kterou budou dodávat své produkty. Za další typické protisoutěžní 

jednání je možné označit jednání monopolního nebo dominantního podniku, který se 

snaží zamezit vstupu nových podniků na trh.
2
 

Soutěžní právo je možné definovat jako soubor hmotněprávních a 

procesněprávních norem, jejichž hlavním cílem je chránit hospodářskou soutěž na trhu. 

Hlavní předpoklad, ze kterého soutěžní právo vychází a ze kterého se dovozuje jeho 

nezbytnost, spočívá v tom, že pouze účinná hospodářská soutěž na trhu vede k efektivní 

alokaci a využívání dostupných zdrojů.
3
 Zároveň se vychází z premisy, že soutěžní 

aktivity zúčastněných subjektů na konkurenčním trhu přispívají k blahobytu spotřebitelů 

a tím pádem i celé společnosti. Ve zkratce je tak hlavní funkcí soutěžního práva zabránit 

narušení hospodářské soutěže, které je jako takové na újmu obecného zájmu 

jednotlivých podniků a spotřebitelů. 

V Evropě je soutěžní právo zakotveno na unijní úrovni i na úrovni jednotlivých 

členských států. Z pohledu Evropské unie má unijní soutěžní právo dva základní cíle, 

které spočívají v ochraně hospodářské soutěže na trhu a v odstraňování překážek, které 

narušují jednotný trh.
4
 Soudní dvůr Evropské unie ve své judikatuře konstatuje, že 

funkce soutěžního práva spočívá v zabránění narušení hospodářské soutěže, které je 

                                                 

2
 WHISH R. in WHISH R., BAILEY D.; Competition Law, 8. vydání, 2015, Oxford University Press, 

ISBN: 9780199660377, s. 20. 

3
 Tamtéž, s. 2 a s. 9. 

4
 ROSE V., BAILEY D. in Bellamy and Child: European Union Law of Competition, 7. vydání, 2013, 

Oxford University Press, ISBN: 9780199667871, s. 8. 
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na újmu obecného zájmu jednotlivých podniků a spotřebitelů, a tímto přispívá 

k blahobytu v Evropské unii.
5
 

Hmotněprávní úprava soutěžního práva se věnuje situacím, kdy 

dochází k narušení či ohrožení hospodářské soutěže zejména v důsledku uzavírání 

protisoutěžních dohod, zneužívání dominantního postavení nebo spojování podniků. 

V unijním právu jsou pravidla upravující zakázané dohody a zneužití dominantního 

postavení zakotvena na úrovní primárního práva v článku 101 respektive 102 Smlouvy 

o fungování Evropské unie. Pravidla týkající se spojování podniků pak obsahuje 

Nařízení Rady č. 139/2004 o kontrole spojování podniků.
6
 V České republice je právo 

hospodářské soutěže upraveno zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 

soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže). 

Procesněprávní ustanovení soutěžního práva pak upravují řízení před orgány, 

které dohlížejí na dodržování hmotněprávních pravidel. Na unijní úrovni je tímto 

orgánem Evropská komise a na úrovni států jsou to jednotlivé národní soutěžní úřady. 

Mezi orgány, které nepřímo dohlížejí na dodržování soutěžního práva, by bylo možné 

zařadit také národní soudy, které tak činí prostřednictvím přezkoumávání rozhodnutí 

soutěžních úřadů. Na úrovni Evropské unie je to pak Tribunál a Soudní dvůr Evropské 

unie, které přezkoumávají rozhodnutí Evropské komise. Postupy Komise, včetně 

vyšetřovacích pravomocí, jsou upraveny v Nařízení Rady č. 1/2003 o provádění 

pravidel hospodářské soutěže stanovených v čl. 81 a 82 Smlouvy
7
 a Nařízení Komise 

č. 773/2004 o vedení řízení Komise podle článků 81 a 82 Smlouvy o ES
8
. Postup a 

proces před ÚOHS je upraven v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, a v již citovaném 

ZOHS. 

                                                 

5
 Rozsudek SDEU ze dne 17. února 2011 ve věci C-52/09 Konkurrensverket proti TeliaSonera Sverige, 

ECLI:EU:C:2011:83, bod 22. 

6
 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků, Úřední věstník 

L 024, 29/01/2004 S. 0001 – 0022. 

7
 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže 

stanovených v čl. 81 a 82 Smlouvy, Úřední věstník L 1, 4. 1. 2003. 

8
 Nařízení Komise (ES) č. 773/2004 ze dne 7. dubna 2004 o vedení řízení Komise podle článků 81 a 82 

Smlouvy o ES, Úřední věstník L 123, 27/04/2004 S. 0018 – 0024. 
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1.3 Účel vyšetřovacích pravomocí 

Odhalení a prokázání protisoutěžního jednání podniků je z povahy věci velmi 

obtížné. Pokud jde o kartelové dohody, jen těžko bude mít soutěžní úřad k dispozici 

písemnou dohodu dotčených podniků nebo získá zápis z jednání, na kterém se podniky 

dohodly na omezení hospodářské soutěže. Obdobně při zneužití dominantního 

postavení bude pro soutěžní úřad značně obtížné prokázat snahu dominantního podniku 

vyloučit své konkurenty z trhu. O takových rozhodnutích zpravidla neexistuje písemný 

záznam, a proto jsou obvykle protisoutěžní jednání prokazována sériemi nepřímých 

důkazů. Pro praxi je proto nezbytné, aby měly soutěžní úřady dostatečně účinné 

vyšetřovací pravomoci k tomu, aby mohly zajistit jakékoli důkazy o protisoutěžním 

jednání vyšetřovaných podniků. Soutěžním úřadům jsou proto pro účely vyšetřování 

protisoutěžních jednání svěřeny značně široké pravomoci, které jim umožňují prověřit, 

zda došlo v konkrétním případě k porušení soutěžního práva či nikoliv. Soutěžní úřady 

mohou žádat kohokoliv o poskytnutí nezbytných podkladů a informací souvisejících 

s prováděným vyšetřováním, které jsou adresáti žádosti povinni pod hrozbou sankce 

poskytnout.
9
 Soutěžní úřady mohou zároveň provádět neohlášené kontroly obchodních 

prostor jakéhokoli podniku za účelem nalezení důkazů, které by prokazovaly porušení 

pravidel upravujících hospodářskou soutěž.
10

 Kontroly obchodních prostor představují 

nejefektivnější nástroj sloužící k odhalování protisoutěžního jednání i vzhledem k tomu, 

že je soutěžní úřad nemusí ohlašovat dotčenému podniku dopředu a že je podnik 

povinen kontrolu strpět. Soutěžní úřady dále mohou při splnění zákonných podmínek 

prověřovat i jiné než obchodní prostory
11

, například byty zaměstnanců dotčeného 

podniku, provádět sektorová šetření
12

 nebo žádat podání vysvětlení od kohokoliv
13

. 

Oprávnění soutěžních úřadů při vyšetřování jsou tak značně široká a lze je přirovnat 

k oprávněním svěřeným orgánům činným v trestním řízení při vyšetřování trestných 

činů. 

                                                 

9
 Čl. 18 Nařízení 1/2003, § 21e ZOHS. 

10
 Čl. 20 Nařízení 1/2003, § 21f ZOHS. 

11
 Čl. 21 Nařízení 1/2003, § 21g ZOHS. 

12
 Čl. 17 odst. 1 Nařízení 1/2003, § 20 odst. 2 ZOHS. 

13
 Čl. 19 odst. 1 Nařízení 1/2003, v případě ÚOHS lze použít § 137 odst. 1 správního řádu. 
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Účelem vyšetřovacích pravomocí je prověřit oprávněnost konkrétního podezření 

soutěžního úřadu, které se týká porušení soutěžního práva. V této souvislosti soutěžní 

úřad hledá za použití vyšetřovacích pravomocí důkazy, které by příslušné podezření 

prokázaly. Soutěžní úřady jsou proto nadány právem požadovat jakékoli dokumenty, 

které jsou nezbytné k prokázání protisoutěžního jednání. Při kontrolách obchodních 

prostor mohou rovněž prověřovat, až na určité výjimky, všechny obchodní záznamy, 

které se v prostorách daného podniku nacházejí nebo které jsou z prostor podniku 

dostupné, což v dnešní době při běžném použití internetu značně rozšiřuje rozsah 

zkoumaných informací a dokumentů.
14

 

 

  

                                                 

14
 Čl. 20 odst. 2 písm. b) Nařízení 1/2003, § 21f ZOHS odst. 2 písm. c) ZOHS. 
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2. Právní úprava vyšetřovacích pravomocí 

Následující kapitola bude věnována současné právní úpravě vyšetřovacích 

pravomocí Komise a ÚOHS. V podkapitolách bude popsána a analyzována právní 

úprava jednotlivých vyšetřovacích pravomocí, a to tím způsobem, že nejprve bude 

analyzována unijní právní úprava a posléze bude komparativní metodou analyzována 

úprava česká.  

2.1 Obecně o unijní a české právní úpravě vyšetřovacích pravomocí 

Vyšetřování soutěžněprávních deliktů je v unijním právu upraveno na úrovni 

primárního práva, kdy SFEU výslovně pověřuje Komisi vyšetřováním případů 

domnělého porušení soutěžního práva, přičemž SFEU dále předpokládá, že Komise 

může k vyšetřování přistoupit na žádost členského státu Evropské unie nebo z úřední 

povinnosti a v součinnosti s příslušnými orgány členských států
15,16

. Smlouva 

o fungování Evropské unie dále počítá s přijetím právní normy ve formě nařízení, jehož 

cílem je mimo jiné zajistit dodržování zákazů uvedených v čl. 101 odst. 1 a v čl. 102 

stanovením pokut a penále
17

 a vymezit úlohy Komise a Soudního dvora Evropské unie 

při provádění soutěžních pravidel
18

. Tímto nařízením je Nařízení 1/2003, které mimo 

jiné upravuje jednotlivé vyšetřovací pravomoci Komise, které má Komise k dispozici za 

účelem prověření dodržování soutěžního práva a odhalování soutěžněprávních deliktů. 

Zároveň obsahuje podmínky, které musí být splněny při využití vyšetřovacích 

pravomocí. Komise je Nařízením 1/2003 výslovně zmocněna provádět šetření 

hospodářských odvětví a druhů dohod, žádat podniky o poskytnutí informací, provádět 

kontroly v obchodních prostorách podniku i mimo ně, a konečně dotazovat se fyzických 

či právnických osob na informace týkající se předmětu šetření. Některé dílčí aspekty 

                                                 

15
 Čl. 105 odst. 1 SFEU. 

16
 Čl. 337 SFEU: „K plnění úkolů, které jí jsou svěřeny, může Komise shromažďovat veškeré informace a 

provádět veškeré potřebné průzkumy v mezích a za podmínek stanovených Radou rozhodující prostou 

většinou v souladu se Smlouvami.“ 

17
 Čl. 103 odst. 2 písm. a) SFEU. 

18
 Čl. 103 odst. 2 písm. d) SFEU. 
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týkající se vyšetřovacích pravomocí Komise upravuje Nařízení 773/2004, které se 

primárně týká vedení řízení Komisí ve věcech porušení soutěžního práva.
19

 

Na tomto místě je vhodné zmínit, že předchozí právní úprava v podobě Nařízení 

17/1962
20

 nesvěřovala Komisi vyšetřovací pravomoci ve stejném rozsahu, v jakém je 

Komise požívá v současnosti na základě Nařízení 1/2003. Pokud se zaměříme 

na nejvýznamnější rozdíly mezi oběma zmíněnými nařízeními, bylo v Nařízení 1/2003 

nově Komisi oproti Nařízení 17/1962
21

 zejména výslovně umožněno dotazovat se osob 

na informace týkající se předmětu šetření Komise a sdělené informace zaznamenávat, 

pečetit obchodní záznamy a prostory v rámci kontroly v obchodních prostorách podniku 

a provádět kontroly mimo obchodní prostory podniku, a to vše za účelem účinnějšího 

prosazování pravidel hospodářské soutěže a k tomu, aby bylo možné lépe zjistit 

jakoukoli kartelovou dohodou nebo zneužití dominantního postavení. 

Vyšetřovací pravomoci svěřené Komisi, respektive jejich rozsah a požadavky 

na použití jednotlivých pravomocí v konkrétním případě jsou jednak omezeny 

samotným Nařízením 1/2003, ale také primárním právem, zejména Listinou základních 

práv Evropské unie
22

. Při použití vyšetřovacích pravomocí je Komise povinna dbát 

na základní práva subjektů, vůči kterým vyšetřovací pravomoci uplatňuje
23

, například 

práva na ochranu a respektování obydlí, soukromí či listovního tajemství nebo práva 

na obhajobu či spravedlivý proces. Podrobněji je problematika ochrany základních práv 

vyšetřovaných subjektů rozebrána v kapitole 3. této disertační práce. 

                                                 

19
 Nařízení 773/2004 konkrétně upravuje zahájení řízení, některé aspekty šetření Komise (pravomoc 

dotazování, dotazování během kontrol v obchodních prostorách), projednávání stížností, výkon práva 

na slyšení a přístup ke spisu. 

20
 První nařízení upravující čl. 85 a 86 Smlouvy (First Regulation implementing Articles 85 and 86 of the 

Treaty), Úřední věstník EU. 013, 21.02.1962. 

21
 Nařízení 17/1962 svěřovalo Komisi pravomoc žádat podniky a příslušné vnitrostátní orgány členských 

států o poskytnutí informací (čl. 11 Nařízení 17/1962), provádět obecná šetření hospodářských oblastí 

(čl. 12 Nařízení 17/1962) a provádět šetření v obchodních prostorách podniků (čl. 14 Nařízení 17/1962). 

22
 Listina základních práv Evropské unie vyhlášené v Nice dne 7. prosince 2000, Úřední věstník C 364, 

s.1. 

23
 Viz například historicky významné rozsudky SDEU ze dne 18. května 1982 ve věci C-155/79 AM & S 

Europe Limited proti Komisi, ECLI:EU:C:1982:157; ze dne 21. září 1989 ve spojených věcech C-48/87 a 

C-227/88 Hoechst proti Komisi, ECLI:EU:C:1989:337; nebo ze dne 22. října 2002 ve věci C-94/00 

Roquette Frères proti Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des 

fraudes, za přítomnosti Komise, ECLI:EU:C:2002:603. 
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Postoj samotné Komise k uplatnění vyšetřovacích pravomocí, zejména 

k žádostem o informace
24

 a kontrole v obchodních prostorách podniků
25

, je vyjádřen 

v několika veřejně přístupných dokumentech sepsaných Komisí. Povaha těchto 

dokumentů je nezávazná a jedná se o tzv. soft law, nicméně uvedené dokumenty 

přispívají k právní jistotě vyšetřovaných subjektů, které se prostřednictvím těchto 

dokumentů mohou dozvědět o tom, jakým způsobem bude Komise v konkrétním 

případě postupovat. 

Úprava vyšetřovacích pravomocí, které má k dispozici ÚOHS, se nachází 

primárně v ZOHS. ZOHS pověřuje ÚOHS výkonem dozoru nad plněním povinností 

podniky vyplývajících ze ZOHS
26

 a vedením správních řízení v případech porušení 

soutěžního práva
27

. Za účelem výkonu dozoru nad dodržováním soutěžního práva a 

za účelem prokázání porušení soutěžního práva v konkrétním případě jsou ÚOHS 

poskytnuty vyšetřovací nástroje v podobě možnosti požádat kohokoli o poskytnutí 

informací, které mohou mít význam pro objasnění předmětu řízení, provést šetření 

v obchodních prostorách podniku anebo provést šetření v jiných než obchodních 

prostorách podniku. 

V obecné rovině se na postup ÚOHS při vyšetřování aplikuje správní řád
28

, 

zejména jeho základní zásady, přičemž je nutné obdobně jako v unijním právu zohlednit 

základní práva vyšetřovaných subjektů vyplývající zejména z Listiny základních práv a 

svobod
29

. Je třeba zdůraznit, že ačkoliv je místní šetření prováděné ÚOHS do jisté míry 

                                                 

24
 European Commission – Antitrust - Manual of Procedures - Internal DG Competition working 

documents on procedures for the application of Articles 101 and 102 TFEU, March 2012 (dále jen 

„Antitrust Manual of Procedures“).  

Oznámení Komise o osvědčených postupech pro vedení řízení týkajících se článků 101 a 102 SFEU, 

2011/C 308/06. 

25
 Explanatory note for an authorisation to conduct inspection based on a Commission authorisation under 

Article 20(3) of Council Regulation No 1/2003 a Explanatory note for an authorisation to conduct 

inspection based on a Commission authorisation under Article 20(4) of Council Regulation No 1/2003. 

26
 § 20 odst. 1 písm. a) ZOHS. 

27
 § 7 odst. 1 ZOHS v případě kartelových dohod a jednání ve shodě a § 11 odst. 2 ZOHS v případě 

zneužití dominantního postavení.  

28
 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 

29
 Listina základních práv a svobod, ústavní zákon č. 2/1993 Sb. 
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podobné kontrole na místě, kterou provádí jiné orgány veřejné správy, na postup ÚOHS 

se neuplatní zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
30

  

Vzhledem ke skutečnosti, že se česká národní úprava v základních principech a 

rozsahu pravomocí až na výjimky neliší od unijní úpravy, bude v následujících 

kapitolách analyzována unijní úprava vyšetřovacích pravomocí, přičemž u každé z nich 

bude případně upozorněno na prvky odlišné od české právní úpravy.  

Z historického pohledu je možné doplnit, že z důvodu plné harmonizace 

soutěžněprávních norem při přistoupení České republiky do Evropské unie bylo nutné 

přijmout nový zákon upravující veřejnoprávní ochranu hospodářské soutěže.
31

 Byl proto 

přijat právě současný ZOHS, který nahradil zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěže z 1. března 1991. ZOHS se ve své současné podobě významně 

inspiruje v unijních předpisech, zejména ve SFEU a Nařízení 1/2003.
32

 Ustanovení 

ZOHS by navíc měly být vykládány eurokonformně, což výslovně konstatoval i 

Nejvyšší správní soud v jednom ze svých rozhodnutí.
33

 Z uvedeného lze rovněž 

dovodit, že závěry unijních soudů ve věcech soutěžního práva by mohly být 

aplikovatelné nebo by se mohly obdobně použít i na výklad českých soutěžněprávních 

norem. Tomu nasvědčuje i praxe, kdy se české správní soudy nezřídka inspirují a 

argumentují rozsudky unijních soudů.
34

  

Jak již bylo výše uvedeno Nařízení 1/2003 počítá se 3 vyšetřovacími 

pravomocemi, které má Komise k dispozici, a to žádostmi o informace, kontrolami 

na místě a dotazováním.  

Šetření hospodářských odvětví je spíše než vyšetřovací pravomocí speciálním 

řízením, které mohou soutěžní úřady vést zejména za účelem prověření určitého 

hospodářského sektoru z pohledu fungování hospodářské soutěže. Při tomto šetření 

mohou být přiměřeně využívány žádosti o informace, kontroly na místě a dotazování. 

                                                 

30
 § 25b ZOHS. 

31
 Důvodová zpráva k zákonu č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže v původním znění. 

Dostupné z: http://www.psp.cz/. 

32
 Z důvodové zprávy k ZOHS v původním znění vyplývá, že vyšetřovací pravomoci ÚOHS 

„korespondují s povinnostmi a oprávněními Evropské komise“. 

33
 Rozsudek NSS ze dne 29. května 2009, sp. zn. 5 Afs 95/2007 – 353. 

34
 Např. rozsudek KS v Brně ze dne 23. února 2012, č. j. 62 Af 75/2010 – 318 nebo rozsudek KS v Brně 

ze dne 29. května 2017, č. j. 30 Af 29/2016 – 262. 
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Šetření hospodářských odvětví neboli sektorovému šetření proto bude věnován prostor 

v této kapitole až po analýze jednotlivých vyšetřovacích pravomocí. 

Závěrem této podkapitoly je vhodné zdůraznit, že vyšetřovací pravomoci mohou 

být podle unijní i české právní úpravy využity v rámci správního řízení pro porušení 

soutěžního práva, ale také v rámci předběžné vyšetřovací fáze, kdy jsou ověřována 

podezření soutěžních úřadů, a to za předpokladu, že tímto postupem není nahrazováno 

samotné správní řízení.
35

  

2.2 Žádosti o informace 

2.2.1 Unijní právní úprava 

Nařízení 1/2003 stanoví, že si Komise za účelem prověření, zda došlo k porušení 

soutěžního práva, může prostou žádostí nebo rozhodnutím vyžádat od podniků a 

sdružení podniků veškeré nezbytné informace.
36

 Pravomoc vyžadovat informace a 

podklady od příslušných subjektů za účelem zjištění, zda v daném konkrétním případě 

došlo k porušení soutěžního práva je pro svou povahu a jednoduchost využívána 

soutěžními úřady nejčastěji.  

Z uvedené právní definice i z judikatury unijních soudů vyplývá, že Komise 

může svou žádostí o poskytnutí informací oslovit jakýkoli podnik, u kterého se 

domnívá, že by mohl mít relevantní informace nebo podklady v držení, přičemž není 

rozhodné, zda je oslovený podnik účastníkem protiprávního jednání.
37

 

Judikatura
38

 unijních soudů dále dovodila, že Komise může od podniků 

vyžadovat veškeré potřebné informace a podklady, které se vztahují ke skutkovému 

stavu a které jsou mu známy. V rámci žádosti proto může být podnik požádán 

                                                 

35
 Rozsudek NSS ze dne 22. září 2011, sp. zn. 5 Aps 4/2011 – 326. 

36
 Čl. 18 odst. 1 Nařízení 1/2003. 

37
 V tomto smyslu viz rozsudky SDEU ze dne 29. června 2006 ve věci C-301/04 P Komise proti SGL 

Carbon AG, ECLI:EU:C:2006:432, bod 41, a ze dne 7. ledna 2014 2014 ve spojených věcech C-204/00 

P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P a C-219/00 P Aalborg Portland A/S, Irish Cement 

Ltd, Ciments français SA, Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento SpA, Buzzi Unicem SpA a Cementir 

- Cementerie del Tirreno SpA proti Komisi, ECLI:EU:C:2004:6, bod 61. 

38
 Rozsudek SDEU ze dne 18. října 1989 ve věci C-374/87 Orkem proti Komisi, ECLI:EU:C:1989:387, 

bod 34, ze dne 18. října 1989 ve věci C-27/88 Solvay & Cie proti Komisi, ECLI:EU:C:1989:388, nebo 

rozsudek Tribunálu ze dne 8. března 1995 ve věci T-34/93 Société Générale proti Komisi, 

ECLI:EU:T:1995:46, bod 74. 
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o zodpovězení určitých otázek a předložení dokumentů, které má ve svém držení. 

Vyšetřovaný podnik je v rámci dodržení povinnosti poskytnout Komisi součinnost
39

 

povinen předat příslušné dokumenty, které si Komise vyžádá a jež má k dispozici, a 

zodpovědět příslušné otázky, a to i tehdy, když mohou sloužit k prokázání 

protisoutěžního chování vůči němu samotnému nebo vůči jinému podniku. Takto široké 

vymezení pravomoci, která fakticky umožňuje Komisi požadovat si od podniku 

pod hrozbou sankce, poskytnutí jakékoli informace nebo podkladu, které podnik má 

nebo může mít k dispozici, naráží na mantinely v podobě základních práv 

vyšetřovaných podniků, konkrétně na právo nevypovídat ve vlastní neprospěch. 

V dané souvislosti na tomto místě pouze v obecné rovině poznamenám, že 

vyžadování informací nemůže být svévolné
40

, nepřiměřené
41

, ani jím nemůže být 

porušováno právo na obhajobu
42

. Z recentní judikatury
43

 unijních soudů vyplývá, že pro 

vyžádání informací od konkrétního subjektu, musí mít Komise dostatečné indicie, na 

základě kterých pojme podezření na existenci konkrétních protiprávních jednání a podle 

kterých vymezí předmět prováděného šetření
44

, respektive žádosti o poskytnutí 

informací. V opačném případě, kdyby Komise přistoupila k vyžadování informací bez 

skutkových okolností, tedy nahodile bez jakýchkoli podkladů naznačujících existenci 

protisoutěžního jednání
45

, jednalo by se o svévolný zásah do práv vyšetřovaného 

subjektu. Blíže je této problematice věnován prostor v kapitole 3. a 4. této práce. 

                                                 

39
 Rozsudek SDEU ve věci Orkem pro Komisi, bod 27. 

40
 Bez existence skutkových okolností odůvodňujících zásah do sféry vyšetřovaného subjektu.  

41
 Případy, kdy použití pravomoci představuje nadměrný, respektive neobhajitelný zásah do sféry 

vyšetřovaného subjektu. 

42
 I přesto, že se v přípravné vyšetřovací fázi soutěžních úřadů toto právo neuplatňuje v plném rozsahu, je 

nezbytné, aby si vyšetřované subjekty mohly v souvislosti s konkrétní žádostí o poskytnutí informací 

uvědomit a vyhodnotit rozsah své povinnosti spolupracovat a vykonat své právo na obhajobu například 

tím, že odmítnou odpovědět na otázky, které považují za protiprávní. 

43
 Rozsudky SDEU ze dne 10. března 2016 ve věci C-247/14 P HeidelbergCement proti Komisi, 

ECLI:EU:C:2016:149; ve věci C-248/14 P Schwenk Zement proti Komisi; ECLI:EU:C:2016:150; ve věci 

C-267/14 P Buzzi Unicem proti Komisi; ECLI:EU:C:2016:151 a ve věci C-268/14 P Italmobiliare proti 

Komisi; ECLI:EU:C:2016:152. 

44
 K uvedené problematice rozsudek Tribunálu ze dne 14. listopadu 2012 ve věci T-135/09 Nexans 

France SAS a Nexans SA proti Komisi, ECLI:EU:T:2012:596; a rozsudek SDEU ze dne 25. června 2014 

ve věci C-37/13 P Nexans SA a Nexans France SAS proti Komisi, ECLI:EU:C:2014:2030, na které je 

hojně odkazováno v rozsudku SDEU ve věci HeidelbergCement viz body 18 a 19. 

45
 Analogicky by bylo možné tuto žádost připodobnit k tzv. „fishing expedition“, kdy jsou v rámci 

místního šetření prošetřovány podklady, které spadají mimo vymezený předmět místního šetření. 
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Z Nařízení 1/2003 dále vyplývá, že Komise si může vyžadovat pouze informace, 

které jsou nezbytné
46

 pro dané šetření. Žádosti o informace Komise dále nesmí být 

nepřiměřené povaze šetření, respektive nesmí představovat nadměrný a neobhajitelný 

zásah do práv vyšetřovaného subjektu. Žádost o informace musí samozřejmě dále 

splňovat formální náležitosti stanovené Nařízením 1/2003. Formálním a obsahovým 

náležitostem a praktickým aspektům žádostí o informace se budu podrobně věnovat 

rovněž v kapitole 4. této práce. 

Nařízení 1/2003 obecně rozlišuje dva typy žádostí o poskytnutí informací, a to 

prostou žádost a žádost na základě rozhodnutí. V případě, že Komise žádá příslušný 

subjekt o informace prostou žádostí, Nařízení 1/2003 stanoví, že v žádosti je Komise 

povinna uvést právní základ a účel své žádosti, upřesnit, jaké informace požaduje, a 

stanovit lhůtu, v níž mají být informace poskytnuty, a sankce pro případ poskytnutí 

nesprávných nebo zavádějících informací.
47

  

Pokud Komise požaduje od příslušného subjektu informace na základě 

rozhodnutí, musí rovněž jako u prosté žádosti uvést právní základ a účel své žádosti, 

upřesnit, jaké informace požaduje, a stanovit lhůtu, v níž mají být informace 

poskytnuty. Dále je Komise povinna uvést sankce za poskytnutí nesprávných, 

neúplných nebo zavádějících informací, nebo za neposkytnutí informací ve stanovené 

lhůtě. Součástí rozhodnutí, kterým Komise požaduje poskytnutí informací, je výslovné 

uvedení práva na přezkoumání
48

 rozhodnutí SDEU.
49

 

Z uvedeného vyplývá, že v případě prosté žádosti není adresát žádosti povinen 

vyžadované informace nebo podklady Komisi poskytnout. Sankcí ovšem mohou být 

                                                 

46
 Slovy ZOHS „informace, které mohou mít význam pro objasnění předmětu řízení“. K právní úpravě 

ZOHS viz kapitola 2.2.2. této disertační práce. K pojmu nezbytnosti kapitola 3.2. této disertační práce. 

47
 Čl. 18 odst. 2 Nařízení 1/2003. 

48
 Čl. 263 SFEU: „Soudní dvůr Evropské unie přezkoumává legalitu legislativních aktů, aktů Rady, 

Komise a Evropské centrální banky, s výjimkou doporučení a stanovisek, a rovněž aktů Evropského 

parlamentu a Evropské rady, které mají právní účinky vůči třetím osobám. Rovněž přezkoumává legalitu 

aktů institucí a jiných subjektů Unie, které mají právní účinky vůči třetím osobám. Za tím účelem má 

pravomoc rozhodovat o žalobách podaných členskými státy, Evropským parlamentem, Radou nebo 

Komisí pro nedostatek příslušnosti, pro porušení podstatných formálních náležitostí, pro porušení Smluv 

nebo jakéhokoli právního předpisu týkajícího se jejich provádění anebo pro zneužití pravomoci. […] 

Každá fyzická nebo právnická osoba může za podmínek uvedených v prvním a druhém pododstavci podat 

žalobu proti aktům, které jsou jí určeny nebo které se jí bezprostředně a osobně dotýkají, jakož i proti 

právním aktům s obecnou působností, které se jí bezprostředně dotýkají a nevyžadují přijetí prováděcích 

opatření.“ 

49
 Čl. 18 odst. 3 Nařízení 1/2003. 
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stiženy takové odpovědi podniků, které obsahují nesprávné nebo zavádějící informace. 

Oproti tomu v případě žádosti o informace na základě rozhodnutí je adresát žádosti 

povinen předložit Komisi vyžadované podklady a informace ve stanoveném rozsahu a 

ve lhůtě předepsané Komisí pod hrozbou pokuty nebo opakujících se penále. 

Volba, jaký typ žádosti Komise v konkrétním případě zvolí, závisí na uvážení 

Komise. Je zřejmé, že v případě, kdy bude Komise vyžadovat od podniku, u kterého má 

podezření na porušení soutěžního práva, informace a podklady, které budou pro další 

vyšetřování nezbytné, nebo když bude požadovat předložení informací od více podniků 

v určité lhůtě za účelem jejich porovnání, vydá rozhodnutí, kterým podniku nařídí 

poskytnutí příslušných informací. Oproti tomu v případě sektorových šetření nebo 

v případech, kdy je zřejmé, že podnik informace poskytne Komisi dobrovolně, si lze 

představit, že budou převládat prosté žádosti o poskytnutí informací.  

V dané souvislosti je nutné poznamenat, že zaslání prosté žádosti určitému 

adresátovi nevylučuje pozdější žádost na základě rozhodnutí vůči témuž adresátovi. 

V minulosti Nařízení 17/1962 předvídalo dvoustupňový proces
50

 při žádání informací, 

kdy Komise byla nejprve povinna zaslat podniku prostou žádost o informace a teprve 

v situaci, kdy jí podnik neposkytl vyžádané informace ve stanovené lhůtě nebo jí 

poskytl neúplné informace, mohla si informace vyžádat rozhodnutím, kdy už byl podnik 

povinen informace poskytnout. V této oblasti proto došlo s Nařízením 1/2003 k posílení 

pravomoci Komise v tom smyslu, že je Komise oprávněna zaslat podniku rovnou žádost 

na základě rozhodnutí, aniž by předtím žádala podnik prostou žádostí. 

Nařízení 1/2003 dále určuje
51

 osoby, které sdělují požadované informace 

jménem dotyčného podniku nebo sdružení podniků, tedy jménem adresátů rozhodnutí. 

Jedná se o vlastníky podniků nebo jejich zástupce a v případě právnických osob, 

společností nebo sdružení bez právní subjektivity o osoby zmocněné je zastupovat podle 

zákona nebo podle stanov. Sdělovat informace na žádost mohou i řádně zmocnění 

právní zástupci adresáta žádosti. Uvedené ustanovení má bezpochyby za cíl, aby byly 

odpovědi na žádosti o informace zpracovávány dostatečně odpovědnými osobami, které 

zároveň mají přístup ke všem informacím ohledně činnosti příslušného adresáta žádosti. 

                                                 

50
 Čl. 11 odst. 5 Nařízení 17/1962. 

51
 Čl. 18 odst. 4 Nařízení 1/2003. 
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Komise je zároveň s žádostí o informace povinna neprodleně zaslat kopii žádosti 

orgánu pro hospodářskou soutěž členského státu, na jehož území je sídlo podniku nebo 

sdružení podniků, a orgánu pro hospodářskou soutěž členského státu, jehož území je 

dotčeno.
52

 

Adresáty žádosti o informace mohou být i vlády a orgány pro hospodářskou 

soutěž členských států, které jsou povinny Komisi na její žádost poskytnout veškeré 

nezbytné informace potřebné pro vyšetřování soutěžněprávních deliktů.
53

 

2.2.2 Česká právní úprava 

Na první pohled se může zdát, že právní úprava žádostí o informace v ZOHS se 

oproti Nařízení 1/2003 zásadně neliší. I přesto, že se jedná o poměrně jednoduchý 

institut, drobné nuance v české a unijní normě však vedou k poměrně zajímavým 

teoretickým i praktickým otázkám, které budu zkoumat dále.  

Česká právní úprava je na první pohled stručnější. V soudobé podobě
54

 obsahuje 

ustanovení upravující žádosti o informace poměrně strohé dva odstavce. První z nich 

upravuje, jaké informace je možné vyžadovat a jak mají být dotázaným subjektem 

poskytnuty
55

, a druhý z nich následně uvádí, jakým způsobem si ÚOHS informace 

může vyžádat
56

. 

Je proto zřejmé, že zatímco unijní právo počítá se dvěma formami žádostí 

o informace, a to s prostou žádostí, která má „dobrovolnou“ povahu, a s žádostí 

na základě rozhodnutí, na kterou jsou podniky povinny poskytnout Komisi informace 

pod hrozbou sankce, ZOHS předpokládá pouze jeden typ žádosti o informace. ÚOHS si 

může vyžádat písemnou výzvou poskytnutí úplných, správných a pravdivých podkladů 

                                                 

52
 Čl. 18 odst. 5 Nařízení 1/2003. 

53
 Čl. 18 odst. 6 Nařízení 1/2003  

54
 ZOHS po novele provedené zákonem č. 293/2016 Sb., která upravila formulaci žádostí o informace 

v § 21e ZOHS. 

55
 § 21e odst. 1 ZOHS: „Každý, kdo poskytuje Úřadu podklady a informace, včetně obchodních knih, 

jiných obchodních záznamů nebo jiných záznamů, které mohou mít význam pro objasnění předmětu řízení 

(dále jen „obchodní záznamy“), je povinen poskytovat je úplné, správné a pravdivé.“ 

56
 § 21e odst. 2 ZOHS: „Každý je povinen poskytnout Úřadu na jeho písemnou výzvu a ve stanovené lhůtě 

obchodní záznamy. Ve výzvě Úřad uvede ustanovení zákona, o které výzvu opírá, jaké obchodní záznamy 

požaduje, lhůtu, ve které mají být poskytnuty, a účel, pro který je požaduje, a upozorní na to, že za 

nesplnění povinnosti podle předchozí věty může uložit pořádkovou pokutu podle § 22c.“ 
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a informací a v případě, že podnik takovéto informace neposkytne, může mu být 

uložena sankce.
57

  

Podle ZOHS je ÚOHS výslovně oprávněn vyžadovat informace od každého 

na základě písemné výzvy, ve které je ÚOHS povinen uvést ustanovení zákona, o které 

výzvu opírá, jaké obchodní záznamy požaduje, lhůtu, ve které mají být poskytnuty, a 

účel, pro který je požaduje, a upozornění na to, že za nesplnění povinnosti podle 

předchozí věty může uložit pořádkovou pokutu.
58

 Z uvedeného vyplývá, že ÚOHS 

může oslovit s žádostí nejen podniky nebo jejich sdružení, jak je předvídáno v unijním 

právu Nařízením 1/2003, ale kupříkladu i jednotlivé fyzické osoby nebo další subjekty, 

které by nemohly být považovány za podniky ve smyslu soutěžního práva. ÚOHS tudíž 

může žádostí o informace oslovit širší okruh subjektů než Komise. Na tomto místě se 

nabízí srovnání s pravomocí Komise v podobě dotazování jakékoli fyzické nebo 

právnické osoby. Komise má sice podle Nařízení 1/2003 možnost dotazovat se 

fyzických a právnických osob na informace týkající se předmětu šetření, nicméně tyto 

osoby musí s dotazováním souhlasit, tudíž je nelze pod hrozbou sankce k poskytnutí 

informací donutit. Oproti tomu ÚOHS může požádat každého, tedy jakoukoli fyzickou 

nebo právnickou osobu, o poskytnutí informací, přičemž za poskytnutí neúplných, 

nesprávných nebo nepravdivých informací může udělit dotázané osobě pokutu za 

přestupek, respektive i pořádkovou pokutu při neposkytnutí informací. 

ZOHS oproti unijní úpravě nepoužívá pouze pojem „informace“, ale výslovně 

uvádí, že si ÚOHS může vyžádat podklady a informace, a dále rozvádí, že se může 

mimo jiné jednat o obchodní knihy, jiné obchodní záznamy nebo jiné záznamy. ZOHS 

tedy evidentně činí rozdíl mezi podklady a informacemi. Z teoretického hlediska 

bychom za podklady mohli považovat již vytvořené dokumenty, které jsou již 

zhmotněné v určité formě a dotázaný subjekt z povahy věci nemusí podklady žádným 

způsobem upravovat. V praxi se bude jednat například o smlouvy s obchodními 

partnery, zápisy z jednání, vnitřní předpisy dotazovaného podniku, apod. Oproti tomu 

informace zpravidla zhmotněny nebudou a dotázaná osoba je bude na žádost sdělovat 

v podobě požadované ÚOHS. Typicky se bude jednat o odpovědi na otázky ÚOHS, 

které mohou například spočívat v určitých analýzách, popisu situací a postupů či 

                                                 

57
 § 21e odst. 1 ve spojení s § 22a odst. 1 písm. g) ZOHS. 

58
 § 21e odst. 2 ZOHS. 



24 

vyjádření ke specifické otázce, problematice nebo podkladům, apod. Z praktického 

hlediska nemá podle mého názoru výslovné rozlišování mezi podklady a informacemi 

přílišný význam, jelikož podklady je možné chápat jako podmnožinu informace, s čímž 

všehovšudy počítá i Nařízení 1/2003. 

Další rozdíl mezi českou a unijní právní úpravou spočívá ve formě samotné 

žádosti o informace. Zatímco Nařízení 1/2003 předpokládá při vyžadování informací 

prostou žádost nebo rozhodnutí Komise, ZOHS co do formy pouze stanoví, že žádost 

ÚOHS o poskytnutí informací musí být písemná.
59

 ZOHS nespecifikuje, zda se má 

jednat o rozhodnutí, usnesení či prostý dopis. Komparací s Nařízením 1/2003 zjistíme, 

že v principu platí, že pokud má dotazovaný povinnost odpovědět na žádost 

pod hrozbou sankce za neposkytnutí odpovědi, jak je tomu i v případě ZOHS, musí mít 

žádost formu rozhodnutí, jehož zákonnost lze rozporovat před SDEU.
60

 Ukládá-li 

správní orgán tomu, kdo má listinu potřebnou k provedení důkazu, aby ji předložil, 

musí tak podle správního řádu učinit usnesením.
61

 V praxi však ÚOHS zasílá žádosti 

prostřednictvím prostého dopisu.
62

 S ohledem na uvedené se však nabízí otázka, zda by 

neměl ÚOHS vyžadovat poskytnutí informací formou usnesení. Tuto problematiku řešil 

v roce 2016 Krajský soud v Brně
63

, u kterého dotazovaný subjekt rozporoval povahu 

žádosti o informace, když tvrdil, že se fakticky jedná o rozhodnutí v materiálním slova 

smyslu, jelikož mu byly ukládány povinnosti a stanovovány lhůty, a tudíž by měly 

žádosti mít formu usnesení
64

, jak předpokládá správní řád. KS v Brně ve svém usnesení 

zaujal názor, že se v případě žádostí o informace ÚOHS nejedná o rozhodnutí ve smyslu 

správního řádu, ale jedná se ve své podstatě o pouhý úkon správního orgánu, jímž 

ÚOHS upravuje vedení řízení a vyzývá dotazovaného k plnění jeho informační 

povinnosti. V komentářové literatuře se můžeme setkat s názorem, že by ÚOHS měl 

                                                 

59
 Tamtéž.  

60
 Čl. 18 odst. 3 Nařízení 1/2003. 

61
 § 53 odst. 1 správního řádu. 

62
 KINDL, Jiří. § 21e [Poskytování informací]. In: KINDL, Jiří, MUNKOVÁ, Jindřiška. Zákon o ochraně 

hospodářské soutěže. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 440. ISBN 978-80-7400-

627-2. 

63
 Usnesení KS v Brně ze dne 28. ledna 2016, č. j. 30 Af 33/2014 – 51. 

64
 § 39 odst. 1 a § 53 odst. 1 správního řádu. 
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přinejmenším v případě „kontroverznějších“ případů žádat o informace usnesením.
65

 

Jedná se o případy, které mohou být tzv. „na hraně“ a je u nich sporné, zda si ÚOHS 

může vyžadovat takové informace s ohledem na zákonné předpoklady. Jsem toho 

názoru, že prostý dopis či přípis, kterým je požadováno poskytnutí informací ze strany 

ÚOHS, není vhodný a informace by měly být žádány formou usnesení. Volba ÚOHS 

zasílat žádosti o poskytnutí informací formou prostého dopisu má totiž zásadní dopady 

na možnosti obrany proti případné nezákonné žádosti. O problémech spojených 

s obranou proti potenciálně nezákonným žádostem budu detailně hovořit v kapitole 6. 

této práce, ale už na první pohled je zřejmý rozdíl v obou právních úpravách. Unijní 

úprava klade u žádostí, na které je podnik povinen odpovědět, důraz na formu žádosti i 

na informování o prostředku ochrany před unijními soudy, zatímco česká právní úprava 

je v tomto volnější, kdy nestanoví zvláštní formu ani nemusí být podniku zřejmé, jak se 

proti žádostem bránit, což přispívá k určité právní nejistotě dotazovaného podniku, což 

lze považovat za jeden z nedostatků české právní úpravy. 

 Další rozdíl lze rovněž spatřovat v drobné nuanci u vymezení, v jakém vztahu 

musí být vyžadované informace k předmětu řízení. Zatímco podle ZOHS
66

 mohou být 

žádostí ÚOHS vyžádány pouze takové informace a podklady, které mohou mít význam 

pro objasnění předmětu řízení, podle Nařízení 1/2003 si Komise může vyžádat 

informace, které jsou nezbytné, a to za účelem prověřování dodržování pravidel 

hospodářské soutěže podniky. Domnívám se, že uvedený rozdíl není zásadního 

významu, jelikož pojem nezbytnosti v unijní úpravě je nutné vykládat v tom smyslu, že 

vyžadované informace musí mít určitý vztah k vymezenému předmětu šetření Komise.
67

 

Blíže bude o pojmu nezbytnosti pojednáno v kapitole 3.2 této práce.  
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 KINDL, Jiří. § 21e [Poskytování informací]. In: KINDL, Jiří, MUNKOVÁ, Jindřiška. Zákon o ochraně 

hospodářské soutěže. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 440. ISBN 978-80-7400-

627-2. 

66
 § 21e odst. 1 ZOHS. 

67
 Viz například rozsudek Tribunálu ze dne 22. března 2012 ve spojených věcech T-458/09 a T-171/10 

Slovak Telekom a.s. proti Komisi, ECLI:EU:T:2012:145. 
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2.3 Kontrola na místě 

2.3.1 Kontrola v obchodních prostorách 

2.3.1.1 Unijní právní úprava 

Nařízení 1/2003 zmocňuje Komisi k provádění nezbytných kontrol v obchodních 

prostorách podniků a jejich sdružení.
68

 V rámci kontroly je Komise výslovně 

oprávněna: 

 vstupovat do všech prostorů, na pozemky a do dopravních prostředků podniků a 

sdružení podniků,  

 kontrolovat účetní knihy a ostatní obchodní záznamy,  

 kopírovat nebo získávat v jakékoli formě kopie nebo výpisy z těchto knih nebo 

záznamů,  

 pečetit podnikatelské prostory a účetní knihy nebo záznamy, a  

 žádat každého zástupce nebo zaměstnance podniku nebo sdružení podniků 

o vysvětlení skutečností nebo dokumentů týkajících se předmětu a účelu 

kontroly a zaznamenávat odpovědi.
69

  

Jednotlivým pravomocem v rámci kontroly na místě bude věnován prostor 

v kapitole 4. této práce.  

Nařízení 1/2003 rozlišuje obdobně jako u žádostí o informace dva typy kontroly 

v obchodních prostorách, a to kontrolu prováděnou Komisí na základě zmocnění
70

 a 

kontrolu na základě rozhodnutí
71

. Na úvod je vhodné poznamenat, že Nařízení 1/2003 

nepodmiňuje provedení kontroly na základě rozhodnutí dřívější kontrolou na základě 

zmocnění nebo naopak. Komise může při rozhodování využít s ohledem na okolnosti 

daného případu své uvážení
72

, pro který typ kontroly se rozhodne. Důvody, na základě 

kterých se Komise rozhodne vydat zmocnění nebo rozhodnutí nemusí podle svého 
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 Čl. 20 odst. 1 Nařízení 1/2003. 

69
 Čl. 20 odst. 2 Nařízení 1/2003. 

70
 Čl. 20 odst. 3 Nařízení 1/2003. 

71
 Čl. 20 odst. 4 Nařízení 1/2003. 

72
 Rozsudek SDEU ze dne 21. září 1979 ve věci C-136/79 National Panasonic proti Komisi, 

ECLI:EU:C:1980:169, body 28 až 30. 
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názoru Komise v odůvodnění uvádět.
73

 Uvedený závěr rovněž vyplývá i z Nařízení 

1/2003, které mezi náležitosti zmocnění či rozhodnutí nezařazuje odůvodnění toho, 

na základě jakých skutečností Komise zvolila pro uvedenou kontrolu zmocnění či 

rozhodnutí. Při bližším zkoumání rozdílů obou typů kontrol je možné dojít k závěru, že 

se i přes věcnou totožnost jedná o odlišné alternativy, které budou z praktického a 

strategického hlediska využity ve zcela odlišných případech, jak je popsáno níže. 

Zásadní rozdíl v uvedených typech kontrol spočívá opět obdobně jako u žádostí 

o informace v dobrovolnosti a spolupráci vyšetřovaného subjektu. Z Nařízení 1/2003 

vyplývá, že v případě kontroly na základě zmocnění nemají vyšetřované podniky 

povinnost podrobit se kontrole pod hrozbou sankce.
74

 Vyšetřovaný podnik se proto 

může rozhodnout, zda se kontrole na základě zmocnění podrobí či nikoliv, aniž by mu 

za toto rozhodnutí hrozila případná sankce za neposkytnutí součinnosti. Podle názoru 

Komise je podnik v okamžiku, kdy se rozhodne podrobit se kontrole na základě 

zmocnění, povinen s Komisí spolupracovat, tudíž nesmí bránit nebo ztěžovat provedení 

kontroly
75

, a má povinnost poskytovat úplné informace a nesmí poskytovat zavádějící 

nebo nesprávné odpovědi na dotazy Komise. V opačném případě je možné postihnout 

jednání podniku sankcí.
76

 Klíčovou podmínkou pro provádění kontroly na základě 

zmocnění však zůstává souhlas podniku. Proto se domnívám, že podnik může v jakékoli 

fázi odvolat svůj souhlas s kontrolou. Uvedené však nevylučuje možnost Komise uložit 

sankci dotčenému podniku za poskytnutí neúplných nebo zavádějících informací, dokud 

souhlas ke kontrole trval, nebo možnost provedení následné kontroly na základě 

rozhodnutí. 

Z praktického i strategického hlediska není pro Komisi vhodné využívat 

kontroly na základě zmocnění v případech, kdy je velice pravděpodobné, že by 

vyšetřovaný podnik mohl kontrolu odmítnout a tímto odmítnutím by mohl být zmařen 

průběh šetření. Při závažných podezřeních na porušení soutěžního práva dotčeným 

                                                 

73
 Dealing with the Commission: Notifications, complaints, inspections and fact-finding powers under 

Articles 85 and 86 of the EEC Treaty, ISBN 92-828-1724-5, European Communities, 1997, s. 36.  

74
 Čl. 20 odst. 3 Nařízení 1/2003 ve srovnání s čl. 20 odst. 4 Nařízení 1/2003. 
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 Dealing with the Commission, s. 35: „Podnik nemá povinnost podrobit se dobrovolné kontrole, 

nicméně jakmile s kontrolou souhlasí, musí v rámci kontroly aktivně spolupracovat“ (pozn. překlad 

autora).  

76
 Čl. 23 odst. 1 písm. c) a d) Nařízení 1/2003. 
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podnikem bude Komise vždy provádět kontroly na základě rozhodnutí, kterým se 

podnik musí podrobit. V opačném případě, kdyby Komise postupovala pouze 

na základě zmocnění, mohl by dotčený podnik kontrolu odmítnout a následně se pokusit 

zbavit podkladů eventuálně prokazujících porušení soutěžního práva. Z uvedeného 

vyplývá, že kontroly na základě zmocnění budou prováděny v případech, kdy má 

Komise jistotu, že kontrola nebude vyšetřovaným podnikem odmítnuta. Ke kontrole 

na základě rozhodnutí Komise oproti tomu přistoupí zejména v případech, kdy je 

pravděpodobné, že by mohlo hrozit zničení podkladů prokazujících protisoutěžní 

jednání nebo je vyšetřováno zvlášť závažné porušení soutěžního práva. Výjimkou 

z uvedeného budou případy, kdy dotčený podnik spolupracuje s Komisí, a to tím 

způsobem, že sám oznámí existenci protisoutěžního jednání například prostřednictvím 

svého vedení. V takových situacích je zřejmé, že se kontrole dobrovolně podrobí.
77

 

Rozhodnutí o kontrole bude dále vydáváno také v případech, kdy se vyšetřovaný podnik 

dříve odmítne podrobit dobrovolné kontrole, nebo s ní souhlasil a posléze svůj souhlas 

odvolal, nebo poskytl záznamy v neúplné formě. 

Další rozdíly mezi kontrolou na základě zmocnění a kontrolou na základě 

rozhodnutí spočívají spíše v procesních detailech, kdy podle Nařízení 1/2003 musí 

Komise v případě kontroly na základě zmocnění včas před provedením kontroly zaslat 

oznámení o kontrole orgánu pro hospodářskou soutěž členského státu, na jehož území 

se má kontrola provést, zatímco v případě kontroly na základě rozhodnutí přijímá 

Komise dané rozhodnutí až po konzultaci s tímto orgánem.
78

 Z uvedeného je zřejmé, že 

zatímco v případě kontroly na základě zmocnění postačí pouhá neformální notifikace 

ze strany Komise národnímu soutěžnímu úřadu
79

, v případě rozhodnutí by Komise měla 

s národním soutěžním úřadem aktivně konzultovat rozhodnutí, což by mělo zahrnout i 

nastínění jednání, pro které je příslušný podnik vyšetřován. 

Jak už bylo výše naznačeno, další rozdíl lze spatřovat v sankcích, které mohou 

být uloženy vyšetřovaným podnikům v souvislosti s oběma typy kontrol, kdy sankci 

                                                 

77
 Dotčený podnik podal žádost o leniency (program shovívavosti). Podnik je v takových případech 

motivován možností snížení nebo odpuštění pokuty výměnou za poskytnutí informací prokazující 

protisoutěžní jednání. 
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 Čl. 20 odst. 3 a 4 Nařízení 1/2003. 

79
 Rozsudek SDEU ze dne 23. září 1986 ve věci C-5/85 AKZO Chemie proti Komisi, 

ECLI:EU:C:1986:328, bod 24. 
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nelze uložit za nepodrobení se kontrole, která je prováděna na základě zmocnění 

s ohledem na její dobrovolnou povahu. 

Rozdíly rovněž spočívají ve formálních i obsahových náležitostech zmocnění a 

rozhodnutí. Nařízení 1/2003 stanoví, že zmocnění pro provedení kontroly musí 

obsahovat: 

1. předmět a účel kontroly,  

2. název podniku nebo sdružení podniků, které budou vyšetřovány, 

3. sankce pro případ, že požadované obchodní záznamy podniku jsou předloženy 

neúplné nebo že odpovědi na otázky položené zástupcům nebo zaměstnancům 

podniku jsou nesprávné nebo zavádějící, a  

4. jména úředníků a ostatních doprovázejících osob zmocněných Komisí 

ke kontrole
80

. 

Oproti tomu rozhodnutí, kterým je dotčenému podniku nařízeno podrobit se 

kontrole v jeho obchodních prostorách musí podle Nařízení 1/2003 obsahovat: 

1. předmět a účel kontroly, 

2. název podniku nebo sdružení podniků, které budou vyšetřovány, 

3. datum, kdy má kontrola začít, 

4. uvedení sankcí podle článků 23 a 24 Nařízení 1/2003, tedy například sankcí 

za poskytnutí obchodních záznamů v neúplné formě, poskytnutí nesprávných a 

zavádějících odpovědí, porušení pečeti, nebo za odmítnutí podrobit se kontrole,  

5. uvedení práva na přezkoumání rozhodnutí SDEU, 

6. jména úředníků a ostatních doprovázejících osob zmocněných Komisí 

ke kontrole
81

. 

Vymezení předmětu a účelu kontroly je nejpodstatnější náležitostí, které musí 

zmocnění či rozhodnutí obsahovat a důkladný prostor je této problematice věnován 

v samostatné kapitole 3.1.3.2 této práce. Na tomto místě je i přesto potřeba 

připomenout, že k tomu, aby Komise mohla použít některou z vyšetřovacích pravomocí 

vůči konkrétnímu podniku, by měla mít důvodné konkrétní podezření pro porušení 

                                                 

80
 Tento požadavek není výslovně stanoven v čl. 20 odst. 3 Nařízení 1/2003, ale podle mého z názoru 

z něj přímo vyplývá a je nezbytné, aby zmocnění ke kontrole, které opravňuje příslušné osoby 

k provedení kontroly, obsahovalo i identifikaci těchto osob.  
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 Tento požadavek opět není výslovně stanoven v čl. 20 odst. 4 Nařízení 1/2003, ale obdobně jako 

u zmocnění musí rozhodnutí o kontrole obsahovat identifikaci inspektorů oprávněných provést kontrolu.  
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soutěžního práva. Jinými slovy Komise nemůže nahodile či preventivně vyšetřovat 

určitý podnik, aniž by měla konkrétní poznatky, že dotčený podnik jedná v rozporu 

s pravidly hospodářské soutěže.
82

 Pokud by Komise neměla důvodné podezření, že se 

informace nacházejí v příslušných prostorách, mohlo by být narušeno právo 

vyšetřovaného podniku na ochranu vůči svévolným a nepřiměřeným zásahům veřejné 

moci do sféry jeho činnosti
83

, stejně jako jeho právo na účinnou obhajobu
84

. Tyto 

požadavky se nepřímo promítají i ve vymezení předmětu a účelu kontroly. S ohledem 

na dobrovolnou povahu kontroly na základě zmocnění je zřejmé, že pokud podnik 

souhlasí s provedením kontroly, nebude následně vznášet námitky proti jejímu 

provedení či rozporovat její zákonnost například tím, že byl nedostatečně vymezen 

předmět a účel šetření. Lze předpokládat, že zejména s ohledem na skutečnost, že 

vyšetřovaný subjekt má výhradně ve své moci, zda kontrolu na základě zmocnění 

umožní či nikoliv, nemusí být nároky na vymezení předmětu a účelu kontroly tak 

vysoké jako v případě kontroly na základě rozhodnutí. Zajímavá by však byla spíše 

teoretická situace, kdyby podnik svolil s kontrolou na základě zmocnění, a Komise by 

prověřovala podklady nad rámec vymezeného předmětu. I přesto, že by podnik odvolal 

svůj souhlas, měla by Komise k dispozici dokumenty, které by naznačovaly porušení 

soutěžního práva v jiné oblasti, než byl vymezený předmět, a Komise v případě, že by 

dotčené dokumenty nebyly nalezeny náhodně
85

, získala tyto dokumenty protiprávně a 

nemohla by je dále použít. Z praktického hlediska si však lze těžko představit podnik, 

který by věděl o existenci deliktního jednání a dobrovolně se podrobil kontrole Komise. 

Podle Nařízení 1/2003 musí zmocnění i rozhodnutí obsahovat název podniku 

nebo sdružení podniků, kterých se kontrola má týkat. Komise mimo názvu podniku 
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 Rozsudek SDEU ze dne 21. září 1979 ve věci C-136/79 National Panasonic proti Komisi, 
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 Viz rozsudek SDEU ze dne 17. října 1989 ve věci C-85/87 Dow Benelux NV proti Komisi, 

ECLI:EU:C:1989:379, nebo rozsudek SDEU ze dne 18. června 2015 ve věci C-583/13 P Deutsche Bahn 

proti Komisi, ECLI:EU:C:2015:404. 
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uvádí ve zmocnění či rozhodnutí i jeho sídlo. Uvedení sídla má však pouze doplňkový 

význam
86

, jelikož Nařízení 1/2003 dává Komisi možnost vstupovat do všech 

obchodních prostor dotčených podniků, bez ohledu na to, ve kterých členských státech 

Evropské unie se obchodní prostory podniku nacházejí. Z praktického hlediska Komise 

určí za cíl kontroly mateřskou společnost a společnosti, které jí jsou přímo nebo 

nepřímo kontrolovány
87

, aby mohla při kontrole vstupovat do všech obchodních prostor 

dotčených podniků bez ohledu, zda se nacházejí tyto obchodní prostory na adrese sídla 

či nikoliv. 

Zmocnění i rozhodnutí musí obsahovat vymezení sankcí, které je možné uložit 

v souvislosti s kontrolami. O příslušných sankcích v souvislosti se zmocněním a 

rozhodnutím již byla řeč výše a je jim rovněž věnována samostatná kapitola 5. této 

práce, proto je na tomto místě nebudu blíže rozebírat. 

Samotné kontroly jsou prováděny úředníky Komise nebo doprovázejícími 

osobami, které Komise zmocní k příslušné kontrole.
88

 Při kontrole mohou Komisi 

asistovat rovněž úředníci nebo osoby zmocněné nebo jmenované orgánem 

pro hospodářskou soutěž členského státu, na jehož území je kontrola prováděna. 

Za osoby, které mohou být zmocněny k provádění kontroly, je možné považovat externí 

specialisty, například IT odborníky, jejichž úkolem je pomoci Komisi při prověřování a 

získávání elektronických dat. Zmocnění o kontrole musí obsahovat jména všech osob, 

které jsou oprávněni kontrolu vykonávat. 

Rozhodnutí na rozdíl od zmocnění musí obsahovat datum, kdy má kontrola 

začít. Není nezbytně nutné, aby kontrola začala přesně v den, který je uveden 

v rozhodnutí. V případě, že zahájení kontroly brání objektivní překážky na straně 

Komise a není možné zahájit kontrolu v den uvedený v rozhodnutí, může být podle 

názoru odborné literatury kontrola zahájena později v odůvodněném a nejbližším 
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možném termínu.
89

 Pozdější zahájení kontroly, než v den uvedený v rozhodnutí by 

podle mého názoru nemělo činit rozhodnutí nezákonným, ovšem je nutné, aby 

nedocházelo k neodůvodněným nebo dlouhým prodlevám ode dne, kdy měla kontrola 

začít. Komisi samozřejmě nic nebrání vydat rozhodnutí nové s novým datem určujícím 

zahájení kontroly, ale domnívám se, že takovýto formalismus není na místě. Argument, 

že pozdějším zahájením kontroly by došlo k narušení právní jistoty podniků nebo práva 

na obhajobu, nelze podle mého názoru v daném případě přijmout, neboť rozhodnutí je 

doručováno až se zahájením kontroly. 

Komise je povinna uvést v rozhodnutí i právo vyšetřovaného podniku 

na přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o kontrole Soudním dvorem Evropské unie. 

Proti rozhodnutí o kontrole může být podána žaloba na neplatnost podle článku 263 

SFEU. Nezákonnost rozhodnutí lze napadnout žalobou na neplatnost a to pouze ve lhůtě 

dvou měsíců.
90

 V dané souvislosti je potřeba rozlišovat žalobu, která směřuje proti 

rozhodnutí nařizujícímu kontrolu a proti případnému rozhodnutí ve věci, kterým by 

Komise deklarovala porušení soutěžního práva, respektive porušení článku 101 nebo 

102 SFEU. Nepodá-li vyšetřovaný podnik žalobu proti rozhodnutí o kontrole z důvodu 

jeho nezákonnosti, nemůže již takovýto nárok uplatnit později, tj. v žalobě proti 

konečnému rozhodnutí ve věci.
91

 V žalobě proti rozhodnutí o kontrole může podnik 

namítat například zneužití pravomocí Komise v souvislosti s vydáním rozhodnutí nebo 

formální nedostatky rozhodnutí.
92

 Odlišnou situací jsou případné protiprávní kroky 

Komise při provádění kontroly. Takovéto pochybení Komise spočívající například 

v kopírování části dokumentů nebo pokládání dotazů v rámci kontroly, jež nejsou 

samostatnými rozhodnutími, může být namítáno až v rámci žaloby proti konečnému 
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rozhodnutí Komise v dané věci.
93

 Blíže je problematice obrany proti rozhodnutí Komise 

věnována kapitola 6.1 této práce. 

Komise předkládá spolu se zmocněním i rozhodnutím o kontrole také poučení 

neboli vysvětlivky - Explanatory note.
94

 Vysvětlivky mají neformální charakter a jejich 

hlavním účelem je přiblížit vyšetřovanému podniku, jakým způsobem bude kontrola 

prováděna. Vysvětlivky informují vyšetřovaný podnik, jakými právy a povinnostmi 

disponuje v průběhu šetření, a stejně tak uvádí, jaká práva a povinnosti má při kontrole 

Komise. Vysvětlivky například obsahují povinnost uvést jména inspektorů pověřených 

prováděním kontroly, povinnost oznámit a předat kopii rozhodnutí nařizujícího 

kontrolu, výčet pravomocí inspektorů, právo využít služeb advokáta, zaznamenávání 

ústních vysvětlení atd. 

2.3.1.2 Česká právní úprava 

Úprava místního šetření v obchodních prostorách v ZOHS se v mnohém podobá 

úpravě Nařízení 1/2003, ale také se v mnohém liší. Zásadní rozdíl obdobně jako 

u žádostí o informace spočívá v tom, že zatímco Nařízení 1/2003 upravuje dva typy 

kontroly obchodních prostor, dobrovolnou na základě zmocnění a povinnou na základě 

rozhodnutí, ZOHS počítá pouze s jedním typem kontroly, a to povinnou na základě 

pověření. ZOHS proto volí mírnější požadavky na formu aplikace vyšetřovací 

pravomoci, pouhé pověření, oproti rozhodnutí v unijním právu. 

Podle ZOHS jsou všechny podniky povinny podrobit se šetření ÚOHS 

na pozemcích a ve všech objektech, místnostech a dopravních prostředcích, které 

dotčený podnik užívá při činnosti v hospodářské soutěži.
95

 Pro uvedená místa, kde může 

být místní šetření provedeno, využívá ZOHS pojem obchodní prostory. Rozsah míst, 

která může ÚOHS v rámci místního šetření navštívit se v zásadě nebude lišit od míst, 

která budou podléhat kontrole Komise. ZOHS však stanoví spíše formální podmínku 

spočívající v tom, že k tomu, aby mohly být prostory předmětem šetření ÚOHS, musí 
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být dotčeným podnikem využívány k hospodářské činnosti. Nařízení 1/2013 tuto 

podmínku neobsahuje a uvádí pouze, že Komise je oprávněna vstupovat do všech 

prostor, které náleží dotčenému podniku. Na první pohled se proto může zdát, že 

oprávnění Komise je širší, nicméně v praxi bude platit domněnka, že všechny prostory, 

které dotčený podnik užívá, budou využívány pro jeho hospodářskou činnost. Pro účely 

prováděného místního šetření není rozhodující, zda dotčený podnik obchodní prostory 

vlastní či zda je pouze užívá, či zda se v daných obchodních prostorách nachází sídlo 

dotčeného podniku, provozovna nebo jsou využívány podnikem jakkoli jinak. U většiny 

podniků se bude jednat o prostory, které využívají při své podnikatelské činnosti, 

typicky kanceláře, výrobní, skladovací a další prostory, u nepodnikajících podniků pak 

půjde o prostory, které využívají k jiné soutěžní činnosti než podnikání.
96

 

ZOHS umožňuje ÚOHS takřka totožně jako Nařízení 1/2003 Komisi: 

 vstupovat do obchodních prostor podniků, u kterých šetření probíhá, 

 ověřit, zda se v případě dokumentů a záznamů jedná o obchodní záznamy, 

 nahlížet do obchodních záznamů, které se v obchodních prostorách nacházejí 

nebo jsou z nich přístupné, bez ohledu na to, v jaké formě jsou uloženy, 

 kopírovat nebo získávat v jakékoli formě kopie nebo výpisy z obchodních 

záznamů, 

 pečetit obchodní prostory, popřípadě skříně, schránky nebo obchodní záznamy 

v nich se nacházející na dobu a v rozsahu nezbytném k provedení šetření, 

 požadovat od podniku a osob v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu 

k němu, případně osob, které podnik pověřil vykonávat v jeho prospěch určité 

činnosti, v nezbytném rozsahu součinnost nezbytnou k provedení šetření, jakož i 

vysvětlení k obchodním záznamům.
97

 

Z uvedeného výčtu vyplývá, že ZOHS obsahuje jedno oprávnění navíc, spíše ale 

doplňkového charakteru, oproti Nařízení 1/2003. Jedná se o možnost ověřit, zda se 

v případě prověřovaných dokumentů v rámci místního šetření jedná o obchodní 

záznamy či nikoliv. Toto posouzení je nezbytné pro rozhodnutí, zda může být 

prověřovaný dokument vůbec předmětem kontroly, neboť ÚOHS je oprávněn 
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prověřovat pouze obchodní záznamy. ZOHS přitom za obchodní záznamy považuje 

všechny podklady, včetně obchodních knih, jiných obchodních záznamů nebo jiných 

záznamů, které mohou mít význam pro objasnění předmětu šetření.
98

 Z uvedeného 

vyplývá, že ZOHS klade výslovný důraz na to, aby byly prověřovány pouze dokumenty, 

které se týkají předmětu šetření. Zároveň je účelem tohoto ustanovení bezpochyby 

naznačit procesní postup ÚOHS, který by měl vždy u každého dokumentu, který hodlá 

zkoumat, nejprve ověřit, zda se jedná o obchodní záznam či nikoliv. Na druhou stranu je 

nepochybné, že toto ustanovení umožňuje, aby ÚOHS v rámci místního šetření nahlížel 

alespoň zběžně na všechny dokumenty bez ohledu na skutečnost, zda se opravdu jedná 

o obchodní záznamy. 

ZOHS dále výslovně uvádí, že vyšetřovaný podnik musí při provádění místního 

šetření poskytnout ÚOHS nezbytnou součinnost a dále musí provádění místního šetření 

a výkon pravomocí ÚOHS strpět. Za neposkytnutí součinnosti nebo odmítnutí podrobit 

se kontrole může ÚOHS dotčenému podniku uložit sankci. 

Zatímco Komise se musí v případech, kdy se podnik odmítá podrobit kontrole 

spoléhat na hrozbu uložení sankce nebo pomoc orgánů členského státu
99

, ZOHS 

vybavuje ÚOHS pravomocí zjednat si do příslušných prostor přístup, a to i přes odpor 

podniku, respektive vlastníka vyšetřovaných prostor, ve kterých se obchodní záznamy 

mohou nacházet. ÚOHS je oprávněn nejenom si zjednat přístup do obchodních prostor, 

ale dále může otevírat uzavřené skříně a schránky a jiná uzamčená uložiště, která se 

v daných obchodních prostorách nacházejí.
100

 S ohledem na poskytování součinnosti 

v rámci místního šetření proto bude dotčený podnik povinen zpřístupnit své obchodní 

prostory a vyvarovat se překážek, které by mohly narušit možnost vstupu 

do obchodních prostor nebo přístup k obchodním záznamům. Uvedené ustanovení proto 

umožňuje ÚOHS za účelem provedení místního šetření překonat svépomocí odpor 

podniku a odstranit mechanické nebo technické překážky, které brání provedení šetření. 

V praxi se nebude jednat pouze o zamčené dveře kanceláří, dopravních prostředků, 

zásuvek stolů, trezorů, ale také o přístupy do počítačů, mobilních telefonů nebo jiných 

elektronických zařízení, která mohou být chráněna přístupovými hesly. ÚOHS může 
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k překonání odporu využít vlastních zaměstnanců nebo externích spolupracovníků 

v podobě například zámečníků nebo IT expertů. V extrémních případech může ÚOHS 

uvažovat i o pomoci ze strany Policie České republiky, například pokud vyšetřovaný 

podnik odmítá umožnit vstup již do samotných obchodních prostor. 

Místní šetření v obchodních prostorách provádí ÚOHS na základě písemného 

pověření vystaveného předsedou ÚOHS nebo jinou osobou k tomu oprávněnou podle 

vnitřních předpisů ÚOHS.
101

 ZOHS dále stanoví povinné náležitosti pověření, mezi 

které patří: 

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, funkci a podpis osoby oprávněné k jeho 

vystavení, 

2. datum vyhotovení a otisk úředního razítka,  

3. právní ustanovení, podle kterého má být šetření provedeno,  

4. označení obchodních prostor podniku, v nichž má být šetření provedeno,  

5. předmět šetření, 

6. datum zahájení šetření, 

7. jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnanců ÚOHS, případně dalších 

ÚOHS pověřených osob, které mají šetření provést. 

Podle důvodové zprávy k novele ZOHS
102

, která dotčené ustanovení vložila 

do ZOHS, vede nové ustanovení k zpřesnění komplexnosti úpravy místního šetření a 

ke zvýšení právní jistoty vyšetřovaných podniků. Pověření k provedení místního šetření 

se zakládá do správního spisu vedeného v dané věci.
103

 

Porovnáme-li povinné náležitosti s povinnými náležitostmi rozhodnutí 

o kontrole v obchodních prostorách podle Nařízení 1/2003, zjistíme, že ÚOHS nemusí 

ve zmocnění uvádět účel, pro které je místní šetření prováděno, nemusí uvádět sankce, 

jaké mohou být podniku uloženy v souvislosti s kontrolou, a rovněž nemusí sdělovat, 

zda je možné zmocnění nebo samotné místní šetření soudně přezkoumat. Právní důvod 

a účel šetření a poučení o právech a povinnostech podle ZOHS včetně možnosti uložení 

případné sankce má být podle ZOHS vyšetřovanému podniku toliko sděleno před 
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zahájením samotného šetření.
104

 Otázkou je, zda by měl být podnik v rámci sdělení 

informován i o případné obraně proti místnímu šetření. S ohledem na to, že se jedná 

o jeho právo, které ZOHS výslovně předpokládá, by měl být dotčený podnik poučen i 

o tom, že proti místnímu šetření lze podat žalobu.  

ZOHS ani důvodová zpráva k novele
105

, která zavedla toto ustanovení do ZOHS, 

rovněž nerozebírá, jakou formu má toto sdělení nebo poučení mít. Důvodová zpráva 

pouze uvádí, že „před zahájením řízení“ se rozumí zpravidla bezprostředně před tím, 

než jsou zahájeny vyšetřovací úkony. Důvodová zpráva dále uvádí, že šetření na místě 

„zásadně probíhá jako šetření předem neohlášené“ a „nezbytnost takového 

vyšetřovacího oprávnění vyplývá z dosavadní praxe a je potvrzena i judikatorní činností 

soudů“. Teoreticky by bylo možné, respektive ZOHS umožňuje, aby ÚOHS sdělil 

požadované informace i neformálním způsobem. Vzhledem k tomu, jaký důraz klade 

unijní právní úprava a judikatura unijních soudů
106

 na dostatečné vymezení předmětu a 

účelu kontroly a uvedení možnosti soudního přezkumu, považuji za nevhodné, aby 

mohly být tyto informace sdělovány například ústně, kdy by bylo sdělení zachyceno 

v následném protokolu o kontrole. Domnívám se, že poučení ve smyslu ZOHS by mělo 

být obsaženo rovněž ve zmocnění k místnímu šetření. Sluší se připomenout, že 

v mnohých případech je s místním šetřením zároveň zahajováno správní řízení 

pro porušení soutěžního práva, přičemž právě z usnesení o zahájení správního řízení by 

mohl dotčený podnik zjistit, jaký je předmět a účel zahájeného řízení, potažmo šetření 

na místě. 

Stejně jako Komise v případě Explanatory note překládá ÚOHS od roku 2017 

při zahájení kontroly také neformální Pokyny k šetření na místě
107

, které popisují práva 

a povinnosti ÚOHS i vyšetřovaného subjektu. 
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2.3.2 Kontrola mimo obchodní prostory 

Kontroly mohou být prováděny i mimo obchodní prostory vyšetřovaného 

podniku, avšak v takových případech podléhá provedení kontroly vždy předběžnému 

souhlasu soudu. 

2.3.2.1 Unijní právní úprava 

Nařízení 1/2003 umožňuje Komisi provést kontrolu mimo obchodní prostory 

vyšetřovaného podniku, a to v případě, že existuje důvodné podezření, že by se 

obchodní záznamy prokazující závažné porušení soutěžních pravidel nacházely jinde 

než v prostorách vyšetřovaného podniku.
108

 V takovém případě může Komise svým 

rozhodnutím nařídit provedení kontroly jakýchkoli jiných prostor, pozemků nebo 

dopravních prostředků, ve kterých se mohou obchodní záznamy nacházet. Takovýmto 

rozhodnutím může být mimo jiné nařízena kontrola obydlí fyzických osob, například 

obydlí ředitelů nebo zaměstnanců dotčeného podniku, který se svým jednáním měl 

dopustit závažného porušení soutěžního práva. Kontrola mimo obchodní prostory je 

jednou z novinek oproti Nařízení 17/1962 a příslušná ustanovení jsou reflexí judikatury 

unijních soudů.
109

 

Z uvedeného vyplývají dvě zásadní podmínky pro přípustnost provedení 

kontroly na místě v jiných prostorách než prostorách podniku, který se měl dopustit 

porušení soutěžního práva. První podmínkou je existence důvodného podezření, že se 

dokumenty týkající se porušení soutěžního práva nacházejí právě v prostorách, které 

mají být předmětem kontroly. Toto podezření je Komise povinna odůvodnit 

v rozhodnutí o kontrole, přičemž dané odůvodnění je prověřováno vnitrostátním 

soudem, který musí vydat svolení k provedení kontroly. Druhou zásadní podmínkou, 

která musí být pro provedení kontroly v jiných než obchodních prostorách splněna, je 

skutečnost, že je Komisí vyšetřováno závažné porušení článků 101 a 102 SFEU.
110

 

Nařízení 1/2003 blíže nespecifikuje pojem závažného porušení, nicméně je nepochybné, 
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že podmínka závažnosti bude považována za splněnou v případech vyšetřování zneužití 

dominantního postavení a tzv. hardcore kartelových dohod, jelikož právě tato jednání 

mají významný negativní dopad na hospodářskou soutěž. Závažnost jednání bude soud 

hodnotit zejména s ohledem na to, zda není opatření v podobě nařízené kontroly 

svévolné a nepřiměřené vzhledem k sledovanému účelu.
111

 Posuzovat, zda jsou obě 

podmínky naplněny, tedy závažnost vyšetřovaného protiprávního jednání a 

pravděpodobnost, že se dokumenty nacházejí v dotčených prostorách, bude vnitrostátní 

soud. 

Podle Nařízení 1/2003 musí Komise v rozhodnutí o kontrole v jiných prostorách 

uvést předmět a účel kontroly, stanovit den, kdy má kontrola začít, a uvést právo 

na přezkoumání rozhodnutí SDEU. Nařízení 1/2003 rovněž stanoví, že v odůvodnění 

rozhodnutí musí být uvedeno, jaké skutečnosti vedly Komisi k závěru, že existuje 

podezření, že se dokumenty naznačující závažné porušení článků 101 nebo 102 SFEU 

nacházejí právě v prostorách, které mají být předmětem kontroly. Komise je povinna 

rozhodnutí o kontrole v jiných prostorách konzultovat s orgánem pro hospodářskou 

soutěž členského státu, na jehož území se má kontrola provést.
112

 

Nařízení 1/2003 dále upravuje, že rozhodnutí o kontrole v jiných prostorách 

nemůže být provedeno bez předchozího svolení vnitrostátního soudu dotčeného 

členského státu. Vnitrostátní soud může při rozhodování o svolení přezkoumat, zda je 

rozhodnutí Komise pravé a zda navrhovaná donucovací opatření nejsou svévolná ani 

nepřiměřená, zejména vzhledem k závažnosti předpokládaného protiprávního jednání, 

k významu hledaných důkazů, k zapojení dotyčného podniku a k odůvodněné 

pravděpodobnosti, že účetní knihy a záznamy týkající se předmětu kontroly jsou 

uchovávány v prostorách, pro které se žádá povolení. Navíc může vnitrostátní soud 

požádat Komisi o podrobné vysvětlení těch okolností, které jsou nezbytné 

pro přezkoumání přiměřenosti kontroly.
113

 Vnitrostátní soud však nesmí zpochybnit 

nezbytnost kontroly ani požadovat informace ze spisu Komise, jelikož zákonnost 

rozhodnutí Komise může být přezkoumána pouze SDEU.
114
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Oprávnění Komise v rámci kontroly v jiných prostorách jsou omezenější než 

v případě kontroly v obchodních prostorách. Komise je oprávněna vstupovat do všech 

prostorů stanovených rozhodnutím, kontrolovat účetní knihy a ostatní obchodní 

záznamy, bez ohledu na to, v jaké formě jsou uloženy, a může tyto záznamy kopírovat 

nebo si pořizovat z nich výpisy.
115

 Komise není oprávněna pečetit v rozhodnutí 

vymezené prostory ani obchodní záznamy, ani požadovat vysvětlení k záznamům, 

ledaže příslušná fyzická osoba sama dobrovolně nesdělí k záznamům požadované 

informace. Komise zároveň nemá možnosti k donucení osoby, která jiné prostory 

vlastní nebo obývá, aby jí poskytla součinnost při samotné kontrole. V souvislosti 

s kontrolou v jiných prostorách nemá Komise možnost uložit jakoukoli pokutu osobě, 

která jiné prostory vlastní nebo je obývá. Na tomto místě je třeba poznamenat, že 

podnik by neměl být odpovědný za případné obstruktivní jednání osoby, jejíž osobní 

prostory jsou prohledávány. Komise však má možnost vynutit si vstup do dotčených 

prostor za pomoci policie nebo jiného donucovacího orgánu.
116

 

Rozhodnutí o provedení kontroly je doručováno všem osobám, kterým náleží 

vlastnické nebo alespoň užívací právo k prostorám, které jsou předmětem kontroly. 

Rozhodnutí tedy bude doručováno většinou majiteli příslušných prostor nebo jejich 

nájemci. Je záhodné, aby byly o kontrole informovány i osoby, které prostory skutečně 

obývají, neboť kontrolou v dotčených prostorách může být narušeno právo těchto osob 

na ochranu soukromí a obydlí. Tyto osoby pak budou rovněž oprávněny podat proti 

rozhodnutí žalobu pro jeho nezákonnost, zejména pak z důvodu porušení práva 

na respektování soukromí a obydlí.
117

 

2.3.2.2 Česká právní úprava 

ÚOHS má obdobně jako Komise možnost provést šetření i v jiných 

než obchodních prostorách vyšetřovaného podniku, respektive v jiných prostorách, 

než které podnik využívá při své činnosti v hospodářské soutěži.
118

 Má-li ÚOHS 

důvodné podezření, že se obchodní záznamy nacházejí mimo obchodní prostory 
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podniku, může provést s předchozím souhlasem soudu šetření těchto prostor. ZOHS 

mezi tyto prostory demonstrativně uvádí byty fyzických osob, které jsou statutárními 

orgány podniku nebo jejich členy nebo jsou k podniku v pracovněprávním nebo 

obdobném vztahu.
119

 ÚOHS však není omezen pouze na obydlí fyzických osob, ale 

může fakticky provést šetření v jakýchkoli myslitelných prostorech, u kterých má 

důvodné podezření, že se v nich nachází obchodní záznamy, které mohou mít význam 

pro objasnění předmětu řízení. 

ZOHS neobsahuje jako Nařízení 1/2003 podmínku, že by mělo být šetření 

v jiných než obchodních prostorách využito pouze v případech šetření závažných 

porušení soutěžního práva. ÚOHS se proto teoreticky může rozhodnout, že šetření 

mimo obchodní prostory využije i v případech, kdy nevyšetřuje podezření na hardcore 

kartely nebo na zneužití dominantního postavení. 

V rámci šetření v jiných než obchodních prostorách může využívat obdobně 

všechny pravomoci, které je oprávněn použít u místního šetření v obchodních 

prostorách, s výjimkou pečetění prostor a záznamů.
120

 Zde lze spatřovat zásadní rozdíl 

oproti Nařízení 1/2003, kdy ÚOHS může oproti Komisi vyžadovat aktivní součinnost 

v rámci šetření mimo obchodní prostory.
121

 Bude-li šetření prováděno například 

v obydlí osob v pracovněprávním vztahu vůči vyšetřovanému podniku, má daná osoba 

podle úpravy ZOHS povinnost poskytnout ÚOHS nezbytnou součinnost v tom rozsahu, 

v jakém by ji měla v případě šetření ÚOHS v obchodních prostorách podniku. Daná 

osoba by proto podle úpravy ZOHS měla poskytovat i případná vysvětlení k obchodním 

záznamům nalezených při šetření v jiných než obchodních prostorách. 

Nezbytnou podmínkou pro provedení šetření v jiných než obchodních prostorách 

je předchozí povolení soudu. ZOHS tedy počítá s ex ante soudní kontrolou postupu 

ÚOHS, ve které bude z podstaty věci primárně soudem posuzováno, zda existuje 

důvodné podezření, že se obchodní záznamy nacházejí v prostorách, ve kterých bude 

šetření provedeno, a zda je šetření nezbytné s ohledem na práva dotčených osob, které 

prostory vlastní nebo užívají, zejména s ohledem na právo na soukromí a 

nedotknutelnost obydlí. 
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Procesní postup předběžného souhlasu soudu s šetřením ÚOHS v jiných než 

obchodních prostorách upravuje zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 

soudních.
122

 Pro řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany 

hospodářské soutěže je místně příslušný Krajský soud v Brně.
123

 Návrh na zahájení 

řízení je oprávněn podat pouze ÚOHS nebo Komise.
124

 Smyslem řízení je, jak už bylo 

výše naznačeno, vyslovení souhlasu s provedením šetření v jiných než obchodních 

prostorách.  

V návrhu ÚOHS nebo Komise označí prostory, ve kterých má šetření 

proběhnout, vymezí a odůvodní předmět a účel šetření, stanoví dobu, kdy má být šetření 

provedeno, a uvedou skutečnosti na podporu důvodného podezření, že se obchodní 

záznamy, které mají význam pro objasnění předmětu řízení, nacházejí v příslušných 

prostorách.
125

 V návrhu proto budou uvedeny formální náležitosti a dále bude zpravidla 

uvedena adresa a případně bližší vymezení jiných než obchodních prostor, ve kterých 

má být šetření provedeno, spolu s vlastníkem nebo uživatelem předmětných prostor. 

Podstatná část návrhu poté bude věnována odůvodnění podezření, že se obchodní 

záznamy nacházejí právě v předmětných prostorách. Zda bude dostatečným 

odůvodněním šetření mimo obchodní prostory například skutečnost, že účetní podniku 

podezřelého z porušení soutěžního práva pracuje výhradně ze svého bytu, kde uchovává 

i pracovní podklady, bude právě předmětem posuzování soudu. Na tomto místě se hodí 

připomenout, že ÚOHS prozatím žádné šetření jiných než obchodních prostor 

neprováděl.
126

  

Účastníky řízení jsou podle ZŘS navrhovatel a osoba, která užívá jiné než 

obchodní prostory, v nichž má být šetření provedeno. V případě, že návrh podává 

Komise, je účastníkem i ÚOHS.
127

 Z uvedeného proto vyplývá, že ÚOHS bude vždy 
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účastníkem řízení. Soud návrh odmítne v případě, že neobsahuje všechny vymezené 

náležitosti nebo je nesrozumitelný a neurčitý, jestliže uvedené nedostatky neumožňují 

pokračovat v řízení. Soud odmítne i takový návrh, jestliže jej podá jiná osoba, než která 

je k tomu oprávněna, tedy někdo jiný než ÚOHS nebo Komise.
128

  

ZŘS stanoví, že jednání není třeba nařizovat.
129

 Uvedené však nevylučuje 

možnost, že jednání bude nařízeno. Jednání připadá v úvahu pouze v situacích, kdyby 

soud potřeboval vyjasnit určité skutečnosti. Avšak povaha šetření v jiných než 

obchodních prostorách, které by mělo být obdobně jako u šetření obchodních prostor 

překvapivé, vylučuje, aby byla účastníkem takového jednání i osoba, která užívá 

předmětné prostory. V opačném případě by mohl být zmařen účel šetření následnou 

snahou osoby, která užívá dotčené prostory, o přemístění nebo zničení obchodních 

záznamů, které se v daných prostorách nacházejí. V praxi proto jednání soudu nebude 

nařizováno, přičemž lze doplnit, že uvedené ustanovení ZŘS podtrhuje cíl řízení, které 

by mělo být především rychlé. 

Soud v řízení bude přezkoumávat zejména důkazy uvedené v návrhu, nicméně 

ZŘS mu dává možnost provést i jiné, než navržené důkazy za předpokladu, že jsou 

potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu.
130

 V praxi lze 

předpokládat, že soud bude vycházet výhradně z důkazů navržených ÚOHS nebo 

Komisí. Soud pravděpodobně nebude sám vyhledávat důkazy o tom, že se 

v předmětných prostorách budou nacházet obchodní záznamy. Ačkoliv ZŘS implicitně 

předpokládá případné slyšení uživatele dotčených prostor před vydáním rozhodnutí, 

zároveň stanoví, že tímto slyšením nesmí být zmařen účel šetření.
131

 V praxi si lze jen 

těžko představit, v jakých situacích by mohlo být slyšení uživatele přípustné, aniž by 

byl zmařen účel šetření. V dané souvislosti lze sice nalézt situace, kdy jsou obchodní 

záznamy v prostorách osoby, která s nimi nemá jakoukoli spojitost, ale bude se jednat 

o velice nepravděpodobné scénáře.
132

 Na tomto místě je však třeba poznamenat, že 

šetření jiných než obchodních prostor může probíhat i na „dobrovolné“ bázi, tedy 
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nemusí být překvapivé, proto si lze v takových situacích slyšení uživatele prostor 

představit, neboť tímto slyšením nebude zmařen účel šetření.  

Pokud bude návrh ÚOHS nebo Komise důvodný, vysloví s ním soud souhlas. 

V rozhodnutí o vydání souhlasu soud označí jiné než obchodní prostory, v nichž má být 

šetření provedeno, uvede předmět a účel šetření a dobu, ve které má být šetření 

provedeno.
133

 Rozhodnutí bude mít formu usnesení.
134

 Pokud bude ÚOHS nebo Komise 

navrhovat provedení šetření ve více prostorách, bude soud posuzovat u každého 

jednotlivého prostoru, zda existují důvody pro vydání souhlasu. S ohledem na uvedené 

může dojít k situaci, kdy soud povolí šetření pouze v některých z navrhovaných prostor. 

ZŘS nepřipouští opravné prostředky proti rozhodnutí
135

, čímž je opět posílena 

rychlost šetření. Uvedené však neznamená, že by český právní řád nedával žádné 

možnosti obrany proti šetření v jiných než obchodních prostorách, například v podobě 

ústavní stížnosti nebo žaloby proti nezákonnému zásahu správního orgánu podle SŘS.  

ZŘS dále upravuje podmínky doručování rozhodnutí, které se uživateli zásadně 

doručuje při zahájení šetření. Z uvedeného lze opět sledovat snahu zákonodárce o to, 

aby nebyl zmařen účel šetření. V případě, že není uživatel při zahájení šetření přítomen, 

ZŘS stanoví, že je nutné k šetření přibrat osobu, která není na věci zúčastněna, přičemž 

uživateli se v tomto případě doručí rozhodnutí spolu s vyrozuměním, že šetření bylo 

provedeno, a s protokolem pořízeným při takovém šetření.
136

 

ZŘS neřeší případy, kdy soud souhlas s šetřením jiných než obchodních prostor 

na návrh ÚOHS nebo Komise neposkytne. Soud i v takovém případě vydá rozhodnutí. 

Problematická otázka nastává při doručování zamítavého rozhodnutí účastníkům řízení. 

Komentář k ZŘS dovozuje, že v případech, kdy soud návrh odmítne nebo zamítne, musí 

se i takovéto negativní rozhodnutí soudu uživateli doručit, jelikož je účastníkem řízení 

již od podání návrhu.
137

 Je však otázkou, zda by doručení rozhodnutí o odepření 

souhlasu uživateli příslušných prostor nezmařilo účel šetření, a to zvláště v případech 

pokud je na šetření navázáno i paralelní šetření v obchodních prostorách podniku. 
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Doručením zamítavého rozhodnutí například zaměstnanci podniku by hrozilo, že by se 

vyšetřovaný podnik mohl dozvědět o záměru soutěžního úřadu vyšetřovat konkrétní 

porušení soutěžního práva a v důsledku toho by se mohl případně pokusit zničit 

podklady, které by mohly naznačovat porušení soutěžního práva a které by mohly být 

ÚOHS nebo Komisí nalezeny při kontrole na místě. S ohledem na uvedené se 

domnívám, že by uživateli příslušných prostor mělo být doručováno zamítavé 

rozhodnutí soudu v řízení o povolení s časovým odstupem, případně by mu nemělo být 

takové rozhodnutí doručováno vůbec. Této argumentaci svědčí i to, že ZŘS počítá s tím, 

že se rozhodnutí doručuje uživateli příslušných prostor při zahájení šetření.
138

 Nebude-li 

šetření pro zamítavé rozhodnutí soudu zahájeno, nebude proto ani doručováno. 

2.4 Dotazování 

2.4.1 Unijní právní úprava 

Nařízení 1/2003 umožňuje Komisi dotazovat se každé fyzické či právnické 

osoby, která s tím souhlasí, za účelem shromáždění informací týkajících se předmětu 

šetření.
139

 V případě, že bude dotazování prováděno v prostorách podniku, je Komise 

povinna informovat orgán pro hospodářskou soutěž členského státu, na jehož území se 

dotazování koná, přičemž tento orgán může při dotazování Komisi pomáhat, požádá-li 

o to.
140

 Pravomoc dotazování je novou pravomocí oproti Nařízení 17/1962. Zakotvení 

pravomoci dotazování do Nařízení 1/2003 bylo provedeno za účelem umožnění 

provádět formální rozhovory, které mohou být Komisí nahrávány a následně použity 

jako důkazy v řízení ve věci porušení soutěžního práva.
141

 Lze si představit, že 

nejčastěji budou dotazování současní nebo bývalí zaměstnanci vyšetřovaného podniku 

či profesní experti pro specifickou oblast. 

Nařízení 773/2004 dále specifikuje, že Komise musí na začátku dotazování 

sdělit dotazované osobě právní základ stejně jako účel dotazování a připomenout 

dobrovolný charakter dotazování. Zároveň je Komise povinna sdělit dotazované osobě, 
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že bude pořizován záznam dotazování.
142

 Dotazování není omezeno pouze na osobní 

rozhovory, kdy jsou dotazovaný i zástupce Komise fyzicky přítomni, ale může probíhat 

jakýmkoli způsobem, tedy i v rámci telefonního hovoru nebo s využitím elektronických 

prostředků.
143

 Nařízení 773/2004 umožňuje Komisi pořizovat záznam výpovědi 

dotazované osoby jakoukoli formou, přičemž po skončení dotazování je Komise 

povinna dotazované osobě předat kopii záznamu ke schválení. V zájmu přesnosti 

výpovědí by měla být dotazovaným osobám poskytnuta možnost, aby zaznamenané 

výpovědi opravili.
144

 Komise proto může případně stanovit dodatečnou lhůtu, během 

které může dotazovaná osoba sdělit jakékoli opravy své výpovědi.
145

 

Na tomto místě je třeba odlišit pravomoc dotazování se souhlasem příslušné 

osoby
146

 od oprávnění Komise v rámci kontroly obchodních prostor požadovat 

od zástupců nebo zaměstnanců podniku vysvětlení skutečností nebo dokumentů 

týkajících se předmětu a účelu kontroly a možnost zaznamenávat odpovědi
147

. Zatímco 

pravomoc dotazování lze použít pouze se souhlasem dotazovaných osob, při požadování 

vysvětlení v rámci kontroly je podnik nejen povinen vysvětlení poskytnout v rámci 

splnění své povinnosti součinnosti při provádění kontroly, ale zároveň musí poskytovat 

věcně správné, úplné a nezavádějící odpovědi pod hrozbou sankce. Současně je vhodné 

zdůraznit, že okruh osob, se kterými může Komise provádět rozhovory v rámci 

pravomoci dotazování, není omezen pouze na zástupce nebo zaměstnance 

vyšetřovaného podniku jako u kontroly na místě, ale může se jednat prakticky 

o kohokoliv. 

S ohledem na dobrovolnou povahu dotazování nemá Komise možnost donutit 

osobu, které se zamýšlí dotázat na určité skutečnosti, k poskytnutí odpovědi. Komise 

nemá ani možnost uložit dané osobě sankci za poskytnutí nesprávných, neúplných nebo 

zavádějících informací, obdobně jako v případě dotazování k záznamům v případě 

kontroly na místě. Z uvedeného vyplývá, že informace získané v rámci dotazování 
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mohou mít nižší míru relevance, než informace získané v rámci žádosti o informace 

nebo v rámci kontroly obchodních prostor. 

Vzhledem ke svojí dobrovolné povaze nemá pravomoc dotazování efektivní 

využití v situacích „nespolupracujícího“ podniku či jeho zaměstnanců. Oproti tomu 

značnou důležitost má v souvislosti s programem leniency, kdy je nezbytné, aby podnik 

dobrovolně spolupracoval, přičemž si lze představit, že řada informací bude za účelem 

procesního usnadnění získána právě v režimu dotazování.
148

 

2.4.2 Česká právní úprava 

ZOHS neobsahuje speciální pravomoc dotazování jako Nařízení 1/2003. Jak 

bylo výše naznačeno, ÚOHS sice může v rámci šetření obchodních prostor požadovat 

od vyšetřovaného subjektu nebo od jeho pracovníků vysvětlení k obchodním záznamům 

nacházejícím se v dotčených obchodních prostorách pod hrozbou sankce 

za neposkytnutí součinnosti
149

, nicméně ZOHS již výslovně neupravuje, zda ÚOHS 

může provádět rozhovory s fyzickými nebo právnickými osobami (respektive se 

zástupci právnických osob), ke kterým tyto osoby dají souhlas, za účelem získání 

informací, které budou moci být použity pro správní řízení ve věci porušení soutěžního 

práva.
150

 

ÚOHS však může za účelem získání informací od dotčených subjektů, ať už 

fyzických nebo právnických osob, využít pravomocí, které mu svěřuje správní řád. Před 

zahájením správního řízení je ÚOHS oprávněn požadovat od každého nezbytná 

vysvětlení.
151

 Vysvětlení může ÚOHS požadovat zejména k prověření oznámení, 

ostatních podnětů a vlastních zjištění, která by mohla být důvodem k zahájení řízení 

z moci úřední. Vysvětlení je ÚOHS oprávněn požadovat pouze tehdy, nelze-li rozhodné 

skutečnosti zjistit jiným úředním postupem.
152

 Na rozdíl od pravomoci dotazování podle 

Nařízení 1/2003, které má pro dotazované dobrovolnou povahu a mohou jej odmítnout, 

vysvětlení je povinen podat každý, přičemž osobě, která bezdůvodně odepře podat 
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vysvětlení, může ÚOHS uložit pořádkovou pokutu až do výše 5.000 Kč.
153

 Správní řád 

zároveň umožňuje, aby ÚOHS mohl dotazovanou osobu předvolat i převést.  

O podání vysvětlení je ÚOHS povinen pořídit záznam, který obsahuje údaje 

umožňující identifikaci osoby, která skutečnosti sděluje
154

, vylíčení předmětných 

skutečností, datum, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis osoby jednající 

za ÚOHS.
155

 Z uvedeného vyplývá, že záznam podepisuje oproti protokolu
156

 pouze 

osoba jednající za ÚOHS. Podpis dotazované osoby se nevyžaduje a dotazovaná osoba 

rovněž proti záznamu nemůže podat námitky jako například v případě protokolu. 

S ohledem na jeho povahu, jakožto dokumentu vyhotovovaného výlučně správním 

orgánem, proto nemůže být záznam o podání vysvětlení použit jako důkazní 

prostředek.
157

  

Z uvedeného vyplývá, že bude-li chtít ÚOHS informace získané při vysvětlení 

použít ve správním řízení o porušení soutěžního práva, bude muset v rámci správního 

řízení provést výslech osoby, po které bylo požadováno podání vysvětlení.
158

 Při 

výslechu dotčené osoby následně ÚOHS podléhá všem omezením, které pro něj 

vyplývají ze správního řádu. Výslech může být proveden v rámci ústního jednání nebo 

mimo něj. V obou případech je ÚOHS povinen včas uvědomit účastníky správního 

řízení o konání ústního jednání nebo o provádění důkazů mimo ústní jednání, nehrozí-li 

nebezpečí z prodlení.
159

 ÚOHS je svědka před výslechem povinen poučit o důvodech, 

pro které nesmí být vyslýchán, o právu odepřít výpověď, o jeho povinnosti vypovídat 

pravdivě a nic nezamlčet a o právních následcích nepravdivé nebo neúplné výpovědi.
160

 

ÚOHS nesmí svědka vyslýchat o utajovaných informacích chráněných zvláštním 

zákonem, které je povinen zachovat v tajnosti, ledaže byl této povinnosti příslušným 

orgánem zproštěn, a zároveň nesmí svědka vyslýchat tehdy, jestliže by svou výpovědí 
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porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byl této 

povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěn.
161

 

Současně platí, že svědek může odepřít výpověď v případě, kdy by způsobil sobě nebo 

osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo přestupek.
162

 Svědek má povinnost 

vypovídat pravdivě a nesmí nic zamlčet.
163

 V případě, že svědek úmyslně podá 

nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ve správním řízení, dopustí se 

přestupku, za který mu může být uložena pokuta do 20.000 Kč.
164

 

Je proto zřejmé, že ÚOHS má možnost požádat kohokoliv o vysvětlení pod 

hrozbou sankce. Nařízení 1/2003 vyžaduje, aby Komise měla souhlas dotazované 

osoby. Ačkoliv ÚOHS nemůže informace z vysvětlení přímo použít ve správním řízení, 

může následně ve správním řízení uskutečnit výslech dotčené osoby za účelem 

potvrzení informací získaných v rámci podání vysvětlení. 

2.5 Sektorové šetření 

Jak bylo naznačeno v úvodu této kapitoly, na sektorové šetření je možné nahlížet 

jako na speciální typ šetření, v rámci kterého je šetřeno určité tržní odvětví a ve kterém 

mohou soutěžní úřady uplatnit přiměřeně vyšetřovací pravomoci. Obecně lze 

konstatovat, že účelem sektorového šetření je prověřit situaci na vymezeném trhu, 

na kterém může být hospodářská soutěž omezena nebo narušena a v návaznosti 

na výsledky šetření přijmout další opatření. 

2.5.1 Unijní právní úprava 

Nařízení 1/2003 předpokládá, že provedení šetření určitého hospodářského 

odvětví nebo určitého druhu dohod může Komise provést, naznačuje-li vývoj obchodu 

mezi členskými státy, stabilita cen nebo jiné okolnosti, že hospodářská soutěž 

na společném trhu může být omezena nebo narušena.
165

 Za tímto účelem může Komise 

vyžadovat od příslušných podniků nebo jejich sdružení nezbytné informace nebo 
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provádět nezbytné kontroly. Nařízení 1/2003 upravuje, že Komise může dotyčné 

podniky nebo sdružení podniků zejména žádat, aby ji informovaly o veškerých 

dohodách, rozhodnutích a jednání ve vzájemné shodě.  

Nařízení 1/2003 dává Komisi možnost zveřejnit zprávu o výsledcích svého 

šetření určitých hospodářských odvětví nebo určitých druhů dohod v různých odvětvích 

a vyzvat zúčastněné strany k připomínkám. Výsledkem sektorového šetření budou 

zejména zprávy Komise o situaci daného tržního sektoru, v rámci kterého může Komise 

vyzvat účastníky daného trhu k přijetí opatření za účelem zlepšení soutěžních podmínek 

na daném trhu. 

2.5.2 Česká právní úprava 

ZOHS obdobně jako Nařízení 1/2003 stanoví, že v případech, kdy situace 

na jednotlivých trzích naznačuje, že je hospodářská soutěž narušena, může ÚOHS 

provést na takových trzích šetření soutěžních podmínek. V návaznosti na tato sektorová 

šetření může ÚOHS navrhnout opatření k zlepšení soutěžních podmínek na daném trhu, 

zejména je oprávněn vydávat zprávy, jejichž obsahem jsou doporučení ke zlepšení 

soutěžních podmínek.
166

 

ÚOHS může v rámci sektorového šetření přiměřeně využít žádostí o informace, 

šetření v obchodních prostorách i šetření mimo obchodní prostory. ÚOHS je rovněž 

oprávněn zahájit na základě zjištění v sektorovém šetření řízení z moci úřední 

pro porušení soutěžního práva.
167

 

Principiálně se česká úprava sektorového šetření neliší od unijní až na drobnou 

nuanci v předpokladech pro zahájení sektorového šetření. Zatímco unijní úprava počítá 

s tím, že sektorové šetření může být provedeno v případech, kdy „vývoj obchodu mezi 

členskými státy, stabilita cen nebo jiné okolnosti naznačují, že hospodářská soutěž 

na společném trhu může být omezena nebo narušena“, česká úprava umožňuje zahájit 

sektorové šetření pouze pod podmínkou, že „situace na jednotlivých trzích naznačuje, 

že je hospodářská soutěž narušena.“ ZOHS je proto v předpokladech pro zahájení 

sektorového šetření konkrétnější, nicméně se jedná o drobnou nuanci bez dopadu 

na praxi soutěžních úřadů. 
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Další rozdíl mezi oběma úpravami spočívá v tom, že ZOHS výslovně upravuje, 

že ÚOHS může na základě poznatků ze sektorového šetření zahájit řízení z moci úřední. 

Nařízení 1/2003 toto výslovné oprávnění neobsahuje, nicméně z toho nelze dovozovat, 

že by Komise nebyla k zahájení řízení z moci úřední pro porušení soutěžního práva 

konkrétním podnikem rovněž oprávněna. 

Podle názoru Krajského soudu v Brně
168

 je sektorové šetření primárně zaměřeno 

na zjištění a posouzení soutěžních podmínek na jednotlivých trzích. Výstupem 

sektorového šetření má být především zpráva obsahující doporučení ke zlepšení 

soutěžních podmínek. Ačkoliv sektorové šetření může vést ke vzniku podezření, že 

konkrétní podnik porušuje pravidla hospodářské soutěže, což může vést k následnému 

zahájení správního řízení s dotčeným podnikem, není takový výsledek podle KS v Brně 

účelem sektorového šetření. S tímto názorem lze bez výhrad souhlasit. 

2.6 Vývojové tendence právní úpravy 

V této kapitole se krátce zamyslím nad případnými možnostmi zlepšení či 

doplnění právní úpravy nad rámec úvah prezentovaných v kapitolách výše. V prvé řadě 

se při srovnání unijní a české úpravy nabízí myšlenka harmonizace vyšetřovacích 

pravomocí soutěžních orgánů, a to i na úrovni členských států Evropské unie. Této 

myšlence však nejsem nakloněn, neboť by bylo nesystematicky zasahováno nejen 

do procesu vyšetřování, ale i správního řízení v jednotlivých členských státech. Jak bylo 

dovozeno, vyšetřovací pravomoci Komise a ÚOHS jsou co do rozsahu prakticky 

totožné, a proto není důvod danou oblast harmonizovat. Ještě radikálnější myšlenka 

spočívá ve vytvoření centralizovaného soutěžního úřadu na úrovni Evropské unie, který 

by vedl všechna vyšetřování a řízení týkající se porušení soutěžního práva. Neexistovala 

by tedy dělba činností mezi národními soutěžními úřady a Komisí, jak je to nyní, ale 

celá činnost by byla centralizována v jednom orgánu. Uvedené je však spíše politickou 

záležitostí a na debatu, která překračuje cíl této práce. 

Platí, že by členské státy měly přijmout taková pravidla, která budou umožňovat 

účinnou ochranu hospodářské soutěže na společném trhu, což je v případě České 

republiky zajištěno. Uvedené však nevylučuje dílčí úpravy znění ZOHS, jak tomu bylo 
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v minulosti v případě stanovení formálních nároků na pověření, na základě kterého se 

provádí kontrola obchodních prostor,
169

 nebo doplnění o výslovnou možnost podání 

žaloby proti kontrole obchodních prostor.
170

 Možnost podání žaloby proti místnímu 

šetření je reakcí na rozsudek ESLP ve věci DELTA PEKÁRNY
171

, nicméně je otázkou, 

zda je to doplnění zaprvé systematické a konzistentní, a zadruhé zda je toto doplnění 

nezbytné. O těchto otázkách budu dále hovořit v kapitole 6. této práce. 

V kontextu citovaného rozsudku ESLP se nabízí poměrně aktuální otázka, zda 

by neměl ZOHS stanovit rovněž postup pro nakládání s kopiemi dokumentů a podkladů 

získaných při kontrolách obchodních prostor prováděných ÚOHS. ESLP naznačil, že 

jednou ze záruk proti svévolnému postupu soutěžního úřadu může být vedle 

předběžného či následného soudního přezkumu také právní úprava týkající se 

případného zničení získaných kopií.
172

 ZOHS by proto v některé z následujících novel 

mohl být doplněn o pravidla vrácení či ničení zajištěných kopií dokumentů. Uvedená 

pravidla by bylo vhodné doplnit zejména pro případy, kdy je vyšetřování domnělého 

právního jednání ze strany ÚOHS zastaveno nebo se následně při soudním přezkumu 

ukáže, že byly obchodní záznamy zajištěny v rozporu se zákonem. 

Zároveň, jak už bylo výše naznačeno, by bylo vhodné, aby byla stanovena 

konkrétní forma pro žádosti o poskytnutí informací a prostředky obrany proti 

potenciálně nezákonným žádostem ÚOHS. O této problematice bude dále hovořit 

v kapitole 6. této práce. 

2.7 Srovnání pravomocí ÚOHS s jinými orgány veřejné správy 

Z výše uvedeného rozboru právní úpravy ve zkratce vyplývá, že se soutěžní 

úřady mohou v zásadě dotazovat kohokoliv nebo provádět kontrolu u jakéhokoli 

podniku za účelem získání informací a podkladů o domnělém protisoutěžním jednání. 

Vyšetřování soutěžních úřadů může být v praxi zaměřeno na jakoukoli osobu, která 

vykonává podnikatelskou činnost, respektive se účastní hospodářské soutěže a naplňuje 
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170
 § 21f odst. 7 ZOHS. 

171
 Rozsudek ESLP ze dne 2. října 2014 ve věci DELTA PEKÁRNY a.s. proti České republice, stížnost 

č. 97/11. 

172
 Tamtéž, bod 92. 



53 

tak definici podniku ve smyslu soutěžního práva. Při provádění kontrol obchodních 

prostor je ÚOHS oprávněn vynutit si vstup do příslušných prostor i přes odpor 

vyšetřovaného subjektu, ať už svépomocí nebo s případnou asistencí Policie České 

republiky. V dané souvislosti je vhodné srovnat vyšetřovací pravomoci ÚOHS 

s ostatními orgány veřejné správy, které disponují obdobnými pravomocemi. 

Jako první se nabízí srovnání ZOHS s úpravou zákona č. 255/2012 Sb., 

o kontrole (kontrolní řád), který upravuje postup orgánů veřejné správy při kontrole 

činnosti orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů, 

právnických a fyzických osob.
173

 Při kontrole je zjišťováno, jak kontrolovaná osoba plní 

povinnosti, které jí vyplývají z jiných právních předpisů nebo které jí byly uloženy 

na základě těchto předpisů.
174

 ZOHS obdobně stanoví, že ÚOHS vykonává dozor 

nad tím, zda a jakým způsobem podniky plní povinnosti vyplývající pro ně ze ZOHS.
175

 

S přihlédnutím k nutnosti odůvodnění
176

 aplikace vyšetřovacích pravomocí ze strany 

ÚOHS je však nutné, aby byly vyšetřovací pravomoci ÚOHS využívány vůči 

jednotlivým subjektům jen v případě prošetření konkrétního podezření na protisoutěžní 

jednání nebo narušení hospodářské soutěže. Takovýto limit kontrola ve smyslu 

kontrolního řádu nemá. Z povahy věci kontrolní orgán prošetřuje soulad s předpisy, 

které dohlíží, přičemž výsledkem kontroly je kontrolní protokol, který obsahuje 

kontrolní zjištění. Výsledkem kontroly obchodních prostor prováděné ÚOHS je oproti 

tomu zajištění důkazů, které potvrzují nebo vyvracejí porušení soutěžního práva. 

I s ohledem na uvedené odlišnosti ZOHS výslovně stanoví, že se na postup ÚOHS 

kontrolní řád neuplatní. Tato výluka byla do ZOHS zavedena v rámci novely ZOHS 

provedené zákonem č. 360/2012 Sb., přičemž důvodová zpráva potvrzuje, že povaha 

činností ÚOHS v rámci jeho dozorové pravomoci je odlišná od kontroly ve smyslu 

kontrolního řádu a navíc kontrolní řád neumožňuje ÚOHS aplikovat používané postupy 

při jeho vyšetřování. Například ÚOHS nemůže z povahy věci při místních šetřeních 

vystavit protokol o kontrolním zjištění ve smyslu kontrolního řádu s uvedením 

                                                 

173
 § 1 odst. 1 kontrolního řádu. 

174
 § 2 kontrolního řádu. 

175
 § 20 odst. 1 písm. a) ZOHS. 

176
 Blíže k požadavku odůvodnění v kapitole 3.1.3.2 věnující se vymezení předmětu a účelu 

vyšetřovacího prostředku. 
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zjištěných nedostatků a výčtem předpisů, které byly porušeny, neboť porušení ZOHS je 

výsledkem řady úkonů dokazování v průběhu řízení ÚOHS.
177

 Rovněž nemůže ÚOHS 

v žádném případě zajišťovat při kontrole obchodních prostor originály dokumentů. 

Použití vyšetřovacích nástrojů ÚOHS má svoji specifickou úpravu právě v ZOHS a není 

proto důvod, aby se ÚOHS při kontrole obchodních prostor řídil kontrolním řádem. 

Porovnáme-li oprávnění kontrolních orgánů a ÚOHS, zjistíme, že 

nejpodstatnější rozdíl spočívá v tom, že ÚOHS má možnost vynutit si vstup 

do příslušných prostor a překonat tak odpor vyšetřovaného subjektu.
178

 Kontrolující 

orgán žádnou takovou možnost nemá a musí spoléhat na nepřímou formu donucení 

v podobě sankce za neposkytnutí součinnosti v rámci kontroly.
179

 

Druhé srovnání vyšetřovacích pravomocí ÚOHS se nabízí s Energetickým 

regulačním úřadem, kterému zákonná úprava svěřuje možnost provádění šetření 

na místě v obchodních prostorách.
180

 Rozsah oprávnění při šetření ERÚ je totožný 

s oprávněním ÚOHS. ERÚ si zejména, stejně jako ÚOHS, může zjednat přístup 

do vyšetřovaných prostor i přes odpor vyšetřovaného subjektu. V tomto kontextu si je 

však třeba uvědomit, že ERÚ může provádět šetření pouze na trhu s elektřinou nebo 

plynem vůči jeho účastníkům. Oproti tomu ÚOHS může provádět šetření vůči všem 

osobám, které mohou mít informace a podklady nezbytné k prokázání vyšetřovaného 

protiprávního jednání. ÚOHS proto může své vyšetřovací pravomoci aplikovat vůči 

daleko širšímu okruhu subjektů. 

Třetí srovnání se nabízí s oprávněními správců daně podle zákona 

č. 280/2009 Sb., daňový řád, kteří mohou vykonávat místní šetření
181

 a daňovou 

kontrolu
182

. Místní šetření slouží zejména k vyhledávání důkazních prostředků 

správcem daně, přičemž osoba provádějící místní šetření má právo na přístup 

na pozemky, do každé provozní budovy, místnosti a místa, včetně dopravních 

prostředků a přepravních obalů, k účetním záznamům nebo jiným informacím, a to i 

                                                 

177
 Důvodová zpráva k zákonu č. 360/2012 Sb. 

178
 § 21f odst. 4 ZOHS. 

179
 § 15 odst. 1 písm. a) kontrolního řádu.  

180
 § 18b zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). 

181
 § 80 až § 84 daňového řádu. 

182
 § 85 až § 88 daňového řádu.  
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na technických nosičích dat, v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle správy 

daní.
183

 Místní šetření může probíhat i v obydlích v případech, kdy je vyšetřovaný 

subjekt užívá současně pro podnikání.
184

 Při místním šetření může správce daně zajistit 

věci, které mohou sloužit jako důkazní prostředek
185

, zapůjčit doklady či jiné podklady 

nebo odebrat vzorky.
186

 Při místním šetření je vyšetřovaná osoba povinna poskytovat 

součinnost, nicméně správce daně si nemůže vstup do dotčených prostor vynutit přes 

odpor vyšetřovaného subjektu a musí spoléhat na nepřímé donucení prostřednictvím 

sankce za neposkytnutí součinnosti obdobně jako v případě postupu kontrolních orgánů 

podle kontrolního řádu. Daňová kontrola slouží k prověření plnění daňové povinnosti, 

tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení 

daně vztahující se k jednomu daňovému řízení.
187

 Správce daně má při daňové kontrole 

stejné pravomoci jako při místním šetření, kontrolovaný subjekt má obdobně povinnost 

poskytovat součinnost.
188

 Stejně jako u místního šetření nemá správce daně možnost 

vynutit si vstup do prostor vyšetřovaného subjektu nebo si zajistit poskytnutí 

součinnosti jinak než uložením pokuty za daný přestupek. Správce daně pak má dále 

možnost doměřit daň podle pomůcek nebo ji sjednat postupem podle daňového řádu.
189

 

O zahájení, průběhu a ukončení daňové kontroly je sepsána zpráva o daňové kontrole, 

která obsahuje výsledek kontrolního zjištění, včetně hodnocení důkazů zjištěných 

v průběhu daňové kontroly, obdobně jako v případě protokolu z kontroly podle 

kontrolního řádu.
190

 Oprávnění správce daně jsou obdobná s ÚOHS, nicméně stejně 

jako u kontroly podle kontrolního řádu lze připomenout, že ÚOHS může využívat své 

pravomoci při existenci podezření z konkrétního protisoutěžního jednání, nikoliv 

provádět namátkovou kontrolu toho, zda dotčený subjekt plní ZOHS, jak tomu může 

být u daňové kontroly ve vztahu k plnění daňových předpisů. 

                                                 

183
 § 81 odst. 1 daňového řádu. 

184
 Tamtéž. 

185
 § 83 odst. 1 daňového řádu. 

186
 § 82 odst. 2 a 3 daňového řádu.  

187
 § 85 odst. 1 daňového řádu. 

188
 § 86 daňového řádu. 

189
 § 87 odst. 5 daňového řádu. 

190
 § 88 daňového řádu. 
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Na tomto místě je vhodné zdůraznit, že ani v rámci kontroly podle kontrolního 

řádu, místního šetření nebo daňové kontroly podle daňového řádu nemají možnost 

příslušné orgány provést šetření v soukromých obydlích fyzických osob, která nejsou 

využívána pro podnikání, bez souhlasu těchto osob. ÚOHS takovýmto oprávněním 

disponuje, k tomuto kroku však potřebuje souhlas soudu. 

V této souvislosti se dostáváme k poslednímu srovnání pravomocí ÚOHS, a to 

ke srovnání s pravomocemi policejních orgánů v rámci trestního řízení. Policejní orgány 

mají možnost za podmínek stanovených zákonem č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním (trestní řád), provádět domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a 

pozemků.
191

 Domovní prohlídka je vykonávána v situacích, pokud existuje důvodné 

podezření, že se věc nebo osoba, která je důležitá pro trestní řízení, nachází v daném 

obydlí, respektive prostorách určených pro bydlení.
192

 Stejná podmínka platí i 

pro kontrolu prostor, které neslouží pro bydlení,
193

 typicky se jedná o obchodní 

prostory. Domovní prohlídku lze připodobnit k šetření ÚOHS v jiných než obchodních 

prostorách, prohlídku jiných prostor poté k místnímu šetření ÚOHS v obchodních 

prostorách. Trestním řádem i ZOHS je vyžadováno, aby existovalo podezření, že se 

záznamy důležité pro trestní řízení, respektive záznamy nezbytné pro šetření ÚOHS, 

nacházejí v daných prostorách. Trestní řád stanoví, že domovní prohlídka je prováděna 

se souhlasem soudce na základě příkazu.
194

 Jak bylo výše popsáno, šetření ÚOHS 

v jiných než obchodních prostorách rovněž vyžaduje souhlas soudu. Prohlídka jiných 

prostor a pozemků rovněž vyžaduje souhlas soudce.
195

 Bez souhlasu soudce může 

policejní orgán provést prohlídku jiných prostor nebo pozemků jen v případech, kdy 

vydání příkazu nelze předem dosáhnout a věc nesnese odkladu. V takových případech si 

však musí policejní orgán bezodkladně po provedení prohlídky vyžádat souhlas soudce. 

Pokud soudce souhlas dodatečně neudělí, nelze výsledek prohlídky použít v dalším 

řízení jako důkaz.
196

 Prohlídku jiných prostor a pozemků je možné provést se souhlasem 
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 § 82 až § 85c trestního řádu. 
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 § 82 odst. 1 trestního řádu. 
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 § 82 odst. 2 trestního řádu. 
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 § 83 odst. 1 trestního řádu. 
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 § 83a odst. 1 trestního řádu. 
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 § 83a odst. 2 trestního řádu. 
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uživatele dotčených prostor, přičemž v takových případech při splnění zákonem 

stanovených podmínek není třeba souhlasu soudce s prohlídkou.
197

 Z uvedeného je 

možné dovodit, že zatímco policejní orgány potřebují k prohlídce obchodních prostor 

souhlas soudu, ÚOHS souhlas k místnímu šetření nepotřebuje. Otázka nutnosti 

předběžného souhlasu soudu s místním šetřením ÚOHS byla zevrubně řešena v kauze 

DELTA PEKÁRNY, které je dostatečný prostor věnován v kapitole 3.1 a 6.2.1 této 

práce. Pokud jde o rozsah pravomocí, komparací úpravy trestního řádu a ZOHS lze dojít 

k závěru, že ÚOHS má při provádění místních šetření, ať už obchodních nebo jiných 

prostor, širší pravomoci než policejní orgán. ÚOHS totiž může po vyšetřovaných 

osobách požadovat, aby mu poskytovaly součinnost.
198

 Vyšetřované osoby jsou pod 

hrozbou sankce nejen povinny šetření ÚOHS strpět, ale ještě k jeho „zdárnému“ 

průběhu musí určitou aktivní mírou přispívat. ÚOHS je navíc opět pod hrozbou sankce 

oprávněn vyžadovat vysvětlení k dokumentům a informacím nalezeným v průběhu 

šetření. Policejní orgán má stejně jako ÚOHS možnost překonat odpor osoby, která se 

brání vstupu do obydlí nebo do jiných prostor a na pozemky.
199

 V určitých aspektech 

jsou proto oprávnění ÚOHS širší než u policejních orgánů v trestním řízení, přičemž 

ZOHS nevyžaduje předchozí souhlas soudu s místním šetřením obchodních prostor, 

který je podle Ústavního soudu nezbytnou podmínkou pro prohlídku jiných prostor 

v rámci trestního řízení.
200

 

2.8 Dílčí závěr 

Cílem této kapitoly bylo popsat, analyzovat a porovnat unijní a českou právní 

úpravu vyšetřovacích pravomocí a v návaznosti na to určit, zda v daných úpravách 

existují rozdíly a o jaké rozdíly se případně jedná. Domnívám se, že jsem v předchozí 

kapitole identifikoval podstatné i dílčí rozdíly v jednotlivých právních úpravách. 

Na tomto místě je důležité zdůraznit, že pokud jde o typy pravomocí, Komisi a ÚOHS 

jsou dány totožné pravomoci pro vyšetřování soutěžněprávních deliktů. Rozsah 

oprávnění v rámci kontrol v obchodních prostorách a při vyžadování informací je až 
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 § 83a odst. 3 trestního řádu. 
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 Rozsahem povinnosti poskytovat součinnost se zabývám v kapitole 3.3 této práce. 

199
 § 85a odst. 2 trestního řádu. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 8. června 2010, sp. zn. Pl. ÚS 3/09. 
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na drobné nuance stejný v obou právních úpravách. Daná skutečnost dává základ 

pro další kapitolu této práce, ve které se budu věnovat zásadám a principům použití 

vyšetřovacích pravomocí, a pokusím se prokázat, že existují obecné zásady a principy, 

které by měly být při každém vyšetřování respektovány Komisí i ÚOHS. 

Poměrně zásadní rozdíl v obou zkoumaných úpravách spočívá ve formě, v jaké 

lze pravomoci uplatňovat. Unijní právní úprava výslovně počítá se dvěma formami 

u obou hlavních pravomocí, u žádostí o informace i u kontrol obchodních prostor, 

kterými je buď zmocnění, nebo rozhodnutí. Rozhodnutí může být okamžitě 

přezkoumáno unijními soudy. Česká úprava formu, v jaké mají být informace žádány, 

výslovně nevymezuje, proto si ÚOHS může žádat poskytnutí informací dopisem bez 

pevně stanovené formy. Kontroly v obchodních prostorách jsou podle ZOHS prováděny 

na základě pověření, které musí splňovat určité náležitosti. V české právní úpravě je 

užití vyšetřovacích pravomocí považováno za procesní úkony, což mělo v minulosti 

dopad na možnosti obrany, které jsou proti použití těchto pravomocí dány. O této 

problematice budu hovořit v kapitole 6. této práce. 

Podstatným rozdílem v rozsahu vyšetřovacích pravomocí je pravomoc 

dotazování, kterou výslovně zmiňuje Nařízení 1/2003. Český právní řád však oproti 

tomu dává ÚOHS účinnější prostředky k zajištění nezbytných informací, kdy je ÚOHS 

podle správního řádu oprávněn požadovat vysvětlení.  



59 

3. Zásady a principy použití vyšetřovacích pravomocí 

V následujících kapitolách se pokusím podrobnou analýzou právních pramenů 

zakotvujících základní práva osob a judikatury Evropského soudu pro lidská práva, 

Soudního dvora Evropské unie a českých soudů spolu se zohledněním výše popsané 

české a unijní právní úpravy definovat základní principy, které musí soutěžní úřady při 

aplikaci vyšetřovacích pravomocí respektovat. Následující kapitoly se proto zaměří na 

ochranu základních práv vyšetřovaných podniků subjektů, na princip proporcionality při 

aplikaci vyšetřovacích pravomocí a dále také na základní povinnost vyšetřovaných 

subjektů, která spočívá v poskytování součinnosti soutěžním úřadům při provádění 

vyšetřování. 

3.1 Ochrana základních práv vyšetřovaných subjektů 

Aplikace vyšetřovacích pravomocí vůči vyšetřovaným subjektům takřka vždy 

koliduje s jejich základními právy, která jim v evropském a českém kontextu zaručuje 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv
201

, Listina základních práv Evropské unie
202

 

a Listina základních práv a svobod
203

.  

Pokud se budeme věnovat základním právům subjektů, které jsou vyšetřovány 

soutěžními úřady, je třeba nutné nejprve zmínit, že u každého vyšetřování je nezbytné 

respektovat presumpci neviny. Na každý subjekt, který je vyšetřován pro porušení 

soutěžního práva, je nutné pohlížet jako na nevinného, dokud nebude jeho vina 

prokázána zákonným způsobem. Důkazní břemeno v rámci správního řízení 

pro porušení soutěžního práva leží na straně soutěžních úřadů. Přitom je potřeba 

vycházet z předpokladu, že právo na obhajobu musí být respektováno ve všech řízeních, 

ve kterých je možné dotčenému subjektu uložit za vytýkané jednání sankci, tedy i 

v případě řízení pro porušení soutěžního práva. 

                                                 

201
 Evropská úmluva o ochraně lidských práv ve znění Protokolů č. 11 a 14 s Protokoly č. 1, 4, 6, 7, 12 a 

13 (Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod). Dostupné z http://www.echr.coe.int/ (dále jen 

„Evropská úmluva o ochraně lidských práv“). 

202
 Listina základních práv Evropské unie vyhlášená v Nice dne 7. prosince 2000 (Úřední věstník EU 

C 364, s.1) (dále jen „Listina základních práv Evropské unie“). 

203
 Listina základních práv a svobod, ústavní zákon č. 2/1993 Sb. (dále jen „Listina základních práv a 

svobod“). 
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Nejhmatatelnějším zásahem soutěžních úřadů do základních práv vyšetřovaných 

subjektů je kontrola na místě, při které ze své podstaty vždy dochází k omezení práva 

na respektování obydlí a soukromí kontrolovaného subjektu. Aplikace vyšetřovacích 

pravomocí a postup soutěžních úřadů však v praxi velmi často významným způsobem 

zasahuje i do dalších zaručených práv jako například práva na ochranu listovního 

tajemství a důvěrnosti komunikace, nebo práva vyšetřovaných subjektů na obhajobu. 

V následujících kapitolách bude věnován prostor základním právům 

vyšetřovaných subjektů a jejich možným omezením ze strany soutěžních úřadů 

při použití vyšetřovacích pravomocí. Klíčovým bodem zkoumání přitom bude zejména 

to, jakým způsobem je možné základní práva vyšetřovaných subjektů v rámci 

vyšetřování soutěžních deliktů omezit a jaké podmínky musí být pro omezení splněny. 

V každé následující podkapitole bude nejprve komparativní metodou popsána právní 

úprava zakotvující příslušné základní právo a dále budou analyzovány situace, kdy 

může dojít k narušení základního práva s použitím případů, které posuzovaly ESLP, 

SDEU i české soudy. Již nyní je vhodné konstatovat, že zatímco úprava základních práv 

je do jisté míry totožná, judikatura zmíněných soudů se v minulosti, ale i v současnosti 

může poměrně zásadním způsobem lišit. 

3.1.1 Ochrana obydlí 

Tato kapitola bude zaměřena na situace, kdy činností soutěžních úřadů dochází 

k omezení práva vyšetřovaných subjektů na ochranu jejich obydlí a soukromí. Primárně 

se budu v této kapitole věnovat situacím, kdy soutěžní úřady provádějí kontrolu 

na místě v obchodních prostorách podniků nebo jejich sdružení, nebo kontrolu mimo 

obchodní prostory. 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv přiznává každému právo 

na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence.
204

 

Zároveň stanoví podmínky, kdy toto právo může být státními orgány omezeno. Jedná se 

o případy, kdy je zásah v souladu se zákonem a je nezbytný v demokratické společnosti 

v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, 

ochrany pořádku a předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany 
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práv a svobod jiných.
205

 Z uvedeného ustanovení jsou patrné tři podmínky, za kterých 

může být právo na ochranu na respektování soukromého a rodinného života, obydlí a 

korespondence omezeno. Zaprvé musí být příslušný zásah umožněn zákonem, zadruhé 

musí sledovat některý z vyjmenovaných legitimních cílů a zatřetí musí být pro dosažení 

tohoto cíle nezbytný. 

Listina základních práv Evropské unie totožně jako Evropská úmluva o ochraně 

lidských práv stanoví, že každý má právo na respektování svého soukromého a 

rodinného života, obydlí a komunikace.
206

 Případné omezení výkonu tohoto práva musí 

být stanoveno zákonem a respektovat podstatu těchto práv a svobod. Listina základních 

práv Evropské unie dále upravuje, že při dodržení zásady proporcionality mohou být 

omezení zavedena pouze tehdy, pokud jsou nezbytná a pokud skutečně odpovídají 

cílům obecného zájmu, které uznává Evropská unie, nebo potřebě ochrany práv a 

svobod druhého.
207

 Z uvedeného opět vyplývají tři podmínky pro omezení a jedná se 

o existenci zákona, který omezení předpokládá, o existenci legitimního cíle, který 

odůvodňuje omezení, a o nezbytnost a přiměřenost daného omezení. 

Česká Listina základních práv a svobod předpokládá, že obydlí je nedotknutelné 

a není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.
208

 Zároveň stanoví, 

že domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný 

odůvodněný příkaz soudce, přičemž způsob provedení domovní prohlídky ponechává 

na zákonné úpravě.
209

 Listina zároveň počítá s tím, že zásahy do nedotknutelnosti 

obydlí mohou být zákonem dovoleny, nicméně stanoví, že tyto zásahy musí být 

umožněny jen, je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo 

zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného 

ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. Listina dále předpokládá, že v situacích, kdy je 

obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, mohou 

být zásahy zákonem dovoleny též, je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy.
210
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Česká právní úprava opět obdobně jako unijní a mezinárodní úprava vychází z toho, že 

je možné omezit právo na ochranu obydlí při splnění podmínky, že toto omezení bude 

předvídáno zákonem, bude sledovat legitimní cíl, mezi které spadá i plnění úkolů 

veřejné správy, pokud se jedná o obydlí užívaná pro podnikatelskou činnost, a omezení 

bude nezbytné pro dosažení předvídaného cíle. 

Ačkoliv je právní úprava podobná, judikatura soudů vykládajících uvedené 

normy nebyla v minulosti v oblasti využití kontroly na místě v obchodních prostorách 

orgány státní moci jednotná. Této problematice se budu věnovat níže, nicméně na tomto 

místě je nejprve vhodné zdůraznit, že na unijní úrovni byla práva vyšetřovaných 

subjektů před vydáním Listiny základních práv Evropské unie, tedy před rokem 2000, 

dovozována judikaturou unijních soudů, která se v počátku v otázce uplatnění práva 

na ochranu obydlí při kontrolách v prostorách právnických osob rozcházela s názorem 

ESLP.
211

 

Vzhledem k tomu, že judikatura ESLP je pro posouzení otázky omezení práva 

na respektování obydlí klíčová a unijní i české soudy jí v současné době následují, 

považuji za vhodné nejprve rozebrat relevantní rozsudky ESLP. 

Nahlédneme-li do historie, bylo ze strany ESLP v případech kontrol obchodních 

prostor prováděných státními orgány nejdříve nutné odpovědět na otázku, zda se právo 

na ochranu obydlí vůbec vztahuje i na prostory užívané právnickou osobou. Na počátku 

devadesátých let minulého století bylo v případu Niemietz proti Německu
212

 

posuzováno, zda došlo v případě prohlídky prostorů advokátní kanceláře ze strany 

orgánů činných v trestním řízení k omezení práva na ochranu obydlí, respektive zda lze 

tyto prostory považovat za obydlí ve smyslu Evropské úmluvy o lidských právech. 

V daném případě poukázal ESLP na judikaturu německých soudů, které vykládaly 

pojem obydlí extenzivním způsobem a zahrnovaly do něj i obchodní prostory.
213

 ESLP 

dále poznamenal, že ve francouzské verzi Evropské úmluvy o lidských právech je 

používán termín „domicile“, který má širší význam než „home“ v její anglické verzi, a 

                                                 

211
 Rozsudek SDEU ze dne 21. září 1989 ve spojených věcech C-48/87 a C-227/88 Hoechst proti Komisi, 

ECLI:EU:C:1989:337. 

212
 Rozsudek ESLP ze dne 16. prosince 1992 ve věci Niemietz proti Německu, stížnost č. 13710/88. 

213
 Tamtéž, bod 30. 



63 

proto pojem obydlí může být rozšířen i na obchodní prostory.
214

 ESLP dovodil, že na 

jednu stranu může být podnikatelská činnost vykonávána ze soukromého obydlí, kde 

daná osoba současně bydlí, přičemž na druhou stranu v prostorách určených 

k podnikaní nemusí být vždy vykonávána jen podnikatelská činnost, ale také činnost 

soukromé povahy. Z tohoto důvodu by proto podle ESLP mohl restriktivní výklad 

pojmu obydlí vést k nerovnému přístupu. ESLP proto na základě uvedených úvah 

dovodil, že obydlí a soukromý život ve smyslu Evropské úmluvy o lidských právech 

ze své podstaty zahrnuje i určité profesní nebo obchodní prostory a aktivity. ESLP však 

dodal, že u obchodních prostor může být právo zásahu širší než u jiných prostor, 

respektive je možné výraznějším způsobem omezit právo na respektování „obydlí“ 

právnických osob.
215

  

Na počátku tohoto tisíciletí šel ESLP ve svých úvahách ještě dále v případu 

Société Colas Est a ostatní proti Francii
216

, který se týkal neohlášených kontrol 

v obchodních prostorách vyšetřovaných podniků provedených francouzským soutěžním 

úřadem. ESLP v uvedeném rozsudku dovodil, že za určitých okolností lze právo 

na ochranu obydlí vykládat v tom smyslu, že zahrnuje i právo právnických osob 

na respektování jejich sídla, pobočky nebo obchodních prostor.
217

 V dané souvislosti 

proto ESLP přikročil ke zkoumání naplnění tři podmínek, za kterých může být zásah 

do práva na ochranu prostor právnických osob státními orgány umožněn, tedy existence 

zákona opravňujícího zásah, existence legitimního cíle, který je zásahem sledován, a 

nezbytnost daného zásahu k dosažení cíle. Podle ESLP je zásah do práva na ochranu 

obydlí v souladu se zákonem, pokud má zásah základ ve vnitrostátním právu.
218

 Pokud 

jde o podmínku existence legitimního cíle, lze ji považovat za splněnou v případě 

vyšetřování soutěžněprávních deliktů, jelikož cílem, který je zásahem sledován, je 

hospodářský blahobyt země, ochrana pořádku a předcházení zločinnosti.
219

 S ohledem 

na podmínku nezbytnosti pro naplnění uvedeného cíle je nutné, aby vnitrostátní právo 
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poskytovalo přiměřené a dostatečné záruky zamezující situacím porušení práva 

na ochranu obydlí svévolí státních orgánů.
220

 S ohledem na postup francouzských 

orgánů v daném případě však ESLP konstatoval, že dotčené orgány měly značně široké 

pravomoci, které je opravňovaly posoudit v rámci vlastního uvážení vhodnost, počet, 

délku i rozsah kontrol v obchodních prostorách. Navíc bylo možné kontroly provést 

bez předchozího soudního povolení a zároveň kontroly mohly být provedeny bez účasti 

nadřízených pracovníků.
221

 Z těchto úvah ESLP dovodil, že v daném případě nebyly 

ve vnitrostátním právu přítomny dostatečné záruky k zabránění toho, aby nedošlo 

k porušení práva na ochranu obydlí, a zásah v podobě kontroly v obchodních prostor 

nebyl přiměřený a nezbytný k dosažení legitimního cíle.
222

 S ohledem na uvedené je 

možné konstatovat, že ESLP vychází ze základního předpokladu, který spočívá v tom, 

že k tomu, aby byla odůvodněna nezbytnost daného zásahu, má vnitrostátní právo 

nastavit dostatečné a efektivní záruky k tomu, aby nemohlo docházet ke svévolným 

zásahům státních orgánů při zásahu do práva na ochranu obydlí.  

Ačkoliv byl zmiňovaný rozsudek poměrně revoluční v tom, že fakticky dovodil, 

že prohlídky a šetření realizované v prostorách právnických osob jsou zásahem do práva 

na ochranu obydlí ve smyslu Evropské úmluvy o lidských právech, ESLP se obdobně 

vyjádřil již v případu Funke proti Francii
223

, ve kterém byl posuzován zásah 

francouzských celních orgánů v podobě prohlídky obydlí fyzické osoby. ESLP v daném 

rozhodnutí při posuzování nezbytnosti zásahu dovodil, že vnitrostátní právní úprava 

musí poskytnout adekvátní a dostatečné garance proti zneužití práva správními 

orgány.
224

 S ohledem na skutečnost, že v daném případě celní orgány disponovaly 

širokými pravomocemi, které jim umožnily stanovit účelnost, počet, trvání a rozsah 

kontrol na místě, přičemž použití těchto pravomocí nebylo předmětem předběžné 

soudní kontroly, shledal ESLP záruky poskytované francouzským právem 

za nedostatečné a zásahy do práv vyšetřované fyzické osoby nebyly přiměřené 
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sledovanému legitimnímu cíli.
225

 Zde je třeba zdůraznit, že mezi zárukami proti 

svévolnému zásahu celních úřadů do práva na ochranu obydlí, uváděla v řízení před 

ESLP francouzská vláda mimo jiné i existenci „velmi přísného soudního dohledu“ 

nad činností celních orgánů.
226

 ESLP však tuto skutečnost zjevně nereflektoval. 

K závěru, že vnitrostátní právo a praxe musí poskytovat přiměřené a dostatečné záruky 

proti zneužití dospěl ESLP i v dalších svých rozsudcích.
227

 

Za přelomové rozhodnutí z hlediska posouzení záruk proti porušení práva 

na ochranu obydlí, které má vnitrostátní právo zakotvit, lze však označit případ Smirnov 

proti Rusku
228

, ve kterém byla provedena domovní prohlídka advokáta ruskými orgány 

činnými v trestním řízení. Při posuzování nezbytnosti zásahu, respektive toho, zda ruské 

právo zakotvilo přiměřené a dostatečné záruky proti svévoli orgánů státní moci, ESLP 

nejprve uvedl, že prohlídka nepodléhala předběžnému povolení soudů. Nadto však 

ESLP dovodil, že absence předchozího souhlasu soudu s prohlídkou, může být 

vyvážena možností domáhat se následně účinné soudní kontroly.
229

 V daném případě 

umožňovalo ruské právo následný soudní přezkum příkazu k prohlídce, ve kterém by 

soud posuzoval oprávnění státních orgánů provést prohlídku a odůvodnění daného 

příkazu. Ačkoliv byl v daném případě následný soudní přezkum ruskými soudy 

proveden, ESLP konstatoval, že tento přezkum nebyl účinný, neboť rozhodnutí soudu 

bylo nepřezkoumatelné a samotný postup státních orgánů trpěl závažnými vadami, když 

tyto například nedostatečně odůvodnily příkaz k prohlídce nebo porušily právo 

listovního tajemství, když zabavily důvěrné dokumenty obsahující komunikaci mezi 

advokátem a jeho klienty.
230

 Význam rozsudku však spočívá v tom, že mezi účinné 

záruky, které mají zabránit svévolnému postupu orgánů státní moci při kontrole 
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obchodních prostor, může podle názoru ESLP rovněž spadat následný soudní přezkum 

kontroly. Ke stejnému závěru ESLP došel i v následujících letech.
231

 

V roce 2014 se ESLP vyjadřoval v případu DELTA PEKÁRNY a. s. proti České 

republice
232

 k náležitostem a průběhu následné soudní kontroly, která by měla být 

jednou ze záruk, aby v případě orgánů státní moci nedošlo ke zneužití jejich pravomocí. 

V daném případě byl posuzován postup ÚOHS v rámci kontroly obchodních prostor 

dotčené společnosti a následný soudní přezkum postupu ÚOHS v rámci šetření. ESLP 

v daném rozsudku zopakoval závěry ze své předchozí judikatury, která je uvedena výše. 

ESLP dovodil, že zákonnost šetření i existence legitimního cíle byly naplněny.
233

 

S ohledem na nezbytnost zásahu ESLP nejprve poznamenal, že za záruky proti zneužití 

práva lze považovat buď předběžné povolení soudu s kontrolou, kdy soud posoudí 

pravděpodobnost podezření vůči dotčenému subjektu a přiměřenost kontroly, nebo 

následnou účinnou soudní kontrolou realizovanou ex post facto.
234

 Vzhledem k tomu, že 

kontrola ÚOHS nepodléhala předběžnému povolení soudu, zkoumal ESLP, zda byla 

provedena následná soudní kontrola místního šetření, přičemž zde poznamenal, že 

v dotčeném případě byla účinná kontrola zákonnosti a nezbytnosti dotčeného šetření 

o to potřebnější, že před tímto šetřením nebylo v žádném okamžiku upřesněno, jaké 

konkrétní dokumenty měl ÚOHS podle svých předpokladů v obchodních prostorách 

dotčené společnosti nalézt.
235

 ESLP dovodil, že v daném případě sice český soud, 

konkrétně NSS, zkoumal ve svém rozsudku zákonný základ, legitimní cíl a přiměřenost 

kontroly v obchodních prostorách, nicméně zároveň dodal, že se nezabýval skutkovými 

okolnostmi, které ÚOHS k provedení kontroly vedly.
236

 Z tohoto důvodu nebyl podle 

názoru ESLP předmětem účinného soudního přezkumu výkon pravomoci ÚOHS, 

spočívající v posouzení vhodnosti, délky a rozsahu šetření, a dotčené společnosti nebyl 
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poskytnut dostatek záruk proti svévoli. ESLP uzavřel, že zásah do práv dotčené 

společnosti nebylo možné považovat za striktně přiměřený sledovanému legitimnímu 

cíli a v daném případě došlo k porušení práva na ochranu obydlí.
237

 

Shrneme-li přístup ESLP v otázce narušení práva na ochranu obydlí při 

provádění kontrol v obchodních prostorách, předpoklad zákonného zmocnění 

k provádění kontrol a existence legitimního cíle bude v případě kontrol Komise i ÚOHS 

vždy splněn. Kontroly v obchodních prostorách umožňuje Nařízení 1/2003 i ZOHS, 

přičemž legitimním cílem bude ochrana hospodářského blahobytu, ochrana pořádku a 

předcházení zločinnosti. Pokud jde o třetí podmínku v podobě nezbytnosti dané 

kontroly, ESLP pro její naplnění předpokládá, že kontrola musí být založená 

na naléhavé společenské potřebě a zejména přiměřená sledovanému legitimnímu cíli. 

ESLP dovozuje, že pokud je soutěžní úřad oprávněn zajišťovat při kontrolách hmotné 

důkazy prokazující protisoutěžní jednání, je nutné, aby právní řád a praxe poskytovaly 

přiměřené a dostatečné záruky proti zneužití těchto pravomocí. Za záruky je možné 

v případě kontrol obchodních prostor považovat předchozí povolení soudu, účinnou 

následnou soudní kontrolu nezbytnosti kontroly, nebo jiné omezující podmínky 

zabraňující svévoli, které musí být správním orgánem splněny před, během nebo 

po provedení kontroly (například opatření týkající se následného zničení získaných 

kopií dokumentů, apod.). Konkrétním zárukám v unijní i české právní úpravě se budu 

věnovat níže v rámci této kapitoly. 

Pokud jde o kontroly mimo obchodní prostory, je třeba připomenout, že unijní i 

české právo počítá s předběžnou soudní kontrolou zákonnosti postupu Komise, 

respektive ÚOHS, v rámci které je soudem posuzována důvodnost podezření, že se 

obchodní záznamy nezbytné k prokázání protisoutěžního jednání vyskytují v dotčených 

obchodních prostorách. Zároveň je soudy posuzována i přiměřenost zásahu zejména 

s ohledem na právo na ochranu obydlí. Je proto možné se domnívat, že ESLP by 

v případě rozporování kontroly provedené Komisí nebo ÚOHS mimo obchodní prostory 

shledal, že existovaly dostatečné záruky k zabránění svévole soutěžních úřadů.
238
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SDEU se střetu práva na ochranu obydlí a oprávnění Komise provádět kontrolu 

v obchodních prostorách při vyšetřování soutěžněprávních deliktů poprvé důkladně 

zabýval ve věci Hoechst
239

. V daném případě vyšetřovaný podnik namítal, že kontrola 

v jeho obchodních prostorách ze strany Komise byla protiprávní a neslučitelná s jeho 

základními právy včetně práva na ochranu nedotknutelnosti obydlí, přičemž ochrana 

tohoto práva by měla vyžadovat, aby ke kontrole mohlo dojít pouze na základě 

předchozího soudního příkazu. SDEU ve svých úvahách nejprve poznamenal, že 

základní práva tvoří nedílnou součást obecných právních zásad, jejichž dodržování 

SDEU zajišťuje, a přiznal zvláštní význam Evropské úmluvě o ochraně lidských 

práv.
240

 Z rozsudku pak vyplývá, že základní právo na nedotknutelnost obydlí SDEU 

nepřiznal právnickým osobám, když zejména uvedl, že předmět ochrany práva na 

ochranu obydlí se podle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv týká rozvoje osobní 

svobody člověka a nelze ho tedy rozšířit na obchodní prostory.
241

 Ačkoliv SDEU 

nepovažoval obchodní prostory za prostory, které by byly předmětem práva na ochranu 

obydlí, současně konstatoval, že jakékoli zásahy státních orgánů do činnosti, ať už 

fyzických nebo právnických osob, musí spočívat na zákonném základě a zaručovat 

ochranu před zásahy, které by byly svévolné nebo nepřiměřené.
242

 Tímto výkladem 

SDEU i přes to, že právnickým osobám nepřiznal právo na ochranu jejich prostor, 

vymezil podmínky, které musí být zkoumány při zásazích Komise a které jsou totožné 

s podmínkami zkoumanými ESLP, jak bylo dovozeno výše. V dané věci následně 

SDEU naplnění těchto podmínek zkoumal s ohledem na Nařízení 17/1962 a z něj 

vyplývajícího oprávnění Komise provádět kontroly v obchodních prostorách. SDEU 

zdůraznil nezbytnost uvést v rozhodnutí předmět a cíl prováděného šetření, jehož 

účelem je odůvodnit zamýšlenou kontrolu tak, aby si vyšetřované podniky mohly 

uvědomit rozsah své povinnosti spolupracovat a zachovat si přitom svá práva 

na obhajobu.
243

 SDEU dále uvedl, že ačkoliv jsou oprávnění Komise v rámci kontroly 

rozsáhlá, Komise si nemůže bez pomoci vnitrostátních orgánů vynutit vstup do prostor 
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240
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podniku nebo donutit zaměstnance podniku, aby jim umožnili vstup do uzavřených 

prostor, ať už místností, nábytku nebo schránek nacházejících se v podniku.
244

 Podle 

SDEU proto v daném případě existoval dostatečný systém záruk, aby nedošlo 

ke svévolným zásahům do práv vyšetřovaného podniku. 

Na začátku tisíciletí v případu Roquette Frères
245

 SDEU došel k názoru, že je 

třeba vzít v úvahu výše rozebranou judikaturu ESLP, zejména rozhodnutí ve věci 

Niemietz proti Německu a Société Colas Est a ostatní proti Francii, které byly vydány 

po rozsudku SDEU ve věci Hoechst. Praktický význam lze spatřovat v tom, že SDEU 

výslovně uznal, že závěry ESLP, pokud jde o existenci dostačených záruk k tomu, aby 

nebylo porušeno právo na ochranu obydlí, se vztahují i na kontroly obchodních prostor 

prováděných Komisí. Jak je však dovozeno výše, SDEU již v případu Hoechst dovodil 

ze základních zásad Evropské unie, že je nutné při kontrolách Komise posuzovat, zda 

nejsou nepřiměřené a nejsou prováděny svévolně. 

Unijní soudy, konkrétně v roce 2013 Tribunál a posléze v roce 2015 SDEU, 

posuzovaly ve věci Deutsche Bahn
246

 velmi zevrubně, jaké záruky jsou v unijním právu 

přítomny k tomu, aby nedošlo k nepřípustnému narušení práva na ochranu soukromí. 

V daném případu bylo namítáno, že Komise porušila právo na ochranu obydlí 

vyšetřovaných podniků vyplývajících z Listiny základních práv Evropské unie, když 

byly kontroly v jejich obchodních prostorách provedeny bez předchozího souhlasu 

soudu, v důsledku čehož měly být dané kontroly nepřiměřené sledovaným cílům. 

Dotčené společnosti uvedený závěr dovozovaly z judikatury ESLP, konkrétně i 

z rozhodnutí Société Colas Est a ostatní proti Francii. Vezmeme-li však v úvahu 

navazující judikaturu ESLP, jak byla popsána výše, zejména pak rozhodnutí ve věcech 

Smirnov proti Rusku nebo Heino proti Finsku, respektive názor ESLP, že předběžnou 

soudní kontrolu lze vyvážit účinnou následnou soudní kontrolou, případně dalšími 

omezeními v rámci kontrol orgánů státní moci, je nepochybné, že unijní právo nabízí 

nejenom ex post soudní přezkum rozhodnutí o kontrole, a to jak z právního i faktického 
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hlediska, ale zároveň stanoví poměrně vysoké nároky zejména na odůvodnění 

rozhodnutí o kontrole, jak již bylo naznačeno v kapitole 2.3.1.1. této disertační práce. 

Při posouzení případu Tribunál dovodil, že unijní právo obsahuje pět typů záruk, 

které účinně brání svévolným zásahům Komise v podobě kontrol v obchodních 

prostorách.
247

 Jmenovitě se jedná o záruky v podobě: 

1. odůvodnění rozhodnutí nařizující kontrolu v obchodních prostorách, ze kterého 

má být patrné, že zamýšlená kontrola v dotyčných podnicích je odůvodněná, 

přičemž ke splnění této záruky je Komise povinna v odůvodnění uvést zejména 

předmět a účel kontroly, předpoklady a domněnky, které chce Komise ověřit, 

dále rovněž popíše domnělý relevantní trh a povahu předpokládaných omezení 

hospodářské soutěže,
248

 

2. několika omezení v průběhu kontrol, které spočívají například z vyloučení 

dokumentů nesouvisejících s obchodní činností podniku
249

 a komunikace mezi 

podnikem a advokátem
250

 z šetření Komise, nebo v zákazu vyžadování odpovědí 

na otázky, které by vedly k přiznání podniku k jednání, které má Komise 

povinnost prokázat,
251

 nebo v povinnosti Komise poskytnout podniku 

Explanatory note (vysvětlivky), které upřesňují způsob, jak bude Komise 

při provádění místního šetření postupovat,
252

 

3. skutečnosti, že si Komise nemůže kontrolu vynutit silou,
253

 

4. nutnosti pomoci vnitrostátních orgánů v případě odmítnutí podniku podrobit se 

kontrole, kterým, pokud to národní právní řád vyžaduje, přísluší rovněž 

přezkoumat, zda zamýšlená donucovací opatření nejsou svévolná a nepřiměřená 

vzhledem k předmětu šetření,
254
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5. existence ex post opravných prostředků proti rozhodnutí o kontrole, které 

spočívají v možnosti přezkoumání rozhodnutí o kontrole unijními soudy.
255

 

Případ následně posuzoval na základě kasační stížnosti dotčených společností 

SDEU, který zcela logicky potvrdil argumentaci Tribunálu a v daném případě neshledal 

porušení práva vyšetřovaných podniků na ochranu obydlí.
256

 SDEU v rozsudku odkázal 

na judikaturu ESLP, konkrétně DELTA PEKÁRNY a. s. proti České republice, ve které 

se dovozuje, že neexistenci předchozího soudního povolení lze vyvážit soudním 

přezkumem a posteriori, jehož předmětem jsou jak právní, tak skutkové otázky, a který 

tak představuje základní záruku k zajištění slučitelnosti vyšetřovacího opatření.
257

 Podle 

názoru SDEU je následný soudní přezkum v unijním právu umožněn a předvídá jej 

Nařízení 1/2003.
258

 

Posuzování střetu práva na respektování obydlí a soukromí vyšetřovaných 

podniků a pravomoci ÚOHS provádět šetření obchodních prostor se nevyhnuly ani 

české soudy, a to již ve výše zmiňovaném případu DELTA PEKÁRNY. V roce 2003 

zahájil ÚOHS správní řízení se třemi společnostmi, které působily na trhu výroby 

pekárenských produktů. V rámci vedeného řízení provedl ÚOHS u dotčených 

společností šetření jejich obchodních prostor. ÚOHS v dané věci prověřoval podezření, 

že dotčené společnosti jednaly ve vzájemné shodě při určování prodejních cen 

pekárenských výrobků. I na základě podkladů získaných během místního šetření 

následně ÚOHS v dané věci vydal rozhodnutí
259

, kterým uložil příslušným 

společnostem pokutu za protisoutěžní jednání, které spočívalo v určování cen na trhu 

čerstvého běžného pečiva, na trhu čerstvého cukrářského pečiva a na trhu trvanlivého 

sladkého pečiva.  

V průběhu místního šetření ÚOHS u společnosti DELTA PEKÁRNY a.s. došlo 

navíc k incidentu, kdy tato společnost neumožnila zaměstnancům ÚOHS prošetřit 

veškeré elektronické údaje obchodní povahy nacházející se v jejích prostorách a kdy 
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odebrala zaměstnancům ÚOHS zpět dva ze zabavených kopií dokumentů. ÚOHS měl 

v daném případě v úmyslu prověřit e-mailovou komunikaci určitých zaměstnanců, 

nicméně jeden ze zaměstnanců odmítl zpřístupnit svou komunikaci s tím, že ÚOHS 

nemá právo do této komunikace nahlédnout, aniž by porušil jeho právo na listovní 

tajemství, a další ze zaměstnanců svémocně zabavil zaměstnancům ÚOHS dva 

z převzatých dokumentů s tím, že jde o jeho soukromou korespondenci, která nesouvisí 

s předmětem řízení. Za popsané jednání v podobě neposkytnutí součinnosti v rámci 

místního šetření byla společnosti DELTA PEKÁRNY a.s. uložena pokuta ve výši 

300.000 Kč.
260

 Rozhodnutí bylo následně potvrzeno předsedou ÚOHS.
261

 

Dotčené společnosti rozhodnutí ÚOHS ve věci uzavření zakázané dohody i 

ve věci neposkytnutí součinnosti napadly opravnými prostředky a následně se proti 

rozhodnutí bránily soudní cestou. 

Jeden z mnoha uplatněných argumentů dotčených společností proti uvedeným 

rozhodnutím ÚOHS spočíval v tom, že místní šetření provedená v jejich prostorách byla 

nezákonná a jejich provedením bylo narušeno právo dotčených společností na ochranu 

jejich obydlí a soukromí, a to z důvodu, že šetření v obchodních prostorách nepodléhalo 

předchozímu povolení soudu. 

V žalobách společnosti DELTA PEKÁRNY a.s. proti rozhodnutí ÚOHS, 

ve kterém jí byla uložena pokuta za neposkytnutí součinnosti, bylo zejména namítáno, 

že ustanovení ZOHS o místním šetření jsou protiústavní a údajně nesplňují požadavky 

vyplývající z judikatury Evropského soudu pro lidská práva
262

, jelikož pro provedení 

místního šetření ÚOHS není vyžadován předchozí souhlas soudu. Podle Krajského 

soudu v Brně
263

, NSS
264

 ani Ústavního soudu
265

 nebylo ustanovení ZOHS upravující 
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místní šetření v rozporu s Ústavou České republiky, s Listinou základních práv a 

svobod nebo s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv. KS v Brně dovodil, že 

v českém právním řádu existuje institut následné soudní kontroly, který se vztahuje i na 

místní šetření, když uvedl „důvody pro předem neohlášený „vyšetřovací“ úkon s 

možností následné soudní kontroly (postupem podle § 65 a násl. s. ř. s.) se tu tedy jeví 

být zcela dostatečnými, přiměřenými a z pohledu celospolečenského zájmu dostatečně 

přesvědčivými – a tedy splňujícími podmínky podávané z článku 8 odst. 2 Úmluvy.“ 

Následně i NSS neshledal rozpor úpravy ZOHS s čl. 8 Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv a sporný zásah shledal za přiměřený. Při svém posouzení NSS vycházel 

zejména z rozsudku ESLP ve věci Société Colas Est, když srovnal pravomoci ÚOHS a 

francouzského soutěžního úřadu v rámci místního šetření. NSS byl toho názoru, že 

oprávnění francouzského soutěžního úřadu byla širší, zejména s ohledem na náležitosti 

protokolu, na možnost zabavit originály dokumentů, na možnost zadržet fyzickou osobu 

v případě zjevného porušení právních předpisů či na možnost otevřít podezřelé poštovní 

zásilky. NSS dále podpořil argumentaci KS v Brně, když dovodil, že „soutěžitelům v 

rámci českého právního řádu je bezprostřední možnost ohradit se proti prováděnému 

šetření v případě, že se soutěžitel domnívá, že šetření proběhlo nezákonným a 

nepřiměřeným způsobem, zaručena ustanovením § 82 a násl. s. ř. s. upravujícím žalobu 

na ochranu před nezákonným zásahem. Námitku, že šetření proběhlo nezákonným a 

nepřiměřeným způsobem mimo meritum věci (mimo soudní řízení o žalobě proti 

rozhodnutí správního orgánu ohledně samotného hmotného porušení soutěžního práva) 

soutěžitel mohl uplatnit a také uplatnil i v žalobě proti rozhodnutí správního orgánu o 

uložení pokuty ve smyslu ustanovení § 65 a násl. s. ř. s.“ Ústavní soud následnou 

ústavní stížnost společnosti odmítl jako zjevně neopodstatněnou, jelikož se podle jeho 

názoru ÚOHS ani správní soudy nedopustily nepřiměřeného zásahu a řádně reagovaly 

na veškeré námitky. Podle názoru Ústavního soudu správní soudy správně dovodily, že 

z judikatury ESLP nevyplývá, že by provedení místního šetření vyžadovalo předchozí 

souhlas soudu. Ústavní soud v daném případě odlišil prohlídky jiných prostor konané 

v rámci trestního řízení od šetření ÚOHS v obchodních prostorách. V jednom ze svých 

předchozích nálezů
266

 totiž Ústavní soud zrušil ustanovení § 83a zákona 
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č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), podle kterého bylo možné 

vykonat prohlídku jiných prostor (a pozemků) než obydlí v přípravném řízení pouze 

na základě souhlasu státního zástupce nebo policejního orgánu, tedy bez souhlasu 

soudu. Společnost DELTA PEKÁRNY a.s. v dané věci namítala, že by se měl tento 

nález použít i na ustanovení ZOHS. Ústavní soud však konstatoval, že v uvedeném 

nálezu posuzoval ústavní stížnost fyzické osoby v rámci trestního řízení (resp. hrozby 

trestní represe). Podle názoru Ústavního soudu bylo nemožné striktně oddělit osobní 

aktivity jednotlivce od jeho aktivit pracovních a zájmových a potřebu ochrany 

soukromé sféry jednotlivce. Z těchto důvodů považoval Ústavní soud za nutné provádět 

kontroly jiných prostor a pozemků v rámci přípravného řízení v trestních věcech pouze 

s předchozím souhlasem soudu. 

V žalobách proti rozhodnutí ÚOHS, ve kterém ÚOHS uložil pokutu za zakázané 

jednání ve shodě, které spočívalo ve vzájemném určování prodejních cen pekárenských 

výrobků, dotčené společnosti namítaly rovněž nezákonnost místního šetření ÚOHS 

provedeného v jejich prostorách, a tudíž i nepřípustnost důkazů získaných v rámci 

místních šetření. KS v Brně
267

 i NSS
268

 odkázaly na své předchozí závěry, které 

dovodily v rozsudcích uvedených výše, a zopakovaly, že ustanovení ZOHS umožňující 

místní šetření obchodních prostor není v rozporu s čl. 8 Evropské úmluvy o lidských 

právech ani s ústavním pořádkem České republiky. 

Dotčené společnosti se následně obrátily na ESLP
269

 se stížností, která 

směřovala zejména na porušení svého práva na ochranu obydlí a soukromí. Jak již bylo 

výše uvedeno, ESLP v dané věci konstatoval, že se české soudy nezabývaly skutkovými 

okolnostmi, které ÚOHS k provedení kontroly vedly a z tohoto důvodu nebylo možné 

považovat následnou soudní kontrolu k posouzení nezbytnosti šetření ÚOHS 

provedenou českými soudy za efektivní.
270

 ESLP uzavřel, že soudní kontrola ex post 
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facto, tak jak byla provedena českými soudy v projednávané věci, neposkytovala 

dostatek záruk proti svévoli ÚOHS.
271

 

Ústavní soud následně na základě rozsudku ESLP zrušil předchozí rozsudky 

NSS a KS v Brně a vrátil jim věc k opětovnému projednání a rozhodnutí.
272

 V rámci 

uvedeného nálezu se Ústavní soud zabýval použitelností důkazů zajištěných v rámci 

místního šetření v obchodních prostorách dotčených společností, neboť pokud by byly 

důkazy získány protiprávně, mohlo by to vést ke zpochybnění rozhodnutí ve věci samé, 

tedy závěru o tom, zda se dotčené společnosti dopustily vytýkaného protisoutěžního 

jednání nebo nikoli. Při interpretaci rozsudku ESLP Ústavní soud uvedl, že „nelze tedy 

zcela přisvědčit vývodům ÚOHS o tom, že ESLP nedovodil porušení čl. 8 Úmluvy proto, 

že by samotná prohlídka obchodních prostor spojená se zajištěním důkazního materiálu 

byla provedena v rozporu s čl. 8 Úmluvy, neboť nebyla nařízena vnitrostátním soudem, 

resp. z toho důvodu, že vyrozumění o zahájení řízení neobsahovalo dostatečný popis 

relevantních skutečností.“
273

 Ústavní soud však následně dovodil, že ESLP neprovedl 

skutečně hodnocení průběhu místního šetření, ale úvahy o strohém oznámení ÚOHS 

o provedení místního šetření v obchodních prostorách vedly ESLP k ještě většímu 

důrazu na potřebu existence účinné soudní kontroly.
274

 Ústavní soud následně 

konstatoval, že bez možnosti účinné procesní obrany proti místnímu šetření ÚOHS, 

nelze pokládat realizované místní šetření bez dalšího za spravedlivé
275

, respektive 

přiměřené. Na základě uvedeného a s ohledem na to, že se soudní přezkum místního 

šetření nezaměřil na případnou svévoli v postupu ÚOHS, Ústavní soud konstatoval, že 

je nutné celou věc znovu přehodnotit, nicméně toto přehodnocení přenechal 

na správních soudech.
276

 

Danou věcí se proto opětovně zabýval NSS.
277

 NSS při interpretaci rozsudku 

ESLP ve věci DELTA PEKÁRNY a. s. zastává názor, že ESLP shledal porušení 
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základního práva na respektování obydlí z důvodu neprovedení dostatečné soudní 

kontroly skutkových okolností, které vedly ÚOHS k uskutečnění místního šetření 

v obchodních prostorách dotčené společnosti. NSS dále uvedl, že „adekvátním 

prostředkem soudní kontroly proti případnému nezákonnému místnímu šetření je 

zásahová žaloba.“ NSS dále přirovnal místní šetření ÚOHS k daňové kontrole a 

dovodil, že v obou případech se jedná o obdobné instituty, proti kterým může být 

použita zásahová žaloba ve smyslu § 82 SŘS. Dále NSS polemizoval s rozsudkem 

ESLP a uvádí, že „není zjevné, z čeho ESLP dovodil, že by byla zásahová žaloba 

odmítnuta, resp. v bodě 89 rozsudku pouze zvažuje, že by zásahová žaloba byla 

neúspěšná. Nejvyšší správní soud má za to, že pokud jedním z těchto důvodů měla být 

snad subsidiarita zásahové žaloby, tak z ní naopak plyne její přípustnost v situaci, kdy 

není přípustný jiný prostředek soudní ochrany, jinak řečeno, důsledkem této subsidiarity 

zásahové žaloby není vznik mezery v ochraně veřejných subjektivních práv (včetně práv 

zaručených Úmluvou) osob dotčených místním šetřením, ale naopak zajištění toho, aby 

takové mezery nevznikaly, tedy aby byly případně zaceleny právě zásahovou žalobou, 

nenabízí-li se v rámci soudního řádu správního jiný prostředek ochrany.“ NSS pak 

následně konstatoval, že dotčené společnosti zásahovou žalobu nepodaly a nedaly tak 

správním soudům reálnou příležitost posoudit přiměřenost (zákonnost) místního šetření. 

V dané souvislosti pak NSS přenechává posouzení na KS v Brně, který byl povinen dát 

dotčeným společnostem příležitost, aby doplnily, v čem spočívala nezákonnost a 

nepřiměřenost místního šetření, respektive aby fakticky zpětně doplnily argumentaci 

z nepodané žaloby na nezákonný zásah. NSS tedy v uvedeném rozsudku umožnil 

podání nové žaloby proti nezákonnému zásahu, ve kterém by byla přezkoumána 

přiměřenost místního šetření, respektive toho zda místní šetření představovalo 

nezákonný zásah ÚOHS. 

Krajský soud v Brně
278

 následně posuzoval doplněnou argumentaci dotčených 

společností, nicméně nejprve rovněž vyjádřil svůj názor na rozsudek ESLP. Podle KS 

v Brně ESLP v rozsudku zejména akcentoval, že místní šetření zaprvé nebylo 

předmětem předchozího povolení soudu, který by mohl vymezit nebo kontrolovat jeho 

průběh, ani nebylo nařízeno takovým rozhodnutím, které by bylo soudně 
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přezkoumatelné, zadruhé existoval jediný písemný dokument, a to protokol o šetření, 

jenž stručně vymezoval účel šetření a důvody, které ÚOHS vedly k jeho provedení, 

zatřetí oznámení o zahájení správního řízení pouze stručně zmiňovalo předmět 

správního řízení a blíže nevymezovalo skutečnosti ani důkazy, na nichž se zakládaly 

domněnky ÚOHS o protisoutěžním jednání, a začtvrté před zahájením šetření nebylo 

v žádném okamžiku upřesněno, jaké konkrétní dokumenty týkající se správního řízení 

měl ÚOHS podle svých předpokladů v obchodních prostorách dotčené společnosti 

nalézt. Uvedené úvahy měly vést ESLP k tomu „že soudní kontrola ex post facto, jak 

byla v projednávané věci (tuzemskými soudy) provedena (tedy v důsledku nemožnosti 

přezkoumat samotný průběh místního šetření v žádném z dosavadních řízení před 

tuzemskými soudy nebylo šetření předmětem žádného přezkumu), neposkytovala 

dostatek záruk proti svévoli, a tedy zásah do práv dotčené společnosti nelze považovat 

za přiměřený sledovanému cíli.“ KS v Brně proto následně ve svém rozsudku zkoumal, 

zda bylo podezření ÚOHS na protisoutěžní jednání dotčených podniků odůvodněné. 

Za tímto účelem posuzoval existenci konkrétních skutkových zjištění, které měl ÚOHS 

před zahájením řízení k dispozici. Tento postup odůvodnil následovně: „Jestliže tedy již 

evropský soud dovodil, že pouhé (obecné) podezření o protisoutěžním jednání, jež plyne 

z oznámení o zahájení správního řízení (jež se omezuje na konkretizaci „jednání 

účastníků řízení ve vzájemné shodě při určení prodejnách cen pekárenských výrobků“), 

nedostačuje, je třeba se nyní u zdejšího soudu zabývat tím, zda takový dokument 

prochází spisem, a tedy byla-li by podána bezprostředně po uskutečnění místního 

šetření žaloba na ochranu před nezákonným zásahem a byla-li by meritorně projednána 

– tedy bylo-li by umožněno to, co aktuální judikatura relativně nově umožňuje – zda by 

takový dokument (nebo dokumenty) místní šetření ospravedlňoval, vymezoval jeho 

rámec a zároveň vylučoval, že důkazy získané místním šetřením byly důkazy získanými 

„nedopatřením“ v důsledku „lovu informací“ či „rybářské expedice“.“ Na základě 

informací získaných ze správního spisu, zejména informací od odběratelů dotčených 

společností, došel KS v Brně k závěru, že ÚOHS měl zřetelné, konkrétní a dostatečné 

vstupní indicie o tom, že hospodářská soutěž může být narušena protisoutěžním 

jednáním dotčených společností. Následně bylo posuzováno, zda v průběhu místního 

šetření ÚOHS nevybočil z vymezeného předmětu šetření, kterým bylo prověření jednání 

dotčených společností ve vzájemné shodě při určení prodejních cen pekárenských 
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výrobků, a zda nedošlo k prověřování a získávání informací mimo vymezený předmět. 

Po prověření podkladů získaných ÚOHS při místním šetření KS v Brně dovodil, že tyto 

podklady nevybočují z vymezeného předmětu. KS v Brně uzavřel, že předmět místního 

šetření byl vymezen s ohledem na odůvodněná podezření ÚOHS, získané podklady 

spadaly do vymezeného rámce a délka místního šetření nebyla nepřiměřená. 

Ačkoliv je možnostem obrany proti vyšetřovacím pravomocem věnována 

samostatná kapitola této práce, domnívám se, že je vhodné na tomto místě jen krátce 

upozornit na nestálost názorů NSS na možnost podání zásahové žaloby proti místnímu 

šetření ÚOHS prováděného v rámci zahájeného správního řízení. NSS konstantně 

rozhodoval
279

, že proti jednotlivým úkonům v rámci zahájeného a vedeného správního 

řízení je zásahová žaloba ve smyslu § 82 SŘS nepřípustná. Podle názoru NSS je možné 

v takovém případě podat žalobu proti rozhodnutí ve smyslu § 65 SŘS, kdy budou 

jednotlivé úkony správního orgánu učiněné v rámci správního řízení soudem 

přezkoumány. Místní šetření ÚOHS v rámci zahájeného správního řízení je pouhým 

procesním úkonem, a tudíž by nemělo být možné proti němu podle názoru NSS podat 

zásahovou žalobu. Zároveň je vhodné doplnit, že z uvedené judikatury NSS rovněž 

vyplývá, že účelem žaloby proti nezákonnému zásahu obecně není přezkum procesního 

postupu správních orgánů ve správním řízení. Zásahová žaloba proti místnímu šetření 

ÚOHS, které bylo provedeno v prostorách dotčených společností v roce 2003 v rámci 

správního řízení, by byla správními soudy vyhodnocena jako nepřípustná. Údiv NSS 

nad rozsudkem ESLP, konkrétně nad tím, z čeho dovodil ESLP nepoužitelnost zásahové 

žaloby v případě DELTA PEKÁRNY, není podle mého názoru na místě, jelikož ji 

správní soudy podle své judikatury jednoduše nepřipouštěly. V návaznosti na rozsudek 

ESLP NSS možnost podání zásahové žaloby nově připouští tím, že deklaruje, že je KS 

v Brně povinen přezkoumat postup ÚOHS v rámci řízení ve věci zásahové žaloby, 

kterou dotčené společnosti mohly podat po provedeném šetření. 

Z rozsudku ESLP ve věci DELTA PEKÁRNY podle mého názoru vyplývá, že 

česká právní úprava v oblasti místního šetření obchodních prostor nebyla ani není 

v rozporu s právem na ochranu obydlí garantovaného Evropskou úmluvou o lidských 
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právech. Místní šetření ÚOHS v daném případě sice bylo v konečném důsledku ESLP 

vyhodnoceno jako zásah, který porušil právo dotčených společností na ochranu jejich 

obydlí, nicméně hlavním důvodem pro konstatování porušení práva na ochranu obydlí 

byla neúčinná následná soudní kontrola, která byla v daném případě správními soudy 

provedena. Ačkoliv ESLP kritizuje postup ÚOHS v tom smyslu, že nebylo v žádném 

okamžiku upřesněno, jaké konkrétní podklady zamýšlel ÚOHS v dotčených prostorách 

nalézt, nedovozuje z toho nezákonný postup ÚOHS, ale jen zdůrazňuje, že o to více 

bylo nutné, aby soudy v daném případě posoudily zákonnost a nezbytnost dotčeného 

šetření.
280

 ESLP uvedl, že se soudy, které v projednávané věci rozhodovaly, nezabývaly 

skutkovými okolnostmi, které ÚOHS k provedení šetření vedly a v důsledku toho nebyl 

výkon pravomoci ÚOHS posoudit vhodnost, délku a rozsah šetření předmětem 

soudního přezkumu.
281

 Z uvedeného je nepochybné, že porušení práva na ochranu 

obydlí bylo dovozeno chybným postupem soudů, a nikoliv chybným postupem ÚOHS. 

Domnívám se, že i v případě, kdyby ÚOHS blíže specifikoval vyrozumění o zahájení 

řízení a dostatečně v něm popsal relevantní skutečnosti, pravděpodobně by to neměnilo 

nic na rozhodnutí ESLP, protože i v takovém případě by bylo nutné, aby se soudy 

zabývaly vhodností, délkou a rozsahem šetření, což v daném případě splněno nebylo. 

Navíc skutečnost, že postup ÚOHS nebyl protiprávní a v rozporu s právem 

vyšetřovaných společností, potvrdily správní soudy před i po rozhodnutí ESLP. 

Samostatnou a dnes již spíše teoretickou otázkou zůstává, zda správní soudy měly 

posuzovat otázku vhodnosti místního šetření v případě, kdy ji dotčené společnosti 

v rámci daného případu nevznesly. 

Z výše uvedených názorů ESLP, unijních a českých soudů vyplývají následující 

skutečnosti. Kontroly obchodních prostor provedené Komisí i ÚOHS budou prakticky 

vždy splňovat podmínku zákonnosti a budou sledovat legitimní cíl. Pokud jde 

o podmínku nezbytnosti a existence dostatečných záruk, které mají zabránit svévoli 

při provádění místních šetření obchodních prostor, je nepochybné, že toto posouzení 

bude vždy v konkrétním případě na příslušných soudech. V unijním i českém právu 

však existují dostatečné záruky v podobě následného komplexního soudního přezkumu 
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postupů Komise a ÚOHS, které prověří i zákonnost a nezbytnost prováděných kontrol 

obchodních prostor. Uvedené však nevylučuje, aby soudy v rámci soudního přezkumu 

konkrétního případu dostatečně neposoudily všechny okolnosti, jako například ve věci 

DELTA PEKÁRNY. 

3.1.2 Ochrana listovního tajemství a důvěrnosti komunikace 

Právo na respektování korespondence upravuje Evropská úmluva o ochraně 

lidských práv ve stejném článku jako právo na ochranu obydlí, které bylo detailně 

popsáno výše. Pro omezení tohoto práva státními orgány rovněž platí stejné podmínky 

jako u práva na ochranu obydlí.
282

 Obdobná ustanovení obsahují i Listina základních 

práv Evropské unie
283

 a Listina základních práv a svobod
284

. 

Z recentní judikatury ESLP týkající se práva na ochranu listovního tajemství je 

třeba zmínit rozsudek ve věci Vinci Construction
285

. V dané věci provedl francouzský 

soutěžní úřad kontrolu obchodních prostor podniků z důvodu podezření na porušení 

soutěžního práva. Kontrola byla předem povolena příslušným francouzským soudem. 

Po provedení kontroly dotčené podniky rozporovaly postup francouzského soutěžního 

úřadu a namítaly, že v rámci kontroly byly zabaveny dokumenty, které byly důvěrné a 

obsahovaly komunikaci mezi advokátem a dotčeným podnikem. ESLP v dané věci 

nejprve poznamenal, že ochrana důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem je 

promítnutím práva klienta nepřispívat k obvinění proti sobě samému a proto požívá 

zvýšené ochrany.
286

 ESLP pak obdobně jako v již výše uvedených případech posuzoval, 

zda bylo zabavení dokumentů v souladu se zákonem, zda sledovalo legitimní cíl a zda 

bylo nezbytné, respektive přiměřené. První dvě podmínky byly podle ESLP naplněny, 

nicméně v rámci posuzování třetí podmínky ESLP uvedl, že při šetření došlo k zabavení 

velkého množství podkladů, které zahrnovaly také pracovní e-mailovou komunikaci 

zaměstnanců podniku, přičemž mezi zabavenými e-maily byla i komunikace 

s advokátem podniku. Podle zjištění ESLP neměli zaměstnanci podniku možnost 
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v průběhu šetření namítat, že zabavené dokumenty podléhají důvěrnosti komunikace 

mezi advokátem a klientem. Podle ESLP tak mohla být zákonnost zabavení 

korespondence napadena žalobou před vnitrostátním soudem, přičemž ten by byl 

povinen zabývat se otázkou, zda byly dokumenty zabaveny neoprávněně z důvodu 

jejich důvěrné povahy. Pokud by tomu tak bylo, měl by vnitrostátní soud podle ESLP 

nařídit vrácení neoprávněně zabavených dokumentů či jejich zničení.
287

 Vzhledem 

k tomu, že ESLP shledal, že v daném případě byla následná soudní kontrola pouze 

formálního charakteru a nebyla při ní posuzována důvěrnost zabavených dokumentů, 

došlo k porušení článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv.
288

 Z uvedeného je 

proto zřejmé, že komunikace mezi podnikem a advokátem by měla být z šetření 

soutěžních úřadů vyloučena. 

Unijní i česká právní úprava vyšetřovacích pravomocí soutěžních úřadů 

umožňuje, aby si soutěžní úřady vyžadovaly a prověřovaly výhradně podklady, které 

souvisí s obchodní činností vyšetřovaného podniku, nebo které mohou mít význam 

pro objasnění předmětu řízení. Zásadně proto platí, že při aplikaci vyšetřovacích 

pravomocí nesmí být prověřovány a vyžadovány dokumenty, které nesouvisí s obchodní 

činností vyšetřovaného podniku.
289

 V opačném případě by byl překročen nejen předmět 

šetření, kterým je vyšetřování porušení soutěžního práva, ale zároveň by bylo postupem 

soutěžním úřadů porušeno i právo dotčených osob na ochranu listovního tajemství a 

důvěrnosti komunikace. Z uvedeného vyplývá, že z šetření soutěžních úřadů bude 

vyloučena komunikace zaměstnanců vyšetřovaného podniku, která má nebo může mít 

soukromou povahu. Uvedené však neznamená, že by soutěžní úřady nemohly 

prozkoumat, zda příslušný dokument má soukromou povahu či nikoliv. Vyšetřovaný 

podnik má povinnost umožnit v rámci kontroly obchodních prostor zpřístupnit všechny 

podklady a dokumenty a je na Komisi a ÚOHS, aby v konkrétním případě posoudily, 

zda se jedná o dokument, na který se vztahuje ochrana listovního tajemství a bude tudíž 

vyloučen z předmětu šetření. V případě sporu či námitek vyšetřovaného podniku či 

dotčené osoby by měla být stanovena procedura, která bude zabraňovat zneužití 
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pravomoci soutěžních úřadů.
290

 Blíže se praktickým dopadům věnuji v kapitolách 

4.3.3.1 této práce.  

Právem na zachování důvěrnosti komunikace vyšetřovaného podniku 

při kontrolách v jeho obchodních prostorách se SDEU poprvé zabýval v případu 

AM & S Europe
291

. V daném případě SDEU poznamenal, že s ohledem na Nařízení 

17/1962 je Komise oprávněna k vyžadování obchodních záznamů, tedy informací a 

podkladů týkajících se obchodní činnost dotčeného podniku, přičemž písemná 

komunikace mezi právníkem a podnikem, která se týká obchodní činnosti, spadá pod 

pojem obchodního záznamu.
292

 Zároveň však musí být podle SDEU chráněno právo 

podniku na obhajobu, konkrétně možnost využít právního poradenství bez jakýchkoli 

omezení, proto musí být zajištěno, aby byla v určitých případech z předmětu šetření 

taková komunikace vyloučena.
293

 SDEU v daném případě dovodil dvě podmínky, které 

musí být splněny proto, aby byla komunikace s právníkem vyloučena z předmětu šetření 

Komise. Zaprvé musí mít komunikace s právníkem spojitost s výkonem práva 

na obhajobu klienta a zadruhé se musí jednat o právníka, který není závislý na dotčeném 

podniku. Musí se proto jednat o právníky, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru 

s dotčeným podnikem.
294

  

K první podmínce je nutné poznamenat, že ochrana se vztahuje na veškerou 

komunikaci mezi podnikem a právníkem, která byla učiněna za účelem obrany práv 

podniku, nejen po zahájení řízení Komise pro porušení soutěžního práva, ale rovněž i 

před zahájením řízení v případech, kdy má komunikace souvislost s předmětem šetření 

Komise.
295

  

Druhá podmínka předpokládá nezávislost daného právníka na vyšetřovaném 

podniku. SDEU vychází z předpokladu, že nezávislost bude zaručena v případech, kdy 

nebude existovat jakýkoli zaměstnanecký poměr mezi právníkem a vyšetřovaným 
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podnikem. K druhé podmínce SDEU dále poznamenal, že požadavek týkající se 

postavení a vlastností nezávislého právníka, od něhož pochází korespondence, jež může 

být chráněna, vyplývá z pojetí role právníka, považovaného za pomocníka při výkonu 

spravedlnosti soudy a povolaného k tomu, aby poskytl zcela nezávisle a ve vyšším 

zájmu tohoto výkonu spravedlnosti právní pomoc, kterou dotčený podnik potřebuje. 

Tato ochrana je vyvážena profesní disciplínou, jež je uložena a kontrolována v obecném 

zájmu.
296

 

Z uvedených úvah SDEU je možné dovodit, že koncept nezávislosti je vymezen 

z pozitivního i negativního hlediska. Z pozitivního hlediska je od právníka vyžadována 

určitá procesní disciplína regulovaná vnitrostátními předpisy. Lze proto konstatovat, že 

ochrana komunikace bude přiznána pouze advokátům, kteří jsou oprávněni praktikovat 

advokacii v jednom ze států Evropské unie
297

 nebo ve státech, které jsou součástí 

Evropského hospodářského prostoru
298

. Z uvedeného by bylo možné dovodit, že 

komunikace mezi podnikem a mimoevropskými advokáty nepodléhá ochraně z důvodu 

důvěrnosti a Komise je oprávněna takovouto komunikaci zkoumat a případně pořídit si 

její kopie, pokud nebude prokázán stejný standard profesní disciplíny jako v případě 

„evropských“ advokátů.  

Negativní hledisko nezávislosti poté předpokládá, že nebude existovat 

zaměstnanecký, obecně pracovněprávní, poměr vůči vyšetřovanému podniku, kterému 

mělo být právní poradenství poskytnuto. Ve věci Akzo Nobel Chemicals
299

 SDEU 

ke konceptu nezávislosti advokátů doplnil, že v případech, kdy je advokát, který je 

členem advokátní komory a podléhá jejím spojeným profesním pravidlům, 

v zaměstnaneckém poměru vůči dotčenému podniku, nepožívá ve vztahu k dotčenému 

podniku stejného stupně nezávislosti jako advokát, který činnost pro svého klienta 

vykonává v externí advokátní kanceláři. SDEU byl přesvědčen, že interní advokát může 

čelit střetům mezi profesními povinnostmi a cíli sledovanými podnikem obtížněji než 
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externí advokát, a tudíž lze pochybovat o jeho nezávislosti, která je základní podmínkou 

pro přiznání ochrany komunikace v rámci kontroly obchodních prostor vyšetřovaného 

podniku.
300

 

Tribunál se v rámci své rozhodovací činnosti zabýval dvěma specifickými 

aspekty, a to konkrétně, zda je možné považovat za důvěrné dokumenty podniku, které 

byly vypracovány na základě rad či stanovisek poskytnutých externím advokátem, a 

dokumenty či interní stanoviska podniku, které byly vypracovány za účelem požádání 

externího advokáta o poskytnutí právního poradenství. 

První otázku, zda lze vztáhnout ochranu důvěrnosti na vnitřní pokyny podniku, 

které obsahovaly právní rady poskytnuté externím advokátem, Tribunál posuzoval 

v případu Hilti.
301

 Tribunál ve svém usnesení uvedl, že ochranu důvěrnosti je nutné 

chápat tak, že se rovněž vztahuje i na interní poznámky šířené v rámci podniku, které se 

omezují na převzetí textu nebo obsahu komunikace s nezávislými advokáty obsahující 

právní stanoviska. Zásada ochrany písemné komunikace mezi advokátem a klientem 

nesmí být omezena z toho důvodu, že obsah této komunikace byl přebrán a přijat 

ve formě vnitřního pokynu. Ochrana se proto vztahuje i na vnitřní pokyny podniku, 

které přebírají text nebo obsah komunikace mezi advokátem a klientem.
302

 Lze proto 

dovodit, že vnitřní pokyny podniku v částech, ve kterých přebírají komunikaci 

s advokátem nebo jejich právní stanoviska, podléhají ochraně důvěrnosti. 

Druhou otázkou, zda se důvěrnost vztahuje i na dokumenty, které byly 

vypracovány v souvislosti s žádostí o poskytnutí právního poradenství adresované 

externímu advokátovi, se Tribunál zabýval v již zmíněném případu Akzo Nobel 

Chemicals
303

, kdy nejprve zopakoval závěry SDEU a konstatoval, že za účelem zajištění 

účelnosti ochrany důvěrnosti komunikace mezi advokátem a podnikem musí být 

ochrana vztažena na veškerou korespondenci vedenou po zahájení správního řízení 

pro porušení soutěžního práva i na předchozí korespondenci, která souvisí s předmětem 
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takového řízení.
304

 Zároveň musí mít každý jednotlivec možnost obrátit na svého 

advokáta za účelem zaručení jeho práva na obhajobu. Ve většině takových případů však 

bude nezbytné, aby podnik připravil s žádostí pracovní dokumenty nebo shrnutí, které 

jsou nezbytné, k tomu, aby tento advokát pochopil kontext, povahu a dosah skutečností, 

ohledně nichž je požadována jeho pomoc. Tribunál proto rozhodl, že „na takové 

přípravné dokumenty, i když nebyly předmětem korespondence s advokátem nebo nebyly 

vypracovány pro fyzické předání advokátovi, se nicméně může vztahovat ochrana 

důvěrnosti informací sdělených mezi advokáty a klienty, pokud byly 

vypracovány výlučně za účelem požádání advokáta o právní stanovisko v rámci výkonu 

práva na obhajobu.“
305

 Oproti tomu však poznamenal, že k přiznání ochrany důvěrnosti 

nepostačuje to, aby byl dokument předmětem diskusí s advokátem. Tribunál šel pak 

ve svých úvahách dále a s ohledem na obtíže při odhalování soutěžněpravních deliktů 

dovodil, že je nutné vždy vykládat možnost považovat přípravný dokument za chráněný 

z důvodu důvěrnosti restriktivně. Podle Tribunálu platí, že podnik, který se dovolává 

ochrany důvěrnosti určitého dokumentu, „nese důkazní břemeno, že dotčené dokumenty 

byly vypracovány pouze za účelem požádat advokáta o právní stanovisko. Toto musí 

jednoznačně vyplývat z obsahu samotných dokumentů nebo z kontextu, v němž byly tyto 

dokumenty připravovány a nalezeny.“
306

 

S ohledem na uvedené závěry je možné shrnout, že posouzení toho, zda má 

korespondence důvěrnou povahu, bude záviset na stranách, mezi kterými komunikace 

probíhá, a na účelu, za kterým je komunikace vedena. K tomu, aby bylo možné 

považovat komunikaci podniku s třetími osobami za důvěrnou, musí být činěna v rámci 

zajištění práva podniku na obhajobu a zároveň musí být komunikováno s osobou, která 

je nezávislá na podniku.  

Pokud jde o veškeré konkrétní formy myslitelné komunikace podniku, lze si 

představit následující kategorie komunikace, z nichž pouze poslední může být 

považována v určitých případech za důvěrnou: 

1. obchodní komunikace a komunikace a komunikace s externími poradci, 
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2. právní poradenství obecné povahy,  

3. komunikace podniku s interním právníkem, 

4. komunikace mezi podnikem a externím advokátem. 

Pokud jde o komunikaci podniku v rámci jeho obchodní činnosti je zřejmé, že 

tuto komunikaci si Komise bude oprávněna vyžádat a prověřovat jí bez dalších 

omezení, samozřejmě za předpokladu, že se dotčená komunikace týká vymezeného 

předmětu šetření. Komunikace podniku s jakýmikoli externími poradci, ať už se jedná 

o daňové, finanční, patentové nebo technické poradce, nepodléhá ochraně z důvodu 

důvěrnosti. U těchto osob není splněna podmínka nezávislosti a rovněž lze pochybovat 

o tom, nakolik mohou poskytnout relevantní poradenství s ohledem na obranu práv 

dotčeného podniku. 

Pokud jde o poskytování právního poradenství obecné povahy, nebude takovéto 

poradenství spadat pod ochranu důvěrnosti, a to i když bude poskytováno externím 

advokátem. Zároveň je však třeba dodat, že stejně tak nebude ani předmětem šetření, 

jelikož lze předpokládat, že toto obecné poradenství nebude souviset s předmětem ani 

účelem šetření a Komise proto takovouto komunikaci nebude oprávněna zkoumat. 

Právní poradenství poskytnuté právníkem, který je v pracovněprávním vztahu 

s dotčeným podnikem, nebude považováno za důvěrné, protože interní právní poradce, 

i když je advokátem, nesplňuje podmínku nezávislosti, která je klíčovou pro poskytnutí 

předmětné ochrany. Podle názoru Tribunálu nebude chráněna ani taková komunikace, 

která byla vypracována interním právníkem na základě rad od externího advokáta nebo 

na základě diskuze s ním.
307

 

Komunikace mezi podnikem a externím advokátem bude podléhat ochrany 

v případech, pokud bude vedena za účelem obrany práv podniku a souvisí s předmětem 

řízení soutěžních úřadů, bez ohledu na to, zda byla vypracována před zahájením šetření 

Komise nebo až poté. Externí advokát musí být členem advokátní komory v některém 

ze států Evropského hospodářského prostoru nebo zde musí být alespoň oprávněn 

provádět výkon advokacie. Ochraně podléhají i dokumenty ve fázi návrhu nebo 

přípravné dokumenty vypracované za účelem požádání externího advokáta o právní 
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pomoc, a to i v případech pokud externímu advokátovi nebyly zaslány.
308

 Současně je 

ochrana přiznána i vnitřním pokynům či předpisům vypracovaných externím advokátem 

nebo „vypracovaných“ převzetím stanoviska externího advokáta.
309

 V případě, že budou 

vnitřní pokyny doplněny, například zaměstnanci dotčeného podniku, tyto dodatky již 

nebudou podléhat ochraně. 

Stejné závěry je možné aplikovat i pro postup ÚOHS při vyžadování informací 

nebo kontrolách obchodních prostor. 

3.1.3 Právo na spravedlivý proces a právo na obhajobu 

Evropská úmluva přiznává každému právo na to, aby jeho záležitost byla 

spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem 

zřízeným zákonem, který rozhodne o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti 

němu.
310

 Evropská úmluva o ochraně lidských práv zároveň zakotvuje presumpci 

neviny
311

 a právo obviněných obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle 

vlastního výběru.
312

 ESLP ve své judikatuře dovodil, že právo na spravedlivé řízení se 

uplatní i při řízení pro porušení soutěžního práva.
313

 

Podle Listiny základních práv Evropské unie má každý právo, aby jeho věc byla 

spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, 

předem zřízeným zákonem.
314

 Listina základních práv Evropské unie zároveň každému 

obviněnému zaručuje respektování práv na obhajobu.
315

 Judikatura unijních soudů 

přiznává právo na spravedlivý proces a právo na obhajobu i podnikům, které jsou 

vyšetřovány Komisí pro porušení soutěžního práva. SDEU opakovaně konstatuje, že 

základní právo na účinnou soudní ochranu představuje obecnou zásadu unijního práva, 
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proti Itálii, stížnost č. 43509/08, bod 44. 

314
 Čl. 47 Listiny základních práv Evropské unie. 

315
 Čl. 48 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie. 
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která je navíc vyjádřena v čl. 47 Listiny základních práv Evropské unie, který v unijním 

právu odpovídá čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o lidských právech.
316

 

V českém právním řádu je právo na spravedlivý proces a obhajobu obsaženo 

v Ústavě a Listině základních práv a svobod.
317

 

V následujících kapitolách se budu věnovat dvěma procesním právům, které jsou 

součástí práva na spravedlivý proces a práva na obhajobu a která mají v současnosti 

zásadní dopad na činnost soutěžních úřadů při aplikaci vyšetřovacích pravomocí. 

3.1.3.1 Právo nevypovídat ve vlastní neprospěch 

Jedním z projevů práva na spravedlivé řízení je právo nevypovídat ve vlastní 

neprospěch neboli právo mlčet. Při vyšetřování soutěžních deliktů však musí z povahy 

věci soutěžní úřady spoléhat mimo jiné na vyjádření a dokumenty získané na základě 

žádostí o informace nebo v rámci kontrol na místě. V praxi proto nevyhnutelně dochází 

k tomu, že soutěžní úřady žádají informace a podklady, které by žádat neměly, protože 

tímto mohou porušovat právo nevypovídat ve vlastní neprospěch. Je však otázkou, zda 

se vůbec právo nevypovídat ve vlastní neprospěch, které by mohlo být považováno 

za čistě osobní právo fyzických osob, vztahuje i na právnické osoby. V následující 

kapitole se pokusím nastínit přístup soudů k otázce, jaký postup soutěžních úřadů může 

být považován za porušení práva nevypovídat ve vlastní neprospěch. 

ESLP ve své judikatuře konstatuje, že ačkoliv Evropská úmluva o lidských 

právech výslovně nezakotvuje zákaz sebeobviňování, právo mlčet a nevypovídat ve 

vlastní neprospěch je obecně uznáváno jako součást práva na spravedlivé řízení. 

Dotčenou osobu totiž tyto zásady chrání před donucením přiznání ze strany státních 

orgánů, což je v souladu s cíli, které jsou sledovány právem na spravedlivé řízení.
318

 

Podle ESLP je úkolem státních orgánů prokázat protiprávní jednání obviněné osoby, 

aniž by se uchýlily k důkazům získaným pomocí nátlaku na dotčenou osobu. V tomto 

smyslu je zákaz sebeobviňování velmi úzce spojen s presumpcí neviny. 

                                                 

316
 Např. rozsudek SDEU ze dne 8. prosince 2011 ve věci C-386/10 P Chalkor AE Epexergasias Metallon 

proti Komisi, ECLI:EU:C:2011:815, bod 52, nebo rozsudek SDEU ze dne 11. září 2014 ve věci 

C-67/13 P Groupement des cartes bancaires (CB) proti Komisi, ECLI:EU:C:2014:2204, bod 43. 

317
 Čl. 37 odst. 1a čl. 40 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. 

318
 Např. rozsudek ESLP ze dne 25. února 1993 ve věci Funke proti Francii, stížnost č. 10828/84, bod 44, 

rozsudek ESLP ze dne 17. prosince 1996 ve věci Saunders proti Velké Británii, stížnost č. 19187/91, 

bod 68, nebo rozsudek ESLP ze dne 3. května 2001 J.B. proti Švýcarsku, stížnost č. 31827/96, bod 64. 
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V již zmiňovaném případu Funke proti Francii
319

 ESLP dovodil, že právo 

fyzické osoby na spravedlivé řízení bylo narušeno tím, že francouzské celní orgány 

požadovaly po dotčené fyzické osobě předložení podkladů, které by prokazovaly 

spáchání vyšetřovaného deliktu. Za nepředložení byla dotčené osobě uložena pokuta. 

V daném případě se jednalo o poskytnutí výpisů z bankovních účtů a poskytnutí 

dodatečných informací k těmto výpisům. 

ESLP následně ve věci Saunders proti Velké Británii
320

 došel k závěru, že právo 

nevypovídat ve vlastní neprospěch se primárně váže k právu vyšetřované osoby mlčet. 

Podle ESLP se právo nevypovídat ve vlastní neprospěch nevztahuje na podklady a 

důkazy, které mohou být od vyšetřované osoby získány s použitím donucovacích, 

respektive vyšetřovacích pravomocí, například na základě příkazu k prohlídce prostor 

vyšetřované osoby, na základě odebraných vzorků krve či moči nebo zajištěním 

předmětů pro testy DNA.
321

 ESLP následně poznamenal, že právo nevypovídat 

ve vlastní neprospěch nemůže být omezeno pouze na přiznání protiprávního jednání 

nebo na vyjádření, která usvědčují z protiprávního jednání. I vyjádření vyšetřované 

osoby, která byla získána státním orgánem a která se jeví, že dotčenou osobu 

neusvědčují z protiprávního jednání, jako jsou například vyviňující prohlášení nebo 

pouhé vyjádření ke skutkovým okolnostem v rámci výpovědi, mohou podle ESLP 

porušovat zákaz sebeobviňování, jelikož mohou být následně v řízení použity jako 

usvědčující důkazy k prokázání protiprávního jednání. K tomu může docházet například 

v situacích, kdy jsou předchozí původně „nesebeobviňující“ či faktická vyjádření 

zpochybněna jinými důkazy, nebo v situacích, kdy je jiným způsobem zpochybňována 

důvěryhodnost vyšetřované osoby. ESLP dovodil, že z uvedeného vyplývá, že je nutné 

zkoumat, jakým způsobem jsou použity důkazy získané od vyšetřované osoby.
322

 ESLP 

tak v daném případě rozlišil mezi podklady, které již existují a jsou tedy nezávislé 

na vůli vyšetřované osoby, a na informace, které jsou vyžadovány od vyšetřované osoby 

v průběhu řízení. Zatímco u podkladů, které již existují, jsou nezávislé na vůli 

vyšetřované osoby a jsou získány na základě zákonného oprávnění státními orgány, se 

                                                 

319
 Rozsudek ESLP ze dne 25. února 1993 ve věci Funke proti Francii, stížnost č. 10828/84. 

320
 Rozsudek ESLP ze dne 17. prosince 1996 ve věci Saunders proti Velké Británii, stížnost č. 19187/91. 

321
 Tamtéž, bod 69. 

322
 Tamtéž, bod 71. 



90 

ve světle uvedeného rozsudku nelze dovolávat porušení zákazu sebeobviňování, 

u informací, které jsou sdělovány vyšetřovanou osobou, toto možné je, přičemž je třeba 

mít na paměti, že je nutné zkoumat, jakým způsobem a k čemu jsou takto získané 

informace v řízení následně využity. 

V rozsudku J.B. proti Švýcarsku
323

 se ESLP vrátil k dřívějšímu a širšímu 

chápání práva nevypovídat ve vlastní neprospěch, kdy dovodil, že podklady v dispozici 

vyšetřované osoby, konkrétně výpisy z bankovních účtů, nejsou nezávislé na dotyčné 

osobě. Vyžadováním předložení takových podkladů, ze kterých by mohlo být zjištěno 

porušení právních předpisů, by bylo porušením práva nevypovídat ve vlastní 

neprospěch. ESLP tímto rozsudkem částečně upřesnil závěry rozsudku Saunders, který 

mohl být vykládán, jak je naznačeno výše, tedy že na základě zákonného oprávnění je 

možné vyžadovat si od dotčené osoby předložení dokumentů a podkladů, které již 

existují samy o sobě. Při posuzování toho, zda postup státních orgánů potlačuje 

samotnou podstatu práva neobviňovat sám sebe, je přihlíženo k povaze a stupni 

donucení, k existenci relevantních záruk v řízení a k tomu, jak je takto získaný materiál 

použit.
324

 V daném případě byl podle ESLP postup státních orgánů v podobě přinucení 

vyšetřované osoby k předložení dokumentů, které mohly poskytnout informace 

o daňovém úniku, porušením principu neobviňovat sám sebe. 

ESLP však uznává, že právo neobvinit sebe sama není absolutní, a proto 

donucení k výpovědi ve vlastní věci nepředstavuje vždy bez dalšího porušení práva 

na spravedlivé řízení.
325

 Porušením práva nevypovídat ve vlastní neprospěch podle 

názoru ESLP není sdělení jednoduché skutečnosti, jakým je například jméno a příjmení 

vyšetřované osoby. V daných případech
326

 se jednalo o sdělení jména a příjmení 

policejnímu orgánu při silniční prohlídce. 

Obecně lze proto z judikatury ESLP shrnout, že právo sám sebe neobviňovat se 

týká především respektování vůle obviněné osoby nevypovídat. V případech, kdy bude 
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 Rozsudek ESLP ze dne 3. května 2001 ve věci J.B. proti Švýcarsku, stížnost č. 31827/96. 

324
 Tamtéž, nebo dále například rozsudek ESLP ze dne 5. listopadu 2002 ve věci Allan proti Velké 

Británii, stížnost č. 48539/99, bod 44, nebo rozsudek ESLP ze dne 11. července 2006 ve věci Jalloh proti 

Německu, stížnost č. 54810/00, bod 101. 
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 Rozsudek ESLP ze dne 23. června 2007 ve věci O’Halloran a Francis proti Velké Británii, stížnosti 

č. 15809/02 a 25624/02 nebo rozsudek ESLP ze dne 8. července 2004 ve věci Weh proti Rakousku, 

stížnost č. 38544/97. 

326
 Tamtéž.  
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osoba nucena k podání výpovědi nebo poskytnutí podkladů a informací, které povedou 

nebo můžou vést k prokázání jejího protiprávního jednání, se podle ESLP bude jednat 

o porušení práva na spravedlivé řízení, konkrétně práva nevypovídat ve vlastní 

neprospěch. Toto právo se však nevztahuje na použití podkladů, které mohou být 

od vyšetřované osoby získány donucením a zároveň které existují nezávisle na vůli 

vyšetřované osoby. Může se jednat o dokumenty získané na základě písemného příkazu 

při prohlídkách nebo o vzorky dechu, krve, moči nebo hlasu a pokožky pro účely testu 

na DNA. Je vhodné upozornit, že uvedené zásady byly dovozeny u postupu státních 

orgánů v trestním řízení, které bylo vedeno s fyzickými osobami. Uvedené zásady by se 

mohly uplatnit i na právnické osoby, se kterými je vedeno správní řízení, jak je tomu 

u podniků ve věcech řízení pro porušení soutěžního práva
327

, je však otázkou, zda se 

uplatní v plném rozsahu. Jak totiž vyplývá z judikatury ESLP věnující se porušení práva 

na ochranu obydlí, zásah do práv může být u právnických osob širší než u osob 

fyzických.
328

 

Právo nevypovídat ve vlastní neprospěch a právo mlčet je u vyšetřování 

soutěžněprávních deliktů unijními soudy vnímáno daleko úžeji, než jej vnímá ESLP. 

Poprvé měl možnost SDEU vyjádřit se k právu podniku nevypovídat ve vlastní 

neprospěch ve věci Orkem
329

. V daném případě vyšetřovaný podnik namítal, že 

rozhodnutí Komise, kterým bylo vyžadováno poskytnutí informací o jednáních mezi 

výrobci polyetylenu a o dohodách o cenách a výrobních kvótách, představovalo 

porušení práva na spravedlivý proces, jelikož by se zodpovězením příslušných otázek 

vyšetřovaný podnik přiznal k protiprávnímu jednání. SDEU nejprve dovodil, že v rámci 

přípravné vyšetřovací fáze jsou vyšetřovanému podniku přiznána pouze určitá práva. 

SDEU poznamenal, že podnik nemá právo vyvázat se z vyšetřování Komise z důvodu, 

že jeho výsledky by mohly poskytnout důkaz porušení pravidel hospodářské soutěže, 

jichž se dotčený podnik dopustil. Naopak podniky, proti nimž je řízení vedeno, mají 

                                                 

327
 Rozhodnutí Komise pro lidská práva ze dne 11. července 1989 při posouzení aplikace čl. 6 na 
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Niemietz proti Německu, stížnost č. 13710/88. 
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ECLI:EU:C:1989:387. 
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povinnost aktivně s Komisí spolupracovat v jejím šetření, z čehož vyplývá, že musí 

Komisi poskytnout všechny informace týkající se předmětu šetření.
330

 SDEU dále 

poznamenal, že právo nevypovídat ve vlastní neprospěch se vztahuje na fyzické osoby 

v rámci trestního řízení, nikoliv na podniky, které jsou vyšetřovány pro porušení 

soutěžního práva.
331

 SDEU však obdobně jako v případu Hoechst
332

 dovodil, že je nutné 

zaručit vyšetřovanému podniku v určitém rozsahu právo na obhajobu, jelikož se jedná 

o správní řízení, ve kterém mohou být podniku uloženy sankce a ve kterém se již právo 

obhajoby plně uplatní. Proto je nezbytné, aby toto právo nemohlo být nenapravitelně 

porušeno v rámci předběžného vyšetřovacího řízení, jelikož právě to může mít 

rozhodující povahu pro shromáždění důkazů o protiprávnosti jednání podniku, které 

může zakládat jeho odpovědnost.
333

 SDEU na základě uvedeného dovodil, že ačkoliv 

může Komise pod hrozbou pokuty donutit podnik k předložení veškerých nezbytných 

informací, i když takové informace mohou vést k prokázání protisoutěžního jednání, 

může takováto žádost Komise narušit právo dotčeného podniku na obhajobu.
334

 

Z tohoto důvodu nemůže Komise nutit podnik k poskytnutí odpovědí, které mohou vést 

k uznání existence protiprávního jednání ze strany dotčeného podniku, které se Komise 

snaží v daném případě prokázat.
335

 Na základě uvedených úvah SDEU zkoumal otázky 

položené Komisí v rámci rozhodnutí a konstatoval, že otázky, jejichž cílem bylo zjistit 

skutkové okolnosti týkající se jednání dotčeného podniku s výrobci, neporušovaly právo 

podniků na obhajobu. Oproti tomu otázky, které směřovaly na sdělení důvodů pro 

přijatá cenová opatření, na způsoby výpočtů ceny produktů nebo na důvody omezení 

produkce, byly shledány jako nepřípustné, jelikož směřovaly na přiznání podniku 

k protiprávnímu jednání.
336
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Dalším případem, kdy měly unijní soudy, konkrétně Tribunál, možnost vyjádřit 

se ke střetu vyšetřovacích pravomocí a práva nevypovídat ve vlastní neprospěch, byla 

věc Mannesmannröhren-Werke
337

. V daném případě si Komise vyžádala od dotčeného 

podniku prostřednictvím rozhodnutí informace o společných jednáních výrobců 

ocelových trubek, konkrétně informací o datu, místě konání a účastníků jednání, včetně 

poskytnutí zápisů z daných jednání. Žádost Komise dále obsahovala pokyn, že pokud se 

dotčené společnosti nepodaří dohledat zápisy z jednání, měla popsat jejich předmět, 

rozhodnutí na nich přijatá, a druh dokumentů, které obdržela před a po jednání. V rámci 

žaloby dotčená společnost namítala, že bylo Komisí narušeno její právo na spravedlivé 

řízení ve smyslu čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech, a to tím, že byla Komisí 

nucena k předložení podkladů, které by mohly být použity k prokázání protiprávního 

jednání. Dotčená společnost zároveň odkázala na výše zmíněný rozsudek ESLP ve věci 

Funke a argumentovala, že by měly být závěry SDEU ve věci Orkem přehodnoceny, 

jelikož osobám, proti nimž je vedeno řízení, které může vést k uložení pokuty, musí být 

umožněno nejen odmítnout odpovědět na otázky nebo poskytnout dokumenty 

obsahující informace o účelu protisoutěžního jednání, ale musí jim být garantováno i 

právo neobviňovat sebe sama. Podle dotčené společnosti by mělo být protiprávní 

nejenom vyžadování přiznání jako takového nebo uvedení protisoutěžního účelu 

některých setkání, jak je chápáno SDEU ve věci Orkem, ale také provádění nátlaku 

hrozbou sankcí za účelem umožnit Komisi získat poznatky pro prokázání 

protisoutěžního jednání.
338

 Tribunál k námitkám dotčené společnosti poznamenal, že 

„přiznání absolutního práva nevypovídat, jehož se domáhá žalobkyně, by totiž zašlo 

za hranice toho, co je nezbytné pro zachování práva na obhajobu podniků, a 

představovalo by pro Komisi neodůvodněnou překážku v plnění jejího poslání dbát na 

dodržování pravidel hospodářské soutěže na společném trhu.“
339

 Tribunál s odkazem 

na rozsudek SDEU ve věci Orkem dovodil, že podniku, od kterého je Komisí žádáno 

poskytnutí informací, lze přiznat právo nevypovídat jen do té míry, do jaké by byl 

nucen poskytnout odpovědi, které by ho dovedly k připuštění existence protiprávního 
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jednání, které přísluší prokázat Komisi.
340

 Zároveň však podle Tribunálu mají podniky 

právo omezit se na zodpovězení pouze čistě skutkových otázek a předávat pouze již 

existující vyžádané listiny a dokumenty. Toto právo jim podle Tribunálu náleží 

i v přípravné vyšetřovací fázi řízení Komise.
341

 Na základě uvedených úvah Tribunál 

shledal jako přípustné otázky, ve kterých Komise vyžadovala uvedení data, místa 

konání a účastníků schůzek, včetně poskytnutí zápisů z daných jednání mezi 

vymezenými společnostmi, jelikož se jednalo o otázky skutkové povahy.
342

 Oproti tomu 

však Tribunál u otázek, ve kterých Komise vyzývala dotčený podnik k popisu předmětu 

jednání, jichž se měl zúčastnit, a popisu rozhodnutí na jednání přijatých, uvedl, že tyto 

otázky se nevztahovaly jen na skutkové informace a Komise tímto úkonem fakticky 

požadovala vyjádření, že předmětem daných jednání mělo být uzavření dosažení dohod 

o prodejních cenách. Z uvedeného podle Tribunálu vyplynulo, že žádost Komise 

zavazovala dotčený podnik přiznat svou účast na protiprávní dohodě.
343

 

Na počátku tisíciletí unijní soudy shodně v případu PVC II
344

 dovodily, že právo 

nevypovídat ve vlastní neprospěch vyžaduje, aby byl v daném případě vyšetřovaný 

podnik nucen Komisí odpovědět, respektive, aby měl povinnost odpovědět pod hrozbou 

sankce. V daném případě byly informace vyžadovány prostou žádostí Komise, která má 

dobrovolnou povahu a dotčené podniky nebyly povinny na žádost odpovědět. 

Z rozsudků Tribunálu i SDEU vyplývá, že pokud chybí prvek donucení, nemůže se 

podnik dovolávat práva nevypovídat ve vlastní neprospěch, jelikož může odpovědi 

na dané otázky jednoduše odmítnout.
345

 SDEU dále ve svém rozsudku poznamenal, že 
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při posouzení, zda je v daném případě porušeno právo nevypovídat ve vlastní 

neprospěch, je nutné zohlednit, zda je odpověď vyšetřovaného podniku skutečně 

rovnocenná uznání existence protiprávního jednání.
346

 Z citovaných rozsudků unijních 

soudů je patrná inspirace v judikatuře ESLP, který rovněž považuje za jednu 

z podmínek existenci prvku donucení. 

V roce 2004 posuzoval Tribunál v případu SGL Carbon
347

 mimo jiné otázku, zda 

by měla být snížena pokuta uložená podniku Komisí za protisoutěžní jednání v případě, 

že dotčený podnik dobrovolně spolupracoval s Komisí a poskytl jí informace, které si 

Komise nemohla vyžádat, protože by tím narušila právo podniku nevypovídat ve vlastní 

neprospěch.
348

 Tribunál ve svém rozsudku nejdříve připomněl své dřívější závěry z věci 

Mannesmannröhren-Werke a konstatoval, že za účelem zachování účinného účinku 

žádostí Komise o informace má „Komise právo ukládat podnikům, aby poskytly veškeré 

nezbytné informace týkající se skutkových okolností, které jim mohou být známy a aby jí 

podle potřeby předaly dokumenty s nimi související, které mají v držení, i když mohou 

sloužit k prokázání protisoutěžního jednání.“
349

 Tato skutečnost podle názoru Tribunálu 

neodporuje čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech ani judikatuře Evropského soudu 

pro lidská práva.
350

 Vzhledem k tomu, že Komise v daných žádostech o informace 

požadovala popsání předmětu a průběhu několika setkání, kterých se vyšetřovaný 

podnik zúčastnil, a uvedení výsledků nebo závěrů těchto setkání, Tribunál obdobně jako 

v případu Mannesmannröhren-Werke dovodil, že odpovědi na uvedené dotazy mohly 

vyšetřovaný podnik vést k přiznání své účasti na protiprávním jednáním porušujícím 

pravidla hospodářské soutěže.
351

 Tribunál však šel ve svých úvahách ještě dále a 

konstatoval, že Komise tím, že si vyžádala předložení zápisů z uvedených setkání, 

pracovních a přípravných dokumentů, které se jich týkají, ručně psaných poznámek 

s nimi souvisejících, poznámek a závěrů vztahujících se k těmto setkáním, plánovacích 

a diskusních dokumentů, jakož i návrhů na provádění zvýšení cen uskutečněných 
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v letech 1992 až 1998, požadovala od podniku fakticky odpovědi, které mohly vést 

k přiznání jeho účasti na protiprávním jednání.
352

 Z toho vyplývá, že si Komise takovéto 

dokumenty nemohla vyžádat. Přitom v případu Mannesmannröhren-Werke považoval 

Tribunál vyžádání zápisů ze schůzek podniků za přípustné. Není od věci poukázat 

na vnitřní rozpornost rozsudku Tribunálu, když na jednu stranu tvrdí, že „povinnost 

vyhovět žádostem Komise o předložení již existujících dokumentů, nemůže porušit 

základní zásadu dodržování práv obhajoby“
353

 a zároveň na druhou stranu předložením 

zápisů z jednání podniků a dalších již existujících poznámek, tedy již existujících 

dokumentů, může dojít k přiznání účasti na protiprávním jednání, a tudíž k porušení 

práva nevypovídat ve vlastní neprospěch.
354

 Na základě uvedených úvah byla 

dotčenému podniku snížena pokuta za jeho aktivní spolupráci a Komisi bylo 

Tribunálem vytknuto, že nezohlednila, že mu dotčený podnik poskytl informace 

na otázky, na které neměl povinnost odpovídat. 

Komise proti rozsudku Tribunálu podala kasační opravný prostředek, v rámci 

kterého zpochybňovala právní posouzení Tribunálu, a to zejména proto, že žádost 

Komise o poskytnutí informací, ve které je vyžadováno předložení existujících 

dokumentů, je vždy slučitelná s právem na obhajobu, i když tyto dokumenty mohou 

sloužit k prokázání existence protisoutěžního jednání. SDEU se ve svém rozsudku
355

 

přiklonil na stranu Komise a s přihlédnutím k závěrům ve věci Orkem konstatoval, že 

vyšetřovací pravomoci Komise se vztahují i na dokumenty, které jsou v držení 

vyšetřovaného podniku, a Komise si tyto informace může vyžadovat, aniž by porušila 

jeho právo obhajoby.
356

 SDEU následně konstatoval, že Tribunál nezohlednil 

skutečnost, že vyšetřované podniky mají povinnost poskytnout Komisi součinnost, 

přičemž tato povinnost spolupráce „neumožňuje podniku, aby se vyhýbal žádostem 

o předložení dokumentů z důvodu, že pokud by jim vyhověl, byl by nucen svědčit proti 
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sobě samému.“
357

 SDEU dále ve svém rozsudku naznačil, že v rámci zachování práva 

na obhajobu může vyšetřovaný podnik následně v řízení před Komisí nebo unijními 

soudy tvrdit, že dokumenty, které předložil na žádost Komise, mají jiný smysl, než ten, 

který jim přikládá Komise.
358

 SDEU tímto rozsudkem opětovně potvrdil závěry 

rozsudku Orkem, a to že Komise není oprávněna klást dotazy v případě, že by odpověď 

na tyto dotazy mohla implikovat uznání viny vyšetřovaným podnikem. To však 

nevylučuje, aby si Komise vyžadovala již existující podklady, které mohou být Komisí 

použity k prokázání protiprávního jednání. V této skutečnosti spočívá základní rozdíl 

mezi chápáním rozsahu práva nevypovídat ve vlastní neprospěch v judikatuře ESLP a 

SDEU. Zatímco unijní soudy považují za přípustné, aby si Komise vyžadovala existující 

podklady, byť prokazující protisoutěžní jednání, v rámci povinnosti poskytovat 

součinnost uložené podnikům, judikatura ESLP považuje poskytnutí takovýchto 

podkladů, které prokazují protiprávní jednání, za nepřípustné porušení práva obhajoby. 

Unijní soudy omezují právo nevypovídat ve vlastní neprospěch pouze na žádosti, 

ve kterých je žádáno toliko stanovisko či vyjádření vyšetřovaných podniků k určité 

skutečnosti, která mohou vést k uznání protisoutěžního jednání.  

Prozatím posledním případem, ve kterém se Tribunál zabýval žádostmi Komise 

o poskytnutí informací a jejich možným střetem s právem nevypovídat ve vlastní 

neprospěch, bylo vyšetřování Komise údajného cementového kartelu, které se týkalo 

mimo jiné podniků Buzzi Unicem
359

 a HeidelbergCement
360

. Komise s uvedenými a 

dalšími podniky zahájila řízení pro podezření, že uzavřely zakázané dohody omezující 

hospodářskou soutěž na trhu výroby cementu. Komise provedla u uvedených 

společností kontroly na místě a následně si rozhodnutím vyžádala poskytnutí informací 

o jednání dotčených podniků na trhu. V rámci žádosti o informace byly podniky žádány 

k předložení podkladů o svojí obchodní činnosti i o vyjádření k určitým skutečnostem, 

například k objemu a využití výrobních kapacit dotčeného podniku, k maržím 

vypočtených podnikem v rámci jeho obchodních činností, nebo k přepravním 
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vzdálenostem vyráběných produktů. Zároveň byly vyšetřované podniky vyzvány také 

k popsání metody, kterou považují za vhodnou pro výpočet svých čtvrtletních hrubých 

marží. Zde je vhodné poznamenat, že dotčené podniky nebyly žádány, aby uvedly 

používanou metodu k výpočtu marží, nýbrž měly uvést metodu, kterou považují 

za vhodnou pro výpočet takových marží. Komise se proto touto otázkou neptala 

na skutkovou okolnost, ale požadovala po podnicích sdělení jejich stanoviska. Z povahy 

otázky je zřejmé, že pokud by dotčené podniky uvedly jako vhodnou metodu pro 

výpočet marží jinou metodu, než kterou skutečně používaly, mohlo by to vést k závěru, 

že dotčené podniky se na způsobu výpočtu marží dohodly, což Komise mimo jiné 

vyšetřovala, a nepoužívaly metodu, která by byla pro výpočet marží pro daný podnik 

vhodnější. Zároveň si je třeba uvědomit, že za poskytnutí zavádějící nebo nesprávné 

odpovědi mohla Komise dotčeným podnikům udělit sankci. Tribunál v rámci svého 

posouzení odkázal na závěry rozsudku Orkem a rozlišil, že v žádosti o informace může 

Komise požadovat předložení již existujících dokumentů nebo může požadovat 

vyjádření podniku na položené otázky. Tribunál dále připomněl závěry z rozsudku 

SDEU ve věci SGL Carbon a uvedl, že předložení již existujících dokumentů není 

porušením práva nevypovídat ve vlastní neprospěch.
361

 Tribunál následně rozlišil 

otázky pokládané Komisí v rámci žádostí o informace na čistě skutkové otázky a 

ostatní. Tribunál poté konstatoval, že „pouze v případě, že otázka nemůže být označena 

za čistě skutkovou, je třeba ověřit, zda předpokládá odpověď, kterou by byl dotyčný 

podnik veden k přiznání protiprávního jednání, které má prokázat Komise.“
362

 

Z uvedeného vyplývá, že podle názoru Tribunálu, pokud lze otázku označit za čistě 

skutkovou, jako byly v daném případě označeny otázky týkající se celkového objemu a 

využití výrobních kapacit dotčeného podniku, není takovými otázkami porušeno právo 

podniku nevypovídat ve vlastní neprospěch. Tribunál se následně zabýval posouzením, 

zda otázka Komise, kterou Komise žádala od podniků popsání metody, kterou dotčený 

podnik považuje za vhodnou pro výpočet marží, může podnik vést k přiznání existence 

protiprávního jednání, které zamýšlela prokázat Komise. Tribunál byl v daném případě 

přesvědčen, že u otázek, které nejsou čistě skutkové, má vyšetřovaný podnik vždy 
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následně v rámci správního řízení nebo v řízení před unijními soudy možnost napadnout 

výklad odpovědí použitý Komisí. Tribunál dovodil, že pokud vyšetřované podniky 

předloží argumenty, které poskytnou jiné vysvětlení skutkových okolností zjištěných 

Komisí, a zároveň tyto argumenty umožní nahradit vysvětlení skutkových okolností, 

na základě kterého Komise konstatovala existenci protiprávního jednání, jiným 

přijatelným vysvětlením, bude takovéto rozhodnutí Komise o porušení pravidel 

hospodářské soutěže unijními soudy zrušeno. V případě, že by Komise využila 

odpovědi dotčeného podniku na otázku ohledně vhodného výpočtu marží k prokázání 

protiprávního jednání, mohl by dotčený podnik podle Tribunálu uplatnit jiný výklad své 

odpovědi než ten, který zastává Komise.
363

 Tribunál proto nedovodil porušení práva 

dotčených společností na obhajobu.  

Domnívám se, že takovýto závěr však už ze své podstaty popírá právo podniků 

na obhajobu i v kontextu dřívější judikatury SDEU. Právě s ohledem na ni měl Tribunál 

v daném případě zkoumat, zda odpověď na uvedenou otázku vede k uznání 

protiprávního jednání ze strany vyšetřovaného podniku. Toto však Tribunál v daném 

případě vůbec neposuzoval a věnoval pozornost použitelnosti potenciálně neoprávněně 

získaných odpovědí podniků. Řešením je podle Tribunálu zpochybnit interpretaci 

odpovědí Komise v řízení před Komisí
364

 nebo před unijními soudy. Tribunál však 

evidentně nepočítá s možností, respektive jak uvádím, se ani nezabýval tím, že by 

položené otázky nemusely být již ze své podstaty přípustné, protože mohou vést 

k porušení práva na obhajobu. Právě tato skutečnost má však být předmětem přezkumu 

Tribunálu. Výklad a postup Tribunálu v daném případě by vedl k tomu, že u sporných, 

ať už čistě nebo částečně skutkových otázek, mají vyšetřované podniky povinnost i 

na nepřípustné dotazy odpovědět a následně mohou interpretaci svých odpovědí 

rozporovat v řízení před Komisí nebo unijními soudy. 

Uvedené podniky se proti rozsudku Tribunálu bránily před SDEU, kdy mimo 

jiné namítaly, že Tribunál použil příliš restriktivní výklad jejich práva odmítnout 

vypovídat ve vlastní neprospěch. SDEU nakonec rozsudky Tribunálu v celém rozsahu 
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zrušil
365

 pro nedostatečnost odůvodnění rozhodnutí, kterým si Komise informace 

vyžadovala, aniž by se vyjadřoval k možnému chybnému posouzení Tribunálu 

ve vztahu k otázce požadující sdělení vhodné metody pro výpočet marží. K tomuto 

problému se však poměrně zevrubně vyjádřil generální advokát Wahl ve svém 

stanovisku.
366

 Generální advokát pochopitelně zpochybnil závěr Tribunálu, že otázky, 

které vyžadují shromáždění údajů ze strany podniku, aniž je daný podnik žádán 

o vyjádření svého stanoviska k těmto údajům, nemůže porušovat právo daného podniku 

na obhajobu. Generální advokát k tomuto uvedl, že „skutečnost, že od podniku nejsou 

vyžadovány žádné informace subjektivní povahy, nevylučuje, že by za určitých okolností 

mohlo dojít k porušení práva podniku odmítnout výpověď ve vlastní neprospěch.“
367

 

S odkazem na judikaturu SDEU ve věci Orkem a PVC II generální advokát dovodil, že 

je zakázáno klást takové otázky, u nichž by odpověď mohla vést k uznání viny 

dotčeným podnikem.
368

 Generální advokát dále upozornil na úskalí výkladu Tribunálu 

ohledně čistě skutkových otázek na příkladu otázky, kdy je dotčený podnik nucen 

k odpovědi na otázku, zda se zástupci podniku domluvili v průběhu jednání na určení 

cen pro své produkty.
369

 Ačkoliv se jedná o čistě skutkovou otázku, není pochyb o tom, 

že by vyžadování odpovědi na takovouto otázku vedlo k porušení práva podniku 

nevypovídat ve vlastní neprospěch. Generální advokát uzavřel, že „za určitých 

okolností může být tedy určitá otázka nepřípustná, pokud by z odpovědi mohlo 

vyplynout přiznání viny, a to i pokud se dotyčná otázka týká pouze skutkových okolností 

a nežádá se žádné stanovisko k takovým okolnostem.“
370

 

Z uvedených rozsudků unijních soudů vyplývá, že unijní soudy přiznávají 

podnikům právo nevypovídat ve vlastní neprospěch, nicméně zjevně v užším rozsahu 

než ESLP. Judikaturu SDEU můžeme označit za konzistentní, kdy je i v nynějších 

případech odkazováno na závěry rozsudku Orkem. Oproti tomu Tribunál v průběhu času 
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přešel od extenzivního výkladu v rozsudku SGL Carbon, kdy dovodil, že vyžadováním 

existujících zápisů z jednání podniků porušuje Komise zákaz sebeobviňování, 

k restriktivnímu výkladu v případech Buzzi Unicem a HeidelbergCement, kdy 

pro změnu dovodil, že vyžadování sdělení spočívajících v tom, jaký postup pro výpočet 

marže považuje vyšetřovaný podnik za vhodný, je přípustné a vyžadováním odpovědi 

na tuto otázku není porušením práva nevypovídat ve vlastní neprospěch. Přitom 

obdobná otázka byla v případu Orkem posouzena jako nepřípustná. SDEU však v obou 

zmíněných případech korigoval závěry Tribunálu a soustavně judikuje, že 

při vyžadování vyjádření podniků je nutné posuzovat, zda sdělované informace mohou 

vést k uznání protiprávního jednání. Obecně lze z judikatury unijních soudů a názoru 

generálního advokáta dovodit, že Komise může vyžadovat: 

1. předložení již existujících dokumentů a podkladů, přičemž v takovém případě 

nemůže být porušeno právo nevypovídat ve vlastní neprospěch, jelikož 

vyšetřované podniky musí existující dokumenty předložit v rámci povinnosti 

poskytovat Komisi součinnost; 

2. předložení vyjádření na otázky Komise v případě, že odpovědi na dané otázky 

nevedou k uznání viny vyšetřovaným podnikem, a to bez ohledu na to, zda se 

jedná o „čistě skutkové otázky“. 

Lze uzavřít, že vyžadování odpovědí na otázky, kterými je vyžadováno 

vyjádření k určitým skutečnostem či podkladům, které by implikovaly porušení 

soutěžního práva, by bylo porušením práva nevypovídat ve vlastní neprospěch. 

Rozdíl mezi judikaturou ESLP a unijními soudy je patrný na první pohled. 

Zatímco unijní judikatura považuje za přípustné, aby si Komise vyžádala existující 

listiny a dokumenty, které má podnik v dispozici, ESLP by takovýto postup považoval 

za porušení práva nevypovídat ve vlastní neprospěch. Uvedené lze demonstrovat 

na příkladu, kdy by si Komise vyžádala zápisy z jednání podniků, na kterém by se 

podniky dohodly na zvýšení cen. Unijní soudy by ve smyslu rozsudku Orkem 

konstatovaly, že pokud takovýto záznam existuje, má vyšetřovaný podnik povinnost 

zápis předložit, a to i když mohou být tyto informace použity k prokázání protiprávního 

jednání proti nim nebo proti jinému podniku. Tribunál se sice snažil v rozsudku SGL 

Carbon o extenzivnější výklad práva nevypovídat ve vlastní neprospěch, kdy by jeho 

porušením bylo právě vyžadování zápisů ze setkání podniků, SDEU však tento názor 
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nesdílí. Je otázkou, zda by ESLP v takovém případě ve smyslu rozsudku Funke a J.B. 

označil postup Komise za porušení práva podniku na spravedlivé řízení, jelikož 

vyžadované dokumenty by mohly vést k prokázání jeho protiprávního jednání. 

Podle názoru generálního advokáta Geehoeda
371

 ve výše zmiňované věci SGL 

Carbon nelze závěry ESLP bez dalšího jednoduše převést na právnické osoby či 

podniky, jelikož rozsudky ESLP ve věci Funke, Saunders a J. B. se týkají fyzických 

osob v rámci „klasického“ trestního řízení.
372

 Jak již bylo řečeno výše u rozboru 

judikatury ESLP, generální advokát připomenul, že ESLP rozšířil některá práva a 

svobody na podniky, nicméně přiznává jinou úroveň ochrany v případě právnických 

osob. Dále pokračoval ve svých úvahách a došel k názoru, že judikatura unijních soudů 

je v souladu s judikaturou ESLP, jelikož ve věcech Saunders a J.B. ESLP poznamenal, 

že právo nevypovídat ve vlastní neprospěch se nevztahuje na použití materiálů, které 

mohou být získány od obviněné osoby donucovacími prostředky, avšak které existují 

nezávisle na vůli podezřelého, jako jsou například dokumenty získané na základě 

povolení k prohlídce.
373

 Z toho generální advokát dovodil, že „právo nevypovídat 

ve svůj neprospěch se tedy nevztahuje na informace, které existují nezávisle na vůli 

podezřelého, jako jsou dokumenty“, „takové dokumenty mohou být požadovány a 

mohou být použity jako důkazní prostředky“, a „mohou být proto předmětem žádosti“ 

Komise o poskytnutí informací.
374

 Uvedená úvaha generálního advokáta je podle mého 

názoru chybnou interpretací rozsudků ESLP. V uvedených věcech totiž ESLP zdůraznil, 

že v případech, kdy bude osoba nucena o poskytnutí podkladů a informací (což splňuje 

žádost Komise o informace), které povedou nebo můžou vést k prokázání jejího 

protiprávního jednání, k poskytnutí byť již existujících dokumentů, které jsou nezávislé 

na vůli dotazované osoby, půjde o porušení práva nevypovídat ve vlastní neprospěch. 

Ačkoliv se jedná o již existující dokumenty, vyšetřovaný subjekt není povinen je předat 

v případě, že by mohly vést k prokázání protiprávního jednání. Právě předání 

dokumentů vyžaduje aktivní jednání vyšetřovaného subjektu, kterým by bylo porušeno 
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 Stanovisko generálního advokáta Leenderta Adrie Geelhoeda přednesené dne 19. ledna 2006 ve věci 
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právo nevypovídat ve vlastní neprospěch. To ovšem nevylučuje, aby byly dokumenty 

zajištěny v rámci kontroly na místě. Generální advokát následně ve svém stanovisku 

poměřuje ochranu základních práv oproti účinnému prosazování práva hospodářské 

soutěže, přičemž uvádí, že „pokud by Komise neměla pravomoc požadovat předložení 

dokumentů, její prosazování práva hospodářské soutěže by bylo do značné míry závislé 

buď na dobrovolné spolupráci, nebo na použití jiných donucovacích prostředků, jako 

jsou například přepadové kontroly.“
375

 S tímto argumentem se lze ztotožnit, jelikož 

přijetí argumentace ESLP by znamenalo, že by musely být fakticky prováděny jenom 

kontroly v obchodních prostorách, které však paradoxně zatěžují vyšetřované subjekty 

daleko více, přičemž zásah do základních práv v případě kontrol je daleko intenzivnější 

než u žádostí o informace.  

Domnívám se, že argumentace generálního advokáta Geelhoeda je ve své části 

značně nepřesvědčivá. Nadále není odpovězeno na otázku, zda a v jakém rozsahu se 

uplatní závěry rozsudků ESLP ohledně práva nevypovídat ve vlastní neprospěch také 

na podniky, které jsou vyšetřovány Komisí. Unijní soudy totiž poskytují ochranu tohoto 

práva pouze v omezeném rozsahu, přičemž rozhodovací praxe Tribunálu není zdaleka 

konstantní. Konečně se nabízí otázka, jakým způsobem vyvážit účinnost vyšetřování 

soutěžněprávních deliktů vůči zákazu sebeobviňování. Žádaným stavem rozhodně není 

znemožnění požadování poskytnutí informací po vyšetřovaných subjektech. 

Nahlédneme-li do judikatury českých soudů, zjistíme, že Ústavní soud pohlíží 

na právo nevypovídat ve vlastní neprospěch obdobně jako ESLP. Ve stanovisku pléna 

Pl. ÚS-st. 30/10
376

 Ústavní soud uvedl, že „obviněný nesmí být donucován nejen 

k výpovědi, ale ani k jinému aktivnímu jednání, jímž by přispíval k obstarávání důkazů 

proti sobě.“
377

 Ústavní soud následně poukázal na již citovanou judikaturu ESLP a 

konstatoval, že na použití těch důkazů, jež jsou sice získány od obviněného s pomocí 

donucení, ale jež existují nezávisle na jeho vůli, což je mimo jiné případ dokumentů 

získaných na základě domovní prohlídky, dechových zkoušek, vzorků krve, moči, vlasů 

či nahrávky hlasu a lidské tkáně pro účely testů DNA, se právo nevypovídat nevztahuje. 
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Ústavní soud dále dovodil, že „od obviněného lze požadovat, aby strpěl odnětí 

například písemností“, přitom však s odkazem na rozsudek ESLP ve věci Funke 

konstatoval, že „není přípustné požadovat toliko aktivní přispění obviněného při 

opatřování těchto důkazů, což bylo dovozeno zejména ve vztahu k vydání 

písemností.“
378

 Uvedené potvrzuje, že Ústavní soud vidí zásadu zákazu sebeobviňování 

stejně jako ESLP. Obdobně byl však tento případ posuzován v rámci postupu orgánů 

činných v trestním řízení vůči fyzickým osobám. 

Krajský soud v Brně se v případu kartelu výrobců obrazovek
379

 zabýval právem 

účastníků kartelu nevypovídat ve vlastní neprospěch. KS v Brně nejprve odkázal 

na výše uvedená stanoviska pléna Ústavního soudu a konstatoval, že úkony, které 

nevyžadují aktivní jednání vyšetřovaného subjektu, ale toliko strpění jejich provedení, 

nelze pohlížet jako na úkony, které by porušovaly zákaz sebeobviňování. Dále pak 

odkázal na judikaturu unijních soudů, konkrétně rozsudek Tribunálu ve věci 

Mannesmannröhren-Werkel a rozsudek SDEU ve věci Orkem, a uvedl, že se při 

vyžadování informací může ÚOHS omezit pouze na otázky týkající se skutkového 

stavu, jelikož se není oprávněn dotazovat na subjektivní názory ani hodnotové soudy 

nebo nabádat k vytváření předpokladů či vyvozování důsledků. KS v Brně z uvedených 

úvah došel k tomu, že se nejedná o porušení zásady zákazu sebeobviňování, pokud 

ÚOHS vyžaduje podklady a informace, pokud podnik není nucen:  

 poskytnout odpovědi, které by orgán pro hospodářskou soutěž dovedly 

k připuštění existence protiprávního jednání,  

 poskytnout odpovědi jiné než vážící se výlučně ke skutkovým otázkám, 

 a poskytnout listiny jiné, než které v době vyžádání již existují. 

V daném případě bylo ÚOHS vyžadováno poskytnutí zápisů ze schůzek 

vyšetřovaných podniků, na kterých měly být domlouvány postupy při výpočtu cen. KS 

v Brně obdobně jako unijní soudy nepovažoval za porušení zákazu sebeobviňování 

vyžadování předložení již existujících dokumentů týkajících se dotčených schůzek. 

Obdobné úvahy vyjádřil KS i ve svém poměrně nedávném rozsudku, kdy se vyjadřoval 
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k zákazu sebeobviňování v rámci případu, který se týkal uložení sankce ÚOHS v oblasti 

veřejných zakázek.
380

  

Ústavní soud následuje judikaturu ESLP, Krajský soud v Brně pak unijní soudy. 

Jak bylo naznačeno v úvodu této kapitoly i v jejím průběhu, zásadní otázkou je, zda a 

v jakém rozsahu se právo nevypovídat ve vlastní neprospěch uplatní i na právnické 

osoby. S ohledem na judikaturu ESLP lze předpokládat, že právo podniků nevypovídat 

ve vlastní neprospěch může být a bude do jisté míry omezeno a neprojeví se v celém 

rozsahu. ESLP ve své judikatuře týkající se ochrany obydlí totiž soustavně judikuje, že 

v případě kontrol prostor právnických osob státními orgány, je možné omezit právo na 

respektování „obydlí“ výraznějším způsobem než u fyzických osob.
381

 ESLP pak dále 

v průběhu let dovodil, že při zásahu státních orgánů lze právo na ochranu obydlí 

vykládat v tom smyslu, že zahrnuje i právo právnických osob na respektování jejich 

sídla, pobočky nebo obchodních prostor.
382

 Uvedené rozsudky potvrzují, že by ESLP 

přiznal právo nevypovídat i právnickým osobám, nicméně lze diskutovat o tom, v jakém 

rozsahu by bylo toto právo přiznáno. V kontextu vyšetřování soutěžních deliktů lze 

uvažovat, že by ESLP následoval závěry unijních soudů a vyžadoval by dostatečné 

záruky od právních norem k tomu, aby nedošlo ke zneužití pravomocí soutěžních úřadů, 

respektive aby se dotčený podnik mohl proti úkonům soutěžních úřadů efektivně bránit. 

V případě, kdyby ESLP došel k závěru, že právo nevypovídat se u právnických 

osob uplatní v plném rozsahu, hrozilo by faktické vyloučení toho, aby si soutěžní úřady 

vyžadovaly poskytnutí podkladů, protože by vyšetřovaný podnik mohl u každé 

informace odmítnout její poskytnutí s ohledem na skutečnost, že tato informace může 

být v řízení použita k prokázání vyšetřovaného protiprávního jednání. Soutěžním 

úřadům by pak nezbylo nic jiného, než provádět kontroly obchodních prostor za účelem 

získání relevantních podkladů a informací, což je však do jisté míry extenzivnějším 
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zásahem do sféry podniku.
383

 Paradoxně by tak byly podniky ze strany soutěžních úřadů 

v praxi „více“ zatěžovány kontrolami na místě, neboť by se kontroly staly jediným 

účinným nástrojem k vyšetřování porušení soutěžního práva. 

V závěru této kapitoly je vhodné připomenout, že uvedené závěry jsou 

aplikovatelné i pro kontroly obchodních prostor. Komise i ÚOHS si mohou v rámci 

kontrol vyžádat vysvětlení k získaným dokumentům i ke skutečnostem, které se týkají 

předmětu šetření, a tyto odpovědi zaznamenávat. Odpovědi poté mohou být následně 

použity pro prokázání protiprávního jednání vyšetřovaného podniku. V případě 

pokládání otázek v rámci kontroly proto nesmí soutěžní úřady pokládat takové dotazy, 

které by porušily právo podniku nevypovídat ve vlastní neprospěch. 

3.1.3.2 Vymezení předmětu a účelu vyšetřovacího prostředku 

Stanovení předmětu a účelu v rozhodnutí Komise nařizující poskytnutí informací 

nebo kontrolu v obchodních prostorách dotčených podniků je jedním ze základních 

požadavků na obsah, respektive odůvodnění rozhodnutí Komise. ZOHS obdobně 

upravuje, aby ÚOHS při vyžadování informací uváděl ve výzvě účel, pro který 

příslušné podklady a informace požaduje. Při provádění kontrol v obchodních 

prostorách je ÚOHS povinen v pověření uvádět předmět šetření a před zahájením musí 

sdělit vyšetřovanému podniku účel šetření. Požadavky na vymezení předmětu a účelu 

vyšetřovacího prostředku jsou v unijní úpravě striktnější a samotné vymezení Komise je 

často podrobováno soudnímu přezkumu. Posuzování zákonnosti vymezení předmětu 

šetření ze strany ÚOHS z je pro českou soudí praxi poměrně nové. 

Vymezení předmětu vyšetřovacích prostředků je klíčovou složkou při aplikaci 

vyšetřovacích pravomocí, neboť určuje, v jakém rozsahu bude zvolená vyšetřovací 

pravomoc použita. Zároveň umožňuje vyšetřovaným subjektům rozeznat, v jakém 

rozsahu mají soutěžním úřadům poskytovat svoji součinnost. V konečném důsledku je 

vymezení předmětu a účelu vyšetřovacího prostředku nezbytné pro zachování práva 

dotčených subjektů na obhajobu, neboť v případech překročení vymezeného předmětu 

mohou postup soutěžních úřadů rozporovat soudní cestou. 

                                                 

383
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V již zmiňovaném rozsudku SDEU v případu Hoechst
384

 bylo poznamenáno, že 

povinnost uvádět předmět a cíl šetření „představuje základní požadavek nejen 

za účelem toho, aby byla zřejmá odůvodněnost zamýšleného zásahu uvnitř dotyčných 

podniků, ale také pro to, aby tyto podniky byly s to uvědomit si dosah své povinnosti 

spolupracovat a zachovat si přitom svá práva na obhajobu.“
385,386

 Z uvedeného 

vyplývá, že v rámci soudního přezkumu budou při posuzování odůvodněnosti použití 

vyšetřovací pravomoci zkoumány skutečnosti a okolnosti, které vedly Komisi 

k vymezení předmětu a účelu šetření v konkrétním případě. Cílem odůvodnění 

rozhodnutí, tedy fakticky vymezení předmětu a účelu vyšetřovacího prostředku je 

prokázat, že zamýšlená kontrola v dotyčných podnicích je odůvodněná. 

Konkrétními aspekty vymezení předmětu a účelu v rozhodnutí Komise nařizující 

kontrolu v obchodních prostorách se SDEU zabýval v případu Dow Chemical 

Ibérica
387

. SDEU v daném případě dovodil, že Komise je povinna v rámci povinnosti 

vymezení předmětu a účelu kontroly uvést přesně předpoklady a domněnky, které 

zamýšlí kontrolou ověřit.
388

 Zároveň poznamenal, že povinnost vymezit předmět a účel 

šetření nelze relativizovat tím, že by toto vymezení omezilo účinnost šetření. SDEU 

dále uvedl, že Komise není povinna uvést veškeré informace, které má k dispozici 

o prověřovaném protisoutěžním jednání.
389

 Komise zároveň nemusí podle SDEU přesně 

vymezit relevantní trh, na kterém mělo k protiprávnímu jednání docházet, nemusí 

přesně právně kvalifikovat vyšetřovaná protiprávní jednání, a také nemusí přesně 

vymezit dobu, kdy k vyšetřovanému protiprávnímu jednání mělo docházet.
390

 

Z uvedeného rozsudku vyplývá, že ačkoliv Komise nemusí uvádět všechny údaje, které 
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má k dispozici, a zároveň nemusí s naprostou přesností uvést nezbytné údaje, je i přesto 

povinna alespoň v „hrubých obrysech“ údaje uvádět. Za účelem splnění povinnosti 

vymezit předmět a účel kontroly by měla Komise uvést takové údaje, ze kterých by bylo 

vyšetřovanému podniku možné určit, co je kontrolou hledáno, a jakých skutečnosti, se 

má kontrola týkat. 

Podrobněji své úvahy o náležitostech odůvodnění rozhodnutí o kontrole SDEU 

rozvinul v případu Roquette Frères
391

, ve kterém byly posuzovány předběžné otázky 

francouzského nejvyššího soudu, které se týkaly možnosti vnitrostátních soudů 

odmítnout udělit povolení Komisi pro kontroly v obchodních prostorách podniků. 

V rámci posouzení záruk, které obsahuje unijní právo za účelem svévolných a 

nepřiměřených zásahů do sféry vyšetřovaných podniků, se SDEU věnoval také 

požadavkům na vymezení předmětu a účelu kontroly. SDEU nejprve potvrdil, že uvést 

předmět a účel kontroly představuje základní požadavek určený k prokázání 

odůvodněnosti zamýšleného vstupu do prostor dotčených podniků
392

 a dále zopakoval, 

že Komise je povinna s co největší možnou přesností uvést, co je v rámci kontroly 

hledáno, a skutečnosti, kterých se týkají šetření.
393

 SDEU dále naznačil, že Komise by 

měla v rozhodnutí uvést, že disponuje poznatky a indiciemi, na jejichž základě se 

důvodně domnívá, že mohlo dojít k porušení soutěžního práva a je nezbytné provést 

kontrolu za účelem ověření těchto poznatků a indicií. SDEU totiž dovozuje, že účelem 

kontrol Komise je shromáždění dokumentace nezbytné k ověření skutkového a právního 

stavu a jeho dosahu, o němž už Komise má informace.
394

 Komise proto musí mít 

ve svém spisu informace o skutkových okolnostech a přesvědčivé důkazy umožňující 

nabýt podezření na porušení soutěžních pravidel dotyčného podniku. Toto je zároveň 

základní předpoklad pro to, aby mohlo být dotčené rozhodnutí soudně přezkoumáno, 

respektive aby bylo zaručeno, že kontrola Komise není svévolná.
395,396 
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Tribunál se vyjadřoval k vymezení předmětu a účelu kontrol Komise 

v obchodních prostorách v případu Nexans
397

. V daném případě bylo Tribunálem mimo 

jiné prověřováno, zda měla Komise dostatečné poznatky a indicie, které by opravňovaly 

provedení kontroly na místě u dotčeného podniku. Kontrola obchodních prostor měla 

být provedena v souvislosti s údajnými kartelovými dohodami, kterých se měl účastnit 

vyšetřovaný podnik. Předmětem a účelem kontroly bylo v daném případě prověření 

podezření Komise spočívající v případné účasti vyšetřovaného podniku 

na protisoutežních dohodách v souvislosti s dodáváním elektrických kabelů a 

souvisejícího materiálu, včetně mimo jiné podmořských elektrických kabelů pro vysoké 

napětí a v některých případech podzemních elektrických kabelů pro vysoké napětí. 

Protisoutěžní jednání mělo spočívat v jednání ve vzájemné shodě při předkládání 

nabídek v případě veřejných zakázek, přidělování zákazníků a protiprávní výměně 

citlivých obchodních informací o dodávkách těchto výrobků. Podstatou žaloby proti 

rozhodnutí Komise nařizující kontrolu bylo, že Komise vymezila předmět kontroly 

šířeji, jelikož měla pouze v případě odvětví podmořských kabelů pro vysoké napětí 

dostatečně závažné nepřímé důkazy, které jí umožnily nabýt podezření, že vyšetřovaný 

podnik porušil pravidla hospodářské soutěže. Podle rozhodnutí se však kontrola 

vztahovala na všechny elektrické kabely. Podle vyšetřovaného podniku měl být předmět 

kontroly vymezen úžeji, v opačném případě by byl zásah Komise v podobě kontroly 

svévolný. Po posouzení podkladů ze spisu Komise Tribunál dovodil, že Komise neměla 

dostatečně závažné nepřímé důkazy k tomu, aby nařídila kontrolu týkající se všech 

elektrických kabelů. Proto rozhodnutí o provedení kontroly v rozsahu, v němž se 

vztahovalo na jiné než elektrické kabely podmořské a podzemní kabely pro vysoké 

napětí, zrušil.
398

 V rámci odůvodnění Tribunál odkázal na závěry z rozsudků Dow 

Chemical Ibérica a Roquette Frères a následně dovodil, že Komise je povinna uvést 

v rozhodnutí podstatné charakteristické rysy předpokládaného protiprávního jednání 
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tím, že zejména označí domnělý relevantní trh.
399

 Tribunál dále konstatoval, že „ačkoliv 

Komise není povinna ve stadiu kontroly přesně vymezit trh, kterého se týká její šetření, 

musí naopak dostatečně určit odvětví dotčená údajným protiprávním jednáním, kterého 

se šetření týká, aby na jednu stranu dotčenému podniku umožnila omezit spolupráci na 

jeho činnosti v odvětvích, o nichž má Komise dostatečně závažné nepřímé důkazy – 

které umožňují nabýt podezření o porušení pravidel hospodářské soutěže a odůvodňují 

zásah do sféry soukromé činnosti tohoto podniku – a na druhou stranu umožnila 

unijnímu soudu případně přezkoumat, zda jsou uvedené důkazy v tomto ohledu 

dostatečně závažné.“
400

 

Skutkově obdobný případ byl Tribunálem posuzován i nedávno ve věci České 

dráhy
401

. V daném případě Komise provedla kontrolu, jejíž předmět vymezila jako 

prověření možného zneužití dominantního podstavení v odvětví poskytování osobních 

železničních dopravních služeb v České republice, které mělo spočívat zejména 

v uplatňování podnákladových cen vyšetřovaným podnikem nebo v jakékoli jiné 

strategii omezující třetí strany v přístupu na trh. Z uvedeného vymezení proto plyne, že 

by Komise měla mít dostatečně závažné indicie, které by jí opravňovaly vymezit 

předmět takto široce, tedy na celý trh osobní železniční dopravy v České republice a na 

všechny možné formy zneužití dominantního postavení. V řízení před Tribunálem se 

však ukázalo, že Komise měla indicie naznačující údajnou aplikaci podnákladových cen 

pouze na jedné části trhu, a to na trati Praha – Ostrava
402

, a zároveň pouze formou 

predatorních cen
403

. Tribunál proto rozhodnutí Komise o provedení kontroly zrušil 

v rozsahu, ve kterém se týkalo jednání na jiných tratích než Praha – Ostrava a jiných 

forem jednání než uplatňování predatorních cen.
404

 

Nutnost vymezit předmět a účel vyšetřovacího prostředku je považována 

za jednu ze záruk proti svévolné aplikaci vyšetřovacích prostředků ze strany Komise, 
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jak konstatoval Tribunál v již zmiňovaném rozsudku ve věci Deutsche Bahn
405

. 

Tribunál shrnul, že Komise musí v rozhodnutí o kontrole uvést mimo jiné předmět a 

účel kontroly a zároveň musí rovněž uvést předpoklady a domněnky, které chce Komise 

ověřit.
406

 Zároveň je Komise podle Tribunálu povinna popsat „charakteristické rysy 

vyšetřovaného protiprávního jednání tak, že uvede domnělý relevantní trh a povahu 

předpokládaných omezení hospodářské soutěže, jakož i odvětví, kterých se týká údajné 

protiprávní jednání, které je vyšetřováno, vysvětlí způsob, jak se podnik údajně účastnil 

protiprávního jednání, a uvede předmět vyšetřování a skutečnosti, které mají být 

ověřeny.“
407

 Zároveň je Komise povinna v rozhodnutí popsat pravomoci svěřené 

unijním vyšetřovatelům.
408

 Současně podle Tribunálu musí Komise „podrobně uvést, že 

má k dispozici poznatky a závažné indicie hmotného charakteru, na jejichž základě má 

podezření, že se podnik, na který se vztahuje kontrola, dopustil protiprávního 

jednání.“
409

 Tímto závěrem však Tribunál naznačuje, že je kontrola Komisí prováděna 

vždy u podniků, které se dopustily vyšetřovaného protiprávního jednání. Tento závěr 

Tribunálu je však nutné korigovat, jelikož kontrola v obchodních prostorách nemusí být 

vždy nutně prováděna u podniků podezřelých z porušení soutěžního práva, ale může být 

také prováděna u podniků, které mají k dispozici podklady a informace týkající se 

vymezeného předmětu šetření, například u konkurentů podniku zneužívajícího 

dominantní postavení. Omezením pravomoci Komise provádět kontrolu pouze 

na podniky podezřelé z porušení soutěžního práva, jak dovozuje Tribunál, by bylo 

nedůvodné a zabraňovalo by Komisi efektivně vykonávat svoji činnost při šetření 

porušení soutěžního práva.  

V případu francouzského podniku Orange
410

 Tribunál na základě závěrů 

rozsudků SDEU ve věcech Hoechst a Roquette Frères dovodil, že po Komisi nelze 

požadovat, aby ve fázi vyšetřování uvedla vedle domněnek protiprávního jednání, které 
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zamýšlí ověřit, i indicie, tedy informace, které Komisi vedly k nabytí podezření 

z porušení soutěžního práva, které je v rámci kontroly vyšetřováno. Podle Tribunálu by 

povinnost uvádět konkrétní poznatky a indicie před provedením kontroly obchodních 

prostor v přípravné vyšetřovací fázi narušovala rovnováhu, kterou judikatura vytvořila 

mezi ochranou účinnosti šetření a ochranou práva dotyčného podniku na obhajobu.
411

 

Na tomto místě si dovolím poznámku ohledně postupu ÚOHS v případě provádění 

kontrol obchodních prostor. ÚOHS obvykle současně s kontrolou zahajuje správní 

řízení pro porušení soutěžního práva. Logicky se tak nejedná o předběžnou vyšetřovací 

fázi, ale o fázi správního řízení. Proto by bylo možné polemizovat o tom, zda v takovém 

případě nemá ÚOHS ve smyslu uvedených rozsudků unijních soudů uvádět více 

o vyšetřovaném protiprávním jednání, a tedy i o indiciích, které má k dispozici a které 

jej vedly k provedení kontroly a zahájení správního řízení. KS v Brně je toho názoru, že 

ani v případech, kdy je kontrola provedena v rámci správního řízení, není ÚOHS 

povinen v pověření uvádět, jaké má poznatky či indicie, že se žalobce dopustil 

protisoutěžního jednání.
412

 Podle názoru KS v Brně postačuje, aby tyto skutečnosti a 

předběžné poznatky vyplývaly ze spisu a zároveň se bude jednat o skutečnosti a 

poznatky dostatečně konkrétní. V dané souvislosti se však nabízí otázka, jakým 

způsobem má vyšetřovaný podnik v okamžiku, kdy je správní řízení zahajováno 

současně s kontrolou, nahlédnout do spisu, aby se s poznatky a indiciemi seznámil. KS 

v Brně evidentně dovozuje, že i v rámci kontroly provedené ve správním řízení, 

postačuje, pokud ÚOHS uvede, že má poznatky naznačující protiprávní jednání 

k dispozici a kontrola je prováděna k ověření tohoto podezření. Fakticky se ale podnik 

nedoví v okamžiku, kdy je proti němu zahajováno řízení a současně prováděna kontrola, 

na základě jakého podkladu bylo podezření ÚOHS nabyto a jaký je jeho obsah. 

Z nedávných rozsudků SDEU ve věci HeidelbergCement
413

 a dalších v případu 

vyšetřování Komise údajného cementového kartelu, které již byly citovány výše, 

vyplývá, že není třeba dělat rozdíly mezi vymezením předmětu a účelu u rozhodnutí, 
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kterým Komise žádá o informace a rozhodnutími o kontrole v obchodních prostorách. 

SDEU ve svém rozsudku, ve kterém posuzoval náležitosti rozhodnutí Komise 

vyžadující si od vyšetřovaných podniků informace, opřel svoji argumentaci o svou 

dřívější judikaturu týkající se odůvodnění rozhodnutí o kontrolách v obchodních 

prostorách
414

 i o rozsudek ve věci Nexans
415

. SDEU stejně jako v případě kontrol 

v obchodních prostorách uvedl, že povinnost odůvodnění představuje základní 

požadavek nejen za účelem vyjádření odůvodněnosti žádosti o informace, ale i 

za účelem umožnění dotyčným podnikům uvědomit si rozsah jejich povinnosti 

spolupráce při zachování jejich práva na obhajobu.
416

 SDEU poznamenal, že Komise 

musí v žádosti uvést předmět svého šetření a určit údajné porušení pravidel hospodářské 

soutěže.
417

 Zároveň však potvrdil, že Komise není povinna adresátovi rozhodnutí 

„sdělit veškeré informace, které má k dispozici o údajném protiprávním jednání, ani 

nemusí provádět přesnou právní kvalifikaci těchto protiprávních jednání, pokud jasně 

uvede domněnky, jež zamýšlí ověřit.“
418

 Z uvedeného závěru proto vyplývá, že 

požadavky na vymezení předmětu a účelu a odůvodnění rozhodnutí, kterými si Komise 

vyžaduje poskytnutí informací, nebo na základě kterých provádí kontrolu obchodních 

prostor, budou totožné.  

SDEU zároveň v daném rozsudku zdůraznil, že příliš stručné, neurčité, 

všeobecné a v některých ohledech nejednoznačné odůvodnění nemůže splňovat 

požadavky Nařízení 1/2003, co do vymezení rozsahu šetření. SDEU dále naznačil, že je 

nutné zohlednit, v jaké fázi řízení bylo rozhodnutí přijato. V daném případě Komise 

používala stále stejný neurčitě vymezený „všeobjímající“ předmět šetření, i více než dva 

roky poté, co Komise již zaslala několik žádostí o informace podnikům, o nichž se 

domnívala, že se účastnily protiprávního jednání, a několik měsíců po přijetí rozhodnutí 

o zahájení řízení. S přihlédnutím k těmto skutečnostem SDEU konstatoval, že 

rozhodnutí, kterým si Komise vyžádala informace, bylo přijato ke dni, kdy Komise již 
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měla k dispozici informace, které by jí umožnily dostatečně přesně formulovat 

domněnky protiprávního jednání vůči dotčeným podnikům, nicméně tak neučinila.
419

  

Obdobně generální advokát Wahl vyzdvihl ve svém stanovisku
420

, že 

odůvodnění rozhodnutí, na základě kterého Komise využívá svých vyšetřovacích 

pravomocí, včetně vymezení předmětu a účelu vyšetřovacího prostředku, je nutné 

přizpůsobit fázi, v jaké se dané vyšetřování nachází. Generální advokát dovodil, že 

„odůvodnění, které by mohlo být přijatelné u rozhodnutí přijatého na začátku šetření, 

nemusí být stejně přijatelné u rozhodnutí přijatého v mnohem pozdější fázi šetření, kdy 

má Komise již k dispozici více informací o domnělém protiprávním jednání.“
421

 

Z uvedeného proto vyplývá, že předmět řízení nemusí a pravděpodobně by neměl být 

po celou dobu vyšetřování statický. Obecně by se měla Komise s ohledem na průběh 

řízení snažit co nejvíce specifikovat předmět svého vyšetřování, a to zejména v kontextu 

podkladů, které v rámci vyšetřování daného jednání získá. 

V rámci svého rozsudku SDEU připomněl, že odůvodnění rozhodnutí, kterými 

Komise aplikuje vyšetřovací pravomoci, by nemělo být posuzováno izolovaně, ale i 

v kontextu, v němž bylo konkrétní rozhodnutí přijato, například s ohledem na vymezení 

předmětu případně zahájeného správního řízení.
422

 Ze stanoviska generálního advokáta 

je patrné, že generální advokát jde ještě dále, když konstatuje, že „případná přílišná 

obecnost odůvodnění či jistá neurčitost některých aspektů nezpůsobuje neplatnost 

rozhodnutí, pokud jeho zbytek umožňuje adresátovi a unijním soudům zjistit s 

dostatečnou určitostí, jaké informace Komise požaduje a z jakých důvodů.“ Generální 

advokát dovozuje, že i nedostatečně přesné odůvodnění rozhodnutí může být dále 

osvětleno, byť jen nepřímo či implicitně, předmětem dotčených otázek.
423

  

Jak jsem naznačil v úvodu této kapitoly, vymezení předmětu a účelu při aplikaci 

vyšetřovacích prostředků v unijním právu není důležité pouze proto, že se jedná 

o formální náležitost, kterou musí příslušné rozhodnutí Komise obsahovat. Vymezení 

                                                 

419
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 Stanovisko generálního advokáta Nilse Wahla přednesené dne 15. října 2015 ve věci C‑247/14 P 
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předmětu vyšetřovacího prostředku pro daný případ má dalekosáhlé praktické dopady, 

zejména chrání vyšetřované podniky před tím, aby byly vyšetřovací pravomoci 

aplikovány svévolně v neomezeném rozsahu. Stanovení předmětu a účelu je nezbytnou 

součástí odůvodnění daného rozhodnutí, která umožňuje následný účinný soudní 

přezkum a zachování práva dotčených podniků na obhajobu při využití vyšetřovacích 

pravomocí. Z praktického hlediska je nutné si uvědomit, že Komise může vyšetřovací 

pravomoci využít jen v případech, kdy má důvodné podezření na porušení soutěžního 

práva, přičemž pro toto podezření má dostatečné indicie nebo důkazy. Při vymezení 

předmětu je nezbytné, aby Komise vycházela právě z těchto indicií a důkazů 

naznačujících protisoutěžní jednání, které bude prověřováno za použití vyšetřovacích 

pravomocí. V praxi se může stát, že předmět bude vymezen s ohledem na dostupné 

indicie příliš široce, jako tomu bylo například v případu Nexans, kdy měla Komise 

důvodné podezření na protiprávní jednání pouze v určité oblasti činnosti dotčeného 

podniku, ale bez dalších bližších poznatků „pro jistotu“ rozšířila předmět i na další 

oblasti, u kterých však nemohla důvodně předpokládat, že dotčený podnik rovněž 

porušuje pravidla hospodářské soutěže. V situaci, kdy Komise neodůvodněně vymezí 

předmět příliš široce, může, zejména u kontrol v obchodních prostorách, provést 

neoprávněnou „vyšetřovací výpravu“
424

 s cílem odhalit i další protisoutěžní jednání 

podniku. Ač tak Komise činila za účelem odhalení co nejvíce protisoutěžních jednání či 

s cílem vyhnout se možnému doplňování rozhodnutí či provádění nové kontroly 

v případech, kdy nalezené dokumenty budou naznačovat, že k protisoutěžnímu jednání 

docházelo i v jiných odvětvích nebo příbuzných relevantních trzích, musí být takováto 

kontrola shledána jako nepřípustná, jelikož porušuje právo podniku na obhajobu. 

Uvedené platí i pro žádosti o informace. Zajímavé nicméně je, že širší vymezení 

předmětu kontroly činí kontrolu neoprávněnou pouze v rozsahu, ve kterém stanovený 

předmět není dostatečně odůvodněn poznatky a indiciemi, které má Komise k dispozici. 

V případu společnosti Nexans proto nedošlo ke zrušení rozhodnutí o kontrole v plném 

rozsahu, nýbrž pouze části, která se týkala elektrických kabelů jiných než podmořských 

a podzemních kabelů pro vysoké napětí.
425

 V konečném důsledku proto Komise podle 

názoru unijních soudů může použít nalezené dokumenty prokazující případné 
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protisoutěžní jednání společnosti Nexans na trhu podmořských a podzemních kabelů 

pro vysoké napětí, nikoliv však důkazy týkající se jednání vyšetřované společnosti 

mimo tento trh. 

Vymezení předmětu vyšetřovacího prostředku primárně zajišťuje, že nebudou 

vyhledávány nebo požadovány podklady nebo informace, které se netýkají předmětu 

šetření. Uvedené se však nevztahuje na náhodně získané nebo nalezené informace, které 

naznačují existenci jiného protisoutěžního jednání, než které je prošetřováno.
426

 

V takových případech je Komise oprávněna zahájit nové šetření, které se věnuje 

náhodně odhalenému protisoutěžnímu jednání. Více prostoru je této tématice, stejně 

jako konkrétnímu postupu při zkoumání a zabavování kopií dokumentů v rámci 

kontroly obchodních prostor, věnováno v kapitole 4.3.3.1 této práce. 

S ohledem na uvedené lze shrnout, že Komise je povinna při aplikaci 

vyšetřovacích pravomocí vymezit předmět a účel použití dané vyšetřovací pravomoci a 

toto vymezení dostatečným způsobem odůvodnit. Pro vymezení bude proto nezbytné, 

aby Komise uvedla, jaké protisoutěžní jednání prošetřuje, jakého období a jakého 

odvětví trhu se vyšetřované jednání týká, a zda a případně jakým způsobem se dotčený 

podnik jednání účastnil. Komise nemusí uvádět veškeré informace, které má k dispozici 

o prověřovaném protisoutěžním jednání. Stejně tak nemusí uvádět přesnou právní 

kvalifikaci vytýkaných jednání nebo přesnou dobu, během níž k těmto jednáním 

docházelo. 

V případě, že Komise požadavky na vymezení předmětu a účelu kontroly 

nenaplní, hrozí jí, že bude její rozhodnutí o kontrole nebo rozhodnutí požadující 

informace soudem zrušeno a Komise tak nebude moci získané materiály použít proti 

vyšetřovanému podniku jako důkazy v navazujícím řízení o porušení soutěžního 

                                                 

426
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práva.
427

 Pokud by i přesto Komise založila následné rozhodnutí o porušení soutěžního 

práva na důkazech, které byly neoprávněně získány, soud takovéto rozhodnutí zruší.
428

 

Již výše bylo naznačeno, že ÚOHS obvykle zahájí správní řízení a ve stejný 

okamžik provede kontrolu obchodních prostor podniku, vůči kterému zahajuje správní 

řízení. V oznámení o zahájení správního řízení je ÚOHS povinen vymezit mimo jiné 

předmět řízení.
429

 Vzhledem k tomu, že se pro řízení, jehož předmětem je porušení 

soutěžního práva, použije úprava přestupkového práva, je nutné, aby oznámení 

o zahájení správního řízení obsahovalo také popis skutku, o kterém má být v řízení 

rozhodováno, a jeho předběžnou právní kvalifikaci.
430

 Předmětem správního řízení 

vedeného pro porušení soutěžního práva proto bude skutek, kterého se měl dotčený 

podnik dopustit. Z povahy věci se bude předmět správního řízení shodovat s předmětem 

dané kontroly obchodních prostor. Účelem kontroly obchodních prostor poté bude 

prozkoumat, zda se dotčený subjekt skutku, který představoval porušení soutěžního 

práva, dopustil či nikoliv.  

K předmětu správního řízení se NSS vyjadřoval v minulosti například v případu 

kartelu distributorů léčiv
431

, kdy uvedl, že předmět správního řízení není možné 

na samém počátku řízení zcela přesně vymezit. Na začátku řízení „má správní orgán 

pouze informace plynoucí z jeho postupu před samotným zahájením správního řízení a 

z případných vnějších podnětů. Nicméně předmět jakéhokoliv zahajovaného řízení 

(a pro oznámení o zahájení správně-trestního řízení to platí zvláště) musí být 

identifikován dostatečně určitě tak, aby účastníkovi řízení bylo zřejmé, jaké jeho jednání 

bude posuzováno, a aby bylo zaručeno jeho právo účinně se v daném řízení hájit.“
432
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Vymezení předmětu se v nedávné době zevrubně věnoval KS v Brně
433

 

v případu kartelu stavebních společností při rozhodování o žalobě proti meritornímu 

rozhodnutí, kterým ÚOHS uložil dotčeným podnikům pokutu.
434

 ÚOHS v dané věci 

prošetřoval na základě anonymního podnětu jednání stavebních společností, které měly 

podle podnětu ovlivnit tři konkrétní zadávací řízení v městě Písek. ÚOHS spolu se 

zahájením správního řízení provedl tři místní šetření v prostorách tří stavebních 

společností. Předmět správního řízení byl vymezen jako možné porušení ZOHS 

v podobě jednání ve shodě nebo dohodě mezi dotčenými stavebními společnostmi 

spočívající v koordinaci účasti a nabídek ve výběrových řízeních v oblasti stavebnictví, 

a to zejména ve výběrových řízeních vyhlašovaných veřejnými zadavateli v České 

republice na stavební práce v oblasti inženýrského stavitelství v roce 2011 a 2012. I bez 

bližšího zkoumání je zřejmé, že předmět byl vymezen značně široce, a to co do povahy 

jednání i jeho rozsahu. ÚOHS fakticky vymezil předmět řízení na jednání v souvislosti 

s veškerými výběrovými řízeními v oblasti stavebnictví v České republice. Záměr 

ÚOHS zúžit předmět řízení na výběrová řízení na stavební práce v oblasti inženýrského 

stavitelství v roce 2011 a 2012 se příliš neslučuje s použitím slova „zejména“ a činí 

vymezený předmět prakticky bezbřehý, jak ostatně konstatoval i KS v Brně. Zajímavé 

je rovněž, jakým způsobem bez bližších podkladů došel ÚOHS od podezření na 

manipulaci zakázek v městě Písek, k podezření, že se manipulace týkala všech zakázek 

v České republice v rámci dvou let. Daný postup ÚOHS připomíná výše uvedený případ 

Nexans, kdy Komise bez bližších podkladů rozšířila předmět kontroly obchodních 

prostor nad rámec podezření, které mohla objektivně nabýt, nebo případ údajného 

cementového kartelu, kdy Komise vymezila předmět žádosti o informace tak neurčitě, 

že se vztahoval fakticky na všechny činnosti vykonávané dotčenými podniky, 

od kterých bylo poskytnutí informací žádáno. 

KS v Brně ve svém rozsudku uvedl, že vymezení předmětu řízení v daném 

případě mělo věcně vycházet z podezření pojatého ÚOHS na základě anonymního 

oznámení, které se týkalo zcela jasně tří konkrétních zakázek zadávaných městem Písek 
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v roce 2012. Podle KS v Brně nebyl dán prostor k tomu, aby byl předmět řízení pojat 

nějak významně šířeji, přičemž zároveň „není možné připustit v podstatě bezbřehé a 

všeobjímající vymezení předmětu řízení tak, že půjde o koordinaci účasti a nabídek 

„ve výběrových řízeních v oblasti stavebnictví“. KS v Brně zjevně inspirován citovanou 

unijní judikaturou následně zdůraznil, že podniku by mělo být z předmětu řízení známo, 

co je mu kladeno za vinu, aby se mohl dostatečně účinně bránit, přičemž předmět řízení 

musí být dostatečně určitý, aby umožnil podniku ověřit, zda se zabavené kopie 

dokumentů vztahují k vymezenému předmětu řízení. KS proto uzavřel, že „v rámci 

vymezení předmětu řízení byl popis protiprávního jednání příliš obecný, neurčitý a 

neodpovídal konkrétnímu podezření, pro které bylo řízení zahájeno. A neobstojí ani to, 

že se jednalo o ranou (počáteční) fázi řízení, neboť i přesto bylo možno předmět řízení 

identifikovat dostatečně určitě tak, aby bylo zřejmé, jakého skutku se bude řízení týkat. 

Bylo zde dáno konkrétní podezření a mělo-li řízení směřovat k jeho potvrzení či 

vyvrácení (ničemu jinému správní spis nenasvědčuje), měla být podstata tohoto 

podezření promítnuta do předmětu řízení.“ 

KS v Brně se pak dále zabýval provedením místních šetření v dotčených 

podnicích. Celkem bylo v daném případě provedeno 7 místních šetření, první tři z nich 

byly provedeny dne 31. 7. 2012, další pak 19. 2. 2013, 17. 4. 2013, 6. 11. 2013 a 

27. 11. 2013. S ohledem na skutečnost, že se účel prvních tří místních šetření shodoval 

s předmětem správního řízení, je zřejmé, že vazba na konkrétní podezření ÚOHS nebyla 

zachována, a rozsah pověření k místnímu šetření byl neodůvodněně široký. KS v Brně 

prověřením správních spisů zjistil, že v rámci místních šetření byly vyhledávány a 

zabavovány kopie dokumentů, které vůbec nesouvisely s veřejnými zakázkami, na které 

upozorňovalo anonymní podání, na základě kterého ÚOHS zahájil šetření. KS v Brně 

proto dovodil, že ÚOHS v daném případě uspořádal „vyšetřovací výpravu“, kdy 

neodůvodněně široce vymezil předmět řízení a zkoumal fakticky všechny dokumenty, 

které v rámci šetření nalezl. Krajský soud dále při svém posouzení vyšel ze svého testu 

nezbytnosti, který poprvé uplatnil v rámci rozhodování o zásahové žalobě ve věci 

DELTA PEKÁRNY
435

 a používá jej při rozhodování o zásahových žalobách podaných 
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proti místnímu šetření
436

, který vychází z poměřování mezi rozsahem podezření, 

rozsahem pověření/oznámení o zahájení řízení (předmětem řízení) a rozsahem 

samotného šetření, kdy musí mezi těmito aspekty existovat proporcionální vztah. KS 

v Brně uzavřel, že první tři místní šetření, pokud jde o otázku jejich rozsahu testu 

nezbytnosti, nevyhověla, jelikož „neproběhla cíleně k prověření podezření plynoucího 

z podkladů obsažených ve správním spise z období před uskutečněním místních šetření; 

daného podezření se týkal jen zlomek zajištěných dokumentů, ostatní s ním žádnou 

(přímou nebo nepřímou) souvislost neměly.“ KS v Brně následně označil za nezákonná 

další čtyři místní šetření, jelikož se vymkla rámci danému původním podezřením. KS 

v Brně uzavřel, že při vymezení předmětu řízení v oznámení o zahájení správního řízení 

potažmo při vymezení účelu místních šetření ÚOHS toto podezření nerespektoval. 

ÚOHS podle KS v Brně pojal „účel místních šetření, jakož i pověření k jejich 

provedení, neodůvodněně široce až bezbřeze a takto také postupoval při samotném 

provádění místních šetření.“  

Ačkoliv bude rozsudek KS v Brně předmětem přezkumu NSS v rámci kasační 

stížnosti, kterou podal poměrně logicky ÚOHS, lze jej označit na české poměry 

za poměrně přelomový. Na základě skutkových okolností daného případu je jasné, že to 

ÚOHS s vymezením předmětu správního řízení potažmo místních šetření „přehnal“. 

ÚOHS měl bezpochyby omezit první místní šetření pouze na veřejné zakázky, na které 

upozorňoval obdržený podnět, nebo měl provést sektorové šetření, jelikož jak sám 

tvrdil, měl údajně podezření na nefunkčnost hospodářské soutěže na daném trhu. Zde 

jen opětovně připomenu totožnost argumentace Komise před SDEU v případě 

vyšetřování údajného cementového kartelu.
437

 Úvahy KS v Brně ohledně vyšetřovacích 

výprav následují unijní judikaturu, nicméně s ohledem na ni se stačilo omezit na 

skutečnost, že je předmět řízení i místního šetření ve vztahu k podezřením a dostupným 

podkladům značně široký a v důsledku toho konstatovat nezákonný zásah. KS v Brně 

však chtěl dále zdůraznit, že v rámci šetření byly prohledávány i zabavovány kopie 
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dokumentů, které by nespadaly do předmětu šetření, i kdyby byl vymezen správně 

s ohledem na původní podnět.  

Na tomto místě bych chtěl dále vyzdvihnout, že KS v Brně upozornil na postup 

ÚOHS, který spočíval v tom, že ponechal po značnou dobu stále stejný předmět 

správního řízení, a to i když již evidentně prošetřoval konkrétní jednání. KS v Brně 

vytknul ÚOHS, že předmět řízení „setrvale, doslova „otrocky“ opisoval i v dalších 

fázích řízení.“ Uvedené potvrzuje, že ačkoliv v počátku řízení může být předmět 

vymezen méně přesně, s postupem v řízení nic nebrání tomu, aby byl předmět blíže 

specifikován s ohledem na konkrétní jednání, které je prověřováno. Obdobné úvahy již 

byly na unijní úrovni vyjádřeny při posuzování rozhodnutí Komise, kterým si 

vyžadovala informace při vyšetřování údajného cementového kartelu.
438

 

Rozsudek KS v Brně v případu kartelu stavebních společností představuje pro 

ÚOHS nové omezení, které musí v rámci provádění místních šetření respektovat. 

KS v Brně se rozhodl následovat judikaturu unijních soudů v otázce vymezení předmětu 

rozhodnutí nařizujících provedení kontroly obchodních prostor. ÚOHS proto musí ve 

svém pověření blíže specifikovat předmět svých šetření s ohledem na dostupné 

podklady a následně se tohoto předmětu v rámci šetření držet a aktivně nevyhledávat 

informace, které se vymezeného předmětu netýkají. 

Objevuje se však i kritika rozsudku KS v Brně z řad odborné veřejnosti.
439

 Petr 

ve své úvaze dochází k závěru, že s ohledem na specifika kartelových dohod, které se 

týkají ovlivňování veřejných zakázek (tzv. bid rigging), je nutné, aby v případech, kdy 

má ÚOHS indicie o jednom nebo více zadávacích řízení, která mohla být ovlivněna 

protisoutěžním jednáním, a je možné rozumově předpokládat, že jednání je součástí 

širší strategie, mělo by být umožněno, aby byl předmět místního šetření vymezen 

nejenom na konkrétní zadávací řízení, ale aby byl vymezen povahou praktiky a 

sektorem, kterého se má jednání týkat. S tímto obecným závěrem lze souhlasit, důležité 

však je, aby onen „rozumový předpoklad“ byl ze strany ÚOHS řádně odůvodněn, a to 

nejlépe informacemi, které jsou patrné ze spisu vedeného v dané věci. Tak tomu ale 
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v daném případě podle rozsudku KS v Brně a jeho přezkumu spisu nebylo. Nemyslím 

si, že by rozsudek nepřiměřeně omezoval vyšetřovací pravomoci ÚOHS, pouze klade 

v inspiraci unijní judikaturou vyšší nároky na odůvodnění místních šetření ÚOHS. 

Je však třeba opětovně připomenout, že daný případ bude posuzován ze strany NSS
440

. 

Mezitím však ÚOHS svoji praxi co do specifikace předmětu přizpůsobil 

názorům KS v Brně, o čemž svědčí i recentní rozsudek v případu AV MEDIA
441

. 

V daném případě ÚOHS prováděl v březnu 2018 místní šetření u dotčeného podniku 

z důvodu podezření na koordinaci nabídek u veřejné zakázky. V podnětu zaslaného 

ÚOHS bylo poukazováno na podobnost nabídek vyšetřovaného podniku a dalšího 

podniku v rámci výběrového řízení. Za účelem prověření jednání ve vzájemné shodě 

proto zahájil ÚOHS správní řízení a provedl místní šetření u dotčeného podniku. 

Předmět místního šetření na rozdíl od výše prezentovaného kartelu stavebních 

společností vymezil velice úzce na jednání ve shodě v rámci předmětné veřejné 

zakázky. Dotčená společnost i přesto namítala, že pověření k provedení šetření bylo 

nedostatečně odůvodněno a nebylo doloženo žádným důvodným podezřením. Toto však 

KS v Brně odmítl a konstatoval, že se místní šetření vztahovalo ke konkrétní zakázce, 

která byla specifikována a u které měl ÚOHS důvodné podezření na koordinaci 

nabídek, jelikož bylo již pouhým okem z nabídek v rámci výběrového řízení patrné, že 

cenové ocenění naprosté většiny jednotlivých položek u dotčených podniků bylo 

totožné.
442

  

Obdobně i v případu prověřování kartelu směnárenských společností
443

 ÚOHS 

vymezil předmět šetření s ohledem na získané indicie a navíc v oznámení o zahájení 

správního řízení i v pověření k provedení místního šetření poměrně detailně odůvodnil, 

co k provedení šetření ÚOHS vedlo. Konkrétně se jednalo o podnět naznačující jednání 

ve shodě ohledně cen valut u směnáren s provozovnami v Olomouci a o dlouhodobé 

sledování kurzovních lístků ze strany ÚOHS, které naznačovalo, že dotčenými 

směnárnami byla dlouhodobě uplatňovaná stejná výše nákupních a prodejních cen 
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většiny valut. Námitky dotčených směnáren, že ÚOHS neměl dostatečné indicie týkající 

se porušení soutěžního práva, které by odůvodňovaly provedení šetření, nebyly na místě 

a KS v Brně je logicky odmítl.  

Uvedené dva případy naznačují, že ÚOHS oproti dřívějším místním šetřením, 

zejména oproti kartelu stavebních společností, vymezuje předmět šetření úžeji, a to 

s ohledem na informace, které má k dispozici před začátkem šetření. Pokud jsou v rámci 

šetření zjištěny nové informace naznačující kupříkladu, že bylo protisoutěžní jednání 

rozsáhlejší, ÚOHS daný předmět šetření rozšíří nebo zahájí nové správní řízení, jako 

v případě AV MEDIA. 

Závěr této podkapitoly ponechávám částečně otevřený. Jak již totiž bylo výše 

naznačeno, otázka správného vymezení předmětu místního šetření ÚOHS a vztahu 

k prověřovaným informacím bude středobodem rozhodování NSS v rámci řízení 

o kasační stížnosti v případu kartelu stavebních společností. Rozsudek NSS může celou 

věc objasnit nebo ještě více zamíchat. Praktické dopady na praxi ÚOHS jsou přitom 

značné. Na tomto místě je vhodné zdůraznit, že takto extenzivní přezkum místního 

šetření ÚOHS je pro správní soudy nový, a proto lze alespoň z počátku očekávat do jisté 

míry překvapivá rozhodnutí, a to v kladném i záporném slova smyslu. 

3.2 Přiměřenost a nezbytnost 

Princip proporcionality patří mezi základní zásady, které limitují činnost nejen 

soutěžních orgánů, ale všech orgánů veřejné správy. Soutěžní úřady by měly zasahovat 

do práv vyšetřovaných subjektů pouze v nezbytných případech. Obecně platí, že činnost 

soutěžních úřadů nesmí překročit meze toho, co je přiměřené a nezbytné k dosažení 

sledovaného cíle, tedy zajištění fungování hospodářské soutěže, v konkrétních 

případech pak k vyšetření domnělého protiprávního jednání a k případnému potrestání 

pachatele. Z uvedeného vyplývá, že pokud je dána volba mezi několika přiměřenými 

opatřeními k dosažení tohoto účelu, je třeba zvolit nejméně omezující opatření. Zároveň 

je třeba mít na paměti, že způsobené nepříznivé následky v podobě zásahu do práv 

adresátů nesmí být nepřiměřené vzhledem ke sledovaným cílům. 

V širším smyslu se zásada proporcionality projevuje tím, že využití vyšetřovací 

pravomoci vůči určitému subjektu by mělo být obhajitelné, s ohledem na jeho práva 



124 

přiměřené a vyšetřovací pravomoc by měla být využita pouze v nezbytně nutném 

rozsahu a v zákonem stanovených mezích. Nezbytnost proto můžeme považovat 

za jeden z prvků zásady proporcionality. S ohledem na aplikaci vyšetřovacích 

pravomocí soutěžními úřady zásada nezbytnosti předpokládá, že budou vyžadovány či 

prověřovány pouze podklady, které jsou nezbytné pro příslušné šetření, respektive se 

týkají předmětu daného šetření. V tomto kontextu je podmínka nezbytnosti úzce 

svázána se stanoveným předmětem šetření. Unijní soudy několikrát v minulosti 

konstatovaly, že přezkum přiměřenosti zamýšlených donucujících opatření, tedy i 

vyšetřovacích pravomocí Komise, vyžaduje prokázání, že tato opatření nezpůsobují 

příliš nepříznivé a nepřípustné následky vzhledem k cílům sledovaným uvedeným 

šetřením.
444

 Přiměřenost a nezbytnost vyšetřovacích pravomocí soutěžních úřadů je 

proto nutné zkoumat v kontextu předmětu a účelu šetření soutěžních úřadů.  

Při posuzování, zda je u aktů soutěžních úřadů, kterými je vyžadováno 

poskytnutí informací nebo na základě kterých je prováděna kontrola, naplněna 

podmínka přiměřenosti je nutné prověřovat, zda je příslušný akt schopen dosáhnout 

sledovaného cíle. V případě zkoumání podmínky nezbytnosti je nutné prověřit, zda 

neexistuje méně omezující alternativa k činnosti vykonávané na základě aktu soutěžního 

úřadu. 

Zásada proporcionality zaručuje ochranu vyšetřovaných subjektů před 

svévolnými či nepřiměřenými zásahy soutěžních orgánů do jejich soukromé sféry. 

Za svévolné lze považovat takové zásahy, které nemají základ v právní úpravě. Unijní 

judikatura však již v případu Hoechst
445

 dovodila, že za svévolné lze považovat i zásahy 

Komise v situacích, kdy neexistují skutkové okolnosti, které by mohly odůvodňovat 

zásah do základních práv podniku. Za nepřiměřené lze poté považovat takové případy, 

které představují nadměrný nebo neobhajitelný zásah do práv vyšetřovaného subjektu. 

Svévolné a nepřiměřené zásahy je proto s ohledem na uvedené nutno rozlišovat. 

Soudní praxí bylo dále dovozeno, že soutěžní úřady mají volný prostor pro 

uvážení, kterou vyšetřovací pravomoc v daném konkrétním případě zvolí a jaké 
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skutečnosti budou při šetření prověřovány.
446

 Z uvedeného vyplývá, že Komise či 

ÚOHS mohou na základě vlastního uvážení a s ohledem na konkrétní případ 

rozhodnout, zda nejprve požádají vyšetřovaný subjekt o informace či zda v jeho 

obchodních prostorách nejdříve provedou kontrolu na místě. Komise má dále volný 

prostor pro uvážení, zda bude žádat o informace či provádět kontrolu na základě 

zmocnění nebo rozhodnutí. SDEU v dané souvislosti v případu National Panasonic
447

 

dovodil, že volba Komise mezi kontrolou provedenou na základě pouhého zmocnění a 

kontrolou nařízenou rozhodnutím závisí na nutnosti provést náležité vyšetřování 

vzhledem ke zvláštnostem případu. Z uvedeného je patrné, že by volba vyšetřovací 

pravomoci měla být vždy poměřována k okolnostem vyšetřovaného jednání.  

I přes relativní volnost při volbě vyšetřovací pravomoci musí být postup 

soutěžních úřadů vždy přiměřený, respektive odůvodněný. Proto nebude obvykle 

přiměřené, když u jednoho podniku bude vykonáno několik kontrol ve stejné věci 

v krátkém časovém horizontu nebo budou opakovaně vyžadovány podklady, které již 

byly podnikem předloženy a soutěžní úřad je má k dispozici. 

Přiměřenost postupu soutěžních orgánů dále předpokládá, že nebude neúměrně 

zatěžována činnost vyšetřovaných subjektů. V dané souvislosti si lze v praxi představit 

řadu případů, které budou mezi soutěžním úřadem a vyšetřovaným podnikem 

přinejmenším sporné. Jedná se například o otázky, jak dlouho má kontrola obchodních 

prostor probíhat, jak rozsáhlá může být žádost o poskytnutí informací, jakou lhůtu pro 

poskytnutí informací mají soutěžní úřady podniku stanovit a řadu dalších. Pro odpovědi 

je vždy nutné zhodnotit daný případ, zkoumat jeho konkrétní okolnosti a prověřit, zda 

nelze sledovaného cíle dosáhnout i s použitím méně omezujících metod. 

NSS se požadavkem na přiměřenost postupu ÚOHS vyjadřoval v případu 

Telefónica Czech Republic.
448

 ÚOHS v daném případě požadoval po vyšetřovaném 

podniku mimo správní řízení na základě žádostí o informace poskytnutí značného 

množství podkladů týkajících se jeho postavení na trhu. Celkem ÚOHS poslal v rámci 

předběžné vyšetřovací fáze trvající více než 2 roky 12 žádostí o informace, které se 
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týkaly například struktury relevantního trhu, popisu fungování technických zařízení 

provozovaných podnikem a využití jeho kapacit, dále požadoval hospodářské informace 

týkající se podniku a jeho obchodní činnosti, struktury zákazníků, poskytovaných 

služeb a obchodních plánů, stejně jako informace týkající se činnosti ostatních podniků 

na daném trhu. ÚOHS dále požadoval podrobné informace týkající se přístupů a 

používání sítí provozovaných podnikem, marketingové studie, popis podnikem 

nabízených produktů a jejich smluvních podmínek, apod. NSS shledal postup ÚOHS 

v daném případě jako nepřiměřený, jelikož překračoval rámec předběžné vyšetřovací 

fáze. NSS nejprve poznamenal, že účelem předběžné vyšetřovací fáze je shromáždění 

prvotních podkladů pro to, aby se mohl ÚOHS rozhodnout, zda zahájí správní řízení 

o vyšetřovaném soutěžním deliktu či deliktech, nebo nikoliv. NSS konstatoval, že 

předběžné šetření nemá a nemůže nahrazovat samotné správní řízení a nemělo by se 

v něm nacházet těžiště dokazování či shromažďování dalších podkladů pro konečné 

rozhodnutí o vině a sankci za správní delikt. Podmínkou pro zahájení správního řízení 

o takovém deliktu podle NSS pak rozhodně není jistota správního orgánu o tom, že byl 

tento delikt spáchán, ale pouze důvodné podezření. S ohledem na výše popsaný postup 

ÚOHS v dané věci NSS uzavřel, že rozsah vyžadovaných informací a podkladů nelze 

považovat za nezbytný a přiměřený účelu předběžného šetření, jelikož požadované 

podklady ve svém souhrnu v daném případě nemohly sloužit jen pouhé prvotní kontrole 

či ověření podnětu, podle něhož se podnik mohl dopustit zneužití dominantního 

postavení. Podle NSS podrobnost, komplexní povaha a rozsah vyžadovaných informací 

svědčily o tom, že předběžné šetření již zjevně přesáhlo svůj zákonný účel, neboť 

směřovalo ke konečnému posouzení otázky, zda se podnik dopustil zneužití 

dominantního postavení či nikoliv. NSS závěrem připomněl, že ačkoliv je na uvážení 

ÚOHS, jaké úkony se v rámci svých zákonných pravomocí rozhodne provést pro 

naplnění účelu a cíle šetření, musí vždy „přihlédnout k okolnostem konkrétního případu 

a zvážit, zda je poskytnutí žádaných podkladů a informací skutečně nezbytné k dosažení 

účelu předběžného šetření a tomuto účelu přiměřené.“
449

 Z uvedeného rozsudku 

vyplývají dva hlavní závěry. Zaprvé je nutné přiměřenost postupu soutěžních úřadů a 

případnou nezbytnost vyžadovaných podkladů prověřovat vždy ve vztahu ke konkrétní 
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situaci. Proto neexistuje paušální pravidlo, až na případné zjevné excesy soutěžních 

úřadů, kdy by bylo možné vždy bez okolností daného případu konstatovat, že byl postup 

soutěžního úřadu nepřiměřený. Druhý závěr má spíše praktické dopady a spočívá v tom, 

že soutěžní úřady by neměly a nesmí přesouvat těžiště dokazování mimo správní řízení. 

Předběžná vyšetřovací fáze nebo předběžné šetření by mělo být omezeno na nutné 

minimum, kdy musí být výhradně zkoumáno, zda je podezření na porušení soutěžního 

práva odůvodněné nebo nikoliv. V případě, že by předběžné šetření šlo nad rámec svého 

účelu, je možné jej označit za nepřiměřené. 

Nařízení 1/2003 i ZOHS předpokládá, že dokumenty a podklady, které budou 

vyžadovány na základě žádostí o informace či prověřovány a kopírovány v rámci 

kontroly obchodních prostor, mají určitý kvalitativní vztah k předmětu příslušného 

šetření. Unijní právní úprava u vyžadování informací tento kvalitativní vztah 

charakterizuje tím, že dokumenty a podklady musí být nezbytné pro šetření, česká 

právní úprava počítá s tím, že dokumenty a podklady mohou mít význam pro objasnění 

předmětu řízení. V rámci této práce budu vycházet z předpokladu, že obě právní úpravy 

sledují stejný cíl a nadále budu v textu používat i pro českou právní úpravu podmínku 

nezbytnosti. Jak bylo naznačeno výše, soutěžní úřady mají široký prostor při volbě 

vyšetřovacích pravomocí. Zároveň mají i široký prostor pro uvážení v praxi, kdy zaprvé 

definují předmět šetření a zadruhé i to, jaké dokumenty a podklady pod vymezený 

předmět spadají. Judikatura unijních soudů potvrzuje, že Komisi přísluší, aby posoudila, 

zda je určitá informace nezbytná k odhalení protisoutěžního jednání.
450

 Podmínku 

nezbytnosti proto v praxi posuzují samy soutěžní úřady. Toto uvážení má své limity 

zejména v respektování základních práv vyšetřovaných subjektů, jak byly popsány 

výše, a v soudním přezkumu, v rámci kterého je zkoumáno i to, zda soutěžní úřady 

„správně“ určily, že je daná informace nezbytná pro předmět šetření. 

K definici pojmu nezbytnosti se vyjadřovali generální advokáti Jacobs ve věci 

SEP
451

 a Wahl ve věci HeidelbergCement
452

. Generální advokát Jacobs ve svém 
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stanovisku naznačil, že k naplnění podmínky nezbytnosti nepostačuje jakýkoli vztah 

mezi dokumentem a prošetřovaným jednáním. K tomu, aby mohl být příslušný 

dokument považován za nezbytný, je nutné, aby mohlo být ze strany Komise důvodně 

předpokládáno v době, kdy o příslušný dokument či informaci žádá, že jí daná 

informace pomůže určit, zda bylo spácháno protiprávní jednání.
453

 V již popisovaném 

případu HeidelbergCement generální advokát Wahl konstatoval, že nezbytnost nelze 

vykládat ani příliš úzce v tom smyslu, že vyžadované informace by musely vždy přímo 

prokazovat vyšetřované protiprávní jednání, ale ani příliš široce, jak naznačil generální 

advokát Jacobs, že nestačí pouhá souvislost mezi určitým dokumentem a vytýkaným 

protiprávním jednáním. Podle názoru Wahla je podmínka nezbytnosti splněna, když 

existuje „určitý vztah mezi vyžadovanými informacemi a domnělým protiprávním 

jednáním, který je natolik úzký, aby mohla Komise v době podání žádosti přiměřeně 

předpokládat, že jí dané informace pomohou při plnění jejích povinností v rámci 

probíhajícího šetření. Jinými slovy, zkoumání splnění podmínky nezbytnosti zahrnuje 

také analýzu, zda informace vyžadované od podniku mohou z pohledu Komise v době 

podání žádosti pomoci Komisi při ověření, zda skutečně došlo k domnělému 

protiprávnímu jednání, a při určení jeho přesné povahy a dosahu.“
454

 Obdobně jako 

u podmínky přiměřenosti bude podmínka nezbytnosti posouzena v kontextu 

konkrétního případu se zvážením okolností, za kterých byly informace vyžadovány. 

Tribunál ve svém rozsudku ve věci Slovak Telekom
455

 obdobně dovodil, že 

pojem „nezbytné informace“ znamená, že musí existovat spojitost mezi žádostí 

o informace a údajným protiprávním jednáním. Tato podmínka je splněna v případech, 

kdy se lze v okamžiku zaslání žádosti legitimně domnívat, že požadovaná informace 

vykazuje spojitost s údajným protiprávním jednáním v tom smyslu, že Komise může 

mít rozumně za to, že jí tato informace napomůže k zjištění vyšetřovaného 

protiprávního jednání. Závěry Tribunálu přijala judikatura českých správních soudů 
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v souvislosti s českým ekvivalentem pojmu nezbytné informace, a to pojmu „informace, 

které mohou mít význam pro objasnění předmětu řízení“ používaného v ZOHS.
456

 

V rámci této kapitoly je vhodné zdůraznit, že soutěžní úřady by neměly být 

limitovány v případech, kdy si potřebují ověřit určité skutečnosti a za tímto účelem 

využijí vyšetřovací pravomoci. Komise je podle názoru unijních soudů oprávněna 

nařídit další šetření, i pokud již má k dispozici nepřímé nebo dokonce i přímé důkazy 

týkající se existence porušení v případech, kdy jí další šetření umožní lépe vymezit 

porušení, jeho délku trvání a okruh zúčastněných podniků.
457

 Takovýto postup nelze 

považovat a priori za nepřiměřený. Je však vždy nutné zohlednit aspekty daného 

případu. Jak už bylo řečeno v rámci této kapitoly, pokud bude mít soutěžní úřad již 

k dispozici od vyšetřovaného podniku určité informace, zřejmě nebude přiměřené a 

nezbytné, pokud bude požadovat jejich opětovné předložení. Naopak za nepřiměřené 

pravděpodobně nebude považováno, pokud soutěžní úřad provede po předložení 

informací na jeho žádost kontrolu v příslušném podniku, zvláště pak v situacích kdy 

bude existovat důvodné podezření o tom, že podnik poskytl neúplné, nepravdivé nebo 

zavádějící informace. 

3.3 Povinnost poskytovat součinnost 

Při použití vyšetřovacích pravomocí mají vyšetřované subjekty povinnost 

poskytovat soutěžním úřadům nezbytnou součinnost pro provedení šetření. V případě, 

že vyšetřované podniky odmítnou součinnost poskytnout nebo jí poskytují 

v nedostatečné míře, může jim být soutěžními úřady za dané jednání uložena sankce. 

Poskytnutí součinnosti v rámci šetření není omezeno pouze na povinnost dané šetření 

strpět. Vyšetřovaný podnik je při využití příslušných vyšetřovacích pravomocí zároveň 

povinen se soutěžními úřady aktivně spolupracovat.  

Povinnost poskytovat součinnost se uplatní u žádostí o informace i u kontrol 

v obchodních prostorách podniků. V omezeném rozsahu se uplatní i při kontrole jiných 

než obchodních prostor, a to tím způsobem, že dotčená osoba bude mít povinnost 
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kontrolu příslušných prostor strpět. Česká právní úprava počítá s tím, že i osoba 

užívající nebo vlastnící jiné než obchodní prostory bude ÚOHS poskytovat součinnost. 

Za její neposkytnutí hrozí podniku sankce. O této problematice blíže v kapitole 5.3 této 

práce. 

Součinnost od podniku je nezbytné vyžadovat také k tomu, aby se soutěžní 

úřady v daném podniku a jeho prostorách zorientovaly. To souvisí i se skutečností, že 

nezbytnost poskytnutí součinnosti v rámci kontrol je vedeno i s úmyslem, aby byla daná 

kontrola pro podnik co nejméně zatěžující. U žádostí o informace se povinnost aktivní 

spolupráce neprojevuje v úplném rozsahu jako u kontrol obchodních prostor a podnik se 

teoreticky může omezit na pouhé zodpovězení otázek a doložení požadovaných 

informací za předpokladu, že existují nebo že je možné je po podniku odůvodněně 

požadovat a tento požadavek je s ohledem na okolnosti daného případu přiměřený. 

V již citovaném rozsudku ve věci Orkem
458

 SDEU konstatoval, že vyšetřované 

podniky se nemohou vyhnout vyšetřování Komise z důvodu, že by dané vyšetřování 

mohlo prokázat porušení soutěžního práva. Podle SDEU platí opak, a to že právní 

úprava stanoví vyšetřovaným podnikům povinnost s Komisí při vyšetřování aktivně 

spolupracovat, z čehož vyplývá, že by podnik měl Komisi zpřístupnit veškeré 

dokumenty, které se týkají vymezeného předmětu šetření. K uvedenému je nutné 

zdůraznit, že limity povinnosti poskytovat při šetření součinnost lze nalézt v základních 

právech zaručených vyšetřovaným subjektům, zejména v právu na obhajobu a 

spravedlivý proces. Jak bylo již výše popsáno, při aplikaci vyšetřovacích pravomocí 

musí být respektováno právo nevypovídat ve vlastní neprospěch.
459

  

Zároveň je nutné uvést, že v rámci povinnosti poskytovat součinnost nelze 

vyšetřované subjekty nutit k tomu, aby prováděly činnosti, které jsou povinny provádět 

soutěžní úřady. Vyšetřované subjekty nelze nutit, aby plnily úkoly, které jsou součástí 

vedení řízení a šetření. Uvedené dopadá typicky na situace, kdy je soutěžním úřadem 

žádáno poskytnutí informací v předem striktně definovaném formátu, který není 

pro uchovávání daných informací obvyklý, nebo dokonce poskytnutí veřejně 
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dostupných informací, s cílem usnadnit soutěžnímu úřadu jeho práci. Ačkoliv by měly 

vyšetřované podniky poskytnout soutěžním úřadům všechny informace týkající se 

předmětu šetření, není přiměřené a jde to nad rámec povinnosti poskytovat součinnost, 

aby byly vyšetřovaným podnikem prováděny další úkony, které přesahují poskytnutí 

nebo zpřístupnění informací. Podle mého názoru zásadně nelze požadovat, aby podniky 

formátovaly veřejně dostupné informace nebo „přeformátovávaly“ informace, které jsou 

obsažené ve standardním formátu, který je objektivně srozumitelný a využitelný pro 

dané šetření soutěžními úřady. Lze si však představit, že u informací, které objektivně 

vyžadují úpravy pro jejich pochopení, lze v rámci povinnosti aktivní spolupráce 

vyžadovat po vyšetřovaném podniku nezbytné úpravy.  

Komise ve svých vysvětlivkách
460

 vztahujících se ke kontrolám obchodních 

prostor uvádí, že v rámci aktivní spolupráce může po podniku požadovat, aby jí podnik 

přidělil pověřeného zástupce nebo zaměstnance, kteří budou Komisi v rámci šetření 

asistovat. Přidělení zástupci by měli být Komisi schopni popsat nejen organizaci 

podniku a nastavení jeho IT struktury, ale zároveň by měli být schopni na požádání 

zablokovat určené e-mailové adresy, odpojit určené počítače a jiná zařízení ze sítě, 

vyjmout pevné disky počítačů, a zaručit přístup do sítě a k počítačům 

pod administrátorskými právy. Z uvedeného vyplývá, že pokud si Komise vyžádá, aby 

byly určité e-mailové účty zablokovány, vyšetřovaný podnik by měl takovéto 

zablokování zajistit, v opačném případě by mohla Komise dané jednání kvalifikovat 

jako porušení povinnosti poskytovat součinnost.  

V případu Energetický a průmyslový holding
461

 Tribunál posuzoval jednání 

vyšetřovaného podniku v rámci kontroly Komise v jeho obchodních prostorách, které 

spočívalo v odblokování jednoho z e-mailových účtů a přesměrování příchozí pošty 

u dalšího z e-mailových účtů, u kterých si Komise výslovně vyžádala jejich zablokování 

po dobu probíhající kontroly. Podle argumentace Komise se vyšetřovaný podnik odmítl 

podřídit kontrole tím, že z nedbalosti umožnil přístup k zablokovanému účtu 

elektronické pošty a úmyslně přesměroval příchozí poštu na server, a tím porušil svoji 
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povinnost aktivně s Komisí v rámci kontroly spolupracovat. Tribunál v dané věci 

konstatoval, že již pouhá skutečnost, že Komise nezískala, tak jak požadovala, výlučný 

přístup k účtu elektronické pošty, stačí k tomu, aby byl sporný incident charakterizován 

jako odmítnutí podřídit se kontrole.
462

 Už pouhým odblokováním příslušného účtu, 

ke kterému měl být Komisi zřízen po dobu kontroly výlučný přístup, proto došlo 

k porušení povinnosti poskytovat součinnost, respektive se podřídit kontrole. Prokázání, 

zda bylo například manipulováno s elektronickou poštou odeslanou či přijatou u daného 

účtu nebo zda byly vymazány, není pro posouzení dané věci relevantní.
463

 

Obdobně v případu Koninklijke Wegenbouw Stevin
464

 Tribunál konstatoval, že 

odmítnutí povolení vstupu Komise do jedné z kanceláří vyšetřovaného podniku v rámci 

kontroly jeho obchodních prostor znamená porušení povinnosti podrobit se šetření.
465

 

Skutečnost, že následně bude Komisi umožněno vstoupit do dané kanceláře, nebrání 

tomu, aby byla dotčenému podniku uložena sankce za neposkytnutí součinnosti v rámci 

kontroly. Komise podle Tribunálu ve svém rozhodnutí nemusí prokazovat, že zpoždění 

způsobené odmítnutím vstupu do prostor podniku mohlo zapříčinit zničení nebo utajení 

dokumentu.
466

 

Povinnost aktivně spolupracovat s Komisí během jejího šetření do jisté míry 

odráží a vyvažuje skutečnost, že si Komise při kontrole obchodních prostor nemůže 

vynutit vstup do obchodních prostor, respektive překonat případný odpor vyšetřovaného 

podniku a třetích osob, které by bránily provedení kontroly. V takových případech musí 

Komise spoléhat na orgány příslušného členského státu
467

 a na sankce, které může za 

odmítnutí podrobit se kontrole uložit.  

Rozdíl mezi unijní a českou právní úpravou je nepatrný, ale má zásadní 

teoretické i praktické důsledky. Zatímco povinnost aktivně spolupracovat při šetření 

s Komisí vyplývá ze skutečnosti, že si Komise nemůže vynutit sama o sobě vstup 

do obchodních prostorů ani si nemůže vynutit poskytnutí „pravdivých“ odpovědí 
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na otázky v rámci kontroly, ÚOHS si vstup vynutit i přes odpor podniku může. ÚOHS 

má tak evidentně situaci výrazně ulehčenou, protože jednak si vstup vynutí a zároveň 

s ním podnik musí při šetření spolupracovat. Nebylo by vhodné se rozhodnout pro jeden 

koncept, tedy buď pro možnost vynucení vstupu do prostor podniku bez nutnosti 

spolupráce se soutěžním úřadem, nebo naopak nemožnost vynucení vstupu s jistou 

mírou aktivní spolupráce v průběhu vyšetřování? Odpověď na tuto otázku je spíše 

politická než právní. Pokud máme zájem na účinném odhalování soutěžněprávních 

deliktů, poté zřejmě bude vhodné vybavit soutěžní úřad rozsáhlými pravomocemi a 

ještě na vyšetřovaný subjekt uvalit povinnost spolupráce. Přitom je třeba mít na paměti, 

že při vyšetřování trestných činů právnických osob, žádnou povinnost spolupráce tyto 

osoby nemají. Pravomoci, které má ÚOHS k dispozici jsou tedy ve vztahu k podnikům 

silnější a „lehčeji“
468

 uplatnitelné než pravomoci orgánů činných v trestním řízení, jak 

již bylo naznačeno v kapitole 2.7 této práce. 

S uvedeným se zároveň pojí konflikt se zásadou proporcionality. Na jednu 

stranu má tato zásada chránit práva vyšetřovaných subjektů, ale na druhou stranu je 

třeba evidentně najít hranice povinnosti poskytovat součinnost. Lze velmi jednoduše 

argumentovat, že by podnik neměl mít povinnost poskytovat součinnost, neboť by tím 

sám mohl přispět k vlastnímu usvědčení, což je úkol svěřený soutěžním úřadům. Proč 

by tedy musel podnik s vyšetřováním porušení soutěžního práva „pomáhat“, ze kterého 

je podezřelý, a s vyšetřováním trestných činů již nikoliv? Odpověď je podle soudů 

zřejmá, u právnických osob platí nižší standard ochrany základních práv než u osob 

fyzických, jak již bylo popsáno v kapitolách výše. Je to však odpověď správná? 

3.4 Dílčí závěr 

V rámci této kapitoly disertační práce jsem si dal za úkol vymezit základní 

zásady a principy související s vyšetřovacími pravomocemi soutěžních úřadů, které 

musí být při jejich použití dodržovány.  

První zjevnou kategorií je oblast základních práv vyšetřovaných subjektů. Jedná 

se zejména o právo na ochranu obydlí, na ochranu listovního tajemství a na spravedlivý 

proces, které se projevuje zejména v podobě práva nevypovídat ve vlastní neprospěch a 
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v nutnosti řádně odůvodnit použití vyšetřovací pravomoci, respektive ve vymezení 

předmětu a účelu daného šetření.  

V rámci uvedené kapitoly bylo dovozeno, že zákonná úprava Nařízení 1/2003 a 

ZOHS není v rozporu se základním právem na ochranu obydlí podniků. Kontroly 

obchodních prostor prováděné Komisí i ÚOHS splňují vždy, až na zjevné excesy, 

legitimní cíl a podmínku zákonnosti. V unijním i českém právu existují dostatečné 

záruky v podobě následného komplexního soudního přezkumu postupů Komise a 

ÚOHS, které prověří i zákonnost a nezbytnost prováděných kontrol obchodních prostor. 

Uvedené záruky proto vylučují nutnost provádět kontroly s předběžným souhlasem 

soudu.  

Soutěžní úřady sice mohou vyžadovat nebo zkoumat fakticky všechny 

dokumenty, které má podnik k dispozici, za účelem posouzení, zda se jedná o obchodní 

záznamy, aby mohly podrobit tyto dokumenty bližšímu zkoumání, nicméně za účelem 

zajištění práva na ochranu listovního tajemství a důvěrnosti komunikace by měly být ze 

zkoumání soutěžních úřadů vyloučeny dokumenty osobní povahy a další dokumenty, 

které se netýkají hospodářské činnosti podniku, a dále také komunikace s externím 

advokátem, pokud bude vedena za účelem obrany práv podniku a souvisí s předmětem 

řízení soutěžních úřadů, bez ohledu na to, zda byla vypracována před zahájením šetření 

nebo až poté.  

V rámci kapitoly byly identifikovány odlišné závěry judikatury ESLP a SDEU, 

pokud jde o právo nevypovídat ve vlastní neprospěch. Unijní soudy dovozují, že 

porušením práva nevypovídat ve vlastní neprospěch není vyžádání si předložení již 

existujících dokumentů a podkladů, které mohou přímo prokazovat existenci 

protisoutěžního jednání, jelikož vyšetřované podniky musí existující dokumenty 

předložit na základě povinnosti poskytovat při šetření součinnost. S tímto závěrem 

souhlasí i české správní soudy. Z judikatury ESLP však vyplývá, že pokud by vyžádané 

dokumenty mohly vést k prokázání protiprávního jednání, je porušením práva 

nevypovídat ve vlastní neprospěch takovéto dokumenty požadovat pod hrozbou sankce. 

Je však nutno dodat, že tyto závěry ESLP dovodil při posuzování postupu státních 

orgánů v trestním řízení. Je proto otázkou, zda a v jakém rozsahu by právo nevypovídat 

ve vlastní neprospěch ESLP přiznal právnickým osobám. Domnívám se, že by toto 

právo bylo u podniků omezené, stejně jako u práva na ochranu obydlí. ESLP by proto 
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vyžadoval dostatečné záruky proto, aby nebylo právo podniku narušeno, například 

záruku v podobě následného soudního přezkumu postupu soutěžního úřadu. To však je 

v unijní i české právní úpravě zajištěno. 

V současné době je v judikatuře unijních i českých soudů diskutováno 

odůvodnění použití vyšetřovacích pravomocí, konkrétně v podobě vymezení předmětu a 

účelu vyšetřovacího prostředku. Vymezení předmětu vyšetřovacích prostředků je 

klíčovou složkou při jejich aplikaci, neboť určuje, v jakém rozsahu bude zvolená 

vyšetřovací pravomoc použita a dotýká se práva na obhajobu, neboť umožňuje 

vyšetřovanému podniku uvědomit si rozsah šetření a v případě excesů ze strany 

soutěžních úřadů se proti šetření bránit. Podmínka vymezení předmětu a účelu 

vyšetřovacího prostředku je tak jednou ze záruk proti svévolné aplikaci vyšetřovacích 

prostředků ze strany soutěžních úřadů. Vymezení předmětu vyšetřovacího prostředku 

primárně zajišťuje, že nebudou vyhledávány nebo požadovány podklady nebo 

informace, které se netýkají předmětu šetření. Unijní judikatura dovodila, že Komise je 

povinna při použití vyšetřovací pravomoci uvést, jaké protisoutěžní jednání prošetřuje, 

jakého období a jakého odvětví trhu se vyšetřované jednání zhruba týká, a zda a 

případně jakým způsobem se dotčený podnik jednání účastnil. Komise v zásadě nemusí 

uvádět veškeré informace, které má k dispozici o prověřovaném protisoutěžním jednání. 

Z české právní úpravy i z judikatury lze obdobně dovodit, že při využití vyšetřovací 

pravomoci by měl ÚOHS popsat protisoutěžní jednání, které vyšetřuje, respektive 

popsat skutek, kterým mělo být protiprávní jednání spácháno, a určit jeho předběžnou 

právní kvalifikaci, tedy rozsah a období, kdy k jednání docházelo. Vymezení předmětu 

a účelu vyšetřovacího prostředku je nutné vždy přizpůsobit fázi vyšetřování. I když na 

počátku šetření může být předmět vymezen nepříliš přesně, je vhodné jej v průběhu 

blíže specifikovat s ohledem na získané informace v rámci šetření. 

Na použití vyšetřovacích pravomocí se samozřejmě uplatní obecný princip 

proporcionality. Posouzení, zda je použití vyšetřovací pravomoci přiměřené a 

odůvodněné, je nutné vždy poměřovat v kontextu konkrétního případu. Je nesporné, že 

činnost soutěžních úřadů by neměla vyšetřovaný podnik neúnosně zatížit. To může 

v praxi typicky nastat při vyžadování značného množství podkladů, opakovaném 

vyžádání pokladů nebo provádění opakovaných kontrol. 
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Povinnost poskytovat součinnost je primární povinností vyšetřovaných subjektů 

a vyplývá ze zákonné úpravy. Není ani tak principem, ale spíše definujícím prvkem 

současné právní úpravy při použití vyšetřovacích pravomocí. Vyšetřovaný subjekt by 

měl se soutěžními úřady v rámci šetření aktivně spolupracovat. Uvedené má však své 

limity zejména v základních právech vyšetřovaných subjektů a principu přiměřenosti. 

Vyšetřovaný subjekt by měl být v rámci možností nápomocný při vyšetřování 

soutěžních úřadů a umožnit přístup do všech prostor a ke všem obchodním záznamům, 

nicméně povinnost poskytnout součinnost neopravňuje soutěžní úřady k vyžadování 

přiznání se k protiprávnímu jednání ze strany podniku. 

Domnívám se, že cíl této kapitoly byl naplněn. Je nutné, aby soutěžní úřady při 

aplikaci vyšetřovacích pravomocí tyto zásady respektovaly. Soutěžní úřady musí mít na 

paměti zejména právo dotčených podniků na spravedlivý proces a zásadu přiměřenosti, 

jelikož každou žádostí o poskytnutí informací nebo kontrolou obchodních prostor může 

dojít k jejich porušení, ať už úmyslně nebo z nedbalosti.  
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4. Použití vyšetřovacích pravomocí 

V této kapitole bude popsán postup soutěžních úřadů při použití vyšetřovacích 

pravomocí a zároveň budou analyzovány problematické otázky, které mohou v praxi při 

šetření soutěžněprávních deliktů vyvstat. Hlavní pozornost bude věnována dvěma 

nejvyužívanějším vyšetřovacím pravomocem, a to žádostem o informace a kontrolám 

obchodních prostor. Zároveň budou popsány i praktické aspekty při využívání 

pravomoci dotazování, kterou Nařízení 1/2003 svěřuje Komisi. Pokud jde o kontrolu 

mimo obchodní prostory, základní podmínky jejího užití a s ním spojené teoretické i 

praktické otázky již byly popsány v kapitole 2.3.2. Sektorová šetření jsou kombinací 

ostatních vyšetřovacích pravomocí, proto jim není nutné věnovat v rámci této části 

zvláštní prostor. 

Dříve než přikročím k jednotlivým praktickým otázkám vztahujícím se 

k aplikaci jednotlivých pravomocí, považuji za vhodné zdůraznit základní východisko, 

které je třeba mít při šetření v konkrétních případech vždy na paměti. S ohledem 

na zásadu zákonnosti, je možné použít vyšetřovací pravomoci jen v případech, rozsahu 

a při splnění podmínek stanovených právním předpisem za současného respektování 

základních práv vyšetřovaných subjektů a s ohledem na základní principy, kterými se 

soutěžní úřad jakožto správní orgán je povinen řídit. V případě, že některý z požadavků 

předvídaných právním řádem pro uplatnění vyšetřovací pravomoci nebude naplněn, 

bude použití dané pravomoci shledáno jako protiprávní a nebude možné informace 

získané při užití daného vyšetřovacího prostředku následně použít pro účely prokázání 

porušení soutěžního práva. Unijní i česká právní úprava upravují mantinely, které musí 

být i s ohledem na zachování základních práv vyšetřovaných subjektů dodrženy. Tyto 

mantinely byly definovány ve předchozích dvou kapitolách této disertační práce. Pod 

touto optikou je nutné na postup soutěžních úřadů nahlížet v každém konkrétním 

případě. 

4.1 Fáze vyšetřování a okamžik použití vyšetřovacích pravomocí 

V zásadě má vyšetřování soutěžních úřadů dvě fáze, a to předběžnou vyšetřovací 

fázi, ve které jsou prověřována podezření na porušení soutěžního práva, a fázi správního 

řízení, jehož cílem je vydání rozhodnutí ve věci samé. Právní úprava neomezuje použití 

dvou hlavních vyšetřovacích pravomocí pouze na určitou fázi vyšetřování. Požadovat 
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informace a provádět kontrolu obchodních prostor mohou soutěžní úřady i před 

zahájením správního řízení pro porušení soutěžního práva, tedy v rámci již zmíněné 

předběžné vyšetřovací fázi.  

Unijní judikatura dovozuje, že fáze předběžného vyšetřování, ve které Komise 

využívá svých vyšetřovacích pravomocí, má umožnit Komisi shromáždit všechny 

relevantní skutečnosti potvrzující či vyvracející existenci protiprávních jednání, která 

jsou vyšetřována, a zaujmout první stanovisko, pokud jde o směřování řízení a 

o způsob, jak by mělo dále probíhat. Oproti tomu fáze správního řízení, označovaná 

také jako kontradiktorní fáze, má Komisi umožnit, aby se s konečnou platností vyslovila 

k vytýkanému protiprávnímu jednání.
469

  

Jak již bylo výše dovozeno, unijní praxe vychází striktně z předpokladu, že 

před použitím vyšetřovací pravomoci Komisí musí existovat konkrétní podezření 

z porušení soutěžního práva, které má Komise a které zamýšlí prověřit.
470

 Pokud by si 

Komise bez konkrétního podezření nebo indicií naznačujících porušení soutěžního 

práva vyžádala od konkrétního podniku informace nebo u něj provedla kontrolu, byl by 

takový postup shledán jako svévolný a v důsledku toho za protiprávní, za předpokladu, 

že by se tak nedělo v rámci sektorového šetření. S ohledem na povinnost Komise uvést 

předmět a účel užití vyšetřovací pravomoci v konkrétním případě za účelem zachování 

práva na obhajobu vyšetřovaného subjektu, respektive uvědomění si v jakém rozsahu je 

vyšetřovaný subjekt povinen poskytnout Komisi součinnost, je klíčové před použitím 

vyšetřovací pravomoci vymezit, jaké porušení soutěžního práva Komise vyšetřuje a 

v čem spočívá. Uvedené bylo zevrubně popsáno v kapitole 3.1.3.2. Obecně lze shrnout, 

že šetření Komise jsou zaměřena na shromáždění dokumentace nezbytné k ověření 

skutkového a právního stavu a jeho dosahu, o němž už Komise má informace. Komise 

musí mít k dispozici konkrétní indicie, které přiměřeně odůvodňují podezření 

z protiprávního jednání, které Komise zamýšlí prošetřovat. Má-li Komise podezření, že 

hospodářská soutěž na určitém trhu může být jednáním jeho účastníků omezena, ale 
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nemá konkrétní indicie ukazující na konkrétní účastníky a jednání, kterým je soutěž 

omezována, je vhodné, aby Komise v takových případech provedla sektorové šetření a 

na základě jeho výsledků případně zahájila u podniků, u kterých podezření a indicie 

z porušení soutěžního práva vyvstane, dodatečné šetření či rovnou správní řízení. 

Česká judikatura, konkrétně NSS v případu Telefónica Czech Republic
471

, však 

dovodila, že ÚOHS může provádět i namátkovou kontrolu plnění soutěžního práva. 

Daný případ se týkal postupu ÚOHS, který opakovaně vyžadoval po vyšetřovaném 

podniku značné množství informací v rámci předběžné vyšetřovací fáze, což dotčený 

podnik rozporoval jako nepřiměřené. KS v Brně byl v daném případě toho názoru, 

stejně jako unijní soudy, že i v rámci předběžného šetření soutěžního úřadu musí 

existovat konkrétní podezření z porušení soutěžního práva.
472

 NSS však tento závěr 

nepřijal a svoji argumentaci opřel o skutečnost, že ÚOHS je podle ZOHS oprávněn 

vykonávat dozor nad tím, zda a jakým způsobem podniky plní povinnosti vyplývající 

pro ně ze ZOHS.
473

 NSS uvedl, že dotčené ustanovení neupravuje žádné bližší 

podmínky pro výkon dozoru nad hospodářskou soutěží, tedy ani podmínku, že by měl 

mít ÚOHS konkrétní indicie před použitím vyšetřovacích pravomocí. NSS dovodil, že 

ÚOHS může zahájit šetření, aniž by měl k dispozici skutečnosti nasvědčující tomu, že 

došlo k porušení předpisů na ochranu hospodářské soutěže. NSS dále odkázal na svou 

konstantní judikaturu
474

 rozebírající kontrolní činnost správních orgánů (zejména 

v oblasti daňové kontroly) a uvedl, že konkrétní pochybnosti o porušení předpisů nejsou 

podmínkou pro výkon kontroly, pokud příslušný zákon takovou podmínku výslovně 

nestanoví nebo z jeho účelu tato podmínka nevyplývá. NSS dále konstatoval, že ačkoliv 

se předmět dozoru podle ZOHS odlišuje od daňové kontroly, jedná se v obou případech 

o institut, jehož účelem je kontrola dodržování právních předpisů dotčenými adresáty. 

NSS proto uzavřel, že „podmínkou pro zahájení předběžného šetření podle § 20 odst. 1 

písm. a) ZOHS není existence konkrétního podezření, že soutěžitel neplní řádně své 
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 Rozsudek NSS ze dne 22. září 2011, sp. zn. 5 Aps 4/2011 – 326. 

472
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povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně hospodářské soutěže, z unijního soutěžního 

práva nebo z rozhodnutí stěžovatele.“
475

 

Uvedený rozsudek NSS, ve kterém NSS nesouhlasí s názorem KS v Brně a 

dochází k jiným závěrům než unijní judikatura, je podle mého názoru nutné korigovat 

s ohledem na základní zásady použití vyšetřovacích pravomocí a povahu 

soutěžněprávních deliktů. V uvedeném rozsudku NSS připodobňuje dozor vykonávaný 

nad ZOHS dozoru vykonávanému jinými správními orgány, aniž by případně zvážil 

povahu vyšetřování porušení soutěžního práva. Obecně se správní orgány v dozorové 

činnosti zaměřují na dodržování konkrétních povinností vyplývajících pro kontrolované 

subjekty z příslušných právních předpisů. Dodržování těchto povinností je možné 

poměrně jednoduše prokázat na předložených podkladech nebo získaných informacích a 

ověřením skutkového stavu při kontrole na místě. V případě šetření České národní 

banky bude například u dohlížených subjektů kontrolováno dodržování stanovených 

ekonomických limitů vyplývajících z příslušných právních předpisů, v případě 

daňových kontrol bude například prověřována úplnost údajů v daňovém prohlášení, a 

v případě České inspekce životního prostředí bude prověřováno, zda provozovatel 

skládky postupuje při nakládání s odpadem v souladu se zákonnými povinnostmi. Lze 

zobecnit, že v daných případech se skutečně jedná o dozorovou činnost, která je 

zaměřena na kontrolu dodržování povinností, které mají dané subjekty dodržovat. 

V takových případech je provedení namátkových šetření nejen přípustné, ale i vhodné.  

Popsaná situace je však odlišná od činnosti ÚOHS, která spočívá ve vyšetřování 

konkrétních soutěžněprávních deliktů. Cílem vyšetřování soutěžních úřadů je najít 

podklady naznačující spáchání přestupku v podobě omezení hospodářské soutěže. Za 

tímto účelem mají k dispozici tak rozsáhlé vyšetřovací pravomoci. V tomto kontextu je 

možné připodobnit vyšetřování soutěžních úřadů vyšetřování policejních orgánů při 

vyšetřování trestných činů.  

Z praktického hlediska je zřejmé, že pokud by se ÚOHS rozhodl namátkově 

prověřovat, zda určitý podnik dodržuje pravidla hospodářské soutěže, a toto prověření 

by mělo být zároveň efektivní, jednalo by se o zásah, který by ovlivňoval fakticky 

veškerou činnost vyšetřovaného podniku, jelikož by bylo nutné u daného podniku 
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prověřovat rozsáhlé množství podkladů a informací bez specifikovaného rámce. 

Prokázání protisoutěžního jednání je i při existenci konkrétního podezření značně 

náročné. S ohledem na nutnost odůvodnění aplikace vyšetřovací pravomoci včetně 

vymezení předmětu a účelu šetření si dále nelze dost dobře představit, jakým způsobem 

by ÚOHS odůvodnil případnou namátkou kontrolu u dotčeného podniku. Přitom 

dostatečně určité vymezí předmětu šetření je nezbytnou podmínkou pro zachování práva 

dotčeného podniku na obhajobu. Za nepřípustné by mělo být považováno, pokud by byl 

předmět vymezen obecně jako například prověření dodržování ZOHS v oblastech, 

ve kterých dotčený podnik vykonává činnost. Takovéto vymezení je nejen neurčité, ale 

vyžadování informací s tímto odůvodněním nebo provedení kontroly obchodních 

prostor s tímto odůvodněním by postup ÚOHS fakticky naplňoval znaky „vyšetřovací 

výpravy“, kdy by u dotčeného podniku bylo hledáno jakékoli porušení soutěžního 

práva.
476

 

Ačkoliv je nepochybné, že ÚOHS je nadán dozorovou pravomocí podle ZOHS, 

při které může přiměřeně využívat svých vyšetřovacích pravomocí
477

, domnívám se, že 

v praxi tuto dozorovou pravomoc využít nelze, aniž by byla porušena zásada 

přiměřenosti a nezbytnosti a právo vyšetřovaného subjektu na obhajobu, zejména 

v kontextu nutnosti vymezení předmětu a účelu šetření. Jsem přesvědčen, že 

i v předběžné vyšetřovací fázi je ÚOHS povinen mít podklad či indicie naznačující 

porušení soutěžního práva k tomu, aby mohl využít svých vyšetřovacích pravomocí. 

Ať už se bude jednat o podnět, podklad ze sektorového šetření či informaci z médií, je 

nezbytné, aby ÚOHS mohl nabýt dostatečně konkrétní podezření z porušení soutěžního 

práva. Skutečně namátkové šetření dodržování soutěžního práva je však v kontextu 

popsaných principů jen těžko představitelné. 

Navíc s ohledem na novelu ZOHS
478

 přijatou v důsledku rozsudku ESLP ve věci 

DELTA PEKÁRNY, KS v Brně při přezkumu místního šetření ÚOHS mimo jiné 

posuzuje, zda má ÚOHS před provedením šetření dostatečné důkazy opravňující 

k provedení kontroly, respektive zda existuje důvodné podezření na protisoutěžní 

                                                 

476
 Z unijní judikatury například již citované rozsudky SDEU ve věci Nexans nebo HeidelbergCement, 

z české judikatury citovaný rozsudek KS v Brně ze dne 29. května 2017, č. j. 30 Af 29/2016 – 262. 
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 § 20 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 20 odst. 3 ZOHS.  

478
 Zákon č. 293/2016 Sb., kterým došlo k dílčí novele ZOHS. 
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jednání.
479

 To svědčí uvedenému závěru, že před aplikací vyšetřovacích pravomocí 

mimo sektorové šetření musí ÚOHS mít odůvodněné podezření na porušení soutěžního 

práva konkrétním podnikem. Blíže se přezkumu v rámci zásahové žaloby podané proti 

kontrole obchodních prostor provedené ÚOHS věnuje kapitola 6.2.1 této práce. 

4.2 Žádosti o informace 

4.2.1 Formální náležitosti žádostí 

Z Nařízení 1/2003 vyplývá, že si Komise vyžaduje informace od podniků nebo 

jejich sdružení prostřednictvím prosté žádosti nebo na základě rozhodnutí. V obou 

případech se jedná o písemný úkon, který směřuje vůči adresátu žádosti. Komisí jsou 

žádosti o informace posílány poštou, e-mailem, faxem nebo prostřednictvím internetové 

aplikace Komise eQuestionnaire.
480

 V praxi se jedná o dopis obsahující prostou žádost 

nebo o rozhodnutí.  

Jak bylo výše naznačeno, ZOHS s ohledem na formu žádosti o informace pouze 

stanoví, že žádost musí ÚOHS učinit písemně.
481

 Ačkoliv je svou podstatou žádost 

ÚOHS totožná s žádostí Komise na základě rozhodnutí
482

, ÚOHS nemusí pro vyžádání 

informací vydávat rozhodnutí ani usnesení ve smyslu správního řádu. V praxi ÚOHS 

využívá prostého dopisu
483

, ve kterém uvede všechny náležitosti stanovené ZOHS 

pro vyžádání informací, který zasílá přímo podniku nebo v případě, že je tento podnik 

zastoupen advokátem do datové schránky advokáta.
484

 S ohledem na právní úpravu jsou 

každopádně žádosti o poskytnutí informací ze strany ÚOHS považovány za procesní 

úkony. 

                                                 

479
 Rozsudky KS v Brně ze dne 31. března 2017, č. j. 29 A 165/2016 – 150, a ze dne 23. března. 2017, 

č. j. 62 A 236/2016 – 91, ve kterých bylo dovozeno, že „musí existovat proporcionální vztah (doslova 

„rovnítko“) mezi rozsahem podezření, rozsahem pověření a rozsahem samotného šetření; neexistuje-li, je 

třeba zkoumat, nakolik se takový stav na průběhu a výsledku místního šetření k újmě soutěžitele reálně 

projevil (zejména s ohledem na rozsah shromážděných podkladů).“ 

480
 Kapitola 6 odst. 2.2. body 35, 36 a 37 Antitrust Manual of Procedures. 

481
 § 21e odst. 2 ZOHS.  
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 Totožný prvek spočívá v podobě povinnosti odpovědět na žádost soutěžního úřadu pod hrozbou 

sankce.  

483
 KINDL, Jiří. § 21e [Poskytování informací]. In: KINDL, Jiří, MUNKOVÁ, Jindřiška. Zákon 

o ochraně hospodářské soutěže. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 440. ISBN 978-80-

7400-627-2. 

484
 § 19 odst. 1 správního řádu. 
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Pokud jde o jazyk, v jakém je žádost o poskytnutí informací Komisí činěna, 

platí, že adresáti žádosti mají nárok obdržet žádost v jazyce členského státu EU, 

ve kterém se nachází. Z praxe Komise vyplývá, že v případě prosté žádosti zasílá 

Komise adresátovi průvodní dopis k žádosti v jazyce státu, ve kterém má adresát sídlo, 

nebo v anglickém jazyce, přičemž všechny další přílohy prosté žádosti jsou v anglickém 

jazyce s tím, že je adresát žádosti zároveň informován o svém právu vyžádat si 

od Komise překlad žádosti s přílohami do jazyka, který je úředním jazykem v místě 

sídla adresáta. Adresát je dále poučen, že může poskytnout odpověď na prostou žádost 

v jazyce, který je úředním jazykem v místě sídla adresáta.
485

 V případě prosté žádosti 

proto mohou adresáti odpovědět v anglickém jazyce, pokud je v něm žádost 

formulována, nebo v jazyce, který je používán na území adresáta žádosti. Zároveň není 

vyloučeno, aby adresát žádosti požádal Komisi o formulaci žádosti v jazyce členského 

státu EU, který je odlišný od úředního jazyka na území státu, ve kterém má adresát 

sídlo. Pokud jde o rozhodnutí, na základě kterého si Komise vyžaduje informace, bude 

toto rozhodnutí i jeho přílohy formulovány v jazyce, který je úředním jazykem státu, 

ve kterém má adresát žádosti své sídlo. 

Žádosti ÚOHS o poskytnutí informací jsou formulovány v českém jazyce. Není 

vyloučeno, aby si ÚOHS s ohledem na okolnosti v některých výjimečných případech 

vyhotovil žádost v jiném jazyce, nejčastěji anglickém, za účelem hospodárnosti řízení a 

usnadnění odpovědi pro adresáta žádosti, který nemusí nutně ovládat český jazyk. 

V žádném případě však ÚOHS není povinen na žádost adresáta žádosti předkládat nebo 

akceptovat odpověď v jiném než českém jazyce. 

Pokud jde o formální strukturu žádosti a přílohy žádosti, z praxe Komise 

vyplývá, že prostá žádost se skládá z průvodního dopisu a několika příloh.
486

 

V průvodním dopise prosté žádosti Komise uvádí náležitosti vyžadované Nařízením 

1/2003, kupříkladu právní základ a účel žádosti, lhůtu pro poskytnutí informací, sankce 

za poskytnutí nepravdivých odpovědí, a dále kontaktní údaje na osoby pověřené 

Komisí. Hlavní přílohou prosté žádosti je dotazník, ve kterém Komise specifikuje, jaké 
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podklady a informace od adresáta žádosti požaduje.
487

 V dalších přílohách Komise 

poučí adresáta o pravidlech týkajících se důvěrnosti sdělovaných informací a 

obchodního tajemství, o způsobech, jakým odpovídat na dotazy co nejefektivnějším 

způsobem, a o relevantních právních ustanoveních. Nedílnou součástí žádosti je rovněž 

doručenka neboli potvrzení o přijetí žádosti, kterou při přijetí adresát žádosti vyplní a 

zašle ji zpět Komisi, aby bylo stanoveno, kdy byla žádost adresátovi doručena.
488

 

V případě rozhodnutí Komise nařizující adresátovi poskytnutí informací bude struktura 

zasílané žádosti podobná jako u prosté žádosti, s tím rozdílem, že namísto průvodního 

dopisu budou všechny náležitosti předvídané unijním právem uvedeny právě 

v rozhodnutí.  

Jak bylo naznačeno výše ÚOHS si vyžaduje informace prostým dopisem. 

V praxi se jedná o vícestránkový přípis, ve kterém ÚOHS uvede všechny náležitosti 

podle ZOHS včetně toho, jaké informace a podklady ÚOHS požaduje. 

4.2.2 Obsahové náležitosti žádosti 

Žádosti o informace musí obsahovat povinné náležitosti vyžadované právními 

předpisy. Unijní právo předpokládá, že v žádosti bude vždy uveden právní základ a účel 

žádosti, lhůta, v níž mají být informace poskytnuty, a sankce, které podniku 

v souvislosti s žádostí mohou být uloženy. Nejpodstatnějším prvkem žádosti je však 

vymezení podkladů a informací, které jsou vyžadovány. V případě žádosti ve formě 

rozhodnutí je Komise povinna uvést, že dané rozhodnutí může být přezkoumáno SDEU. 

ZOHS obdobně vyžaduje, aby v žádosti bylo uvedeno ustanovení ZOHS, na základě 

kterého je žádost činěna, tj. § 21 odst. 2 ZOHS, jaké obchodní záznamy ÚOHS 

požaduje, lhůtu, ve které mají být podklady či informace poskytnuty, účel, pro který je 

požaduje, a sankce hrozící podniku za nesplnění povinností v souvislosti s žádostí. 

Základní práva vyšetřovaného podniku omezují soutěžní úřady v rozsahu 

informací, které mohou žádostmi vyžadovat. Soutěžní úřady musí při pokládání dotazů 

respektovat právo na obhajobu dotčeného podniku projevující se v právu nevypovídat 

ve vlastní neprospěch. Proto by neměly být v rámci žádosti o informace pokládány 

dotazy, u kterých by odpovědi mohly vést k prokázání protisoutěžního jednání. Pokud 
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se podnik domnívá, že otázka porušuje zákaz sebeobviňování, není povinen na takovýto 

dotaz odpovídat.
489

 Uvedené však s ohledem na judikaturu SDEU nevylučuje, aby si 

Komise vyžádala již existující dokumenty, například zápisy či poznámky z jednání mezi 

podniky, ze kterých bude možné dovodit například dohodu ohledně ceny určitých 

produktů. Z praktického hlediska je však nepochybné, že takovéto údaje podnik 

dobrovolně na žádost neposkytne. Podklady takovéto povahy mohou být soutěžními 

úřady efektivně zajištěny pouze v rámci kontroly obchodních prostor. 

Soutěžní úřady by dále neměly požadovat záznamy důvěrné komunikace mezi 

podnikem a jeho externími advokáty. V takových případech může podnik žádost 

rozporovat a poskytnutí odmítnout. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že podniky 

nemohou odmítnout předložení podkladů z důvodů, že obsahují obchodní tajemství. 

Poskytnuté informace v rámci šetření podléhají povinnosti mlčenlivosti zaměstnanců 

soutěžních úřadů a lze je použít jen pro účel šetření.
490

 V případě, že by měly být 

informace zpřístupněny při nahlížení do spisu třetím osobám, soutěžní úřad požádá 

dotčený podnik, aby určil, jaké dokumenty či informace představují obchodní tajemství, 

a k nahlížení následně zpřístupní verzi spisu, která obchodní tajemství neobsahuje. 

Další omezení v rozsahu vyžadovaných informací spočívá v podmínce 

nezbytnosti vyžadovaných informací. Soutěžní úřady jsou oprávněny v žádostech 

vyžadovat poskytnutí informací, které jim pomůžou k prověření vyšetřovaného 

protiprávního jednání. Informace, které jsou vyžadovány, musí být pro účely šetření 

nezbytné, což znamená, že musí existovat vztah mezi vyžadovanými informacemi a 

domnělým protiprávním jednáním. V předběžné vyšetřovací fázi by měly požadované 

informace potvrdit nebo vyvrátit podezření soutěžních úřadů, ve fázi správního řízení by 

pak měly být vyžadovány takové podklady, které povedou k prokázání daného jednání. 

Posouzení, zda jsou vyžadované podklady nezbytné pro dané šetření, je nutné vždy 

provádět ve vztahu k danému šetření a časové fázi, kdy je žádost činěna. Z povahy věci 

je zřejmé, že rozsah a typ požadovaných informací bude jiný v počáteční fázi šetření 

než ve fázích pokročilejších. Tomuto závěru odpovídá i předpoklad, že předmět šetření 

by měl být s postupem šetření a získáním bližších informací více specifikován. 
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Z uvedeného rovněž vyplývá, že soutěžní úřady by neměly požadovat informace, které 

nespadají do vymezeného předmětu šetření. 

Zajímavou otázkou, zda je soutěžní úřad oprávněn po podniku požadovat 

poskytnutí informací ve specifickém formátu určeném soutěžním úřadem, se na unijní 

úrovni zabýval v souvislosti s rozsáhlými žádostmi Komise v případě již zmiňovaného 

cementového kartelu
491

 generální advokát Wahl, konkrétně ve stanoviscích k věcem 

HeidelbergCement a Buzzi Unicem
492

. V daném případě Komise v rámci žádostí 

o informace požadovala od podniků poskytnutí informací ve striktně předepsaném 

formátu, přičemž porušení požadovaného formátu bylo výslovně spojeno s pokutami, 

které mohly být podnikům uloženy za neúplné poskytnutí vyžadovaných informací.
493

  

Při posouzení dané otázky rozdělil generální advokát informace na tři skupiny, a 

to na zaprvé informace, které vyžadovaly pro snadné porozumění a použití Komisí 

určité úpravy a kompletaci, zadruhé informace, které existovaly ve formátu, v němž 

mohly být Komisi okamžitě zaslány, protože pro ni byly snadno srozumitelné 

a využitelné, a zatřetí veřejně přístupné informace.
494

 S ohledem na první skupinu 

informací generální advokát podotkl, že po podnicích je možné požadovat s ohledem 

na povinnost aktivní spolupráce
495

 při šetření Komise, aby byly informace upraveny 

do příslušného formátu, za předpokladu, že pro podnik nepředstavuje vyžadovaný 

formát větší břemeno než jiné případně použitelné formáty.
496

 Co se týče druhé a třetí 

skupiny dokumentů, generální advokát byl přesvědčen, že nelze považovat za přijatelné, 
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aby Komise požadovala poskytnutí snadno srozumitelných dokumentů v jiném formátu 

nebo veřejně přístupných dokumentů.
497

  

V případě žádostí o poskytnutí informací si Komise vyžádala poskytnutí 

veškerých informací v daném formátu, a to i informací, které byly veřejně dostupné, a 

informací ve formátu, které byly pro potřeby vyšetřování snadno pochopitelné a 

využitelné. Podniky byly pod hrozbou sankce nuceny prověřit tisíce finančních dokladů 

a poté manuálně zanést relevantní údaje do excelových souborů
498

 takovým způsobem, 

aby odpovídaly striktním požadavkům Komise. K uvedenému generální advokát však 

trefně připomenul, že pokud chce Komise uspořádat informace jiným způsobem, než 

ve kterém jsou jí poskytnuty, je to úkol, který náleží do procesu přípravy řízení.
499

 

Přirovnání generálního advokáta, že žádost Komise o přeformátování velkého objemu 

údajů lze porovnat s žádostí o překlad mnoha rozsáhlých dokumentů v držení podniku 

do jiného jazyka
500

, se zdá být v daném případě více než přiléhavé, jelikož provedení 

rozsáhlých formátovacích úkonů u dat a informací, které jsou snadno pochopitelné 

z jiných podkladů nebo dokonce byly Komisi již v rámci vyšetřování předloženy 

v jiném formátu, nelze podle mého názoru považovat za přiměřené. Tento názor 

podtrhuje konstatování generálního advokáta, že Komise nemohla v daném případě 

od podniků chtít, „aby při předkládání požadovaných informací prováděly takovéto 

rozsáhlé, složité a časově náročné kancelářské a administrativní úkoly, s tím výsledkem, 

že na ně bude de facto „přenesen“ úkol připravit řízení, jež má být vedeno proti nim 

samotným.“
501

 

Generální advokát rovněž rozporoval, že není zřejmé, z jakých důvodů si 

Komise vyžádala veřejně dostupné informace, když například požadovala od podniků 

uvedení všech peněžních údajů v měně euro, přičemž v případě, že euro není místní 

měnou, měly podniky převést údaje podle oficiálního směnného kurzu zveřejněného 

Evropskou centrální bankou v rozhodném období. Ačkoliv byla Komise generálním 

advokátem vyzvána k vysvětlení, z jakých důvodů neprovedly případnou konverzi její 
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vlastní útvary, Komise na tuto otázku vysvětlení neposkytla.
502

 Uvedené pouze 

podtrhuje skutečnost, že Komise si chtěla co nejvíce usnadnit svoji důkazní pozici a 

omezit administrativní zátěž na svojí straně na úkor vyšetřovaných podniků, což by 

mělo být považováno za absolutně nepřípustné. 

Uvedené úvahy vedou k závěru, že ačkoliv jsou soutěžní úřady oprávněny 

vyžadovat značný rozsah informací, neměly by při této činnosti neodůvodněně 

zatěžovat vyšetřovaný podnik excesivními žádostmi, ve kterých přenášejí činnost 

týkající se vedení řízení na dotčené podniky. Zároveň je nepřípustné, aby si soutěžní 

úřady vyžadovaly veřejně dostupné informace nebo informace, které již byly podnikem 

poskytnuty. Lze připustit, že by soutěžní úřady mohly požadovat poskytnutí informací 

v předem stanoveném formátu, ale pouze v omezené míře, kdy žádost nebude pro 

podnik zatěžující. Přeformátování velkého objemu dat, které má podnik k dispozici, 

do formátu určeného soutěžním úřadem může být s ohledem na okolnosti případu 

shledáno jako nepřiměřené. 

4.2.3 Adresáti žádostí o informace 

Podle Nařízení 1/2003 může Komise požádat o poskytnutí informací podniky 

nebo sdružení podniků. Tato pravomoc není omezena pouze na podniky nebo jejich 

sdružení, u kterých má Komise podezření z porušení soutěžního práva, ale také 

na podniky, které mohou disponovat informacemi, které se vyšetřovaného porušení 

soutěžního práva týkají. Adresátem prosté žádosti nebo rozhodnutí ukládající povinnost 

poskytnout informace budou s ohledem na Nařízení 1/2003 vždy pouze podniky nebo 

jejich sdružení. Oproti tomu ZOHS počítá s tím, že si ÚOHS může informace a 

podklady vyžádat od kohokoliv, respektive že každý má povinnost poskytnout ÚOHS 

podklady a informace, včetně obchodních knih, jiných obchodních záznamů nebo jiných 

záznamů, které mohou mít význam pro objasnění předmětu řízení. Z uvedeného 

vyplývá, že ÚOHS si proto na rozdíl od Komise může prostřednictvím žádosti vyžádat 

informace i od fyzických osob, které nenaplňují definici podniku potažmo soutěžitele. 

Jak již bylo připomenuto, Nařízení 1/2003 počítá s tím, že informace jménem 

adresáta žádosti sdělují v případě právnických osob osoby zmocněné je zastupovat 

podle zákona nebo podle stanov. Informace mohou být rovněž sdělovány řádně 

                                                 

502
 Stanovisko generálního advokáta ve věci HeidelbergCement, bod 120. 



149 

zmocněnými právními zástupci podniku. Adresáty žádosti však stále zůstávají podniky 

nebo jejich sdružení, kteří jsou plně odpovědni za to, že informace nejsou neúplné, 

nesprávné nebo zavádějící. Z praxe Komise vyplývá, že v případě, kdy je podnik řádně 

zastoupen právním zástupcem, může zaslat kopii žádosti o informace zastupující 

osobě.
503

 ZOHS nikterak nepředvídá, jaké osoby budou jménem adresáta žádosti 

na žádost odpovídat. Lze proto vyjít z obecné úpravy zastoupení ve správním řádu, 

zvláště když je adresát žádosti zastoupen třetími osobami.
504

 Na žádosti ÚOHS tak 

ve většině případů budou odpovídat právní zástupci dotčeného podniku, případně jeho 

statutární orgán či právní oddělení. 

Pokud jde o místní rozsah žádostí o informace ze strany Komise, je Komise 

oprávněna zasílat žádosti o informace i podnikům, které mají sídlo mimo Evropský 

hospodářský prostor. V případě, že mají pobočku v rámci Evropského hospodářského 

prostoru, může být žádost zaslána této pobočce. V případě, že nemá adresát sídlo ani 

pobočku v žádné ze zemí Evropského hospodářského prostoru, je Komise oprávněna 

žádost zaslat, nicméně takováto žádost nebude stižena pokutami nebo penále v případě, 

kdy adresát na žádost informace nebo podklady neposkytne.
505

 

ÚOHS může žádostí o informace oslovit pouze osoby se sídlem nebo bydlištěm 

na území České republiky. Pokud by ÚOHS vyžadoval informace po subjektech 

s bydlištěm nebo sídlem v zahraničí, musel by se dožádat národního soutěžního úřadu, 

který má na území, ve kterém má příslušný subjekt bydliště nebo sídlo, který by provedl 

samotné vyžádání informací. 

Otázkou, zda je Komise oprávněna zaslat žádost o poskytnutí informací finanční 

holdingové společnosti, která držela většinový podíl akcií společnosti podezřelé 

z porušení soutěžního práva, ačkoliv holdingová společnost nepůsobila na trhu, 

na kterém se měla ovládaná společnost deliktu dopustit, se poměrně nedávno zabýval 

generální advokát v již zmiňovaném případu vyšetřování Komise údajného 

cementového kartelu, v rámci kterého Komise zaslala společnostem rozhodnutí 

vyžadující si značné množství informací. Ve věci kasačního opravného prostředku 
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holdingové společnosti Italmobiliare SpA
506

 proti rozsudku Tribunálu generální advokát 

dovodil, že i při volbě adresáta žádosti o informace je Komise povinna zohlednit zásadu 

proporcionality, zásadu právní jistoty a zásadu řádné správy. S ohledem na zásadu 

proporcionality generální advokát konstatoval, že v daném případě bylo méně zatěžující 

adresovat žádost přímo společnosti, která se měla podílet na údajném protiprávním 

jednání, jelikož už z podstaty věci bylo zřejmé, že holdingová společnost by měla 

vyžádané informace zprostředkovaně prostřednictvím ovládané společnosti, neboť 

právě ta by odpověď na žádost Komise sestavovala.
507

 Generální advokát dále 

v souvislosti s rozsahem žádosti dovodil, že Komise nemohla rozumně očekávat, že 

finanční holdingová společnost bude mít k dispozici všechny vyžadované informace 

týkající se zejména velmi podrobných informací o trhu s cementem, na kterém 

holdingová společnost nepůsobila. Generální advokát dále poznamenal, že finanční 

holdingová společnost a její zaměstnanci nebudou schopni informace shromáždit a 

předložit tak efektivně a rychle, jako to mohli učinit zaměstnanci společnosti, které tyto 

informace náležely.
508

 S ohledem na právo na řádnou správu, ze kterého vyplývá 

povinnost Komise uvést důvody pro svá rozhodnutí, generální advokát poznamenal, že 

Komise neposkytla v rozhodnutí dostatečně jasné vysvětlení, proč byly informace 

požadovány od holdingové společnosti, a nikoli od společnosti, na kterou bylo 

zaměřeno šetření.
509

 Na základě uvedené argumentace shledal generální advokát důvody 

kasačního opravného prostředku společnosti Italmobiliare jako oprávněné a navrhl 

napadený rozsudek Tribunálu, který je dříve shledal jako neopodstatněné, zrušit. Je 

škoda, že se k uvedené problematice nevyjádřil SDEU ve svém rozsudku
510

 v dané věci 

a omezil se pouze na nesplnění náležitostí pro odůvodnění daného rozhodnutí Komise. 

I přesto je však nepochybné, že argumentace generálního advokáta v dané věci je 

přesvědčivá a maje na paměti zejména zásadu proporcionality, je možné učinit závěr, že 

by žádosti o informace měly být adresovány společnosti, která se účastnila 
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na vyšetřovaném protiprávním jednání nebo která může mít informace o protiprávním 

jednání, namísto mateřské nebo ovládající společnosti, která nemusí mít nutně přehled 

o dané problematice, zvláště když se jedná pouze o holdingovou společnost, a která 

bude mít dané informace a podklady vždy pouze zprostředkovaně od společnosti, kterou 

ovládá. 

4.2.4 Lhůta pro poskytnutí informací 

S ohledem na zásadu přiměřenosti by soutěžní úřady měly podnikům poskytnout 

dostatečnou lhůtu pro zaslání vyžadovaných podkladů a informací. Z povahy věci je 

zřejmé, že primárním faktorem pro stanovení lhůty bude rozsah a složitost 

vyžadovaných podkladů a informací. Délka lhůty se rovněž může odvíjet od účasti 

dotčeného podniku, od kterého jsou podklady a informace žádány, na vyšetřovaném 

protiprávním jednání, dále na závažnosti daného jednání, na důležitosti požadovaných 

podkladů a fázi, ve které se šetření nachází. 

Při stanovení přiměřené lhůty by zároveň měly soutěžní úřady vzít v potaz také 

prostředky, kterými dotčený podnik disponuje, aby mohl na žádost soutěžního úřadu 

odpovědět a poskytnout všechny vyžadované podklady a informace. Soutěžní úřady by 

v dané souvislosti měly zvážit zejména personální, technické a finanční prostředky 

podniku. Velikost podniku určitě hraje roli při stanovení lhůty, jelikož lze předpokládat, 

že stejná žádost může být daleko méně zatěžující pro velký podnik se stovkami 

zaměstnanců než pro malý rodinný podnik. Generální advokát Wahl k uvedenému 

ve svém nedávném stanovisku
511

 podotkl, že lhůta, která je podniku pro poskytnutí 

informací v žádosti ukládána nemůže být pouhým aritmetickým průměrem prostředků 

podniku. Generální advokát uvedl, že ačkoliv může mít velký podnik více zaměstnanců, 

více finančních prostředků i lepší technologie, neznamená to, že by měla Komise 

možnost žádat podnik, aby vynaložil ke splnění žádosti nepřiměřené úsilí.
512

 Obecně lze 

shrnout, že soutěžní úřady by měly při vyžadování informací stanovit takovou lhůtu, 

která je přiměřená ve vztahu k dotčenému podniku.  

Komise uvádí, že podnikům poskytne u žádostí přiměřenou lhůtu, která bude 

záviset na rozsahu a složitosti příslušné žádosti a okolnostech daného šetření. Obecně 
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bude lhůta v žádostech Komise nejméně 14 dní od obdržení žádosti podnikem. 

V případě, že se žádost bude týkat pouhého vysvětlení určitých skutečností nebo bude 

spočívat pouze v požadavku na předložení pro podnik snadno dostupných dokumentů, 

bude stanovená lhůta kratší, obvykle 7 a méně dní po doručení žádosti podniku.
513

 

ZOHS v souvislostmi s žádostmi o poskytnutí informací neupravuje lhůty, proto 

při stanovení lhůty je ÚOHS povinen vycházet z obecné úpravy správního řádu a určit 

subjektu, kterému je žádost určena, přiměřenou lhůtu k poskytnutí informací.
514

 

Obvykle se bude lhůta poskytnutá ÚOHS pohybovat mezi 7 až 21 dny podle rozsahu 

vyžadovaných podkladů a informací.  

V případě, že podnik shledá lhůtu pro poskytnutí informací jako krátkou, může 

požádat soutěžní úřad o její prodloužení. Zásadně je však na Komisi nebo ÚOHS, zda 

lhůtu prodlouží či nikoliv. 

4.3 Kontrola v obchodních prostorách 

4.3.1 Zahájení šetření 

Anglický výraz pro kontrolu obchodních prostor Komisí - „dawn raid“, tedy 

„nájezd za úsvitu“, není bez významu. Kontroly obchodních prostor jsou soutěžními 

úřady zpravidla prováděny v ranních hodinách, respektive v okamžiku, kdy danému 

podniku a jeho vedoucím zaměstnancům začíná pracovní den. Zároveň je zřejmé, že 

kontroly budou probíhat většinou v pracovní dny v pracovních hodinách inspektorů 

soutěžních úřadů. S ohledem na zásadu přiměřenosti bude zároveň kontrola probíhat 

v rozmezí běžných pracovních hodin typických pro podnik. Lze si proto představit, že 

kontroly budou typicky začínat okolo osmé či deváté hodiny ranní.  

Inspektoři se při kontrole dostaví na recepci či vrátnici vyšetřovaného podniku, 

kde informují přítomného zaměstnance podniku o provádění kontroly. Inspektoři si 

vyžádají přítomnost vedoucího zaměstnance nebo zaměstnance, který je v rámci 

podniku pověřen k jednání s inspektory. V praxi se proto s ohledem na velikost podniku 

dostaví výkonný ředitel daného podniku, vedoucí právního oddělení či vedoucí 

pobočky, případně zaměstnanec pro compliance. Dotčeného zástupce podniku posléze 
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inspektoři poučí o nezbytných náležitostech souvisejících s kontrolou a prokáží svoji 

totožnost.  

Po provedení těchto administrativních kroků si inspektoři obvykle vyžádají 

přidělení místnosti v rámci podniku, kterou následně budou využívat v průběhu celé 

kontroly. Inspektoři předloží pověřenému zaměstnanci podniku své identifikační 

průkazy a předají mu dokumenty související s prováděním kontroly, tedy rozhodnutí, 

zmocnění či pověření k provedení kontroly obchodních prostor podniku. Komise 

v případě kontroly na základě rozhodnutí předává podniku ověřenou kopii rozhodnutí, 

písemné pověření pro jednotlivé inspektory a vysvětlivky, které jsou před zahájením 

kontroly dotčenému zástupci podniku přečteny.
515

 Obdobně je postupováno 

i při kontrole na základě zmocnění. O předání těchto dokumentů Komise sepisuje 

protokol, který však neznamená, že by dotčený podnik s kontrolou vyjadřoval souhlas 

nebo že nebude rozporovat její zákonnost.
516

 Protokol představuje pouze potvrzení, že 

byl dotčený podnik seznámen s předloženými dokumenty a tyto dokumenty přijal. 

Inspektoři ÚOHS obdobně předloží své pověření k provedení kontroly, jednotliví 

inspektoři se prokáží svými průkazy a následně poučí zástupce podniku o právech a 

povinnostech podniku v průběhu šetření. Pokud je zároveň s kontrolou zahajováno 

správní řízení, je podniku současně předáno oznámení o jeho zahájení. Po předání 

uvedených dokumentů poskytnou inspektoři prostor k případným otázkám ze strany 

vyšetřovaného podniku. Inspektoři nejsou povinni odůvodňovat rozhodnutí o provedení 

kontroly ani případně blíže specifikovat jeho účel a předmět.
517

 

Před vstupem do dalších prostor podniku si inspektoři nejprve vyžádají 

organizační strukturu podniku, ve které bude popsáno, jaké činnosti mají na starosti 

konkrétní zaměstnanci podniku. Dále si inspektoři zpravidla vyžádají plán podniku 

s vyznačením kanceláří a jejich obsazení konkrétními zaměstnanci. Inspektoři zároveň 

v této fázi vydají podniku pokyn k zablokování přístupu určených zaměstnanců 

k počítačům a e-mailovým schránkám, jež mají inspektoři v úmyslu prověřovat. Toto 

opatření směřuje k tomu, aby bylo po zahájení šetření zabráněno manipulaci a mazání 
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souborů uložených v počítačích a v e-mailech a nebyl tak zmařen účel šetření. Posléze 

inspektoři zpravidla zahájí samotnou kontrolu, kterou započnou v těch kancelářích, kde 

by se mohly nacházet obchodní záznamy týkající se prošetřovaného podezření 

na porušení soutěžního práva. 

V souvislosti se zahájením šetření a zastoupením podniku v rámci kontroly bylo 

na unijní úrovni řešeno, zda není porušením práva na obhajobu, když Komise nevyčká 

s provedením kontroly až do okamžiku, kdy je podnik zastoupen externím advokátem. 

V případu Koninklijke Wegenbouw Stevin
518

 Komise zamýšlela provést kontrolu 

podniku z důvodu podezření na uzavření kartelové dohody s ostatními účastníky na trhu 

stavebnictví. Komise se dostavila spolu s inspektory nizozemského soutěžního úřadu 

do prostor podniku v dopoledních hodinách, nicméně jim bylo sekretářkou ředitele 

podniku odmítnuto vstoupit do obchodních prostor, což bylo odůvodněno tím, že je 

nutné vyčkat na externí advokáty zastupující podnik. Inspektoři národního soutěžního 

úřadu následně kontaktovali policii, což umožnilo inspektorům vstoupit do obchodních 

prostor podniku a provést kontrolu. V důsledku nezbytné součinnosti policie však byla 

kontrola zpožděna o 50 minut. Komise následně uložila podniku sankci za nepodřízení 

se rozhodnutí o kontrole. Před Tribunálem byla v daném případě mimo jiné řešena 

otázka, zda je Komise povinna vyčkat na příjezd externích advokátů zastupujících 

podnik či nikoliv. Dotčený podnik se domníval, že za účelem ochrany svého práva 

na obhajobu je oprávněn požádat Komisi, aby šetření neprováděla, dokud nepřijedou 

jeho externí advokáti, jelikož ve vyšetřovaných prostorách podniku nebyli ani interní 

právníci podniku. 

Tribunál k dané otázce uvedl, že unijní právní úprava týkající se provádění 

kontrol neobsahuje ustanovení o přítomnosti advokáta při prováděných kontrolách.
519

 

V daném případě je nutné podle Tribunálu zkoumat, zda dodržení práva na obhajobu 

neohrožuje užitečný účinek šetření, přičemž je nutné porovnat právo na obhajobu 

s efektivností šetření v podobě předejití možného zničení nebo ukrytí relevantních 

dokumentů.
520

 V souvislosti s uvedeným Tribunál dovodil, že „externí advokát nebo 

                                                 

518
 Rozsudek Tribunálu ze dne 27. září 2012 ve věci T-357/06 Koninklijke Wegenbouw Stevin BV proti 

Komisi, ECLI:EU:T:2012:488. 

519
 Tamtéž, bod 226. 

520
 Tamtéž, bod 230 a 231. 



155 

interní právník podniku mohou být při šetření Komise přítomni, ale tato přítomnost by 

neměla být podmínkou legality tohoto šetření.“
521

 Tribunál dále naznačil, že podnik, 

v případě svého zájmu, může advokáta kontaktovat a radit se s ním v průběhu šetření 

například po telefonu.
522

 Tribunál nevyloučil, že Komise může podniku poskytnout 

lhůtu ke kontaktování advokáta, ale zároveň uvedl, že tato lhůta by měla být v každém 

případě velmi krátká a omezena na nutné minimum. Délka lhůty by měla záviset 

na zvláštních okolnostech každého projednávaného případu. 

Komise proto nemusí podle Tribunálu vyčkávat na příjezd externích advokátů, 

zároveň ani zjevně nemusí podniku poskytnout čas nezbytný pro jejich kontaktování. 

Uvážení, zda Komise poskytne zvláštní lhůtu pro kontaktování advokátů, závisí zcela 

na uvážení Komise. Tribunál výslovně uvedl, že Komise musí mít možnost okamžitě 

vstoupit do všech prostor podniku, oznámit mu rozhodnutí o šetření a zabrat kanceláře 

podle jejího výběru a nemusí čekat, až se podnik poradí se svým advokátem. Uvedené 

nemůže být narušeno tím, že Komise bude povinna čekat na příjezd externích 

advokátů.
523

 

Domnívám se, že s ohledem na současnou úroveň komunikačních technologií 

není nutné trvat ze strany podniků na fyzické přítomnosti externích advokátů při 

provádění šetření. Velmi snadno si lze představit, že se pověřený zaměstnanec podniku 

spojí s externím advokátem prostřednictvím videohovoru, čímž bude advokát fakticky 

přítomen při provádění kontroly a bude moci poskytovat své poradenství takřka 

bezprostředně. 

Z uvedeného vyplývá, že snaha podniku pozdržet kontrolu obchodních prostor 

z důvodu nepřítomnosti advokátů či jiných poradců či specialistů není důvodná a 

podnik se v takových situacích vystavuje riziku, že mu za jeho jednání bude uložena 

sankce.  

4.3.2 Vstup do obchodních prostor a poskytování součinnosti 

Právní úprava umožňuje soutěžním úřadům vstupovat do všech prostorů, 

na pozemky a do dopravních prostředků vyšetřovaného podniku. Soutěžní úřady proto 
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mohou vstupovat do všech prostor, kde je fakticky vykonávána nebo může být 

vykonávána podnikatelská činnost podniku. V dané souvislosti není rozhodující, zda 

podnik dané prostory vlastní nebo je užívá na základě jiného právního titulu. Soutěžní 

úřady nejsou omezeny ve vstupu do prostor nacházejících se pouze na adrese sídla 

vyšetřovaného podniku, ale mohou vstupovat i do jiných prostor, které podnik využívá. 

Kontrola obchodních prostor by se naopak neměla vztahovat na prostory externích 

právníků, účetních či jiných třetích osob, jejichž poradenství podnik využívá.
524

 

Soutěžní úřady nejsou oprávněny vstupovat do těchto prostor i přesto, že existuje 

důvodné podezření, že tyto osoby mohou disponovat dokumenty, které náleží 

vyšetřovanému podniku. V konkrétní situaci mohou soutěžní úřady požádat tyto osoby 

o poskytnutí dotčených informací, provést další kontrolu jejich obchodních prostor nebo 

si případně vyžádat povolení soudu pro provedení kontroly v jiných než obchodních 

prostorách. 

Vyšetřovaný podnik má povinnost aktivně se soutěžními úřady spolupracovat a 

poskytovat jim součinnost v průběhu šetření. Ačkoliv je povinnost spolupracovat 

při kontrole uložena podniku, kterému může být za nesplnění této povinnosti uložena 

pokuta, v praxi dopadá povinnost spolupráce na zaměstnance dotčeného podniku. Těm 

sice soutěžní úřady nemohou udělit přímo sankci za neposkytnutí součinnosti, ale 

v případě, že bude podniku uložena pokuta, která má souvislost s postupem konkrétního 

zaměstnance, lze případně dovozovat pracovněprávní odpovědnost vůči dotčenému 

zaměstnanci. Zaměstnanci podniku by proto neměli bránit inspektorům při kontrole, 

přičemž zároveň s ohledem na oprávnění soutěžních úřadů požadovat vysvětlení 

k obchodním záznamům je nutné, aby do jisté míry aktivně přispívali k efektivnímu 

průběhu kontroly. Blíže je této problematice věnována kapitola 4.3.6 této práce. 

4.3.3 Kontrola a nahlížení do obchodních záznamů 

Pojem obchodního záznamu je značně široký a obsahuje veškeré psané nebo 

v jiné formě uložené dokumenty či záznamy, které souvisí s obchodní činností 

vyšetřovaného podniku. Obchodní záznamy se mohou v podniku fyzicky nacházet, 

nebo mohou být z příslušného podniku přístupné. V praxi se tak jedná o účetní knihy, 
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korespondenci, finanční a obchodní dokumenty (smlouvy, finanční závěrky, faktury, 

atd.), fotografie, filmy, dokumenty a záznamy uložené na přenosných médiích (diskety, 

CD, DVD, USB disky), v počítačích, serverech, sdílených úložištích nebo 

v internetových rozhraních. Soutěžní úřady jsou v rámci kontroly oprávněny prohlížet 

jakákoli média, která slouží k zaznamenání informací bez ohledu na formu 

těchto médií.
525

 V případě psaných dokumentů je možné nahlížet do formálních 

(např. smlouvy nebo korespondence) i neformálních a interních dokumentů, mezi které 

je možné zařadit například zápisy z jednání, interní memoranda, rukou psané poznámky 

či dokumenty ve fázi návrhu. Inspektoři nejsou při vyšetřování omezeni typem nebo 

formou daného dokumentu či záznamu, jelikož ujednání mezi podniky nebo jednání 

podniku v dominantním postavení, které narušuje hospodářskou soutěž, jsou z povahy 

věci tajná a najít jakýkoli důkaz o tomto jednání je značně složité. Bylo by tudíž téměř 

nemožné prokázat protisoutěžní jednání podniku, pokud by inspektoři mohli zkoumat 

pouze formální a finální verze dokumentů nebo pouze písemné záznamy. 

4.3.3.1 Zkoumání a prověřování obchodních záznamů 

Je nutné si uvědomit, že zkoumání
526

 a zajištění
527

 obchodních záznamů jsou dvě 

rozdílné pravomoci, které mají soutěžní úřady v rámci místního šetření k dispozici. 

V praxi lze proces u každého zkoumaného dokumentu rozdělit na tři fáze, a to na: 

1. fázi zběžného zkoumání dokumentu,  

2. fázi důkladného prověřování dokumentu a  

3. fázi kopírování či opatření kopie dokumentu. 

Ve fázi zběžného zkoumání jsou inspektoři oprávněni prozkoumat jakýkoli 

dokument, který se v prostorách vyšetřovaného podniku nachází.
528

 Účelem této fáze je 

zejména zjistit, zda se jedná o dokument obchodního charakteru neboli o obchodní 

záznam, jelikož jen ty mají soutěžní úřady při místním šetření oprávnění zkoumat. 

Obecně platí domněnka, že jsou všechny dokumenty či záznamy nacházející se 

v prostorách vyšetřovaného podniku považovány za obchodní záznamy, pokud není 
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prokázán opak.
529

 Inspektorům tak musí být v zásadě umožněn přístup ke všem 

záznamům v dispozici podniku, tedy ke všem dokumentům, které se v podniku 

nacházejí nebo jsou přístupné z jeho prostor. Inspektoři pak sami určí, zda prověřované 

záznamy mají obchodní povahu. Pokud se ukáže, že dokument má soukromou povahu, 

je vyloučen z šetření
530

, nebude k němu dále přihlíženo ani z něho nebudou pořizovány 

kopie nebo výpisy
531

. Povaha dokumentu či záznamu bude v praxi určena zejména 

podle obecného popisu dokumentu, jeho záhlaví, názvu nebo předmětu, kterého se týká, 

případně jiných charakteristik.  

Ve fázi důkladného prověřování inspektoři zevrubně zkoumají obchodní 

záznamy, které se nacházejí v prostorách podniku. Účelem této fáze je rozpoznat obsah 

zkoumaných dokumentů, určit zda se týkají předmětu šetření a určit zda mohou 

naznačovat porušení soutěžních pravidel. O tom, zda konkrétní dokument souvisí 

s předmětem šetření, rozhodují samy soutěžní úřady. Jak vyplývá z ustálené judikatury 

unijních soudů: „rozhodnutí o tom, zda má být dokument zpřístupněn, či nikoliv, přísluší 

Komisi, nikoliv dotyčnému podniku nebo třetí osobě.“
532

 Pokud inspektoři 

po prozkoumání obchodního záznamu zjistí, že nesouvisí s předmětem šetření, nesmí 

takovýto záznam použít pro účely šetření.
533

 Tribunál v této souvislosti uvedl, že 

„pokud by Komise nepodléhala tomuto omezení, měla by v praxi možnost – pokaždé 

když má nepřímý důkaz umožňující nabýt podezření, že podnik porušil pravidla 

hospodářské soutěže v konkrétní oblasti své činnosti – provést kontrolu veškerých 

činností s konečným cílem odhalit všechna porušení uvedených pravidel, kterých se 

mohl tento podnik dopustit, což je neslučitelné s ochranou sféry soukromé činnosti 

právních osob zaručenou jakožto základní právo v demokratické společnosti.“
534

 Výše 
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uvedený závěr vyplývá i z Nařízení 1/2003, které stanoví, že informace a dokumenty 

získané v průběhu místního šetření lze použít jenom pro ten účel, pro který byly 

získány.
535

 Navíc jak již bylo v této práci zmíněno, nároky na vymezení předmětu 

místního šetření jsou kladeny především z důvodu zachování práva podniků 

na obhajobu. Toto právo by bylo vážně oslabeno v případech, kdyby Komise mohla 

využívat důkazy, jež získala během místního šetření, avšak nesouvisely s jeho 

předmětem.
536

 Z výše uvedeného vyplývá základní pravidlo pro činnost soutěžních 

úřadů v rámci místního šetření, a to zní, že nesmí být cíleně vyhledávány a následně i 

zabavovány kopie informací, které spadají mimo vymezený předmět místního šetření.  

Zvláštní situace nastává v případě, kdy v rámci této fáze narazí inspektor 

náhodně na dokumenty, které naznačují existenci jiného porušení soutěžního práva, než 

je v rámci prováděné kontroly vyšetřováno. Tyto dokumenty bezpochyby spadají mimo 

předmět probíhajícího šetření a z tohoto důvodu nemohou být soutěžním úřadem 

kopírovány. Na druhou stranu však nelze po soutěžním úřadu požadovat, aby si 

nevšímal takto náhodně nalezených dokumentů, které svědčí o porušení pravidel 

hospodářské soutěže. Judikatura unijních soudů ve vztahu k místním šetřením 

prováděným Komisí proto dovodila, že lze náhodně nalezené informace použít 

k zahájení nového místního šetření, v rámci kterého bude prověřeno nově zjištěné 

protisoutěžní jednání. Bránění zahájení nového šetření by podle názoru SDEU 

představovalo neodůvodněné omezení vyšetřovacích pravomocí Komise, jelikož 

dotčený podnik může plně vykonávat své právo na obhajobu v rámci nového šetření. 

Podle SDEU tak nic nebrání využít náhodně nalezených informací za předpokladu, že je 

zahájeno nové šetření, které je prováděno v souladu se zákonnými požadavky.
537

 

V konečné fázi zabavování kopií dokumentů jsou kopírovány dokumenty, které 

mohou prokazovat porušení soutěžního práva definovaného v předmětu dané kontroly 

nebo jsou pro dané šetření nezbytné. Této fázi je věnována další kapitola této práce. 
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V poměrně nedávné době byl pojem předmětu místního šetření a náhodně 

nalezených dokumentů řešen unijními soudy v případu týkajícího se tří kontrol 

provedených Komisí ve společnostech patřících do skupiny Deutche Bahn.
538

 

V roce 2011 provedla Komise místní šetření v prostorách skupiny podniků 

Deutsche Bahn z důvodu podezření na zneužití dominantního postavení prostřednictvím 

preferenčního zacházení s vlastními dceřinými společnostmi v podobě slev na dodávku 

elektrické trakční energie. V průběhu místního šetření objevila Komise dokumenty, 

které naznačovaly existenci jiného protisoutěžního jednání, které nespadalo 

pod vymezený předmět kontroly, a proto tyto dokumenty byly uchovány stranou. Ještě 

v průběhu první kontroly přijala Komise na základě těchto dokumentů druhé rozhodnutí 

o kontrole, které se týkalo právě onoho nově zjištěného protisoutěžního jednání, které 

mělo spočívat v neodůvodněné diskriminaci konkurentů skupiny podniků Deutsche 

Bahn. Tohoto jednání se měla dopustit jedna z dceřiných společností podniku tím, že 

strategicky využívala infrastrukturu řízenou Deutsche Bahn. V téže věci bylo posléze 

provedeno v prostorách dceřiné společnosti ještě třetí místní šetření.  

Dotčené podniky napadly všechny tři rozhodnutí o kontrole u Tribunálu, 

přičemž v jednom ze žalobních důvodů tvrdily, že Komise porušila právo na obhajobu, 

když založila druhé a třetí rozhodnutí o kontrole na dokumentech, které byly v průběhu 

první kontroly získány protiprávně, jelikož Komise podle tvrzení podniků úmyslně 

vyhledávala informace spadající mimo vymezený předmět místního šetření. Podle 

podniků disponovala Komise před začátkem prvního místního šetření informacemi 

o možném protisoutěžním jednání dceřiné společnosti a o tomto podezření informovala 

inspektory bezprostředně před provedením první kontroly v prostorách Deutsche Bahn. 

Z tohoto důvodu mělo vést popsané jednání Komise k tomu, že se inspektoři soustředili 

a vyhledávali informace a důkazy prokazující protisoutěžní jednání dceřiné společnosti 

i přesto, že nespadaly do předmětu prvního místního šetření. 

V rámci posuzování případu dospěl Tribunál k závěru, že dokumenty 

naznačující existenci protisoutěžního jednání dceřiné společnosti objevené pří první 
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kontrole byly Komisí nalezeny náhodně.
539

 Ve světle výše citovaného rozsudku SDEU 

ve věci Dow Benelux tak byla Komise podle Tribunálu oprávněna na základě takto 

náhodně nalezených informací zahájit další šetření, jak také učinila. Ke skutečnosti, že 

inspektoři byli před provedením šetření informováni o existenci jiného protiprávního 

jednání nespadajícího do předmětu prováděného šetření, Tribunál konstatoval, že 

informování inspektorů Komise o obecném kontextu věci je legitimním postupem.
540

 

Proti rozsudku Tribunálu podaly podniky kasační opravný prostředek, v rámci 

kterého mimo jiné zpochybnily závěry Tribunálu o „náhodnosti“ nalezení předmětných 

dokumentů. Nahlédneme-li do stanoviska generálního advokáta Wahla v této věci,
541

 

zjistíme, že se přiklonil na stranu podniků a uvedl, že Komise při první kontrole 

vyhledávala dokumenty týkající se dceřiné společnosti, tedy mimo vymezený předmět 

první kontroly, a to vzhledem k tomu, že inspektoři byli před zahájením první kontroly 

informování o stížnosti na porušení soutěžního práva dceřinou společností. Generální 

advokát dovodil, že inspektory o této stížnosti nebylo nezbytné informovat, jelikož nijak 

nesouvisela s chystanou kontrolou, tudíž ani jejím předmětem, jak také sama přiznala 

Komise.
542

 Podle generálního advokáta „Komise, ať již úmyslně nebo z nedbalosti, 

obešla pravidla upravující provádění kontrol stanovená v nařízení 1/2003 tím, že 

využila kontrolu k hledání dokumentů, které se týkaly jiné, nesouvisející, věci.“
543

 

Generální advokát uzavřel, že byl inspektorům dán pokyn, ať už výslovně či implicitně, 

aby se mimo protisoutěžního jednání Deutsche Bahn soustředili také na informace 

související s druhým a odlišným předpokládaným protiprávním jednáním, které však 

nespadalo pod předmět kontroly.
544

 Přijetím druhého a třetího rozhodnutí o kontrole, tak 

došlo k závažnému porušení práva podniků na obhajobu, když podle názoru generálního 

advokáta se s ohledem na znění čl. 28 Nařízení 1/2003 Komise nejen nemůže dovolávat 
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dokumentů zabavených mimo vymezený předmět kontroly, ale nemůže tyto dokumenty 

použít jako základ pro další rozhodnutí o kontrole.
545

 

Za zmínku stojí zajímavá úvaha generálního advokáta, který je toho názoru, že 

„neexistuje rozdíl mezi případem, v němž Komise zahajuje kontrolu bez platného 

rozhodnutí, a případem, v němž Komise jedná na základě platného rozhodnutí, avšak 

vyhledává informace týkající se jiného šetření, na které se toto rozhodnutí 

nevztahuje.“
546

 Tento výrok si zaslouží pozornost zejména v souvislosti s výše 

prezentovaným závěrem unijních soudů ve věci Nexans. Pokud se podíváme 

na praktickou stránku věci, v prvním prezentovaném případě, kdyby Komise zahájila 

kontrolu bez platného rozhodnutí, tedy například bez vymezení předmětu šetření, byly 

by všechny zabavené kopie dokumentů získány protiprávně, a tudíž by je Komise 

nemohla použít. V druhém případě, kdy Komise zkoumá a zabavuje dokumenty mimo 

vymezený předmět rozhodnutí, však budou označeny za nepřípustné pouze ty zajištěné 

dokumenty, které nespadají do vymezeného předmětu, zatímco dokumenty, které 

souvisí s vymezeným předmětem šetření, bude moci Komise využít pro dokazování 

porušení soutěžního práva vyšetřovaným podnikem. V praktických aspektech proto 

rozdíl mezi dvěma popsanými situacemi podle mého názoru existuje. Základní 

myšlenka výroku generálního advokáta však v teoretické rovině spočívá v tom, že 

zabavování kopií dokumentů mimo vymezený předmět šetření je stejně závažným 

prohřeškem jako provedení místního šetření bez platného rozhodnutí, s čímž lze jen 

souhlasit. 

V červnu 2015 se ve svém rozsudku SDEU ztotožnil s názorem generálního 

advokáta, když uvedl, že pro účinnost kontroly je bezpochyby nezbytné, aby byli před 

jejím provedením inspektoři informováni o povaze a rozsahu možného porušení 

soutěžního práva a o logistice samotné kontroly, nicméně všechny tyto informace se 

musí vztahovat k předmětu kontroly vymezenému v rozhodnutí.
547

 SDEU dále 

konstatoval, že informování o nikoliv obecném kontextu věci, ale o další stížnosti 

na porušení soutěžního práva, které se netýká předmětu původní kontroly, aniž by toto 

bylo reflektováno v předmětu kontroly, porušuje právo na obhajobu dotčeného 
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podniku.
548

 SDEU proto uzavřel, že „první kontrola tudíž byla stižena nesrovnalostí v 

rozsahu, v němž úředníci Komise měli předem informace, které nespadaly do předmětu 

uvedené kontroly, a zabavili dokumenty, které nespadaly do působnosti kontroly 

vymezené v prvním sporném rozhodnutí.“
549

 Z uvedených důvodů SDEU zrušil 

rozsudek Tribunálu v příslušných částech a dále zrušil také druhé a třetí rozhodnutí 

Komise o kontrole, která byla založena na informacích z dokumentů nespadajících 

do předmětu první kontroly. 

Z praktického hlediska je obtížné pochopit, proč Komise jednoduše nepřijala 

další rozhodnutí o kontrole, které by se týkalo jednání dceřiné společnosti, a následně 

provedla dvě kontroly, které by probíhaly současně. Komise rovněž mohla pouze 

doplnit odůvodnění a předmět první kontroly tak, aby zahrnovalo i jednání dceřiné 

společnosti. Komise se však v daném případě zřejmě rozhodla překročit vymezený 

předmět místního šetření a využít již připravené místní šetření k cílenému hledání 

informací spadajících mimo předmět tohoto šetření. 

Popsaný případ potvrzuje, i přes drobný zádrhel v podobě rozsudku Tribunálu, 

ustálenou rozhodovací praxi ohledně náhodného nalezení dokumentů naznačující 

existenci jiného protisoutěžního jednání. Ačkoliv tyto dokumenty nespadají 

do vymezeného předmětu místního šetření, je Komise oprávněna nabyté poznatky 

využít k zahájení nového správního řízení, respektive k provedení nového místního 

šetření. SDEU ve svém rozsudku nabádá, aby Komise při vymezování předmětu 

místního šetření zvážila a zahrnula do něj všechny poznatky, které při daném šetření 

hodlá prověřit a zkoumat. Komise nesmí inspektory informovat o jiných skutečnostech 

než těch, které souvisejí s předmětem šetření. Informuje-li Komise před zahájením 

šetření inspektory o existenci stížnosti na jiné porušení soutěžního práva, musí toto 

porušení zahrnout do předmětu daného místního šetření. V opačném případě se dopustí 

nesprávného vymezení předmětu kontroly, což vede k nenapravitelnému porušení práva 

vyšetřovaného podniku na obhajobu. 

Před provedením kontroly obchodních prostor je z praktických důvodů velmi 

důležité, aby byli inspektoři soutěžního úřadu informováni o relevantním kontextu 

případu a praktickém průběhu šetření, zejména by jim proto měly být poskytnuty 
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informace o povaze a rozsahu vyšetřovaného protiprávního jednání, o obchodní činnosti 

podniku, o relevantním trhu, o jménech osob odpovědných za protiprávní jednání, 

o klíčových slovech pro vyhledávání, apod. Informování by se však zásadně mělo týkat 

pouze skutečností spadajících do stanoveného předmětu šetření. Pokud by například 

byla před provedením šetření inspektorům poskytnuta informace o existenci dalšího, 

s předmětem nesouvisejícího porušení soutěžního práva vyšetřovaným podnikem, 

o kterém se soutěžní úřad dozvěděl „na poslední chvíli“ před provedením šetření, a 

zároveň pokud by nebyl změněn vymezený předmět šetření nebo přijato nové 

rozhodnutí, musely by být všechny nalezené informace potvrzující existenci onoho 

dalšího provinění prohlášeny za nepřípustné z důvodu překročení vymezeného 

předmětu šetření. 

Další případ náhodného nalezení dokumentů v rámci kontroly obchodních 

prostor, na základě kterých Komise získala podezření na další porušení soutěžního 

práva a zahájila novou kontrolu, posuzoval Tribunál ve věci České dráhy
550

. V daném 

případě Komise provedla první kontrolu obchodních prostor z důvodu podezření na 

zneužití dominantního postavení ve formě aplikace predátorských cen. V rámci kontroly 

však zajistila dokumenty, které mimo jiné naznačovaly uzavření kartelové dohody 

v oblasti prodeje použitých železničních vozů. Na základě těchto dokumentů zahájila 

Komise druhou kontrolu, tentokrát z důvodu podezření na uzavření zakázané dohody. 

Podle názoru vyšetřovaného podniku spadaly zabavené kopie dokumentů mimo 

vymezený předmět první kontroly a byly zabaveny neoprávněně. Konkrétně se jednalo 

o komunikaci zaměstnanců podniku ohledně obecné struktury a povahy jeho nákladů 

ve vztahu k nákladům nových konkurentů a ohledně obecných cen materiálů 

používaných vyšetřovaným podnikem. Pro úplnost je nutné dodat, že předmět první 

kontroly byl vymezen značně široce na údajné zneužití dominantního postavení na trhu 

osobní železniční přepravy v České republice. Toto však neodpovídalo indiciím 

o protiprávním jednání, které měla Komise k dispozici, a proto Tribunál rozhodnutí 

o první kontrole částečně zrušil, takže Komise byla fakticky oprávněna v rámci první 

kontroly prověřovat pouze možné zneužití dominantního postavení formou 
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predátorských cen uplatňovaných vyšetřovaným podnikem na trati Praha – Ostrava.
551

 

Komise argumentovala, že zabavená komunikace spadala do vymezeného předmětu a 

že informace naznačující uzavření kartelové dohody byly objeveny náhodně, neboť 

právě zabavená komunikace ohledně cenové strategie podniku obsahovala navíc i 

informace o kartelové dohodě. Z povahy věci proto bylo na Tribunálu posoudit otázku, 

zda komunikace spadala do zúženého předmětu o kontrole, respektive zda je možné pro 

posouzení do jisté míry konkrétního jednání na daném trhu vyžadovat v rámci kontroly 

i obecné informace. Ačkoliv Tribunál konstatoval, že zabavená komunikace nesouvisela 

s tratí Praha – Ostrava ani s jinou tratí v České republice, došel i přesto k závěru, že 

spadají do předmětu první kontroly. K uvedenému Tribunál dodal, že daná komunikace 

měla ve svém souhrnu přispět k sestavení obrazu o nákladech, výnosech a cenové 

strategii vyšetřovaného podniku
552

, což je potřebné pro odhalení zneužití dominantního 

postavení. Skutečnost, že žádná z informací v komunikaci nesouvisela s tratí Praha – 

Ostrava, podle Tribunálu nesnižovala jejich relevanci, jelikož bylo nutné posoudit nejen 

náklady připadající na poskytování služeb na konkrétní trati, ale také náklady, které 

nelze jednoznačně přiřadit k žádné trati.
553,554

 Podle Tribunálu zároveň mohla mít 

Komise s ohledem na vyjádření ÚOHS a znalecký posudek v dané věci pochybnosti 

ohledně správnosti evidence výnosů a nákladů společnosti. Komisi proto podle 

Tribunálu nemůže být vytýkáno, že se snažila podrobně analyzovat náklady podniku 

za účelem prověření podezření, a to i když nesouvisely přímo s náklady na konkrétní 

trati. Tribunál tak v dané věci uzavřel, že v rámci první kontroly spadala zabavená 

komunikace do vymezeného předmětu, tudíž byl postup Komise v souladu s právem a 

ta mohla tyto informace využít pro zahájení druhé kontroly v jiné věci.
555

 Uvedená věc 

bude dále řešena SDEU. Rozsudek Tribunálu jde jen stěží hodnotit bez znalosti obsahu 
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zabavené komunikace, každopádně bude zajímavé sledovat, jak SDEU vymezí vztah 

mezi předmětem a prověřovanými dokumenty v případě prověřování zneužití 

dominantního postavení.
556

 

Argumentaci, že byly dokumenty spadající mimo vymezený předmět šetření 

objeveny náhodně, a proto mohly být zajištěny jejich kopie a následně i využity 

k zahájení dalšího šetření, použil i ÚOHS v nedávném případu AV MEDIA
557

. V dané 

věci byl předmět místního šetření u vyšetřovaného podniku ze strany ÚOHS vymezen 

jako prověření podezření na jednání ve vzájemné shodě týkající se konkrétní veřejné 

zakázky. ÚOHS měl podezření, že dva podniky v rámci konkrétního zadávacího řízení 

koordinovaly svoje nabídkové ceny. Při vyhledávání elektronických podkladů ÚOHS 

využil mimo jiné i obecná klíčová slova „křoví“
558

 a „dohod“, tedy slovní spojení bez 

přímé vazby na konkrétní zakázku vymezenou v pověření. Na základě takto použitých 

slov byly nalezeny podklady nasvědčující dalšímu protisoutěžnímu jednání daného 

podniku, v důsledku čehož bylo zahájeno další správní řízení a zároveň byl rozšířen 

předmět původního řízení. 

Pokud jde o možnost použití „obecných“ klíčových slov při vyhledávání v rámci 

šetření s velmi konkrétním předmětem, lze jejich použití připustit, pokud mají vztah 

k prověřovanému jednání, respektive pokud existuje rozumný předpoklad, že s pomocí 

těchto slov budou nalezeny informace týkající se prošetřovaného jednání. Obdobného 

názoru byl i KS v Brně, který uvedl, že nelze omezovat ÚOHS, aby při hledání 

podkladů vztahujících se k bid rigging dohodám používal vždy slova spojená s určitou 

konkrétní zakázkou.
559

 Pokud tedy s pomocí „obecných“ klíčových slov bez vazby na 

konkrétní zakázku nalezne ÚOHS informace prokazující vyšetřované jednání vymezené 

v předmětu šetření, není sporu o tom, že takové informace může dále použít v rámci 

správního řízení jako důkaz. 

Využití „obecných“ klíčových slov ale může mít svá praktická úskalí. Pokud se 

totiž ÚOHS rozhodne v řízení, které se týká prověření konkrétní zakázky, zadávat 
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obecné výrazy používané podniky při kartelovém jednání jako například „křoví“ nebo 

ještě obecnější výraz „dohod“ je možné, že budou nalezeny informace týkající se 

jakéhokoli kartelového jednání, nikoliv jen takového, které ÚOHS prověřuje. Nakolik 

lze pak v takovém případě následně hovořit o skutečně „náhodném“ nalezení 

dokumentů naznačujících existenci jiného protisoutěžního jednání, jak argumentoval 

ÚOHS v daném případu, při záměrném použití „obecných“ klíčových slov? Je 

nepochybné, že při zadání obecných slov charakteristických či užívaných při 

protisoutěžních jednáních pravděpodobně budou nalezeny informace týkající se 

prověřovaného jednání, ale zároveň mohou být nalezeny i informace, které se ho 

netýkají a prokazují jiné protisoutěžní jednání, pokud se ho podnik dopustil. V daném 

případě proto existuje velmi tenká hranice mezi tím, zda se ÚOHS pohybuje v rámci 

vymezeného předmětu, nebo jej překračuje tím, že z vlastní vůle zadává obecná klíčová 

slova k nalezení dalších možných porušení soutěžního práva. Zásadní otázkou pak je, 

zda je možné „náhodně“ nalezené dokumenty použít pro další šetření. 

Argumentace náhodností nalezení dalších podkladů naznačujících jiné porušení 

soutěžního práva se může jevit jako účelová, neboť je to právě ÚOHS, kdo volí, jaké 

podklady bude vyhledávat a jaká klíčová slova k tomu využije. Pokud využije slova co 

nejvíce obecná, zvyšuje pravděpodobnost, že může najít dokumenty naznačující další 

porušení, jelikož fakticky prohledává veškeré dokumenty nacházející se v podniku. 

V praxi proto může dojít k tomu, že ÚOHS zahájí kontrolu v podniku s cílem prověřit 

určité konkrétní jednání, nicméně pomocí záměrně zvolených obecných klíčových slov 

nalezne informace o jiném protisoutěžním jednání, nikoliv o původně prověřovaném 

jednání. Předmět šetření proto v dané situaci ztrácí na důležitosti, protože jej obecně 

volené vyhledávací výrazy relativizují, případně úplně vylučují a činí šetření ničím 

neohraničené. Relativizaci konkrétně vymezeného předmětu je možné ilustrovat na 

praktické situaci, kdy bude mít ÚOHS podezření na koordinaci konkrétní zakázky 

dvěma podniky. V prvním případě vymezí předmět konkrétně jako jednání ve shodě u 

konkrétní zakázky, ve druhém případě vymezí předmět obecně jako jednání ve shodě u 

výběrových řízení na určitém trhu po vymezené časové období. V obou případech 

použije ÚOHS zřejmě stejná klíčová slova, a tudíž nalezne i stejné informace včetně 

informace o ovlivnění jiných zadávacích řízení danými podniky, k čemuž dojde na 

základě hledání pomocí obecných klíčových slov. V prvním případě by tomu bylo 
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„náhodně“, jako v případu AV MEDIA, a v druhém případě by tak učinil v rámci 

vymezeného předmětu šetření. Je však třeba připomenout, že postup soutěžních úřadů 

ve druhém případu spočívající v širokém vymezení předmětu bez potřebných indicií, 

byl shledán unijními i českými soudy jako protiprávní. Účelovost popsaného postupu 

může spočívat v tom, že ÚOHS vymezí předmět úzce na konkrétní zakázku (jinak by 

hrozila nezákonnost šetření), ale svoje vyšetřovací postupy a volbu klíčových slov 

dostatečně nepřizpůsobí vymezenému předmětu.  

Domnívám se, že tento pohled na věc je nutné odmítnout. Klíčové je v dané 

situaci hledisko, zda může soutěžní úřad při použití vyhledávacích výrazů objektivně 

očekávat, že nalezne informace, které se vztahují k vymezenému předmětu šetření. 

Pokud mají zvolená klíčová slova, byť jsou obecné povahy, vztah k vymezenému 

předmětu šetření, což v případě AV MEDIA měla, protože jejich zadáním ÚOHS mohl 

objektivně očekávat, že najde dokumenty vztahující se ke konkrétní zakázce, je takový 

postup konformní. Jak již bylo výše popsáno, v praxi inspektor soutěžního úřadu 

na základě výsledků vyhledávání prověří nalezené dokumenty a poté určí, zda se 

skutečně týkají vymezeného předmětu, což lze prověřit jen tak, že inspektor ověří obsah 

nalezených dokumentů. Poté určí, zda se nalezené dokumenty skutečně týkají předmětu 

či nikoliv. Pokud při tomto zkoumání dojde inspektor k tomu, že se sice dokument 

netýká předmětu šetření, ale plyne z něj, že se podnik mohl dopustit jiného 

protiprávního jednání, nelze bránit tomu, aby byl tento dokument použit pro jiné šetření 

nebo k rozšíření stávajícího předmětu šetření. Takový dokument je podle mého názoru 

možné označit za náhodně nalezený.  

Správní soudy se však k použitelnosti takto „náhodně“ nalezených podkladů pro 

další šetření ještě nevyjádřily
560

 a bude zajímavé sledovat posouzení této praxe. 

Krajský soud v Brně v dané věci jen uvedl, že ÚOHS nemusí při vyšetřování bid 

rigging dohod zadávat klíčová slova jen ve vazbě na jednu konkrétní veřejnou 

zakázku.
561

 KS v Brně proto uzavřel, že obě slova („křoví“ a „dohod“) měla přímou 

vazbu na podezření z bid riggingu a jejich použitím nebyl překročen rozsah pověření a 
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tedy nebylo vybočeno z předmětu šetření.
562

 Problém nicméně podle dotčeného podniku 

spočívá v tom, zda je možné při použití obecných klíčových slov bez přímé vazby na 

vymezený předmět využít informace naznačující jiné protisoutěžní jednání k dalšímu 

šetření s odůvodněním, že byly nalezeny náhodně, což však bude předmětem dalšího 

šetření soudů. 

4.3.3.2 Obchodní záznamy v elektronické formě 

Z právních předpisů vyplývá, že inspektoři jsou oprávnění nahlížet nejen 

do obchodních záznamů ve fyzické podobě, ale jsou oprávněni kontrolovat i záznamy 

uložené v elektronické podobě. Inspektoři proto mohou v rámci kontroly nahlížet 

na data uložená na přenosných médiích, v počítačích nebo serverech podniku.
563

  

Komise je zároveň toho názoru, že je oprávněna prohledávat i osobní zařízení 

zaměstnanců podniku, která jsou využívána pro pracovní účely a nacházejí se 

v okamžiku kontroly v obchodních prostorách podniku.
564

 Tento názor Komise, 

doposud nepotvrzený unijními soudy, budí nejen otázky ohledně dodržení záruk 

základních práv dotčeného zaměstnance, ale i řadu otázek praktických. Lze zcela jistě 

očekávat, že na zařízeních, která vlastní dotčení zaměstnanci, ale jsou využívána 

k pracovním účelům, bude vedle pracovních dat, také významné množství dat osobních. 

Podle mého názoru nelze vycházet z domněnky, že v případě, kdy může zaměstnanec 

používat své zařízení pro pracovní účely, může být toto zařízení automaticky 

předmětem kontroly. Bylo by nepřiměřené domnívat se, že mobilní telefon 

zaměstnance, který zaměstnanec využívá mimo jiné i pro pracovní účely, je 

automaticky možné prověřit na základě důvodu, že může obsahovat obchodní záznamy 

nezbytné pro objasnění předmětu kontroly. Komisi by mělo být v takových případech 

zpřístupněno pouze nezbytné množství informací, které jsou výlučně spojeny 

s pracovními úkoly zaměstnance. Je však nutné si uvědomit, že v případě osobních 

zařízení zaměstnanců, byť mohou být používána pro pracovní účely, platí vyšší standard 

záruk základních práv a ochrany soukromí než v případě podniku, a proto je možné 
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 Tamtéž, bod 35. 
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 Explanatory note to an authorisation to conduct an inspection in execution of a Commission decision 

under Article 20(4) of Council Regulation, bod 9 a 10.  

564
 Tamtéž, bod 10. 
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argumentovat, že v takových případech potřebuje Komise souhlas dotčeného 

zaměstnance k prověření jeho zařízení. V dané souvislosti se však nabízí další 

praktičtější otázka, a to případ, kdy dotčený zaměstnanec odmítne předat svůj osobní 

mobilní telefon, který občas využívá k pracovním hovorům s odůvodněním, že se 

na něm nenacházejí žádné pracovní záznamy. Je možné v takovém případě uložit 

podniku sankci za neposkytnutí součinnosti? Situace je samozřejmě jiná v případech, 

kdy se jedná o zařízení, která byla zaměstnanci podnikem přidělena a jejich vlastníkem 

je nadále podnik, ale co v případě osobních zařízení konkrétních zaměstnanců? Z pozice 

podniku je možné argumentovat, že podnik ani nemůže nařídit dotčenému zaměstnanci, 

aby předal Komisi svoje osobní zařízení k bližšímu zkoumání. 

Při prohledávání IT zařízení používají inspektoři integrované vyhledávací 

systémy v rámci daného operačního systému používaného v počítači nebo mohou použít 

vlastní vyhledávací software, který jim může umožnit vyhledávat i mezi odstraněnými 

daty.
565

 Samotné vyhledávání bude zpravidla probíhat pomocí zadávání klíčových slov 

do příslušných vyhledávačů.
566

 

Inspektoři jsou oprávněni nahlížet nejen do obchodních záznamů, které se 

v podniku nacházejí, ale i záznamů, které jsou z obchodních prostor podniku 

přístupné.
567

 Inspektoři proto mohou zkoumat data, která se fakticky nacházejí mimo 

obchodní prostory a jsou uložena na serverech provozovanými podnikem nebo i třetími 

osobami včetně on-line úložišť neboli tzv. cloudů. Podnik má proto povinnost 

zpřístupnit inspektorům i data, která se fakticky nacházejí mimo podnik. Za nesplnění 

této povinnosti může být považován nejen případ prostého odmítnutí podniku, ale i 

taková situace, kdy podnik nemá v rámci místního šetření k dispozici žádného 

zaměstnance (obvykle IT specialistu), který by byl schopen takovýto přístup 
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 Tamtéž, bod 10. Komise v praxi používá program Nuix. 

566
 Vlastní software používaný soutěžním úřadem, případně vyhledávač Windows Search při hledání 

složek, souborů či dokumentů, nebo vyhledávače v jednotlivých programech (Word, Excel, Outlook, 

atd.). 

567
 § 21f odst. 2 písm. c) ZOHS. 
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inspektorům zřídit a zároveň zajistit, že s uloženými daty nebude dále podnik 

manipulovat.
568

 

I v případě, že je přístup k elektronickým datům chráněn přístupovými hesly, je 

podnik povinen v rámci aktivní spolupráce přístup k těmto datům inspektorům umožnit. 

V kontextu pravomoci ÚOHS, který si může zjednat přístup k obchodním záznamům i 

přes odpor vyšetřovaného podniku, jsou inspektoři ÚOHS oprávněni pokusit se 

za přispění IT expertů prolomit heslo chránící přístup k obchodním záznamům. Komise 

v případě odporu vyšetřovaného podniku musí spoléhat na pomoc ÚOHS či policie.  

V souvislosti se zkoumáním a kontrolou obchodních záznamů uložených 

v elektronické formě v počítačích dotčeného podniku je při kontrole Komisí v některých 

případech vytvářena úplná neboli integrální kopie disku
569

, na kterém jsou data uložena. 

Obdobně i ÚOHS připouští, že bude v rámci místního šetření vytvořena integrální 

kopie, není-li šetření na místě ukončeno v plánovaném termínu.
570

 Vzhledem k tomu, že 

vytvoření a zkoumání integrální kopie spadá svým obsahem do další kapitoly, bude 

tomuto tématu věnován prostor tam.  

4.3.4 Kopírování a získávání kopií a výpisů z obchodních záznamů 

Účelem kontroly obchodních prostor je v prvé řadě prověřit podezření 

soutěžního úřadu na porušení soutěžního práva. Za tímto účelem se soutěžní úřad snaží 

získat důkazy, které by nasvědčovaly porušení soutěžního práva, ať už je kontrola 

prováděna u podniku podezřelého z porušení soutěžního práva nebo u jiných subjektů. 

Právní úprava neumožňuje soutěžním úřadům zabavovat originály obchodních 

záznamů, které v obchodních prostorách naleznou. Proto v případě, kdy soutěžní úřad 

po fázi důkladného prověřování obchodního záznamu usoudí, že je daný záznam 

relevantní pro dané šetření, je oprávněn záznam zkopírovat nebo pořídit jeho opis. 

Podmínkou pro kopírování záznamů je jejich souvislost s předmětem prováděné 
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 Obdobně závěry v rozsudku Tribunálu ze dne 26. listopadu 2014 ve věci T‑272/12 Energetický a 

průmyslový holding a.s. a EP Investment Advisors s.r.o. proti Komisi, ECLI:EU:T:2014:995. 
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 Definice v rozsudku Tribunálu ze dne 14. listopadu 2012 ve věci T-135/09 Nexans France SAS a 

Nexans SA proti Komisi, ECLI:EU:T:2012:596, bod 132. 
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 Bod 10 Pokynů ÚOHS k šetření na místě, Informační list ÚOHS 3/2017: Neohlášená místní šetření a 

bid rigging, s. 5 až 7. Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/informacni-listy.html. 
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kontroly. Výjimkou jsou náhodně nalezené záznamy, které svědčí o porušení soutěžního 

práva v jiných případech, jak bylo popsáno v kapitole výše.  

Soutěžní úřady zásadně nejsou omezeny počtem obchodních záznamů, které 

mohou v rámci kontroly zkopírovat.
571

 Po ukončení kontroly jsou však soutěžní úřady 

povinny předat podniku seznam, na kterém budou uvedeny všechny obchodní záznamy, 

jejichž kopie či výpisy byly v rámci kontroly pořízeny.
572

 Seznam by měl obsahovat 

název dokumentu, označení části, která byla zkopírována, místo, kde byl dokument 

nalezen a jméno toho, kdo kopii pořídil. Uvedené nevylučuje, aby si podnik v rámci 

kontroly vedl vlastní seznam obchodních záznamů, které byly v rámci kontroly 

zkopírovány soutěžními úřady. Vlastní seznam zkopírovaných záznamů usnadňuje 

nejen přehled podniku o tom, jaké záznamy byly soutěžními úřady prověřovány a 

zkopírovány, ale následně je možné jej využít pro případné námitky v tom smyslu, že 

v seznamu vyhotoveném soutěžním úřadem nejsou uvedeny všechny dokumenty, které 

byly zkopírovány. Seznam zabavených obchodních záznamů vyhotovený samotným 

podnikem může také sloužit k vznesení námitky, že soutěžní úřad prověřoval a 

kopíroval dokumenty, které nesouvisí s předmětem řízení, a byly tudíž soutěžním 

úřadem zkopírovány neoprávněně. Dotčený podnik může na základě uvedeného 

soutěžní úřad žádat o vrácení takových záznamů. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že 

v českém právním řádu ani v judikatuře není řešeno vrácení zabavených kopií 

dokumentů pro případ, kdyby ÚOHS svoje oprávnění překročil nebo kdyby vybočil 

z předmětu řízení. Je nutno podotknout, že soutěžní úřady vrátí kopie dokumentů 

zpravidla v případech, kdy je evidentní, že zkopírované dokumenty zjevně nesouvisí 

s předmětem řízení, například byly zkopírovány omylem. V ostatních případech bude o 

daném sporu rozhodovat soud. Dotčený podnik může podat žalobu proti nezákonnému 

zásahu ÚOHS ve smyslu § 82 SŘS. Obdobně v unijním právu pokud nastane spor o to, 
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 Rozsudek Tribunálu ze dne 20. dubna 1999 ve spojených věcech T-305/94, T-306/94, T-307/94, 

T-313/94 až T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 a T-335/94 Limburgse Vinyl 

Maatschappij NV, Elf Atochem SA, BASF AG, Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV, 

DSM Kunststoffen BV, Wacker-Chemie GmbH, Hoechst AG, Société artésienne de vinyle, Montedison 

SpA, Imperial Chemical Industries plc, Hüls AG a Enichem SpA proti Komisi, ECLI:EU:T:1999:80, 

bod 425. 
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 Komise poskytuje na žádost podniku podepsaný seznam všech zkopírovaných dokumentů a všech 

výpisů, které byly pořízeny, viz Explanatory note to an authorisation to conduct an inspection in 

execution of a Commission decision under Article 20(4) of Council Regulation, bod 15. 
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zda zkopírovaný obchodní záznam spadá do rámce šetření Komise, může podnik podat 

žalobu
573

 proti rozhodnutí Komise o provedení místního šetření k Tribunálu. 

Z praktického hlediska bude kopírování obchodních záznamů uložených 

v listinné formě prováděno na zařízeních podniku, u kterého je prováděna kontrola. Ten 

může po provedení šetření požádat soutěžní úřady, aby mu byly nahrazeny náklady 

s kopírováním spojené.
574

 Vyšetřovaný podnik v zásadě nemá povinnost vlastnit 

kopírovací zařízení a v případě, že na místě nejsou žádná kopírovací zařízení, jsou 

soutěžní úřady nuceny obstarat si zařízení vlastní, což ovšem z praktického hlediska 

zvýší časovou náročnost dané kontroly. Lze si představit, že i dokumenty uložené 

v elektronické formě, například e-maily, zápisy z jednání nebo účetní dokumenty, 

budou soutěžními úřady vytištěny a vytištěné kopie následně zabaveny.  

Zabavené kopie dokumentů a výpisy z obchodních záznamů podléhají 

profesnímu tajemství a mohou být použity pouze pro ten účel, pro který byly získány, 

tedy pro prokázání porušení pravidel soutěžního práva.
575

 Pokud je nezbytné zpřístupnit 

zabavené kopie dokumentů třetím stranám, například dalším účastníkům řízení, 

požádají soutěžní úřady dotčený podnik, aby vyznačil u kopií dokumentů své obchodní 

tajemství a poskytl verzi dokumentů, která obchodní tajemství neobsahuje.
576

 Upravená 

verze poté může být zpřístupněna třetím stranám při nahlížení do spisu vedeného 

v příslušné věci. 

Jak již bylo výše několikrát naznačeno, inspektoři by se při prověřování měli 

zdržet zabavování kopií dokumentů spadajících mimo předmět daného šetření. Tuto 

skutečnost reflektoval i ESLP v rozsudku ve věci Vinci Construction
577

, kdy naznačil, 

že zabavované kopie dokumentů by měly mít souvislost s předmětem řízení, v opačném 
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případě by se jednalo o nezákonný postup a soud by měl při přezkumu postupu 

soutěžního úřadu nařídit vrácení neoprávněně zabavených kopií dokumentů nebo jejich 

zničení. 

Zároveň s ohledem na právo na ochranu listovního tajemství a ochranu práva 

na obhajobu jsou inspektoři povinni respektovat důvěrnou povahu komunikace mezi 

vyšetřovaným podnikem a jeho externími právními poradci, a to i když takováto 

komunikace může být kvalifikována jako obchodní záznam.
578

 

V případě, že by při šetření mělo dojít nebo došlo k zabavení kopie dokumentu 

důvěrné povahy, může se podnik dovolávat ochrany takového dokumentu vůči 

soutěžnímu úřadu. Vyšetřovaný podnik by měl uvést důvody a prokázat, že dotčené 

dokumenty podléhají ochraně z důvodu důvěrnosti a nemohou být kopírovány. 

V případě, že podnik odmítne předložit obchodní záznamy z důvodu důvěrnosti je v 

každém případě povinen inspektorům na základě relevantních informací prokázat, že 

dotčené dokumenty jsou důvěrné, aniž by musel být odhalen obsah dotyčných 

dokumentů.
579

 Za tímto účelem podnik poskytne důkladné odůvodnění s cílem zejména 

objasnit předmět daného dokumentu. Z judikatury unijních soudů vyplývá, že „podnik 

je povinen označit, kdo je autorem dokumentu a komu je dokument určen, objasnit 

funkce a odpovědnost každé z těchto osob a odkázat na cíl a celkové souvislosti, za 

nichž byl dokument sepsán. Rovněž může zmínit celkové souvislosti, za nichž byl 

dokument nalezen, způsob, jakým byl zařazen do spisu nebo jiné dokumenty, které s ním 

souvisejí.“
580

 V praxi by měl dotčený podnik umožnit inspektorům alespoň nahlédnutí 

do části dokumentu, zpravidla do hlavičky dokumentu, ze které by mělo být patrné, že 

se jedná o komunikaci s externím advokátem. Je však nutné mít na paměti, že podle 

Tribunálu: „pouhá skutečnost, že se podnik domáhá důvěrnosti dokumentu, nepostačuje 

k tomu, aby Komisi zabránila seznámit se s tímto dokumentem, jestliže krom toho tento 

                                                 

578
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podnik nepředložil žádný užitečný důkaz, který by mohl prokázat, že je skutečně chráněn 

z důvodu důvěrnosti.“
581

  

V situacích, kdy podnik odmítá zpřístupnit dokumenty z důvodu důvěrnosti, ale 

nepředloží informace, které by dané tvrzení podporovaly, je možné dané jednání 

kvalifikovat jako odmítnutí podrobit se kontrole a za takové jednání uložit dotčenému 

podniku sankci. Soutěžní úřady si dále dotčené dokumenty mohou dodatečně vyžádat 

prostřednictvím žádosti o informace a odmítne-li podnik dokumenty opět bez 

odůvodnění předložit, může být podniku uložena sankce za odmítnutí předložení 

doplňujících dokumentů, které jsou nezbytné pro účely šetření.
582

  

Na unijní úrovni bylo Tribunálem dále dovozeno, že v případě, kdy na základě 

informací poskytnutých podnikem existují pochybnosti o důvěrném charakteru 

posuzovaného dokumentu, zvláště když podnik odepře inspektorům zběžné nahlédnutí 

do dokumentu, mohou úředníci Komise vložit kopie dotčeného dokumentu do zalepené 

obálky a poté si je odnést za účelem pozdějšího rozhodnutí sporu. Podle Tribunálu 

takový postup umožňuje „vyloučit rizika porušení důvěrnosti tím, že ponechá Komisi 

možnost zachovat si určitou kontrolu nad dokumentem, který je předmětem šetření a 

zamezí rizikům zmizení nebo pozdější manipulace s těmito dokumenty.“
583

  

Pokud je proto při kontrole Komise namítána podnikem u určitého dokumentu 

jeho důvěrná povaha a nemožnost jeho zkoumání, Komise může žádost posoudit jako 

oprávněnou a ponechat dokument mimo kontrolu, nebo jako neoprávněnou a požadovat 

předložení dokumentu v plném rozsahu. Podnik by měl v dané souvislosti Komisi 

informovat, proč by měl být dotčený dokument důvěrný, a proto vyloučen z předmětu 

kontroly, a zároveň by měl umožnit inspektorům nahlédnutí do částí dokumentu, 

ze které bude patrná jeho důvěrnost. V případě, že existují pochybnosti o důvěrné 

povaze dokumentu, Komise vloží dokument do zapečetěné obálky s tím, že bude 

prozkoumán později v prostorách Komise.
584
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Pokud jde o českou praxi, je možné konstatovat, že je postavena na stejných 

principech jako praxe unijní. ÚOHS přiznává ochranu soukromé korespondenci i 

komunikaci mezi podnikem a externími advokáty. ÚOHS má stejně jako Komise právo 

prověřit, zda se v případě dokumentů a záznamů nacházejících se v obchodních 

prostorách jedná o obchodní záznamy.
585

 Z tohoto důvodu by mělo být ÚOHS vždy 

umožněno, aby například i u komunikace mezi podnikem a externím advokátem mohl 

prozkoumat hlavičku daného dokumentu, ze které bude již pravděpodobně patrné, že se 

jedná o důvěrnou komunikaci. Podniku nic nebrání v tom, aby ÚOHS v rámci šetření 

upozornil na důvěrné dokumenty, přičemž postup ÚOHS bude v konkrétním případě 

velmi podobný jako v případě Komise s tím, že buď ochranu dokumentu s ohledem na 

okolnosti přizná či nikoliv. Pokud podnik nebude souhlasit s posouzením ÚOHS, může 

postup ÚOHS rozporovat v rámci zásahové žaloby ve smyslu § 82 SŘS podané proti 

místnímu šetření.
586

 

Vzhledem k tomu, že v současné době většina podniků využívá výpočetní 

techniky a komunikace, ať už v rámci podniku nebo navenek, je ve většině případů 

vedena elektronickou formou, stává se prohlídka počítačů, tabletů, externích úložišť, 

telefonů, cloudů a dalších zařízení a elektronických úložišť významnou součástí 

kontroly obchodních prostor. Jak bylo zmíněno výše, Komise i ÚOHS v některých 

případech vytváří kopie nejen e-mailové komunikace nebo dalších jednotlivých 

elektronických dokumentů, ale i celých disků počítačů nebo jiných zařízení, na kterých 

může být uloženo značné množství dat.
587

 Inspektoři v daných případech vytvoří 

identickou kopii úložného média pro účely odděleného zkoumání v rámci kontroly nebo 

následného zkoumání v prostorách ÚOHS či Komise. Většinou jsou vytvářeny kopie 

pevných disků počítačů, nicméně s rozvíjejícím se využitím dalších zařízení uvedené 

dopadá i na mobilní zařízení, která jsou využívána k plnění pracovních úkolů. 

Komise tohoto postupu využívá z důvodů, aby zaprvé zajistila data v nezměněné 

podobě při začátku kontroly, zadruhé nezatěžovala zaměstnance podniku využívající 
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 § 21f odst. 2 písm. b) ZOHS. 
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 § 21f odst. 7 ZOHS. 

587
 Explanatory note to an authorisation to conduct an inspection in execution of a Commission decision 
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dané zařízení v průběhu kontroly, zatřetí mohla případně prozkoumat zařízení 

i po skončení kontroly ve svých prostorách a začtvrté pro indexaci uložených 

i smazaných souborů, což následně usnadňuje vyhledávání v nich. Pokud jsou integrální 

kopie zařízení prověřeny v průběhu kontroly, inspektoři data na konci kontroly 

vymažou.
588

 Pokud Komise neprověří všechna data v průběhu samotné kontroly, jsou 

extrahovaná data z dotčených zařízení vloženy do zapečetěné obálky.
589

 Podnik může 

požádat o poskytnutí duplikátu dat, která byla vložena do zapečetěné obálky.
590

 

Následně je podnik pozván do kanceláří Komise v Bruselu, kde dojde k rozpečetění 

obálky a k prozkoumání příslušných dat. Komise se může rovněž rozhodnout obálku 

se zabavenými daty vrátit dotčenému podniku, aniž by byla otevřena a zkoumána.  

ÚOHS přistupuje k vytvoření integrální kopie v případě, když není šetření 

na místě ukončeno ve stanoveném termínu. ÚOHS připouští, že v takové situaci může 

prošetřit zbývající elektronické dokumenty tak, že je zkopíruje na úložné médium, které 

následně umístí do zapečetěné obálky. Obálka je pak ponechána v prostorách soutěžitele 

nebo je odvezena do prostor ÚOHS, ve kterém proběhne došetření podkladů. 

Vyšetřovaný podnik může požádat o poskytnutí duplikátu úložného média.
591

 

Vytvoření integrální kopie zařízení je ze své povahy značně extenzivní nástroj, 

který výrazně zasahuje do práv vyšetřovaného podniku. Před použitím tohoto postupu 

by soutěžní úřad měl důsledně zvážit, zda je jeho postup v daném případě přiměřený a 

nezbytný. Především by podle mého názoru mělo existovat důvodné podezření, že jsou 

v daném zařízení uloženy dokumenty, které souvisejí s předmětem šetření a pomohou 

odhalit protiprávní jednání podniku, které je vyšetřováno.  

Z hlediska ochrany základních práv dotčeného podniku je možné proti danému 

postupu namítat, že soutěžní úřad fakticky zabavuje všechna data uložená v daném 

zařízení, aniž by předem zkoumal, zda souvisí s předmětem šetření. Z povahy věci je 

zřejmé, že při vytvoření úplné kopie nikdy nebudou všechny dokumenty a informace 
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uložené v zařízení souviset s vymezeným předmětem šetření. Zároveň mohou být mezi 

zkopírovanými daty dokumenty osobní povahy jako například soukromé e-maily apod. 

Jejich zajištěním pak dochází k narušení soukromí a listovního tajemství.  

Na druhou stranu je nezbytné si uvědomit, že vytvořením integrální kopie 

pevného disku soutěžní úřad nezabavuje data, která se na daném disku nacházejí, ale 

pouze vytváří kopii pro jejich pozdější prozkoumání. Jedním z účelů vytvoření 

integrální kopie je nenarušit běžnou obchodní činnost podniku. Důkladné prověření 

pevných disků by totiž výrazně prodloužilo trvání kontroly, v důsledku čehož by došlo 

k narušení činnosti podniku a případně ke vzniku neodůvodněné škody na straně 

podniku. Proto soutěžní úřady volí postup vytvoření integrální kopie pevného disku a 

následného zkoumání této kopie ve svých prostorách za účasti vyšetřovaného podniku. 

Při zkoumání pevného disku podléhá soutěžní úřad všem omezením, která se na něj 

vztahují, tedy nesmí detailně prověřovat dokumenty, které spadají mimo vytyčený 

předmět šetření nebo které jsou soukromé povahy. Integrální kopie by měla být 

v každém případě po skončení prověřování smazána. 

Zároveň je nutné uvést, že Nařízení 1/2003 ani ZOHS neurčuje, aby Komise či 

ÚOHS prověřovaly dokumenty v obchodních prostorách podniku, proto lze zřejmě 

připustit, aby byly dokumenty prověřovány v prostorách soutěžního úřadu, a to za účasti 

dotčeného podniku. 

Je nutné si uvědomit, že vytvářením integrálních kopií a jejich následným 

zkoumáním je nabourávána posloupnost fází prověřování obchodních záznamů, jak 

byly popsány v kapitole 4.3.3.1, a které vyplývají z Nařízení 1/2003 a ZOHS. Dochází 

tak k otočení klasické posloupnosti, která se skládá postupně z fáze zběžného zkoumání 

dokumentu, fáze důkladného prověřování dokumentu, a fáze kopírování či opatření 

kopie dokumentu. Fakticky jsou obchodní záznamy při vytváření integrálních kopií 

nejprve zkopírovány a až poté jsou zkoumány. 

Postup Komise spočívající ve vytváření integrálních kopií elektronických dat 

uložených v zařízeních a v následném zkoumání zkopírovaných dat mimo obchodní 
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prostory podniku byl v nedávné době zkoumán Tribunálem v případu Nexans.
592

 

V daném případě Tribunál posuzoval námitku dotčených podniků, že vytvoření kopie 

celého disku počítače a její následné zkoumání v prostorách Komise za účasti podniku 

překračuje pravomoci Komise během kontroly a jedná se o svévolný a nepřiměřený 

zásah. Dotčené podniky argumentovaly, že odnesením kopie disku počítače z prostor 

podniku došlo k zajištění dat uložených na disku bez předchozího zkoumání jejich 

vztahu k vymezenému předmětu kontroly.
593

 Tribunál se ve svém rozsudku přiklonil 

na stranu Komise, když nejprve dovodil, že vytváření kopií pevných disků počítačů 

spadá do pravomocí Komise při šetření obchodních prostor, pokud je vytvářena 

za účelem indexace souborů na něm uložených, a to za účelem umožnění efektivního 

prověření uložených dat relevantních pro šetření.
594

 Následně Tribunál založil své 

posouzení přípustnosti jednání Komise na odpovědi na otázku, zda došlo odnesením 

pevného disku k zabavení dat, respektive zda byla daná kopie rovnou založena 

do vyšetřovacího spisu. Tribunál k tomuto uvedl, že se v daném případě inspektoři 

Komise nezaložili do vyšetřovacího spisu „dokumenty obsažené […] v přesné kopii 

pevného disku […] uvedeného počítače, aniž předem ověřili jejich relevanci vzhledem 

k předmětu kontroly.“
595

 Obsah kopie disku byl totiž následně zkoumán v kancelářích 

Komise za přítomnosti zástupců podniku a až posléze bylo rozhodnuto, které 

dokumenty z disku budou relevantní pro předmět šetření a které byly i následně 

zabaveny. Tribunál dále dovodil, že z Nařízení 1/2003 nevyplývá, že by kontrola 

obchodních záznamů musela být prováděna výhradně v obchodních prostorách 

vyšetřovaného podniku. Nařízení 1/2003 však předpokládá, že při kontrole dokumentů, 

které budou prováděny mimo obchodní prostory podniku, například v prostorách 

Komise, budou dodržovány stejné záruky vůči vyšetřovanému podniku jako při kontrole 

na místě.
596

 Tribunál dospěl k názoru, že Komise vytvořením a zabavením kopie disku 

počítače, kterou následně v zapečetěné obálce převezla do svých prostor, kde ji 

zkoumala za přítomnosti zástupců podniku, přičemž některé dokumenty z disku založila 
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do vyšetřovacího spisu a ostatní včetně samotné kopie disku byly smazány, 

nepostupovala v rozporu s Nařízením 1/2003 a neporušila práva vyšetřovaného 

subjektu.
597

 

Uvedený rozsudek Tribunálu prozatím aproboval postup Komise, nicméně 

v dané věci jsem osobně očekával důslednější odůvodnění. Tribunál je evidentně toho 

názoru, že pokud předmětná integrální kopie disku počítače není založena 

do vyšetřovacího spisu, nejde o zabavení dokumentů, jak jsem naznačoval výše. 

Komise tuto kopii může dopravit do svých prostor bez ohledu na to, zda by předem 

prověřovala, zda mají dokumenty alespoň rámcově nějaký vztah k vymezenému 

předmětu šetření. Z rozsudku Tribunálu nevyplývá, že by Tribunál zkoumal, zda musí 

mít zabavená kopie disku alespoň nějaký vztah k předmětu řízení. Zjevně postačí, 

pokud se data nacházejí v prostorách podniku. Spojitost s předmětem řízení bude zřejmě 

posouzena až při následném zkoumání. Pokud jsou proto data uložená na kopii disku 

zkoumána za přítomnosti zástupců podniku a Komise dodrží omezení vyplývající 

z Nařízení 1/2003, na konci prověřování smaže data a zároveň vyrozumí podnik o tom, 

která data byla zabavena a založena do vyšetřovacího spisu, je takový postup podle 

Tribunálu v pořádku. Nabízí se proto nutně otázka, jak by Tribunál posoudil z pohledu 

podniku absurdní situaci, kdy by Komise při kontrole obchodních prostor vytvořila 

kopie disků všech počítačů v podniku včetně dat uložených v cloudech, a to za účelem 

indexace, a následně by všechny tyto kopie zabavila a odnesla ke zkoumání ve svých 

prostorách, které by probíhalo z podstaty věci dlouhou dobu, ale nikoliv nepřiměřenou 

k rozsahu zabavených informací, aniž by byly kopie dat součástí vyšetřovacího spisu. 

Argument Tribunálu, že odnesením kopie disku nedochází k jeho zabavení, na kterém 

postavil své rozhodnutí, mi proto nepřijde přesvědčující. Domnívám se, že by měl být 

vždy zkoumán vztah k předmětu řízení a soutěžní úřad by měl mít dostatečné indicie, že 

se na daném disku budou nacházet dokumenty mající vztah k předmětu šetření. Zároveň 

jsem přesvědčen, že zabavení obchodního záznamu by nemělo být vázáno na určitý 

formální krok soutěžního úřadu, jako je jeho zanesení do vyšetřovacího spisu, jak 

dovozuje Tribunál, ale zřejmě by se mělo posuzovat v závislosti na splnění nějaké 

objektivní podmínky. Touto podmínkou by podle mě měla být skutečnost, zda podnik 
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má či nemá nad zkopírovanými daty kontrolu. Pokud podnik ztratí nad daty kontrolu a 

data jsou v držení Komise, jedná se o zabavení kopií dokumentů bez ohledu na to, zda 

jsou data formálně součásti spisu či nikoliv.
598

 

4.3.5 Pečetění obchodních prostor a obchodních záznamů 

Soutěžní úřady mají během kontroly právo použít pečeti k zajištění obchodních 

prostor nebo obchodních záznamů, které se ve vyšetřovaných obchodních prostorách 

nacházejí. Tato pravomoc umožňuje soutěžním úřadům zajistit dokumenty nebo data, 

které se ve vyšetřovaných prostorách nacházejí, a to pro případ, že dotčené záznamy 

nelze okamžitě prověřit nebo z nich vytvořit kopie. Použití pečeti zajišťuje, aby 

zaměstnanci podniku do zapečetěných obchodních prostor nevstupovali a nemohli tak 

manipulovat s obchodními záznamy, které budou do dotčených prostor inspektory 

soutěžních úřadů přemístěny. 

Použití pečetí soutěžními úřady je omezeno pouze na nezbytnou dobu a 

v rozsahu nezbytném k provedení šetření.
599

 Konkrétní doba, po kterou budou pečeti 

využity, se může lišit v závislosti na okolnostech konkrétní kontroly. Unijní právní 

úprava však předpokládá, že by pečeti neměly být umístěny na dobu delší 

než 72 hodin.
600

 

V praxi bude k použití pečeti typicky přistoupeno, když se ve vyšetřovaných 

prostorách bude nacházet velmi rozsáhlé a zároveň nepřehledné množství dokumentů, 

které je třeba prověřit, přičemž existuje nebezpečí, že by se podnik nebo třetí osoby 

mohly pokusit o zmaření šetření zničením, pozměněním nebo ukrytím předmětných 

dokumentů. Kdyby soutěžní úřady nedisponovaly pravomocí pečetit prostory, 

zaměstnanci vyšetřovaného podniku by mohli využít zaneprázdněnosti inspektorů 

v určité části podniku k tomu, aby se pokusili zatajit či zničit obchodní záznamy 

nacházející se v jiné části podniku. Takové jednání by bezpochyby mohlo zmařit celé 

šetření. Soutěžní úřady mohou k aplikaci pečeti přistoupit také v případech, kdy se 
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v rámci vyšetřovaných prostor vyskytují třetí osoby
601

, které nejsou obeznámeny 

s probíhajícím šetřením. 

Zároveň v případech, kdy kontrola obchodních prostor potrvá déle než jeden 

den, přistoupí inspektoři k aplikaci pečeti prostorů, které jim byly pro účely kontroly 

podnikem poskytnuty. V takových situacích inspektoři zpravidla shromáždí všechny 

relevantní dokumenty a výpočetní zařízení v dotčené místnosti, kterou posléze zapečetí. 

Pečetění i následné odpečetění prostor či dokumentů bude obsaženo v protokolu 

o kontrole. Soutěžní úřady také obvykle pořídí fotografie pečeti v okamžiku zapečetění 

i v okamžiku odpečetění
602

, aby mohla být lépe prokázána případná manipulace s pečetí.  

Po dobu, kdy jsou příslušné prostory či záznamy zapečetěny, má podnik 

povinnost zajistit, aby pečeti zůstaly neporušeny.
603

 Vyšetřovaný podnik by proto měl 

přijmout všechna nezbytná opatření k tomu, aby k porušení pečeti a vstupu 

do příslušných prostorů nedošlo. Porušení pečeti podnikem může být soutěžními úřady 

sankcionováno v podobě uložení pokuty.
604

 

Za účelem zajištění toho, že pečeť nebude porušena a zapečetěné prostory 

nebudou narušeny, by měl podnik zamknout zapečetěné dveře a klíče přidělit pouze 

určenému pracovníkovi a umístit na dveře zapečetěné místnosti upozornění, že 

do místnosti nelze za jakýchkoli okolností vstupovat. Zároveň by podnik mohl zajistit 

místnost dalšími prostředky zabraňující vstupu a zvážit hlídání místností pověřeným 

zaměstnancem nebo bezpečnostní službou. 

Porušení pečeti použité Komisí při kontrole obchodních prostor, za které byl 

shledán odpovědný vyšetřovaný podnik, byl unijními soudy posuzován v případu E.ON 

Energie.
605

 V daném případě Komise prováděla za asistence německého soutěžního 

úřadu kontrolu obchodních prostor v dotčeném podniku. Z důvodu nutnosti důkladného 
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prověření některých dokumentů nebylo možné provést kontrolu v rámci jednoho dne. 

Proto byly příslušné dokumenty uloženy v místnosti, kterou podnik inspektorům 

přidělil. Inspektoři následně místnost zapečetili. Následující den inspektoři zjistili, že 

byla pečeť porušena.
606

 Komise udělila dotčenému podniku za nedbalostní jednání, 

které vedlo k porušení pečeti, pokutu ve výši 38 milionů eur
607

. Dotčený podnik 

rozporoval spáchání deliktu v podobě porušení pečeti i výši uložené pokuty, přičemž 

uplatňoval řadu námitek od porušení důkazního břemene a zásady přiměřenosti, přes 

chybné nalepení pečeti, vhodnost používání dotčeného typu pečetí, nezvážení 

alternativních scénářů, které mohly vést k porušení pečeti, po neupřesnění v čem 

spočívalo jednání podniku, které mělo vést k porušení pečeti. Vyšetřovaný podnik dále 

argumentoval, že pečeť byla poškozena zaměstnancem úklidové společnosti, který 

přetřel spornou pečeť hadrem nasáklým běžným čisticím prostředkem, a to způsobilo 

její poškození. Podnik konstatoval, že uvedenému nemohl žádným způsobem zabránit, a 

proto není za porušení odpovědný. 

Tribunál v dané věci zdůraznil, že Komise může uložit pokuty, pokud byly 

pečeti porušeny úmyslně nebo z nedbalosti, přičemž Komise nemusí prokazovat, že 

do zapečetěné místnosti bylo skutečně vstoupeno.
608

 Tribunál v daném případě dále 

potvrdil názor Komise, že vyšetřovaný podnik je odpovědný za přijetí nezbytných 

preventivních opatření k informování svých zaměstnanců a třetích osob, které mohou 

mít přístup k zapečetěným prostorám, o umístění sporné pečeti za účelem zabránění 

jakémukoli jejímu porušení.
609

 Proto podle Tribunálu nebylo relevantní zabývat se 

argumentem, že pečeť byla poškozena třetí osobou, jelikož podnik má povinnost 

přijmout veškerá opatření k zabránění jakékoli manipulace s pečetí. Podle Tribunálu tak 

došlo v daném případě minimálně k nedbalostnímu porušení pečeti.
610

 SDEU následně 

rozsudek Tribunálu potvrdil v plném rozsahu. Z obou rozsudků unijních soudů zároveň 

                                                 

606
 Pečeť byla podle protokolu Komise posunuta, bylo zjištěno, že byla odlepena, po otevření dveří se 

nepřetrhla, a na podkladu byl viditelné stopy lepidla s nápisem „Porušena“, který zůstává na podkladu 

po odlepení pečeti. 

607
 0,14 % jeho ročního obratu vyšetřovaného podniku. 

608
 Rozsudek Tribunálu ve věci E.ON Energie, bod 256. 

609
 Tamtéž, bod 216 a 260. 

610
 Tamtéž, bod 261. 
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vyplývá, že porušení pečeti podnikem představuje zvlášť závažné procesní provinění 

podniku. 

4.3.6 Žádosti o podání vysvětlení k obchodním záznamům 

Inspektoři soutěžních úřadů jsou oprávněni v rámci kontroly obchodních prostor 

požadovat od zástupců podniku nebo jeho zaměstnanců vysvětlení skutečností nebo 

dokumentů týkajících se předmětu kontroly. Jedním z cílů této pravomoci by mělo být 

usnadnit průběh šetření. Inspektoři se tak typicky budou ptát na informace, které jim 

lépe pomohou pochopit a seznámit se se strukturou vyšetřovaného podniku či jeho 

obchodními aktivitami. Otázky inspektorů také mohou směřovat na vysvětlení obsahu 

určitých dokumentů (např. používaných zkratek v dokumentech, apod.). Podnik má 

povinnost při podávání vysvětlení prostřednictvím svých zaměstnanců aktivně 

spolupracovat a poskytnout dostatečnou míru součinnosti. Z tohoto důvodu by měl 

podnik zajistit, aby byli inspektorům k dispozici dostatečně kvalifikovaní zaměstnanci, 

kteří jim poskytnou vysvětlení v případě potřeby. 

Komise je dále explicitně zmocněna odpovědi zaznamenávat
611

 a to v jakékoli 

formě.
612

 Po skončení šetření je Komise povinna podniku předat kopie každého 

záznamu s příslušnými odpověďmi.
613

 Pokud inspektoři požádali o vysvětlení 

zaměstnance podniku, který nebyl ze strany podniku oprávněn podávat vysvětlení, 

stanoví Komise lhůtu, během které může podnik předat Komisi opravu, změnu nebo 

dodatek k vysvětlením tohoto zaměstnance.
614

 

Za poskytnutí nesprávné nebo zavádějící odpovědi ze strany zaměstnance, 

neposkytnutí vysvětlení nebo odmítnutí poskytnout úplnou odpověď, neopravení 

nesprávné, neúplné nebo zavádějící odpovědi ve stanovené lhůtě, může být podniku 

uložena sankce. 

Při požadování vysvětlení platí zákaz sebeobviňování, proto žádný zaměstnanec 

podniku není povinen odpovídat na otázky, které by mohly vystavit trestnímu stíhání 

                                                 

611
 Čl. 20 odst. 2 písm. e) Nařízení 1/2003. 

612
 Čl. 4 odst. 1 Nařízení 773/2004. 

613
 Tamtéž, čl. 4 odst. 2. 

614
 Tamtéž, čl. 4 odst. 3. 
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jeho či jemu blízké osoby (například tak, že by v důsledku formulace otázky v odpovědi 

přiznal, že se podílel na protisoutěžním jednání). Analogicky by bylo možné použít 

judikaturu unijních soudů, jak byla popsána v kapitole 3.1.3.1, a konstatovat, že i 

inspektoři jsou omezeni v tom, že se nemohou ptát na dotazy, které by mohly vést 

k uznání protiprávního jednání ze strany vyšetřovaného podniku. Podle mého názoru 

proto nejsou inspektoři například oprávnění při zkoumání účetních dokumentů podniků 

po zaměstnancích požadovat vysvětlení toho, jaký způsob výpočtu marže považují 

za vhodný a zda byl v daných případech aplikován. Zároveň pokud se inspektoři přímo 

zeptají zaměstnance, zda se podnik účastnil na jakémkoli protisoutěžním jednání, jaký 

byl účel daného jednání nebo jaký byl vztah mezi určitou cenovou dohodou a 

uskutečněným setkáním, je možné odpověď odmítnout, aniž by mohla být dotčenému 

podniku uložena pokuta za neposkytnutí řádné součinnosti. Čistě faktické otázky 

týkající se například existence nebo umístění určitých dokumentů či otázky, zda se 

zaměstnanec účastnil určité schůzky, které nevedou k prokázání protiprávního jednání, 

by však měly být zodpovězeny.  

Je třeba mít na paměti, že ani ÚOHS ani Komise, nemůžou podnik ani jeho 

zaměstnance donutit, aby jim odpovědi na kladené dotazy poskytl. V případě odmítnutí 

odpovědi, však může být podniku uložena sankce.
615

 

4.3.7 Doba trvání šetření a závěrečný protokol o kontrole 

Kontrola obchodních prostor podniku bude s ohledem na rozsah šetření a 

velikost podniku trvat obvykle 1 až 3 dny. S ohledem na princip proporcionality by 

měla kontrola trvat po co nejkratší možnou dobu a neměla by výrazně narušit běžnou 

činnost podniku a jeho obchodní aktivity. 

Probíhá-li kontrola déle než jeden den, inspektoři buď shromáždí všechny 

doposud neprověřené dokumenty v jedné místnosti, kterou přes noc zapečetí, nebo 

zapečetí všechny místnosti, kde se doposud nacházejí neprověřené obchodní záznamy.  

V situacích prověřování elektronických souborů může Komise dané soubory 

zkopírovat, zapečetit a převést do svých kanceláří v Bruselu. Komise pak daná média 

                                                 

615
 Podle § 22c odst. 1, dle čl. 23 odst. 1 písm. d) Nařízení 1/2003. 
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zkoumá za přítomnosti vyšetřovaného podniku. Obdobný postup si lze představit i 

u ÚOHS. 

O průběhu kontroly obchodních prostor bude sepsán protokol, v rámci kterého 

budou zaznamenány všechny rozhodné skutečnosti, které se udály v jejím průběhu, 

především všechny kroky inspektorů a vyšetřovaného podniku. Protokol bude 

obsahovat zejména místo, čas a označení úkonů provedených v rámci kontroly, údaje 

umožňující identifikaci přítomných osob, vylíčení průběhu kontroly, označení 

soutěžního úřadu a jména, příjmení a funkce nebo služební čísla inspektorů soutěžních 

úřadů a doprovázejících osob.
616

 Nejdůležitější částí protokolu bude seznam 

dokumentů, které inspektoři zkopírovali, a případná vysvětlení k dokumentům a 

skutečnostem podaných zaměstnanci podniku. V protokolu budou dále zaznamenána 

případná provinění podniku, kterých se dopustil v průběhu šetření. Protokol bude 

rovněž obsahovat jakékoli námitky, které bude podnik k provedenému místnímu šetření 

mít. Na závěr inspektoři protokol podepíší a vyzvou zástupce podniku, aby protokol 

zkontrolovali a svým podpisem potvrdili skutečnosti uvedené v protokolu. Odepření 

podpisu, důvody odepření, stejně jako námitky proti obsahu protokolu budou 

v protokolu zaznamenány.
617

 

4.4 Dotazování 

Vzhledem ke skutečnosti, že ÚOHS nedisponuje výslovnou pravomocí 

dotazování na základě dobrovolného souhlasu dotazované osoby, bude tato kapitola 

věnována výhradně postupu Komise. 

Komise v praxi
618

 rozlišuje mezi formálními
619

 a neformálními
620

 schůzkami se 

stranami šetření a třetími osobami. Tyto schůzky mohou být uspořádány se stranami, 

proti nimž je vedeno řízení o porušení soutěžního práva, osobami, které podaly podnět 

k zahájení řízení, nebo jinými třetími osobami. 

                                                 

616
 Obdobně viz § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.  

617
 Obdobně viz § 18 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

618
 Oznámení Komise o osvědčených postupech pro vedení řízení týkajících se článků 101 a 102 SFEU, 

2011/C 308/06. 

619
 Body 46 až 49 Oznámení 2011/C 308/06. 

620
 Body 42 až 45 Oznámení 2011/C 308/06. 
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Formální schůzky jsou pořádány na základě pravomoci dotazování podle 

Nařízení 1/2003, tudíž se na ně uplatní omezení vyplývající z Nařízení 1/2003 a 

Nařízení 773/2004. Komise proto v případě formálních dotazování dotazované osobě 

sděluje právní základ dotazování, jeho dobrovolnou povahu a právo dotazované osoby 

poradit se s právníkem. Dotazovaná osoba je dále informována o účelu dotazování a 

úmyslu Komise pořídit z dotazování záznam. V praxi je dotazované osobě poskytnut 

dokument, v němž je vysvětlen příslušný postup a který dotazovaná osoba podepíše.
621

 

Po provedení dotazování Komise poskytne dotazované osobě kopii záznamu za účelem 

jeho schválení nebo případného doplnění.  

Komise ve svém oznámení uvádí, že postup formálního dotazování se použije 

pouze tehdy, pokud je mezi dotazovanou osobou a Komisí výslovně dohodnuto, že 

rozhovor bude zaznamenán jako oficiální dotazování podle Nařízení 1/2003.
622

 Tento 

názor Komise byl podroben přezkumu unijních soudů v případu Intel
623

, ke kterému se 

dále v rámci této kapitoly dostanu.  

Komise může uspořádat i neformální schůzky, ať už se jedná o schůzky 

k projednání současného stavu řízení
624

 se stranami řízení nebo o trojstranné schůzky
625

 

mezi Komisí, stranami, se kterými je vedeno řízení a stěžovateli. Pro neformální 

schůzky a jednání zásadně neplatí pravidla stanovená Nařízením 1/2003 a Nařízením 

773/2004 pro pravomoc dotazování. Z daných schůzek proto není nezbytně nutné 

vyhotovovat záznamy.  

Otázka, která byla řešena v již zmíněném případu Intel, spočívá v tom, kdy se 

jedná o formální schůzky ve smyslu článku 19 Nařízení 1/2003 a kdy o neformální 

schůzky, respektive zda je Komise povinna z každé svojí schůzky pořizovat záznam. 

Na tomto místě se sluší nejprve připomenout, že z Nařízení 1/2003 jednoznačně 

vyplývá, že pokud Komise shromažďuje na schůzkách informace týkajících se 

předmětu šetření, jedná se o schůzku v režimu Nařízení 1/2003, jinými slovy využívá 

                                                 

621
 Bod 48 Oznámení 2011/C 308/06. 

622
 Bod 49 Oznámení 2011/C 308/06, obdobně kapitola 8 odst. 2 bod 9 Antitrust Manual of Procedures. 

623
 Rozsudek Tribunálu ze dne 12. června 2014 ve věci T-286/09 Intel Corp. proti Komisi, 

ECLI:EU:T:2014:547 a rozsudek SDEU ze dne 6. září 2017 ve věci C-413/14 P Intel Corp. proti Komisi, 

ECLI:EU:C:2017:632.  

624
 Body 60 až 66 Oznámení 2011/C 308/06. 

625
 Body 67 až 69 Oznámení 2011/C 308/06. 
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svoji pravomoc dotazování. Jakákoli schůzka s třetí osobou, která je uspořádána 

specificky s cílem shromáždit věcné informace, jež mají být následně použity při 

posouzení věci, proto musí být považována za využití pravomoci dotazování podle 

čl. 19 Nařízení 1/2003. Z uvedeného však v žádném případě nevyplývá, že by Komise 

nemohla uspořádat s třetími osobami neformální schůzky, jak předesílá ve svém 

oznámení. Pokud se komunikace mezi Komisí a třetími osobami netýká předmětu 

konkrétního šetření, může si Komise uspořádat neformální schůzku, na které nebude mít 

povinnost pořídit záznam dané komunikace, jelikož taková komunikace nebude 

podléhat požadavkům stanovených v Nařízení 1/2003 a Nařízení 773/2004. 

V případu Intel bylo nejprve Tribunálem a posléze SDEU posuzováno, zda tím, 

že schůzka mezi zaměstnancem třetí osoby, která měla informace o jednání společnosti 

Intel, a Komisí, která byla uspořádána jako neformální a nebyl z ní pořízen jakýkoli 

záznam, který by byl dán vyšetřované společnosti k dispozici, bylo porušeno právo 

vyšetřované společnosti na obhajobu. Z věcného hlediska byla schůzka spojena 

s předmětem probíhajícího šetření praktik vyšetřovaného podniku. Z interní zprávy, 

která byla k rozhovoru se zaměstnancem třetí osoby Komisí vytvořena, vyplývá, že se 

témata projednávaná během schůzky trvající přes 5 hodin týkala samé podstaty 

vyšetřovaných skutečností. Na schůzce mělo být rozebíráno, zda jsou slevy 

poskytované vyšetřovaným podnikem, zaměstnavatelem dotazované osoby, podmínkou 

výlučného odběru. 

Tribunál ve svém rozsudku dovodil, že Komise nebyla povinna organizovat 

schůzku s danou osobou jako formální dotazování ve smyslu 

článku 19 Nařízení 1/2003.
626

 Tribunál výslovně konstatoval, že „působnost čl. 19 

odst. 1 nařízení č. 1/2003, ve spojení s článkem 3 nařízení č. 773/2004, se nevztahuje na 

všechna dotazování týkající se předmětu vyšetřování Komise.“
627

 Zde si dovolím 

poznámku, že tento závěr Tribunálu je v přímém rozporu s Nařízením 1/2003. Tribunál 

tímto dovodil, že pokud se dotazování týká předmětu šetření, není nutné vždy 

postupovat podle Nařízení 1/2003, ale je možné, aby bylo dotazování provedeno 

neformálně. Tribunál tak fakticky vytvořil dvě kategorie dotazování týkající se 

předmětu šetření a šel nad rámec Nařízení 1/2003, kdy zavedl novou vyšetřovací 

                                                 

626
 Rozsudek Tribunálu ve věci Intel, bod 612. 

627
 Tamtéž, bod 614. 
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pravomoc v podobě neformálního dotazování osob ohledně skutečností týkajících se 

předmětu šetření. Tento závěr Tribunálu byl kritizován generálním advokátem
628

 i 

SDEU
629

.  

SDEU ve svém rozsudku dovodil, že dotazování, jež Komise provedla se 

zaměstnancem třetí osoby, mělo za cíl shromáždění informací týkajících se předmětu 

jejího šetření ve smyslu Nařízení č. 1/2003.
630

 SDEU dále výslovně konstatoval, že 

„ze samotného znění čl. 19 odst. 1 nařízení č. 1/2003 vyplývá, že se má použít na 

jakékoli dotazování, jehož účelem je shromažďování informací týkajících se předmětu 

šetření.“
631

 SDEU pak uzavřel, že ze znění Nařízení 1/2003 ani z cílů, které sleduje, 

nevyplývá, že by mělo být rozlišováno mezi dvěma typy dotazování, která se týkají 

předmětu šetření. Proto ani není důvod vyloučit některá dotazování, která se týkají 

předmětu šetření, z působnosti Nařízení 1/2003 a Nařízení 773/2004.
632

 V rozsudku 

SDEU uzavřel, že Tribunál nesprávně rozdělil dotazování týkající se předmětu šetření 

na dvě kategorie, neformální a formální podle článku 19 Nařízení 1/2003.
633

 SDEU dále 

dodal, že „Komise má na základě článku 19 nařízení č. 1/2003 povinnost pořídit 

záznam ve formě, jakou si zvolí, z každého dotazování, jež provádí za účelem 

shromáždění informací týkajících se předmětu jejího šetření.“
634

 

Na základě uvedených závěrů SDEU lze proto pouze zopakovat, že pokud se 

jedná o schůzku či rozhovor, ve kterém se Komise dotazuje na informace týkající se 

předmětu šetření, musí postupovat v režimu článku 19 Nařízení 1/2003 a článku 3 

Nařízení 773/2004, přičemž je povinna z takovéto schůzky vyhotovit záznam. Forma 

záznamu je přitom ponechána na volbě Komise. 

                                                 

628
 Stanovisko generálního advokáta Nilse Wahla přednesené dne 20. října 2016 ve věci C-413/14 P Intel 

Corp. proti Komisi, ECLI:EU:C:2016:788, body 230 až 242. 
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 Tamtéž, bod 83. 
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Zásadně proto neplatí, jak uvádí Komise ve svém oznámení, že dotazování podle 

článku 19 Nařízení 1/2003 bude použito v případech, kdy se na tom Komise dohodne 

s dotazovanou osobou.
635

 

Pokud jde o praktický průběh dotazování, rozhovoru se budou zpravidla účastnit 

nejméně dvě osoby, přičemž alespoň jeden musí být z logiky věci zástupcem Komise.
636

 

V případě, že je dotazování prováděno v prostorách podniku, je Komise povinna 

informovat národní soutěžní úřad, který může požádat, aby byl jeho zástupce také 

přítomen při dotazování.
637

 Dotazovaný bude na začátku rozhovoru poučen 

o dobrovolnosti rozhovoru, jeho právním základu a účelu, nutnosti pořídit záznam 

z rozhovoru, o možnosti provedení rozhovoru za účasti právního zástupce, a dále bude 

požádán o udělení souhlasu s dotazováním.
638

 Dotazovaný může kdykoliv během 

rozhovoru souhlas vzít zpět a rozhovor ukončit, nebo se může rozhodnout neodpovědět 

na položenou otázku, čímž však není vyloučeno další dotazování.
639

 Před začátkem 

rozhovoru bude dotazovaný požádán o podepsání dokumentu, který potvrzuje, že byl 

řádně poučen o všech náležitostech zejména těch vyžadovaných Nařízením 773/2004.
640

 

Rozhovor může být veden v jakémkoli jazyce členských států Evropské unie.
641

 

V případě, že bude dotazování prováděno formou osobního rozhovoru, bude obvykle 

prováděno v prostorách Komise, ale není vyloučeno, že bude probíhat i na jiných 

místech, typicky v prostorách podniku nebo prostorách národního soutěžního úřadu.
642

  

Odpovědi v rámci dotazování mohou být zachyceny písemně nebo elektronicky, 

na základě čehož bude následně vyhotoven záznam z dotazování. Komise rovněž může 

dotazovanému umožnit, aby po uskutečnění dotazování předložil písemnou verzí 

odpovědí na otázky.
643

 V případě, že mají být dotazovaným předloženy další 

dokumenty podporující jeho tvrzení, bude nezbytné, aby takovéto informace byly 

                                                 

635
 Bod 49 Oznámení 2011/C 308/06, obdobně kapitola 8 odst. 2 bod 6 Antitrust Manual of Procedures. 

636
 Kapitola 8 odst. 3.1 bod 10 Antitrust Manual of Procedures. 

637
 Kapitola 8 odst. 3.1 bod 11 Antitrust Manual of Procedures. 

638
 Kapitola 8 odst. 3.4 body 19 a 20 Antitrust Manual of Procedures. 

639
 Kapitola 8 odst. 3.2 bod 13 Antitrust Manual of Procedures. 

640
 Kapitola 8 odst. 3.4 bod 21 Antitrust Manual of Procedures. 

641
 Kapitola 8 odst. 3.2 bod 16 Antitrust Manual of Procedures. 

642
 Kapitola 8 odst. 3.3 bod 17 Antitrust Manual of Procedures. 

643
 Kapitola 8 odst. 3.6 bod 24 Antitrust Manual of Procedures. 
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vyžádány na základě žádosti o informace. Po vyhotovení záznamu je dotazovanému 

zaslán ke schválení či připomínkám a následně je záznam založen do příslušného 

spisu.
644

 Při nahlížení do spisu může Komise anonymizovat jméno dotazovaného 

za účelem jeho ochrany, například v situacích, kdy do spisu nahlíží zaměstnavatel, 

kterému není známo, že rozhovor poskytoval jeho zaměstnanec.
645

 Informace získané 

v rámci dotazování mohou být použity pouze pro účel, pro který byly získány
646

, 

z čehož vyplývá, že Komise není oprávněna využít získané informace v rámci jiného 

řízení, ledaže by dotazovaný svolil k takovému využití daných informací.
647

 

4.5 Dílčí závěr 

V rámci kapitoly bylo dovozeno, že základní podmínkou pro použití 

vyšetřovacích pravomocí soutěžními úřady je existence důvodného podezření 

na porušení soutěžního práva. Uvedené je nezbytnou podmínkou k tomu, aby nebylo 

šetření soutěžních úřadů označeno za svévolné. 

Pokud jde o problematické aspekty žádostí o informace, bylo na unijní úrovni 

v nedávné době diskutováno, zda má Komise možnost stanovit dotazovanému podniku 

formát, v jakém má dané informace poskytnout. V daném případu bylo generálním 

advokátem dovozeno, že v rámci aktivní spolupráce je možné po dotázaných podnicích 

požadovat, aby byly informace upraveny do příslušného formátu za předpokladu, že 

pro podnik nepředstavuje vyžadovaný formát větší břemeno než jiné případně 

použitelné formáty. Pokud jde ale o přeformátování již existujících dokumentů, které by 

mohla učinit sama Komise, je takový požadavek nepřiměřený. Za nepřiměřené je možné 

označit rovněž žádosti, kterými Komise požaduje po podnicích poskytnutí veřejně 

dostupných informací nebo informací, které jí již byly v rámci šetření podnikem 

poskytnuty. 

Z pohledu kontrol obchodních prostor je nezbytné si uvědomit, že soutěžní 

úřady mohou vstupovat do všech prostor, kde je fakticky vykonávána nebo může být 

vykonávána podnikatelská činnost podniku, a zároveň mohou prověřovat veškeré 

                                                 

644
 Kapitola 8 odst. 3.6 body 27 a 28 Antitrust Manual of Procedures. 

645
 Kapitola 8 odst. 3.7 bod 31 Antitrust Manual of Procedures. 

646
 Čl. 28 odst. 1 Nařízení 1/2003. 

647
 Kapitola 8 odst. 3.8 bod 35 Antitrust Manual of Procedures. 
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dokumenty, které se v daných prostorách nachází nebo jsou z něho přístupné. V této 

kapitole byl zdůrazněn důležitý rozdíl mezi zkoumáním a zabavováním kopií 

obchodních záznamů, v důsledku čehož byly určeny tři fáze při prověřování dokumentů, 

a to fáze zběžného zkoumání dokumentu, kdy soutěžní úřad může zběžně zkoumat 

jakýkoli dokument nacházející se v obchodních prostorách nebo je z nich přístupný za 

účelem zjištění, zda se jedná o obchodní záznam, fáze důkladného prověřování 

dokumentu, která může nastat, pokud je dokument obchodním záznamem a může spadat 

do předmětu šetření, a konečně fáze kopírování či opatření kopie dokumentu, která 

nastává v případě, že soutěžní úřad vyhodnotí, že dokument je nezbytný pro účely 

daného šetření.  

V praxi byla v nedávných rozsudcích SDEU řešena otázka náhodně nalezených 

dokumentů v rámci místního šetření. Z povahy věci může být při šetření náhodně 

nalezen dokument, který nasvědčuje jinému porušení soutěžního práva, než je 

vyšetřováno. Soutěžní úřad takový podklad může využít k zahájení dalšího šetření 

v dané věci. Daný dokument však musí být nalezen skutečně náhodně, nikoliv že bude 

cíleně vyhledáván nad stanovený předmět šetření. 

Problematickou otázkou je rovněž vytváření úplných kopií pevných disků nebo 

úložišť v rámci kontroly, kdy tyto kopie mohou být následně zkoumány v prostorách 

soutěžního úřadu za účasti dotčeného podniku. Jedná se o značně extenzivní nástroj a 

soutěžní úřad by podle mého názoru měl vždy zvážit, zda je jeho postup v daném 

případě přiměřený a nezbytný, jelikož z povahy věci nebude kopie disku obsahovat 

pouze dokumenty, které souvisí s předmětem šetření. Na druhou stranu při zkoumání 

zkopírovaných dat podléhá soutěžní úřad všem omezením, která se na něj vztahují. 

Nesmí tedy prověřovat dokumenty soukromé povahy nebo data, která spadají mimo 

předmět řízení. Postup Komise při vytváření a zabavování kopií disků počítačů a 

následného zkoumání v prostorách Komise byl předmětem přezkumu Tribunálu, který 

praxi aproboval, podle mého názoru však s nedostatečným odůvodněním. Tribunál je 

toho názoru, že při odnesení kopie disku počítače nejde o zabavení kopie dokumentu, 

neboť kopie disku není součástí vyšetřovacího spisu. Komise tak nemusí předem 

zkoumat, co je obsahem zkopírovaného disku, ale může to provést až ve svých 

prostorách za účasti zástupců vyšetřovaného podniku. Domnívám se, že před 

vytvořením kopie disku by mělo existovat důvodné podezření, že se na disku budou 
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nacházet data, která souvisí s předmětem šetření. Takovou podmínku však Tribunál 

nestanovil ani ji nezkoumal a je otázkou, jak se k dané věci postaví SDEU. České soudy 

prozatím otázku vytváření integrálních kopií neřešily. 
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5. Sankce za porušení povinností vyšetřovaných subjektů 

Unijní i česká právní úprava ukládá vyšetřovaným subjektům řadu povinností. 

V případě žádostí o informace je primárně vyžadováno, aby dotázané subjekty poskytly 

správné, úplné a pravdivé, tedy nikoliv zavádějící, podklady a informace. V případě 

kontroly obchodních prostor je nezbytné, aby vyšetřované podniky umožnily vstup 

do svých prostor, tedy podrobily se kontrole, a poskytovaly soutěžním úřadům 

dostatečnou součinnost v rámci kontroly. Z uvedeného vyplývá, že vyšetřované podniky 

nesmí průběh kontroly narušovat nebo mařit její účel, což dopadá i na případné porušení 

pečetí, které by byly při kontrole použity. 

V případě porušení povinností vyšetřovanými subjekty dává unijní i česká 

právní úprava možnost uložit za dané jednání sankci, v některých případech i 

opakovaně, za účelem donucení vyšetřovaného subjektu poskytnout v rámci šetření 

součinnost. Maximální výše sankcí stanovených v unijní i české úpravě je pro dotčený 

podnik velmi citelná a má dostatečný odrazující účinek. 

Při ukládání sankcí je soutěžní úřad povinen vycházet ze zásady proporcionality. 

Princip proporcionality se v praxi uplatní nejen při rozhodování, zda sankci v daném 

případě uložit, ale i při stanovení konkrétní výše případné pokuty nebo penále. Při 

určování výše pokuty je pak soutěžní úřad povinen posuzovat protiprávní jednání ve 

všech souvislostech, zejména by měl přihlédnout k jeho závažnosti. Závažnost daného 

jednání je přitom z povahy věci závislá na řadě okolností, přičemž posouzení těchto 

okolností spadá do úvahy soutěžního úřadu.
648

 V případě sankce za porušení povinností 

vyšetřovaných subjektů v rámci šetření by měly soutěžní úřady přihlédnout k závažnosti 

a důsledkům konkrétního protiprávního jednání, k velikosti subjektu, jemuž je sankce 

ukládána, povaze jeho činnosti a konečně musí zohlednit skutečnost, aby sankce měla 

dostatečný odrazující účinek.
649

 

                                                 

648
 Např. rozsudek SDEU ze dne 10. května 2007 ve věci C-328/05 P SGL Carbon AG proti Komisi, 

ECLI:EU:C:2007:277, bod 43. 

649
 Např. rozsudek SDEU ze dne 7. června 1983 ve věci C-100/80 SA Musique Diffusion française a další 

proti Komisi, ECLI:EU:C:1983:158, bod 108, nebo rozsudek Tribunálu ze dne 26. listopadu 2014 ve věci 

T-272/12 Energetický a průmyslový holding a.s. a EP Investment Advisors s.r.o. proti Komisi, 

ECLI:EU:T:2014:995, bod 107. 
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Následující kapitoly budou věnovány zaprvé unijní i české právní úpravě sankcí 

za porušení povinností během vyšetřování soutěžních úřadů a zadruhé praxi při ukládání 

sankcí soutěžními úřady. 

5.1 Sankce v souvislosti s žádostmi o informace 

Nařízení 1/2003 dává Komisi možnost rozhodnutím uložit podnikům pokutu, 

pokud úmyslně nebo z nedbalosti poskytnou nesprávné nebo zavádějící informace 

na prostou žádost o informace, ať už je prošetřován žádostí konkrétní případ nebo je 

žádost zaslána v rámci sektorového šetření.
650

 S ohledem na dobrovolnou povahu prosté 

žádosti je z dotčeného ustanovení zřejmé, že podnik nemůže být pokutou sankcionován 

za neposkytnutí informací, nicméně jakmile se rozhodne informace na prostou žádost 

poskytnout, nesmí poskytnout nesprávné nebo zavádějící informace. Nařízení 1/2003 

dále stanoví možnost udělit pokutu za poskytnutí odpovědi na žádost o informace 

ve formě rozhodnutí, která obsahuje nesprávné, neúplné nebo zavádějící informace. 

Pokuta může být rovněž udělena v případech, kdy nejsou požadované informace 

poskytnuty ve lhůtě stanovené rozhodnutím.
651

 Za uvedená porušení je Komise 

oprávněna uložit podniku nebo sdružení podniků pokutu do výše 1 % celkového obratu 

za předchozí kalendářní rok. Nařízení 1/2003 zároveň počítá s tím, že Komise může 

současně udělit podnikům nebo sdružením podniků penále do výše 5 % průměrného 

denního obratu za předchozí hospodářský rok za každý den prodlení ode dne 

stanoveného v rozhodnutí, aby je přinutila předložit úplné a správné informace 

na žádost ve formě rozhodnutí.
652

 

Česká právní úprava dává možnost v souvislosti s nesplněním povinnosti 

poskytnout informace na žádost ÚOHS uložit pořádkovou pokutu
653

 nebo pokutu 

za přestupek spočívající v neposkytnutí úplných, správných nebo pravdivých 

informací
654

.  

                                                 

650
 Čl. 23 odst. 1 písm. a) Nařízení 1/2003. 

651
 Čl. 23 odst. 1 písm. b) Nařízení 1/2003. 

652
 Čl. 24 odst. 1 písm. d) Nařízení 1/2003. 

653
 § 22c ZOHS. 

654
 § 22 odst. 1 písm. g), § 22a odst. 1 písm. g) a § 22aa odst. 1 písm. d) ZOHS. 
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Pořádkovou pokutu může ÚOHS udělit za porušení povinnosti poskytnout 

ÚOHS na jeho žádost ve stanovené lhůtě obchodní záznamy. V praxi proto přistoupí 

ÚOHS k udělení pokuty v případech, kdy adresát žádosti o informace neposkytne 

ve stanovené lhůtě požadované podklady a informace. ÚOHS je oprávněn uložit 

pořádkovou pokutu až do výše 100.000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého 

podnikem za poslední ukončené účetní období.
655

 Pořádkovou pokutu může ÚOHS 

udělit i opakovaně s omezením, že celková výše opakovaně ukládaných pokut nesmí 

přesáhnout 1.000.000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem 

za poslední ukončené účetní období.
656

 Do jisté míry je tedy pořádková pokuta obdobou 

penále podle Nařízení 1/2003, jelikož jejím nepochybným účelem je donutit adresáta 

žádosti k poskytnutí podkladů a informací na žádost ÚOHS. 

Jak bylo výše naznačeno, ZOHS definuje přestupky v souvislosti s žádostmi 

o informace obdobně jako Nařízení 1/2003. Za poskytnutí neúplných, nesprávných nebo 

nepravdivých informací je ÚOHS oprávněn uložit fyzické osobě, soutěžiteli, nebo 

orgánu veřejné správy pokutu do 300.000 Kč
657

, a právnické osobě a podnikající 

fyzické osobě pokutu do 300.000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého danou 

osobou za poslední ukončené účetní období.
658

  

Vztah mezi pořádkovou pokutou a pokutou za přestupek není v ZOHS výslovně 

řešen, nicméně jazykovým a systematickým výkladem lze dospět k tomu, že pořádková 

pokuta by měla být ukládána v případech, kdy adresát odmítá poskytnout jakékoli 

informace, pokutu za přestupek bude možné uložit v případě, kdy sice adresát poskytne 

informace, ale budou neúplné, nesprávné nebo nepravdivé. K pořádkové pokutě může 

ÚOHS navíc přistoupit v situaci, kdy adresát žádosti není soutěžitelem ve smyslu ZOHS 

ani orgánem veřejné správy. 

5.2 Sankce v souvislosti s kontrolou obchodních prostor 

V souvislosti s kontrolou obchodních prostor upravuje Nařízení 1/2003 několik 

jednání, za které může Komise udělit sankci v podobě pokuty nebo penále. V prvé řadě 

                                                 

655
 § 22c odst. 1 ZOHS. 

656
 § 22c odst. 2 ZOHS. 

657
 § 22 odst. 2 a § 22aa odst. 2 ZOHS. 

658
 § 22a odst. 2 ZOHS. 
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může Komise udělit podniku pokutu za odmítnutí podřídit se kontrole prováděné 

na základě rozhodnutí.
659

 Za odmítnutí podrobit se kontrole může Komise udělit i 

opakující se penále do výše 5 % průměrného denního obratu za předchozí hospodářský 

rok za každý den prodlení ode dne stanoveného v rozhodnutí za účelem donucení 

podniku k tomu, aby se kontrole podrobil.
660

 V praxi však Komise spíše využije pomoci 

národního soutěžního úřadu nebo donucovacích orgánů ke zjednání přístupu do prostor 

dotčeného podniku
661

, než aby podniku ukládala penále, jelikož prodlením 

s provedením kontroly mohou být hledané obchodní záznamy podnikem zničeny, čímž 

bude zmařen účel kontroly. Na tomto místě je vhodné upozornit, že odmítnutí podrobit 

se kontrole představuje přitěžující okolnost při výpočtu pokuty
662

 za soutěžněprávní 

delikt. 

Dále může Komise udělit pokutu za předložení obchodních záznamů 

při kontrole v neúplné formě
663

, za neposkytnutí či odmítnutí poskytnout odpovědi 

na dotazy Komise k obchodním záznamům nebo za poskytnutí nesprávných nebo 

zavádějících odpovědí, případně za neopravení nesprávné, neúplné nebo zavádějící 

odpovědi ve lhůtě stanovené Komisí
664

. Komise je rovněž oprávněna udělit pokutu 

za porušení pečeti.
665

 Výše pokuty je stanovena stejně jako u případů porušení 

povinností v souvislosti s žádostmi o informace, a to konkrétně do výše 1 % celkového 

obratu podniku nebo sdružení podniků za předchozí hospodářský rok.
666

 

Před unijními soudy byl v nedávné době řešen případ Energetického a 

průmyslového holdingu
667

, kdy se dotčený podnik odmítl podrobit kontrole s tím, že 

v průběhu kontroly odblokoval účet elektronické pošty a přesměroval příchozí 

                                                 

659
 Čl. 23 odst. 1 písm. c) Nařízení 1/2003. 

660
 Čl. 24 odst. 1 písm. e) Nařízení 1/2003. 

661
 Čl. 20 odst. 6 Nařízení 1/2003. 

662
 Bod 28, druhá odrážka Pokynů pro výpočet pokut uložených podle čl. 23 odst. 2 písm. a) Nařízení č. 

1/2003 2006/C 210/02: „Komise může zvýšit základní částku pokuty, jestliže zjistí existenci přitěžujících 

okolností, například: […] jestliže podnik odmítá spolupracovat nebo brání provádění šetření.“ 

663
 Čl. 23 odst. 1 písm. c) Nařízení 1/2003. 

664
 Čl. 23 odst. 1 písm. d) Nařízení 1/2003. 

665
 Čl. 23 odst. 1 písm. e) Nařízení 1/2003. 

666
 Čl. 23 odst. 1 Nařízení 1/2003. 

667
 Rozsudek Tribunálu ze dne 26. listopadu 2014 ve věci T‑272/12 Energetický a průmyslový holding 

a.s. a EP Investment Advisors s.r.o. proti Komisi, ECLI:EU:T:2014:995. 
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e-mailové zprávy. Za uvedené jednání mu Komise udělila pokutu ve výši 

2.500.000 EUR, což představovalo 0,25 % jeho ročního obratu za rok 2010. Dotčený 

podnik napadl rozhodnutí Komise o udělení pokuty a mimo jiné rozporoval výši 

udělené pokuty. Tribunál v dané věci nepovažoval vzhledem k okolnostem a závažnosti 

daného jednání uloženou pokutu za nepřiměřeně vysokou. K závažnosti daného jednání 

a odrazujícímu účinku uložené pokuty Tribunál poznamenal, že „odrazující účinek má 

o to větší význam v případě elektronických souborů, neboť tyto mohou být vzhledem 

ke své zvláštní povaze lehčeji a rychleji zmanipulovány než spisy v papírové podobě“ a 

„snadnost manipulace s nimi způsobuje z hlediska účinnosti kontroly zvláštní 

těžkosti.“
668

 Nedodržení pokynů Komise v podobě zablokování e-mailových účtů a 

jejich zpřístupnění pouze Komisi posoudil Tribunál shodně jako Komise, a to jako 

závažné porušení procesních povinností podniku.
669

 

Další pokutu, tentokrát za porušení pečeti, přezkoumávaly unijní soudy 

v případu E.ON Energie.
670

 Komise v daném případě udělila dotčenému podniku 

za nedbalostní jednání, které vedlo k porušení pečeti, pokutu ve výši 38.000.000 EUR, 

což představovalo 0,14 % jeho ročního obratu. Dotčený podnik rozporoval opět výši 

pokuty a namítal její nepřiměřenost. Tribunál i následně SDEU však dovodili, že pokuta 

nebyla nepřiměřená vzhledem k povaze porušení povinnosti, jelikož porušení pečeti 

představuje zvlášť závažné porušení procesních povinností, a s ohledem na nutnost 

zajistit dostatečně odrazující účinek pokuty, aby porušení pečeti umístěné Komisí 

v rámci kontrol nemohlo být pro podnik výhodné. 

ZOHS počítá s možností udělit pokutu za přestupky v podobě neposkytnutí 

součinnosti v rámci kontroly obchodních prostor
671

, za porušení povinnosti kontrolu 

strpět
672

, nebo za porušení pečeti
673

. Za uvedené přestupky je ÚOHS oprávněn uložit 

                                                 

668
 Tamtéž, bod 108. 

669
 Tamtéž. 

670
 Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2010 ve věci T-141/08 E.ON Energie AG proti Komisi, 

ECLI:EU:T:2010:516.; a rozsudek SDEU ze dne 22. listopadu 2012 ve věci C-89/11 P E.ON Energie AG 

proti Komisi, ECLI:EU:C:2012:738. 

671
 § 22 odst. 1 písm. h), § 22a odst. 1 písm. h), § 22aa odst. 1 písm. e) ZOHS. 

672
 § 22 odst. 1 písm. i), § 22a odst. 1 písm. i), § 22aa odst. 1 písm. e) ZOHS. 

673
 § 22 odst. 1 písm. a), § 22a odst. 1 písm. a), § 22aa odst. 1 písm. a) ZOHS. 
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fyzické osobě, soutěžiteli, nebo orgánu veřejné správy pokutu do 300.000 Kč
674

, a 

právnické osobě a podnikající fyzické osobě pokutu do 300.000 Kč nebo 1 % z čistého 

obratu dosaženého danou osobou za poslední ukončené účetní období.
675

 

ÚOHS v roce 2003 uložil pokutu společnosti DELTA PEKÁRNY a.s. ve výši 

300.000 Kč za nezpřístupnění e-mailových zpráv, respektive počítače vedoucího 

pracovníka dotčené společnosti, a za svévolné odnětí již zabavených kopií dokumentů 

inspektorům ÚOHS.
676

 Detailní popis této kauzy, která vykrystalizovala ve stěžejní 

otázku, zda je s ohledem na základní práva vyšetřovaného podniku nutné, aby měl 

ÚOHS předběžné povolení soudu pro provedení šetření, byl podán v kapitolách výše a 

zároveň se této kauze budu věnovat v následující kapitole u možností obrany proti 

vyšetřovacím pravomocem. Zde bych však chtěl vyzdvihnout posouzení výše uložené 

pokuty KS v Brně.
677

 Ten nejprve uvedl, že uložená pokuta musí působit natolik silně, 

aby od podobného jednání odradila i jiné podniky, u kterých bude ÚOHS provádět 

kontrolu obchodních prostor, a zároveň musí být postih dostatečně znatelný 

v majetkové sféře podniku, aby v něm byla obsažena i represivní funkce sankce. KS 

v Brně pak ke konkrétnímu případu konstatoval, že i když byla pokuta uložena 

v maximální možné výši, není zjevně nepřiměřenou, neboť jednání podniku přímo 

atakovalo vyšetřovací oprávnění ÚOHS a zahrnovalo i „přetahování se“ o dokumenty.  

V roce 2015 ÚOHS uložil pokutu společnosti CZECH FROST s.r.o. ve výši 

1.105.000 Kč za neumožnění nahlédnutí do obchodních záznamů uložených v počítači 

jednatele společnosti.
678

 Dotčený případ byl řešen před KS v Brně, kde však nebyla 

namítána nepřiměřenost uložené pokuty, ale pouze to, že ÚOHS překročil své 

pravomoci a neměl možnost nahlížet do počítače jednatele společnosti. KS v Brně 

k uvedenému poznamenal, že ÚOHS má možnost zkoumat, zda jsou podklady 

                                                 

674
 § 22 odst. 2 a § 22aa odst. 2 ZOHS. 

675
 § 22a odst. 2 ZOHS. 

676
 Rozhodnutí ÚOHS ze dne ze dne 30. prosince 2003 č. j. S 233 A/03-7786/03-ORP, a rozhodnutí 

předsedy ÚOHS ze dne 4. března 2005, č. j. R 3/2004, která byla zrušena rozsudkem KS v Brně dne 

24. srpna 2006 č. j. 31 Ca 39/2005 – 70 a vrácena k dalšímu šetření. Znovu bylo vydáno rozhodnutí 

ÚOHS ze dne 27. června 2006 č. j. S233C/03-11688/2006/620 a rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 

8. listopadu 2006, č. j. R 79/2006/01-19805/2006/300. 

677
 Rozsudek KS v Brně ze dne 27. září 2007, č. j. 62 Ca 1/2007 – 153. 

678
 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 28. května 2015, č. j. ÚOHS-V45/2015/PP-11559/2015/852/TKn a 

rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 18. září 2015, č. j. ÚOHS-R179/2015/HS-28754/2015/310/JZm. 
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nacházející se v podniku obchodními záznamy, což mu v daném případě nebylo 

umožněno z důvodu nesoučinnosti dané společnosti, za což jí mohla být a byla udělena 

sankce.
679

  

5.3 Další sankce 

ZOHS dává dále možnost uložit sankci také v souvislosti s šetřením jiných než 

obchodních prostor. ÚOHS může udělit pokutu podniku i v případech, kdy není 

vlastníkem nebo uživatelem dotčených prostor, ve kterých se mají obchodní záznamy 

podniku nacházet, poskytnuta dostatečná součinnost nebo je porušena povinnost dané 

šetření strpět. Zde je otázkou, zda je správné, aby obstruktivní jednání uživatele nebo 

vlastníka jiných prostor, kde se mají nacházet obchodní záznamy podniku, bylo 

přičitatelné podniku a mohla mu být uložena znatelná pokuta. Podnik totiž nemůže 

reálně ovlivnit a přikázat daným osobám, aby ÚOHS poskytly součinnost nebo strpěly 

šetření ve svých bytech, domech nebo na svých pozemcích. Zároveň je možné 

pochybovat, jaký účinek bude mít na jednání osoby, jejíž prostory jsou prověřovány, 

případná pokuta uložená podniku. V praxi však ještě nenastalo, že by ÚOHS prováděl 

šetření jiných než obchodních prostor, proto tato otázka nebyla dosud řešena. 

Domnívám se, že by uložení pokuty v daných případech nebylo možné. 

Jak již bylo výše naznačeno v kapitole 2.4.2 ÚOHS má dále možnost 

v případech, kdy si v rámci vyšetřování vyžádá vysvětlení, uložit pořádkovou pokutu 

osobě, která jej bezdůvodně odepře podat, a to až do výše 5.000 Kč.
680

  

  

                                                 

679
 Rozsudek KS v Brně ze dne 21. června 2017, č. j. 31 Af 55/2015 – 46. 

680
 § 137 odst. 2 správního řádu. 
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6. Možnosti obrany vyšetřovaných subjektů proti postupu 

soutěžních úřadů 

Aplikací vyšetřovacích pravomocí při vyšetřování soutěžněprávních deliktů je 

bezpochyby zasahováno do práv vyšetřovaných subjektů, jak již bylo dovozeno 

v předchozích kapitolách. K tomu, aby nedocházelo k nepřiměřeným či dokonce 

nezákonným zásahům do práv vyšetřovaných podniků, je nutné, aby právní řád zajistil 

možnost účinné obrany proti postupu soutěžních úřadů. V následující kapitole se 

zaměřím na možnosti obrany, které jsou dány vyšetřovaným podnikům proti 

vyšetřovacím pravomocem Komise a ÚOHS. 

Úvodem je vhodné opětovně zdůraznit, že Komise je oprávněna závazně požádat 

podnik o poskytnutí informací nebo nařídit provedení kontroly pod hrozbou sankce 

pro podnik jen na základě samostatného rozhodnutí, které je poté oprávněn přezkoumat 

SDEU. Oproti tomu situace v českém právu je složitější v tom, že ÚOHS může žádat 

informace a provádět kontrolu na základě dopisu nebo zmocnění, přičemž pokud tyto 

úkony provádí v rámci zahájeného správního řízení, jedná se o pouhý procesní úkon. 

To může v kontextu právní úpravy v podobě SŘS
681

 a judikatury českých správních 

soudů
682

, ve které je opakovaně dovozováno, že zásahová žaloba je subsidiární k žalobě 

proti rozhodnutí ve věci samé, budit praktické otázky ohledně možnosti okamžitého a 

účinného přezkumu aplikace vyšetřovacích pravomocí, jinými slovy jakým způsobem 

se bránit proti případnému nezákonnému postupu ÚOHS v rámci zahájeného správního 

řízení. Možnosti přezkumu postupu ÚOHS byly řešeny v rámci již výše rozebírané 

kauzy ve věci DELTA PEKÁRNY, což vedlo k novele ZOHS
683

, která doplnila ZOHS 

o možnost podat proti kontrole ÚOHS v obchodních prostorách žalobu.
684

 

                                                 

681
 § 85 SŘS. 

682
 Například usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 16. listopadu 2010, č. j. 7 Aps 3/2008 – 98, body 

19 až 21. 

683
 Zákon č. 293/2016 Sb., kterým došlo k dílčí novele ZOHS. 

684
 § 21f odst. 7 ZOHS. 
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6.1 Vyšetřování Komise 

Komise má dvě formy, kterými může žádat o informace a provádět kontrolu 

v obchodních prostorách, a to formu zmocnění a formu rozhodnutí. Jak bylo již výše 

uvedeno, pokud Komise žádá poskytnutí informací nebo provádí kontrolu na základě 

prosté žádosti, respektive zmocnění, může podnik takovýto úkon odmítnout, aniž by mu 

za to hrozilo udělení sankce.
685

 Účinnou obranou podniku je proto pouhé odmítnutí 

prosté žádosti nebo kontroly na základě zmocnění. Uvedený závěr platí i v případě 

využití pravomoci dotazování kvůli jeho dobrovolné povaze.
686

 

Nařízení 1/2003 výslovně stanoví, že rozhodnutí, kterým Komise žádá 

poskytnutí informací nebo nařizuje provedení kontroly pod hrozbou sankcí, musí 

obsahovat právo na přezkoumání rozhodnutí SDEU.
687

 Pokud se chtějí podniky bránit 

proti případně nezákonnému rozhodnutí Komise, mohou podat žalobu na neplatnost, 

ve které mohou namítat nezákonnost rozhodnutí Komise. Žalobu je nutné podat ve lhůtě 

dvou měsíců, a to podle okolností ode dne vyhlášení rozhodnutí, ode dne jeho oznámení 

podniku nebo ode dne, kdy se o něm podnik dozvěděl.
688

 

Důležité je v daném kontextu uvést, že žaloba se podává vůči rozhodnutí, 

nikoliv vůči jednotlivým krokům učiněným v rámci aplikace dané vyšetřovací 

pravomoci.  

V případě rozhodnutí, kterým Komise nařizuje podniku poskytnutí podkladů a 

informací, je možné namítat jeho nezákonnost z důvodu jeho formálních nedostatků, 

chybí-li některá z povinných náležitostí rozhodnutí nebo z důvodu porušení některého 

ze základních práv adresáta rozhodnutí, nebo z důvodu porušení zákonných 

předpokladů pro vydání rozhodnutí, jinými slovy z důvodů porušení základních 

principů popsaných v kapitole 3. této práce. Prakticky je proto možné namítat nejen 

vady daného rozhodnutí, ale rovněž i povahu jednotlivých otázek a požadavků v rámci 

žádosti, jelikož tyto požadavky jsou uvedeny přímo v rozhodnutí. Nejčastěji bude 

v souvislosti s žádostí o poskytnutí podkladů a informací ze strany podniku namítáno 

vymezení předmětu rozhodnutí, nesplnění podmínky nezbytnosti vyžadovaných 

                                                 

685
 Čl. 18 odst. 2 a čl. 20 odst. 3 Nařízení 1/2003. 

686
 Čl. 19 Nařízení 1/2003. 

687
 Čl. 18 odst. 3 a čl. 20 odst. 4 Nařízení 1/2003. 

688
 Čl. 263 SFEU. 
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informací, kladení otázek porušujících právo nevypovídat ve vlastní neprospěch, 

nepřiměřenost stanovené lhůty pro poskytnutí informací nebo neurčitost položených 

otázek a požadavků. 

V případě rozhodnutí, kterým Komise nařizuje provedení kontroly v obchodních 

prostorách, je však zřejmé, že jednotlivé úkony v rámci kontroly nelze žalobou proti 

rozhodnutí napadnout. Z jazykového výkladu vyplývá, že se jedná o žalobu proti 

rozhodnutí, nikoliv o žalobu proti úkonům přijatých v rámci provádění rozhodnutí. 

V žalobě proti rozhodnutí mohou být tak obdobně jako u žádosti o informace namítány 

formální nedostatky rozhodnutí a dále pak například vymezení předmětu a účelu 

kontroly, respektive případné porušení práva na obhajobu, či případná nepřiměřenost 

samotné kontroly. Jednotlivé kroky v rámci kontroly, kupříkladu kopírování dokumentů 

nebo položení otázek vztahujících se ke kopírovaným dokumentům, však nejsou 

samostatným rozhodnutím, nýbrž je nutné je považovat za opatření provádějící 

rozhodnutí, kterým byla nařízena kontrola.
689

 Obrana proti postupu Komise při kontrole 

je proto možná až v rámci žaloby případně podané proti meritornímu rozhodnutí 

přijatému Komisí, nebo v případě způsobení škody je možné podat žalobu proti Komisi 

na určení mimosmluvní odpovědnosti.
690

 Výjimkou z uvedeného bude, pokud je v rámci 

kontroly přijat akt, který je sám o sobě úplným ukončením zvláštního řízení odlišného 

od řízení, které má Komisi umožnit rozhodnout ve věci samé, a který vyvolává právně 

závazné účinky, jimiž mohou být dotčeny zájmy vyšetřovaného podniku tím, že 

podstatným způsobem mění jeho právní postavení. Proti takovým aktům je možné podat 

žalobu proti rozhodnutí.
691

 V souvislosti s kontrolou obchodních prostor bude 

za samostatně napadnutelné akty považováno například rozhodnutí Komise o žádosti 

vyšetřovaného podniku vyřadit určité dokumenty z kontroly, jelikož podléhají ochraně 

                                                 

689
 Rozsudek Tribunálu ze dne 14. listopadu 2012 ve věci T-135/09 Nexans France SAS a Nexans SA 

proti Komisi, ECLI:EU:T:2012:596, bod 125. 

690
 Rozsudek Tribunálu ze dne 20. dubna 1999 ve spojených věcech T-305/94, T-306/94, T-307/94, 

T-313/94 až T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 a T-335/94 Limburgse Vinyl 

Maatschappij NV, Elf Atochem SA, BASF AG, Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV, 

DSM Kunststoffen BV, Wacker-Chemie GmbH, Hoechst AG, Société artésienne de vinyle, Montedison 

SpA, Imperial Chemical Industries plc, Hüls AG a Enichem SpA proti Komisi, ECLI:EU:T:1999:80, 

body 413 a 414. 

691
 Rozsudek Tribunálu ze dne 7. června 2006 ve spojených věcech T-213/01 a T-214/01 Österreichische 

Postsparkasse a Bank für Arbeit und Wirtschaft proti Komisi, ECLI:EU:T:2006:151, bod 65; nebo 

rozsudek Tribunálu ve věci Nexans, bod 115 a 116. 
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listovního tajemství a důvěrnosti komunikace. V případě, kdy Komise odmítne ochranu 

přiznat, je toto odmítnutí považováno za rozhodnutí, které má právní účinky ve vztahu 

k dotčenému podniku, jelikož je mu odepírána ochrana v rámci šetření, má konečnou 

povahu a je nezávislé na konečném rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení pravidel 

hospodářské soutěže. Obdobně bylo postupováno v již citovaných případech AM & 

S Europe
692

 a Akzo Nobel Chemicals a Akcros Chemicals
693

. 

V případu Nexans byla Tribunálem řešena námitka dotčených podniků, že 

vytvoření integrálních kopií pevných disků počítačů v podniku a vyslechnutí jednoho 

ze zaměstnanců podniků zasáhlo do jejich základních práv na soukromí a obhajobu. 

Dotčené podniky mimo jiné namítaly, že data na integrálních kopiích byla důvěrné 

povahy. Uvedenou námitku však dotčené podniky vznesly až v řízení před Tribunálem, 

a proto Komise ani nemohla rozhodnout o tom, zda ochranu datům přizná či nikoliv, 

aby mohlo být následně rozhodnutí Komise předmětem soudního přezkumu obdobně 

jako v případech AM & S Europe a Akzo Nobel Chemicals a Akcros Chemicals.
694

 

Totožně ve vztahu k otázkám položeným zaměstnancům podniku Tribunál dovodil, že 

podnik se nijak nebránil tomu, aby Komise získala požadované informace. Pouhým 

položením otázek Komise podle Tribunálu nemohla přijmout rozhodnutí, kterým byla 

podnikům odepřena ochrana stanovená unijním právem a proti kterému by bylo možné 

podat žalobu na neplatnost.
695

 

Z uvedeného lze dovodit, že pokud bude podnik rozporovat kroky Komise 

v rámci kontroly z různých důvodů a podávat žádosti o vyloučení dokumentů 

z předmětu kontroly, bude se muset Komise s námitkami a žádostmi vypořádat. Toto 

vypořádání by poté bylo možné úspěšně napadnout v rámci žaloby na neplatnost 

rozhodnutí před unijními soudy z důvodu, že dílčí vypořádání Komise představuje akt, 

který vyvolává právně závazné účinky, kterými mohou být dotčeny zájmy 

vyšetřovaného podniku tím, že podstatným způsobem mění jeho právní postavení. 

                                                 

692
 Rozsudek SDEU ze dne 18. května 1982 ve věci C-155/79 AM & S Europe Limited proti Komisi, 

ECLI:EU:C:1982:157, bod 27 až 32. 

693
 Rozsudek Tribunálu ze dne 17. září 2007 ve spojených věcech T-125/03 a T-253/03 Akzo Nobel 

Chemicals Ltd a Akcros Chemicals Ltd proti Komisi, ECLI:EU:T:2007:287, bod 46. 

694
 Rozsudek Tribunálu ve věci Nexans, bod 129. 

695
 Tamtéž, bod 131. 
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Každopádně je možné shrnout, že v rámci unijního práva je zřejmé, jakým 

způsobem se proti uplatnění vyšetřovacích pravomocí účinně a s jistými výjimkami 

i bezprostředně bránit. Stěžejní je podle mého názoru skutečnost, že jsou vyšetřovací 

pravomoci, kterým se musí podnik podrobit, aplikovány prostřednictvím samostatného 

rozhodnutí, které lze napadnout pro jeho nezákonnost před unijními soudy. 

6.2 Vyšetřování ÚOHS 

Možnosti obrany proti vyšetřování ÚOHS byly v minulosti s ohledem na vývoj 

judikatury českých správních soudů přinejmenším nejasné. Je nepochybné, že 

v konečném důsledku rozsudek ESLP ve věci DELTA PEKÁRNY a na něj navazující 

změna ZOHS
696

 v podobě výslovného umožnění podání žaloby proti kontrole vedly 

k vyjasnění možností obrany proti kontrole obchodních prostor. 

6.2.1 Kontrola v obchodních prostorách 

Jak již bylo výše zmíněno, provedení kontroly obchodních prostor ze strany 

ÚOHS je pouhým procesním úkonem, který nevyžaduje vydání rozhodnutí. Kontrola se 

podle ZOHS provádí na základě písemného pověření, které obsahuje zejména označení 

obchodních prostor podniku, v nichž má být kontrola provedena, předmět kontroly, 

datum jejího zahájení a jména inspektorů ÚOHS, kteří budou kontrolu provádět.
697

 

ZOHS dále stanoví, že proti kontrole obchodních prostor podniků je možné podat 

žalobu.
698

 Výslovná možnost podání žaloby reaguje
699

 na již zmíněný rozsudek ESLP 

ve věci DELTA PEKÁRNY
700

. Podle názoru ESLP nebyla kontrola provedená 

                                                 

696
 Zákon č. 293/2016 Sb., kterým došlo k dílčí novele ZOHS. 

697
 § 21f odst. 5 ZOHS. Do ZOHS bylo doplněno na základě novely provedené zákonem č. 360/2012 Sb. 

účinného od 1. 12. 2012. 

698
 § 21f odst. 7 ZOHS. Do ZOHS bylo doplněno na základě novely provedené zákonem č. 293/2016 Sb. 

účinného od 1. 10. 2016. 

699
 Důvodová zpráva k zákonu č. 293/2016 Sb. Srov. „v návaznosti na Rozsudek ESLP ve věci Delta 

Pekárny není možné stávající vnitrostátní procesní záruky přezkoumatelnosti zákonnosti postupu ÚOHS 

při šetření na místě v obchodních prostorách soutěžitelů v soudním řízení hodnotit jako dostatečné 

k tomu, aby zamezily riziku zneužití pravomoci ze strany ÚOHS.“ 

700
 Rozsudek ESLP ze dne 2. října 2014 ve věci DELTA PEKÁRNY proti České republice, stížnost 

č. 97/11. 
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v obchodních prostorách předmětem dostatečného soudního přezkumu.
701

 Za účelem 

umožnění okamžitého a účinného soudního přezkumu provedení šetření v obchodních 

prostorách podniků ze strany ÚOHS proto bylo výslovně stanoveno, že je možné proti 

postupu ÚOHS podat žalobu proti nezákonnému zásahu, pokynu nebo donucení 

správního orgánu podle § 82 SŘS a přezkoumat tak zákonnost prováděného místního 

šetření.
702

 Cílem doplněného ustanovení je podle důvodové zprávy k novele 

„jednoznačně stanovit, jakým způsobem se lze proti místním šetřením ÚOHS bránit, a 

tudíž nastolit v dané oblasti právní jistotu.“ 

Podle § 82 SŘS se každý, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech 

nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu, který není 

rozhodnutím a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu 

přímo zasaženo, může žalobou u soudu domáhat ochrany proti němu nebo určení toho, 

že zásah byl nezákonný. Zásahová žaloba musí být podána do dvou měsíců ode dne, 

kdy se žalobce dozvěděl o nezákonném zásahu. Nejpozději lze žalobu podat do dvou let 

od okamžiku, kdy k němu došlo.
703

 Zmeškání lhůty přitom nejde prominout.
704

 SŘS 

dále výslovně počítá se subsidiaritou zásahové žaloby, kdy stanoví, že je zásahová 

žaloba nepřípustná, lze-li se ochrany nebo nápravy domáhat jinými právními 

prostředky. Uvedené neplatí v případě, domáhá-li se žalobce pouze určení, že zásah byl 

nezákonný.
705

 Zásahová žaloba se s ohledem na současnou formu, jakou je místní 

šetření nařizováno, jeví jako ideální instrument k přezkoumání zákonnosti šetření. 

Problém však nastává v případě, kdy je místní šetření provedeno v rámci správního 

řízení, kdyby před zásahovou žalobou měla mít přednost žaloba proti rozhodnutí ve věci 

samé. 

V této části považuji za vhodné prozkoumat dřívější judikaturu českých 

správních soudů v souvislosti s kontrolou obchodních prostor prováděnou ÚOHS, která 

bezpochyby svými nejasnostmi přispěla k výslovnému zakotvení možnosti podat proti 

šetření ÚOHS žalobu. 

                                                 

701
 Rozsudek ESLP ve věci Delta Pekárny, bod 91. 

702
 Důvodová zpráva k zákonu č. 293/2016 Sb. výslovně počítá s použitím zásahové žaloby podle § 82 

SŘS.  

703
 § 84 odst. 1 SŘS. 

704
 § 84 odst. 2 SŘS. 

705
 § 85 SŘS. 
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V roce 2009 NSS posuzoval kasační stížnost ve věci DELTA PEKÁRNY
706

, 

ve které dotčená společnost namítala zejména absenci předchozího soudního povolení 

pro provedení místního šetření ÚOHS v jejích prostorách, což mělo vést k nezákonnosti 

postupu ÚOHS na základě argumentů dřívější judikatury ESLP.
707

 NSS při svém 

posuzování, zda nedostatek předběžného soudního povolení představuje nedostatečnost 

záruk proti použití vyšetřovacích pravomocí ÚOHS, uvedl, že v českém právním řádu 

„je bezprostřední možnost ohradit se proti prováděnému šetření v případě, že se 

soutěžitel domnívá, že šetření proběhlo nezákonným a nepřiměřeným způsobem, 

zaručena ustanovením § 82 a násl. s. ř. s. upravujícím žalobu na ochranu před 

nezákonným zásahem.“  

S ohledem na rozsudek NSS by se mohlo zdát, že proti místnímu šetření je 

možné podat zásahovou žalobu bez ohledu na to, zda je místní šetření provedeno 

v rámci správního řízení nebo mimo něj, jelikož má být zajištěna bezprostřední obrana 

proti místnímu šetření. Na tomto místě je však vhodné připomenout, že je nutné 

zohlednit předpoklady, kdy je možné zásahovou žalobu ve smyslu § 82 SŘS podat, a to 

v kontextu SŘS a předchozích rozhodnutí NSS. Podle ustálené judikatury NSS
708

 má 

zásahová žaloba subsidiární charakter vůči žalobě proti rozhodnutí. Zásahovou žalobu 

lze proto úspěšně použít v těch případech, kdy v úvahu nepřichází použití žaloby proti 

rozhodnutí ve smyslu § 65 SŘS. Podle NSS hraje ústřední roli v systému žalob podle 

SŘS žaloba proti rozhodnutí, přičemž ostatní žaloby včetně zásahové jsou jejími 

doplňky. Účastník řízení si proto nemůže zvolit, jaký žalobní typ by byl pro něj 

výhodnější a jaký nakonec využije.  

Z uvedených závěrů vyplývá, že zásahovou žalobu by bylo možné teoreticky 

uplatnit vůči kontrole ÚOHS pouze v případě, že by byla provedena mimo správní 

řízení. Jakmile je ale kontrola obchodních prostor provedena v zahájeném správním 

řízení, měla by mít podle citované judikatury NSS přednost žaloba proti rozhodnutí. 

Podniky proto v takových případech nemají bezprostřední možnost ohradit se proti 

                                                 

706
 Rozsudek NSS ze dne 29. května 2009, č. j. 5 Afs 18/2008 – 310. Žaloba proti rozhodnutí ÚOHS 

o udělení pokuty za neposkytnutí součinnosti a maření průběhu kontroly, rozhodnutí ÚOHS ze dne 8. 

listopadu 2006, č. j. R 79/2006/01-19805/2006/300. 

707
 Zejména rozsudek ESLP ze dne 16. dubna 2002 ve věci Société Colas Est a ostatní proti Francii, 

stížnost č. 37971/97. 

708
 Např. rozsudek NSS ze dne 4. srpna 2005, sp. zn. 2 Aps 3/2004 – 42, nebo rozsudek NSS ze dne 

17. dubna 2009, sp. zn. 8 Aps 6/2007 – 256. 
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provedené kontrole, jak předvídal NSS ve svém rozhodnutí ve věci DELTA PEKÁRNY, 

ale musí čekat na rozhodnutí ve věci samé, neboť by byla zásahová žaloba v takovém 

případě odmítnuta s odkazem na její subsidiaritu.
709

  

Otázka, zda je silnější argument subsidiarity zásahové žaloby nebo bezprostřední 

soudní ochrana proti kontrole obchodních prostor v rámci vedeného správního řízení, 

byla řešena KS v Brně i NSS v případu Schneider Electric.
710

 KS v Brně se ve svém 

rozhodnutí přiklonil k argumentu subsidiarity zásahové žaloby, když dovodil, že podání 

zásahové žaloby v probíhajícím správním řízení proti místnímu šetření, které je 

správním úkonem v rámci vedeného řízení, není přípustné, jelikož takový úkon je 

možné zpochybnit až v rámci žaloby proti rozhodnutí ve věci. KS v Brně doplnil, že 

o nezákonný zásah by se mohlo jednat nejvýše tehdy, pokud by místní šetření bylo 

uskutečněno v řízení, u něhož by bylo již na první pohled zřetelně jasné, že ho ÚOHS 

není oprávněn vést. NSS následně potvrdil uvedený závěr KS v Brně, když konstatoval 

s odkazem na předchozí judikaturu, že ve vztahu mezi žalobou proti rozhodnutí a 

žalobou proti nezákonnému zásahu správního orgánu má primát žaloba proti rozhodnutí 

a možnost úspěšně podat žalobu proti nezákonnému zásahu nastupuje teprve tehdy, 

pokud žaloba proti rozhodnutí nepřipadá v úvahu. Podle názoru NSS se podnik 

„nemůže domáhat právní ochrany podáním žaloby podle § 82 SŘS, neboť v řízení 

o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem nelze přezkoumávat zákonnost 

jednotlivých procesních úkonů provedených správním orgánem v řádně zahájeném 

správním řízení. V případě, že by byl soudní přezkum takových procesních úkonů 

připuštěn, správní soudy by tímto způsobem zasahovaly do správního řízení před jeho 

ukončením a nepřípustně by ovlivňovaly rozhodovací činnost správních orgánů.“ 

S ohledem na možnosti obrany proti místnímu šetření NSS nastínil, že podnik může 

po vydání rozhodnutí ve věci samé zpochybnit zákonnost místního šetření v žalobě proti 

                                                 

709
 Za účelem zpochybnění šetření by teoreticky mohl podnik úmyslně porušit své povinnosti v rámci 

kontroly a „nechat“ si uložit od ÚOHS sankci, aby následně mohl rozporovat průběh kontroly v žalobě 

proti rozhodnutí, kterým mu ÚOHS udělil sankci. Taková „možnost“ obrany je však absurdní již ze své 

podstaty. Je nemyslitelné, aby vyšetřovaný subjekt musel nejprve porušit povinnosti stanovené ZOHS a 

spoléhat na to, že mu za toto porušení ÚOHS uloží pokutu, aby mohl v žalobě proti rozhodnutí o uložení 

této pokuty zpochybnit zákonnost a přiměřenost postupu ÚOHS. Ačkoliv se jedná o v praxi použitelnou 

možnost obrany, její použití by nemělo být standardem a zcela jistě není vhodným nástrojem rozporování 

zákonnosti postupu ÚOHS v rámci zahájeného správního řízení. 

710
 Rozsudek KS v Brně ze dne 18. dubna 2013, č. j. 62 A 9/2013 – 92 a rozsudek NSS ze dne 

13. února 2014, sp. zn. 7 Aps 2/2013 – 35. 
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rozhodnutí a v případě, že rozhodnutí nebude ve věci samé vydáno, může využít 

postupu podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, a domáhat se náhrady 

újmy způsobené nesprávným úředním postupem, tedy domáhat se náhrady újmy 

způsobené nezákonným místním šetřením. NSS proto pokračoval v konstantní 

judikatuře ohledně použití zásahových žalob, nicméně zpochybnil svůj předchozí závěr 

o použitelnosti zásahové žaloby za všech okolností, tedy i v rámci správního řízení, 

který dovodil v případu DELTA PEKÁRNY. 

Následující vývoj a rozsudek ESLP v případu DELTA PEKÁRNY byl již detailně 

popsán v kapitole 3.1.1 této práce. Ve zkratce ESLP dospěl k závěru, že v daném 

případě nebylo českými správními soudy dostatečně posouzeno, zda mohlo dojít 

k porušení základního práva podniku na obhajobu a nebylo zajištěno, že ÚOHS 

nepostupoval v daném případě svévolně. Zároveň naznačil, že vhodným instrumentem 

v českém právu pro přezkoumání postupu ÚOHS v podobě místního šetření je zásahová 

žaloba ve smyslu § 82 SŘS. 

S ohledem na závěry NSS ve věci Schneider Electric, ve které bylo vyloučeno 

použití zásahové žaloby proti místnímu šetření provedenému v rámci správního řízení, 

byla iniciována již zmíněná novela ZOHS, aby bylo postaveno najisto, že proti 

místnímu šetření ÚOHS lze podat žalobu bez ohledu na fázi řízení. V důvodové zprávě 

je následně dovozeno, že se jedná o zásahovou žalobu. Je otázkou, zda bylo nutné 

poměrně nesystematicky vložit do ZOHS příslušné ustanovení, a to nejen s ohledem 

na možnosti bránit se proti nezákonným žádostem o informace, ale i v kontextu 

vyšetřovacích pravomocí jiných správních orgánů, které disponují podobnými 

vyšetřovacími pravomocemi jako ÚOHS.
711

 Domnívám se, že s ohledem na závaznost 

rozsudku ESLP pro české soudy nebylo doplnění ZOHS nutné, jelikož by závěr ESLP 

musel být zohledněn v rozhodovací praxi správních soudů, které by se musely meritorně 

zabývat zásahovými žalobami podanými proti místnímu šetření ÚOHS. 

Následný vývoj po rozsudku ESLP v kauze DELTA PEKÁRNY byl popsán již 

výše, nicméně připomenu, že NSS dovodil možnost zpětně podat zásahovou žalobu 

                                                 

711
 Například Energetický regulační úřad, § 18b zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 

o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). 

Viz kapitola 2.7 této disertační práce. 
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proti místnímu šetření ÚOHS provedenému v roce 2003.
712

 KS v Brně poté posuzoval, 

zda měl ÚOHS důvodné podezření na protisoutěžní jednání dotčených podniků, 

přičemž konstatoval, že ÚOHS měl zřetelné, konkrétní a dostatečné vstupní indicie 

o tom, že hospodářská soutěž může být narušena protisoutěžním jednáním dotčených 

společností, což jej opravňovalo k provedení sporného místního šetření.
713

 

Za současného znění ZOHS je proto nepochybné, že proti místnímu šetření je 

možné podat zásahovou žalobu. Oproti žalobám proti rozhodnutí Komise o provedení 

kontroly však bude možné v zásahové žalobě rozporovat nejen formální náležitosti 

pověření, vymezení předmětu kontroly či přiměřenost šetření, ale bezpochyby také 

úkony, které budou ÚOHS v rámci místního šetření provedeny. Žaloba není totiž 

podávána proti rozhodnutí, ale proti místnímu šetření samotnému.
714

 

Zásahovou žalobu je nutné podat ve stanovené lhůtě. SŘS upravuje dvouměsíční 

lhůtu subjektivní, ode dne kdy se kontrolou dotčený podnik o nezákonném zásahu 

dozví, a dvouletou lhůtu objektivní, ode dne, kdy ke sporné kontrole obchodních prostor 

došlo.
715

 Podle NSS počíná běžet objektivní lhůta k podání zásahové žaloby 

„od okamžiku, kdy započalo jednání veřejné správy, tj. odkdy se objektivně mohly 

účinky jednání projevit v žalobcově právní sféře.“
716

 Objektivní lhůta pro podání 

zásahové žaloby tedy počíná v případě kontrol ÚOHS běžet od okamžiku provedení 

kontroly, u které je namítána její nezákonnost. Oproti tomu podle NSS subjektivní lhůta 

k podání zásahové žaloby je vždy vázána na vědomost žalobce o nezákonném zásahu a 

proto je počátek běhu subjektivní dvouměsíční lhůty k podání žaloby dán okamžikem, 

kdy se žalobce dozvěděl o skutečnostech, v nichž spatřuje nezákonný zásah.
717

 Podle 

názoru NSS není povědomost o protiprávnosti, tedy znalost práva, pro podání zásahové 

                                                 

712
 Rozsudek NSS ze dne 25. února 2016, č. j. 5 Afs 7/2011 – 799. 

713
 Rozsudek KS v Brně ze dne 14. října 2016, č. j. 62 Af 39/2016 – 115. 

714
 Obdobně rozsudek NSS ze dne 24. května 2017, sp. zn. 6 As 113/2017 – 83, bod 18: „Oproti tomu 

[unijním soudům – pozn. autora] české správní soudy na základě § 21f odst. 7 zákona o ochraně 

hospodářské soutěže ve spojení s § 82 a násl. s. ř. s. přezkoumávají místní šetření en bloc, tedy nejen 

samotné pověření k šetření, ale též (a zejména) jeho vlastní průběh, přičemž mohou vyslovit jeho 

nezákonnost, zakázat žalovanému v porušování práv soutěžitelů a, je-li to možné, přikázat mu obnovit 

stav před zásahem (§ 87 odst. 2 s. ř. s.).“ 

715
 § 84 odst. 1 SŘS. 

716
 Rozsudek NSS ze dne 29. září 2011, sp. zn. 5 Aps 5/2010 – 293. 

717
 Tamtéž a také usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 31. srpna 2005, sp. zn. 2 Afs 144/2004 – 110. 
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žaloby podstatná.
718

 Z praktického hlediska bude dotčený podnik vždy vědět, že u něho 

probíhá kontrola ÚOHS, proto je pro obranu proti kontrole ÚOHS podstatnější 

subjektivní lhůta. Jen těžko si lze představit, že by se dotčený podnik dozvěděl o tom, 

že u něj probíhá nebo proběhla kontrola s vícedenním časovým odstupem.  

Je třeba uvést, že posuzování včasnosti zásahové žaloby bude záviset také 

na vypořádání prostředků ochrany či nápravy, které má dotčený podnik k dispozici nebo 

které musí uplatnit. Uvedené míří zejména na prostředky obrany proti aktům veřejné 

zprávy, které dává proti danému aktu přímo zákon a které je nutné vyčerpat před 

podáním zásahové žaloby. Jedná se například o stížnost podle § 261 zákona 

č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo opatření proti nečinnosti podle § 80 správního řádu, 

představuje-li zásah nečinnost správního orgánu. V případě, že však subjekt využije 

prostředky, které není povinen uplatnit, nemá tato skutečnost vliv na běh lhůty 

pro podání zásahové žaloby. Do kategorie volitelných prostředků obrany například 

ze své podstaty spadá stížnost podle § 175 správního řádu nebo podnět k zahájení 

přezkumného řízení podle § 94 správního řádu. V daném kontextu však ZOHS nedává 

žádnou možnost bránit se proti kontrole obchodních prostor, která by musela být 

vyčerpána před podáním zásahové žaloby a v rámci které by byla přezkoumána 

zákonnost kontroly. Žalobu je proto nutné podat dva měsíce od doby, kdy se 

vyšetřovaný podnik dozví o provedení kontroly, nebo nejpozději dva roky od doby, kdy 

ke kontrole došlo.  

Posouzení včasnosti podání zásahové žaloby bylo předmětem posouzení 

rozšířeného senátu NSS
719

, kdy byla mimo jiné řešena otázka, zda držené kopie 

dokumentů zajištěných v rámci kontroly ÚOHS představují trvající zásah ÚOHS. 

Dotčený podnik v daném případě rozporoval, že samotné zabavení kopií dokumentů 

v rámci kontroly obchodních prostor a jejich zadržování ÚOHS je trvajícím zásahem, 

což mělo mít za následek, že každý den, kdy ÚOHS měl dokumenty v dispozici, 

dochází k obnovování dvouměsíční subjektivní lhůty pro podání zásahové žaloby. Na 

základě uvedeného byl dotčený podnik toho názoru, že KS v Brně neoprávněně odmítl 

žalobu pro opožděnost. Rozšířený senát NSS dovodil, že bude nutné stávající koncepci 

ohledně „trvajících“ zásahů opustit. V daném případě zásah v podobě zadržení 

                                                 

718
 Tamtéž. 

719
 Rozsudek NSS ze dne 21. listopadu 2017, sp. zn. 7 As 155/2015 – 160. 
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dokumentů nastal v okamžiku převzetí dokumentů ÚOHS a dotčený podnik se o 

zabavení dozvěděl okamžitě.
720

 Podle názoru NSS běžela dvouměsíční lhůta pro podání 

zásahové žaloby od okamžiku, kdy byly kopie dokumentů zabaveny.
721

 Názor 

rozšířeného senátu NSS přezkoumával Ústavní soud, který rozsudek NSS zrušil pro 

porušení práva na spravedlivý proces.
722

 Ústavní soud v nálezu došel k závěru, že je 

vždy třeba rozlišovat různé typy zásahů a zohledňovat specifika tzv. trvajících zásahů. 

Ústavní soud uvedl, že u trvajících zásahů má až ukončení takového zásahu vliv na 

počátek běhu subjektivní i objektivní lhůty. Podle názoru Ústavního soudu platí, že „v 

případě stále neukončeného trvajícího zásahu ústavně-konformní výklad pojmu 

„dozvěděl se“ (§ 84 odst. 1 věta první SŘS) odpovídá pojmu „dozvídá“, a výklad pojmu 

„došlo“ (§ 84 odst. 1 věta druhá SŘS), odpovídá pojmu „dochází“.“
723

 Lhůta k podání 

žaloby proti neukončenému trvajícímu zásahu proto začíná podle názoru Ústavního 

soudu každý den znovu. Správní soudy by se podle Ústavního soudu měly při 

posuzování včasnosti zásahové žaloby zabývat hodnocením povahy zásahu a jejím 

promítnutím do běhu lhůty k jejímu podání. V kontextu daného případu, kdy podle 

podniku spočíval nezákonný zásah ÚOHS v držení kopií dokumentů zabavených při 

kontrole obchodních prostor, došel Ústavní soud k závěru, že „šlo v době podání 

zásahové žaloby o zásah neukončený“, a proto nemohla být žaloba podniku objektivně 

ani subjektivně opožděná.
724

  

Zaměříme-li se na praktické dopady celé kauzy, lze zřejmě dovodit, že 

nezákonným zásahem může být za určitých okolností nejen samotné místní šetření nebo 

zabavení kopií dokumentů v jeho rámci, ale také držení zabavených kopií, jak tomu 

bylo v daném případě. Spor je v daném případě o to, zda je držení dokumentů trvajícím 

zásahem, jak vyplývá z nálezu Ústavního soudu, nebo zásahem ukončeným s trvajícími 

následky, jak tvrdí NSS. Zamysleme se ale nad tím, v čem by konkrétně mělo spočívat 

neoprávněné držení kopií dokumentů ze strany ÚOHS? Nabízí se dvě situace. První 

spočívá v tom, že ÚOHS zabavil dokumenty, které zabavit nemohl, například spadaly 

                                                 

720
 Tamtéž, bod 77 a 78. 

721
 Kontrolu dotčených obchodních prostor ÚOHS provedl 31. července 2012, přičemž podnik podal 

zásahovou žalobu dne 9. 3. 2015. 

722
 Nález Ústavního soudu ze dne 15. května 2018, sp. zn. II. ÚS 635/18. 

723
 Tamtéž, bod 43. 

724
 Tamtéž, bod 44. 
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mimo vymezený předmět šetření, a stále tyto dokumenty drží, což je situace, která byla 

podniky namítána v dané žalobě. V takovém případě však k zásahu došlo již zabavením 

kopií dokumentů, jelikož ÚOHS zabavil kopie, které zabavit nesměl, o čemž podnik 

musel vědět v okamžiku zabavení, tudíž lhůta pro podání žaloby běžela od zabavení 

kopií a podniku nic nebránilo uplatnit svoje tvrzení před soudem v předepsané lhůtě. 

Druhou odlišnou situací pak bude to, kdy ÚOHS bude zadržené dokumenty držet po 

nepřiměřeně dlouhou dobu. Zde je sice otázkou, kdy se stává doba držení dokumentů 

nepřiměřenou, ale zřejmě je možné uvažovat, že doba bude nepřiměřenou v okamžiku, 

kdy samotné správní řízení nebo vyšetřování bude trvat nepřiměřeně dlouhou dobu. 

Neměla by pak ale žaloba na nezákonný zásah směřovat proti samotnému správnímu 

řízení či vyšetřování jako celku? Domnívám se stejně jako ÚOHS i NSS
725

, že v daném 

konkrétním případě nebránilo dotčeným podnikům nic v tom, aby podaly žalobu na 

nezákonný zásah okamžitě po neoprávněném zabavení kopií dokumentů. Argument 

dotčených podniků, že věřil, že ÚOHS napraví závadný stav, a že je tedy zásahová 

žaloba prozatím předčasným instrumentem jejich obrany, mi nepřijde s ohledem 

na okolnosti daného případu relevantní. 

Krajský soud v Brně již měl od účinnosti novely ZOHS možnost posuzovat 

zásahovou žalobu podanou proti místnímu šetření, například v žalobě podniku 

ČD Cargo
726

 nebo SUEZ Využití zdrojů
727

. V daných případech bylo zejména namítáno, 

že ÚOHS provedl místní šetření u dotčených podniků na základě nepřiměřeně široce 

vymezeného pověření, které navíc nemělo být řádně odůvodněno. V obou případech 

byla místní šetření provedena v rámci řádně zahájených správních řízení. KS v Brně 

v obou případech uplatnil test, ve kterém posuzoval zákonnost, legitimní cíl a 

nezbytnost daného místního šetření v konkrétním případě, tedy posouzení, které bylo 

dovozeno v kauze DELTA PEKÁRNY.  

Krajský soud v Brně při posouzení vycházel z předpokladu, že místní šetření 

bude přiměřené legitimnímu cíli, když vyhoví v testu vhodnosti, délky a rozsahu. Pokud 

jde o vhodnost místního šetření, kterou KS v Brně posuzuje ve smyslu adekvátnosti 

jeho využití vzhledem ke konkrétním skutkovým okolnostem, jaké byly dány na 

                                                 

725
 Viz Nález Ústavního soudu ze dne 17. července 2018, sp. zn. III. ÚS 1257/18. 

726
 Rozsudek KS v Brně ze dne 23. března 2017, č. j. 62 A 236/2016 – 91. 

727
 Rozsudek KS v Brně ze dne 31. března 2017, č. j. 29 A 165/2016 – 150. 
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počátku místního šetření, KS v Brně předpokládá, že musí existovat konkrétní skutková 

zjištění, jež má ÚOHS k dispozici před zahájením místního šetření, aby mohl šetření 

provést. KS v Brně proto zjevně vychází z judikatury unijních soudů ohledně nutnosti 

existence důvodného podezření pro provedení kontroly obchodních prostor.
728

 ÚOHS 

by proto měl mít před provedením místního šetření zřetelné, konkrétní a dostatečné 

vstupní indicie o tom, že hospodářská soutěž může být narušena protisoutěžním 

jednáním, i o tom, o jaké protisoutěžní jednání se může jednat. Podle KS v Brně musí 

zároveň „existovat proporcionální vztah (doslova „rovnítko“) mezi rozsahem 

podezření, rozsahem pověření a rozsahem samotného šetření; neexistuje-li, je třeba 

zkoumat, nakolik se takový stav na průběhu a výsledku místního šetření k újmě 

soutěžitele (tu žalobce) reálně projevil.“ KS v Brně proto při zásahové žalobě podané 

proti místnímu šetření ÚOHS bude posuzovat zejména skutečnost, jaké měl ÚOHS 

podklady před zahájením šetření a zda tyto podklady mohly odůvodnit zahájení šetření. 

Zároveň bude posuzováno, jakým způsobem byl vymezen předmět šetření, respektive 

jak je popsán v pověření. Konečně bude posuzován také faktický výkon místního 

šetření, tedy jaké podklady a informace jsou v rámci šetření vyžadovány. KS v Brně 

poté předpokládá, že pokud u některé z daných podmínek existují pochybnosti, zkoumá 

se, jaký dopad to mělo na práva vyšetřovaných podniků.  

Pro ilustraci bylo ve zmiňovaných případech namítáno mimo jiné široké 

vymezení předmětu šetření, které bylo sice popsáno s ohledem na podklady, které měl 

o vyšetřovaném protisoutěžním jednání ÚOHS k dispozici, nicméně při jeho specifikaci 

ÚOHS použil částici „zejména“
729

, což značně relativizovalo vymezený předmět a 

rozšiřovalo jej nad rámec dostupných podkladů a teoreticky umožňovalo, aby ÚOHS 

prozkoumával i podklady, které neměly vztah ke skutečně prověřovanému jednání, 

                                                 

728
 Např. rozsudky SDEU ze dne 22. října 2002 ve věci C-94/00 Roquette Frères proti Directeur général 

de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, za přítomnosti Komise, 

ECLI:EU:C:2002:603; nebo ze dne 25. června 2014 ve věci C-37/13 P Nexans SA a Nexans France SAS 

proti Komisi, ECLI:EU:C:2014:2030. 

729
 Ve věci č. j. 62 A 236/2016 – 91: „jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě účastníků správního 

řízení, případně s dalšími soutěžiteli, spočívající v rozdělení trhu, zákazníků, a zakázek na přepravu zboží, 

v cenové koordinaci a ve výměně citlivých informací, při poskytování přepravních a zasilatelských služeb 

ucelenými nákladními vlaky, zejména v rámci projektu uceleného nákladního vlaku „Italia Express“. 

Ve věci č. j. 29A 165/2016 – 150: „Prověření obchodních záznamů a zajištění podkladů k vymezenému 

předmětu správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0468/2016/KD, zejména prověření a zajištění kopií obchodních 

záznamů vztahujících se k jednání výše uvedených společností, případně dalších soutěžitelů, v rámci 

výběrového řízení společnosti Globus […] ze dne 9. 3. 2016“.  
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které bylo definováno za částí věty uvozenou „zejména“. KS v Brně s ohledem na svůj 

„test“ dovodil, že ačkoliv použití slova „zejména“ opravňovalo ÚOHS k předem 

nevymezenému šetření bez vztahu ke konkrétnímu podezření, což by mohlo činit dané 

šetření nezákonné, fakticky se však podle KS v Brně v posuzovaných věcech použití 

slova „zejména“ v rozsahu samotného šetření nikterak neprojevilo, a tudíž ani nemohlo 

dojít k zásahu do práv vyšetřovaných podniků, neboť obsah spisu prokázal, že místní 

šetření bylo zaměřeno výlučně k jednání, které bylo vymezeno za slovem „zejména“.
730

 

V obou případech podaly vyšetřované podniky kasační stížnost.  

NSS ve věci ČD Cargo
731

 kasační stížnost zamítl a podpořil argumentaci 

KS v Brně. NSS uvedl, že ačkoliv nebylo vymezení předmětu šetření ÚOHS zcela 

bezvadné, nevyvolává to nezákonnost celého místního šetření. NSS dále „pokáral“ 

ÚOHS za používání výrazů jako „zejména“ a „mimo jiné“ při vymezení předmětu 

místního šetření, nicméně poznamenal, že pokud ÚOHS při šetření skutečně nepřekročí 

vymezený předmět, budou žaloby na ochranu před nezákonným zásahem opírající se 

pouze o nejednoznačně formulované pověření správními soudy jako nedůvodné 

zamítány.
732

 Tento závěr jasně značí, že se správní soudy budou při přezkumu detailně 

zabývat i průběhem místního šetření. Obdobně pak NSS rozhodl i v případu SUEZ 

Využití zdrojů.
733

 

Z uvedených skutečností je zřejmé, že v současné době je umožněna účinná a 

bezprostřední obrana proti místnímu šetření ÚOHS prostřednictvím zásahové žaloby, 

v rámci které správní soudy komplexně přezkoumají, zda byly splněny předpoklady pro 

provedení šetření, zda byly splněny zákonné podmínky pro pověření k provedení šetření 

i samotný postup ÚOHS v rámci místního šetření, a to bez ohledu na skutečnost, 

zda bylo místní šetření provedeno v rámci správního řízení nebo mimo něj. 

                                                 

730
 Ve věci č. j. 62 A 236/2016 – 91 bylo dovozeno, že bylo prověřováno jednání výlučně v souvislosti 

s projektem uceleného nákladního vlaku „Italia Express“, ve věci č. j. 29A 165/2016 – 150 byly 

prověřovány informace spojené s výběrovými řízeními společnosti Globus. V dané věci však byla 

prověřována komunikace vyšetřovaného podniku s Českou poštou s.p., která výběrovému řízení 

předcházela. I přesto však KS v Brně dovodil, že daná komunikace mohla spadat pod vymezený předmět 

řízení s odkazem na argument ÚOHS, že vyšetřované jednání, týkající se výběrových řízení, jsou 

komplexním jednáním, které může zahrnovat dlouhodobější koordinaci jednání soutěžitelů. 

731
 Rozsudek NSS ze dne 24. května 2017, sp. zn. 6 As 113/2017 – 83. 

732
 Tamtéž, bod 22. 

733
 Rozsudek NSS ze dne 29. března 2018, sp. zn. 5 As 119/2017 – 60. 
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6.2.2 Žádosti o informace 

Současná úprava ZOHS týkající se žádostí o informace neobsahuje obdobné 

ustanovení o možnosti podání zásahové žaloby proti žádosti, jako je tomu u místního 

šetření. Je nepochybné, že proti žádosti ÚOHS o poskytnutí podkladů a informací 

zaslanou mimo správní řízení bude možné podat zásahovou žalobu ve smyslu § 82 SŘS. 

Tato možnost obrany již byla v minulosti úspěšně uplatněna v rámci výše popsaného 

případu Telefónica Czech Republic.
734

  

S ohledem na subsidiaritu zásahové žaloby se však nabízí otázka, zda by bylo 

umožněno správními soudy rozporovat zásahovou žalobou žádost o informace zaslanou 

v rámci správního řízení. Z povahy věci se totiž jedná o stejnou situaci jako v případě 

místního šetření před přijetím novely, která zavedla výslovnou možnost podat žalobu, 

tedy situaci kdy NSS podání takové žaloby v rámci správního řízení odmítal. 

Správní soudy poměrně nedávno posuzovaly zásahovou žalobu společnosti 

RegioJet
735

 proti žádostem ÚOHS o poskytnutí informací, které byly zaslány v rámci 

správního řízení. Podnik rozporoval jemu adresované žádosti ÚOHS zejména z hlediska 

časové a věcné souvislosti otázek s předmětem daného správního řízení, které bylo 

vedeno proti konkurenčnímu podniku pro podezření z porušení zákazu zneužití 

dominantního postavení. S ohledem na subsidiaritu zásahové žaloby vůči žalobě proti 

rozhodnutí by se dalo očekávat, že správní soudy podle ustálené judikatury žalobu 

shledají jako nedůvodnou. Je třeba si však uvědomit, že žaloba v této věci byla podána 

nikoliv účastníkem správního řízení, ale subjektem, který byl pouhým adresátem žádostí 

ÚOHS. Prostředky obrany daného subjektu proto byly značně omezené, určitě by 

následně nemohl podat žalobu proti případnému rozhodnutí ve věci samé. KS v Brně 

nejprve uvedl, že se daný podnik domáhá soudní ochrany před úkony ÚOHS činěnými 

v rámci dosud neukončeného správního řízení, a uznal, že v této situaci je nutné 

zachovávat zdrženlivost, „neboť s určitými výjimkami není soud oprávněn zasahovat 

do probíhajících procesů veřejné správy. Ostatně správní soudnictví je v České 

republice primárně koncipováno jako následná záruka zákonnosti a je tudíž ovládáno 

                                                 

734
 Rozsudek NSS ze dne 22. září 2011, sp. zn. 5 Aps 4/2011 – 326. Jednalo se o předběžné šetření 

ÚOHS, ve kterém bylo po vyšetřovaném subjektu opakovaně vyžadováno poskytnutí rozsáhlého 

množství informací. 

735
 Rozsudek KS v Brně ze dne 11. srpna 2015, č. j. 29 A 47/2013 – 129 a rozsudek NSS ze dne 

7. ledna 2016, sp. zn. 9 As 231/2015 – 64. 
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zásadou subsidiarity.“
736

 Při posuzování zásahové žaloby týkající se úkonů 

provedených v rámci správního řízení si podle názoru KS v Brně musí soud 

uvědomovat, že jeho intervence může vyústit až ve znemožnění dokončení správního 

řízení. KS v Brně uzavřel, že „soud by měl v takových případech zasahovat pouze proti 

takovým úkonům správního orgánu, které lze označit jako zjevně excesivní. Je to totiž 

právě správní orgán, který má značnou míru uvážení ohledně vedení správního 

řízení.“
737

 KS v Brně následně posuzoval, zda nebyly žádosti o poskytnutí informací 

excesivní v porovnání s kroky vůči účastníkovi řízení podezřelému z protisoutěžního 

jednání i dalším subjektům, od kterých byly žádány informace, zda nebyly excesivní 

ve vztahu k vyšetřovanému jednání, respektive k předmětu k šetření, a konečně rovněž 

posoudil, zda nebyly excesivní lhůty pro poskytnutí informací. Po posouzení těchto 

aspektů neshledal žádosti ÚOHS o poskytnutí informací za nepřiměřené.  

NSS se v dané věci ztotožnil s názorem KS v Brně a aniž by se zabýval 

případnou subsidiaritou zásahové žaloby, konstatoval, že v rámci vyšetřování zneužití 

dominantního postavení je nutné vyžadovat značné množství informací, a to 

i od konkurentů dominantního podniku, za účelem zjištění dopadů jednání 

dominantního podniku na ně.
738

 NSS proto nepovažoval obdobně jako KS v Brně 

četnost žádostí o informace za zjevně nepřiměřenou a kasační stížnost zamítl. 

Z uvedených rozsudků je zřejmé, že správní soudy akceptují zásahové žaloby 

proti žádostem ÚOHS o informace, které byly zaslány v průběhu správního řízení. 

Nicméně zřejmě jen do té míry, kdy jsou oprávněny posoudit, zda žádosti ÚOHS nejsou 

zjevně excesivní ve vztahu k probíhajícímu správnímu řízení. Je proto otázkou, jak by 

se správní soudy postavily k zásahové žalobě, ve které by bylo namítáno, že otázky 

položené v žádosti jsou nezákonné například z důvodu porušení práva nevypovídat 

ve vlastní neprospěch. V takovém případě by správní soudy musely posoudit i meritorní 

stránku žádosti, tedy položené otázky, nikoliv jenom zjevný exces spočívající 

v nepřiměřenosti žádosti s ohledem na kontext případu, vymezený předmět nebo délku 

lhůty. Je otázkou, zda by toto posouzení správní soudy odmítly provést s odkazem 
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 Tamtéž. 

737
 Tamtéž. 

738
 Rozsudek NSS ze dne 7. ledna 2016, sp. zn. 9 As 231/2015 – 64, body 49 až 52 a 57. 
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na subsidiaritu zásahové žaloby s tím, že nelze přezkoumávat jednotlivé procesní úkony 

v rámci správního řízení. 

Domnívám se, že správným řešením, pokud se správní soudy nechtějí opět 

vypravit na cestu přes ESLP jako v případu DELTA PEKÁRNY, by bylo proti postupu 

ÚOHS v podobě vyžadování podkladů a informací pro potřeby jeho šetření takovouto 

žalobu připustit a v rámci soudního přezkumu posoudit, zda nebyly při vyžadování 

informací překročeny zákonné limity, a to nejenom s ohledem na evidentní excesy jako 

v případu RegioJet. Na místě je samozřejmě argument vyjádřený již dříve NSS, že 

možnost podání žaloby proti úkonům v rámci správního řízení vede k zásahu správních 

soudů do správního řízení před jeho ukončením a mohla by být ovlivňována 

rozhodovací činnost správních orgánů. Nicméně k ochraně práv vyšetřovaných subjektů 

je nezbytné, aby jim byla poskytnuta ochrana v případě porušení jejich práv 

v probíhajícím řízení, což je názor, který sdílí i ESLP a SDEU.
739

 Uvedený argument 

NSS dále není zcela na místě, uvážíme-li, že v unijním právu institut soudního 

přezkumu účinně funguje u žádostí o informace i u kontrol obchodních prostor. Je 

s podivem, že citovaná novela ZOHS nezavedla výslovně možnost podání žaloby i proti 

žádosti ÚOHS o poskytnutí podkladů a informací, v důsledku čehož je činěn poměrně 

zásadní rozdíl v možnosti bránit se proti postupu ÚOHS, ačkoliv je ze současné 

judikatury SDEU patrné, že požadavky na uplatnění obou pravomocí jsou v unijní 

právní úpravě totožné, z čehož vyplývá, že by pro obě pravomoci měly být zakotveny 

stejné možnosti obrany pro dotčené subjekty.
740

 

Na druhou stranu si nicméně lze v praxi představit, zvláště v českém právním 

prostředí, že by se dotčené subjekty domáhaly soudního přezkumu každé žádosti 

o informace, což by zcela nepochybně vedlo k výraznému zvýšení nápadu na správní 

soudy. Tento argument by však neměl podle mého názoru převážit nad možností 

domáhat se účinného soudního přezkumu nad uplatňováním pravomoci ÚOHS.  

Vhodným prostředkem obrany proti nezákonné žádosti ÚOHS o poskytnutí 

informací zaslané v průběhu správního řízení je žaloba proti nezákonnému zásahu podle 

§ 82 SŘS, v rámci které bude soudem přezkoumána zákonnost postupu ÚOHS 

                                                 

739
 Např. rozsudek SDEU ze dne 10. března 2016 ve věci C-247/14 P HeidelbergCement proti Komisi, 

ECLI:EU:C:2016:149, a další rozsudky v případě údajného cementového kartelu. 

740
 Tamtéž. 
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při vyžadování informací i z meritorního hlediska, tedy i s ohledem na otázky, které 

byly v rámci žádosti položeny, nebo podklady, které byly požadovány. Možnost podat 

zásahovou žalobu není v ZOHS v současné době zakotvena. Správní soudy v současné 

době neodmítají zásahové žaloby proti žádostem o informace zaslané v rámci správního 

řízení z důvodu jejich subsidiarity a prověřují, zda nedošlo ke zjevným excesům 

v postupu ÚOHS, což je v porovnání s žalobami podanými proti provedení místního 

šetření před rozsudkem ESLP ve věci DELTA PEKÁRNY, kdy byly tyto žaloby 

odmítány, znatelný posun. Je otázkou, jak by se soudy postavily k zásahové žalobě 

podané v rámci správního řízení, ve které by bylo namítáno například porušení práva 

na obhajobu dotčeného podniku. Domnívám se, že by správní soudy případnou žalobu 

proti nezákonnému zásahu podle § 82 SŘS v podobě nezákonné žádosti ÚOHS 

o poskytnutí informací zaslané vyšetřovanému podniku v rámci zahájeného správního 

řízení, ať už na základě analogie nebo jiného důvodu, shledaly jako přípustnou a 

zabývaly by se i tím, zda ÚOHS postupoval při vyžadování informací v souladu 

se ZOHS a základními principy popsanými v kapitole 3. této práce.  

6.3 Dílčí závěr 

Unijní právo vymezuje jasné možnosti obrany proti všem vyšetřovacím 

prostředkům. V případě, že Komise zasílá prostou žádost o informace, provádí kontrolu 

obchodních prostor na základě zmocnění nebo se rozhodne využít pravomoci 

dotazování, je prostředkem obrany proti těmto krokům jednoduše odmítnutí, jelikož 

mají tyto vyšetřovací nástroje dobrovolnou povahu. V okamžiku, kdy jsou informace 

vyžadovány nebo je kontrola prováděna na základě rozhodnutí, je prostředkem obrany 

žaloba na neplatnost ve smyslu čl. 263 SFEU, v rámci které je unijními soudy 

přezkoumána zákonnost daných rozhodnutí. Z povahy věci mohou být u rozhodnutí, 

kterými si Komise vyžaduje informace, zkoumány nejen formální náležitosti, 

odůvodnění nebo přiměřenost rozhodnutí, ale rovněž jednotlivé otázky, které jsou 

v rámci žádosti vyšetřovanému subjektu pokládány. U rozhodnutí, kterými Komise 

nařizuje kontrolu, mohou být obdobně zkoumány formální náležitosti, vymezení 

předmětu kontroly, odůvodnění či přiměřenost, nicméně již nemohou být zkoumány 

jednotlivé kroky v rámci kontroly, ledaže jsou tyto kroky svojí povahou také 

rozhodnutími, kterými se mění postavení vyšetřovaného subjektu. 
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Ze ZOHS v současné podobě vyplývá, že proti místnímu šetření ÚOHS je 

možné podat zásahovou žalobu ve smyslu § 82 SŘS, a to bez ohledu na skutečnost, zda 

je místní šetření provedeno v rámci správního řízení či mimo něj. Ustanovení bylo 

doplněno v reakci na rozhodovací praxi NSS, kdy v minulosti nebylo zřejmé, zda se lze 

bránit zásahovou žalobou proti místnímu šetření, které bylo zahájeno v rámci vedeného 

správního řízení, a v reakci na rozsudek ESLP ve věci DELTA PEKÁRNY za účelem 

zajištění efektivní a bezprostřední soudní ochrany proti postupu ÚOHS. Z uvedeného je 

zřejmé, že zákonodárce dal přednost právní jistotě před pravidlem subsidiarity zásahové 

žaloby, kterou upravuje SŘS, a výslovně zakotvil možnost obrany v ZOHS. KS v Brně 

již měl možnost v konkrétních případech rozhodovat o zásahových žalobách proti 

místním šetřením provedenými v rámci zahájeného správního řízení, kdy posuzoval 

provedení šetření s ohledem na jeho zákonnost, legitimní cíl a nezbytnost, přičemž 

zároveň zkoumal vhodnost, délku i rozsah daných šetření. 

ZOHS naopak neobsahuje ustanovení, které by výslovně upravovalo možnost 

obrany proti žádostem o informace. S ohledem na současnou judikaturu správních 

soudů je možné podat zásahovou žalobu proti žádostem zaslaným v rámci správního 

řízení i mimo něj. V případě, že je žádost zaslána v rámci správního řízení, bude však 

žádost o informace posouzena z hlediska, zda není žádost zjevně excesivní. Toto 

posouzení bude zaměřeno na kontext daného případu a vyšetřovaného jednání a dále 

na lhůty stanovené v rámci žádosti pro poskytnutí informací. V současné době není 

zřejmé, jakým způsobem by byla posouzena případná zásahová žaloba proti žádosti 

o informace zaslané v rámci správního řízení, ve které by byla například namítána 

nepřípustnost konkrétních otázek v žádosti z důvodů porušení práva na obhajobu 

daného subjektu, tedy by se jednalo o případy, kdyby se správní soudy musely v rámci 

žaloby zabývat i jednotlivými otázkami v žádosti. Domnívám se, že správní soudy by 

měly i takové případy posoudit a neodmítat dané žaloby s odkazem na subsidiaritu 

zásahové žaloby. 

  



221 

7. Spolupráce soutěžních úřadů při vyšetřování soutěžněprávních 

deliktů 

7.1 Obecně ke spolupráci soutěžních úřadů 

Legislativní rámec pro spolupráci mezi soutěžními úřady vymezuje Nařízení 

1/2003. Detailní postup při spolupráci na vyšetřování je stanoven ve sdělení Komise 

o spolupráci v rámci sítě orgánů pro hospodářskou soutěž.
741

 Obecně platí, že Komise a 

jednotlivé soutěžní úřady členských států Evropské unie včetně ÚOHS komunikují a 

spolupracují v rámci Evropské sítě pro hospodářskou soutěž, tzv. European Competition 

Network (ECN).
742

 Daná platforma má za cíl nejen usnadnit komunikaci a výměnu 

informací mezi soutěžními úřady, ale zajistit i efektivní a jednotné uplatňování pravidel 

hospodářské soutěže, což zahrnuje i rozdělení působnosti při vyšetřování 

soutěžněprávních deliktů mezi jednotlivé soutěžní úřady. 

Nařízení 1/2003 upravuje jednotlivé mechanismy spolupráce pro účely 

postupování případů a pomoci mezi soutěžními úřady. Například jsou upravena pravidla 

pro předávání a výměnu informací týkajících se vyšetřovaného protisoutěžního jednání, 

a to i ve velmi rané fázi, kdy nebyly učiněny vyšetřovací kroky příslušným soutěžním 

úřadem
743

 nebo pravidla pro přerušení nebo ukončení řízení, v případech, kdy dva a více 

soutěžních úřadů vyšetřují stejné protisoutěžní jednání
744

. Sdělení Komise pak detailněji 

rozvádí spolupráci mezi národními soutěžními úřady navzájem nebo mezi nimi a 

Komisí. V obecné rovině klade Komise důraz na rychlé a účinné přidělování a řešení 

jednotlivých případů a jednotné uplatňování pravidel hospodářské soutěže.  

Nařízením 1/2003 je pak dále ustaven Poradní výbor pro restriktivní praktiky a 

dominantní postavení, který je složen ze zástupců orgánů pro hospodářskou soutěž.
745

 

V rámci Poradního výboru jsou projednávány zejména jednotlivé případy a dále 

i obecné záležitosti týkající se soutěžního práva. Komise ve sdělení klade důraz na to, 

                                                 

741
 Sdělení Komise o spolupráci v rámci sítě orgánů pro hospodářskou soutěž, 2004/C 101/03, zveřejněno 

v Úředním věstníku EU dne 27. 4. 2004, s. 43 – 53. 

742
 Bod 15 preambule Nařízení 1/2003. 

743
 Čl. 11 a 12 Nařízení 1/2003. 

744
 Čl. 13 Nařízení 1/2003. 

745
 Čl. 14 Nařízení 1/2003. 
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aby byly významné případy konzultovány v rámci Poradního výboru, který v dané věci 

podává své stanovisko. 

O postupech a spolupráci soutěžních úřadů v rámci ECN i Poradního výboru by 

se dalo napsat spoustu textu, který by však do jisté míry byl odrazem citovaného sdělení 

Komise, které postupy do detailu upravuje. S ohledem na zaměření této práce se však 

v této kapitole budu blíže věnovat spolupráci soutěžních úřadů pouze co do aplikace 

vyšetřovacích pravomocí. 

7.2 Spolupráce při kontrole obchodních prostor 

Nařízení 1/2003 předpokládá, že Komise bude spolupracovat s národními 

soutěžními úřady v rámci kontrol obchodních prostor. Spolupráce může fakticky 

probíhat ve třech rovinách. První rovina představuje informační nebo konzultační 

povinnost uloženou Komisi u prováděných kontrol obchodních prostor, druhá rovina 

spočívá v tom, že se zaměstnanci národního soutěžního úřadu podílejí na provedení 

kontroly a třetí rovinou je žádost Komise o provedení kontroly národním soutěžním 

úřadem.  

Komise má v případě kontroly na základě zmocnění
746

 povinnost zaslat před 

jejím uskutečněním oznámení o kontrole orgánu pro hospodářskou soutěž, na jehož 

území se má kontrola provést. Jedná-li se o kontrolu na základě rozhodnutí
747

 či 

kontrolu v jiných prostorách
748

, musí Komise toto rozhodnutí s orgánem pro 

hospodářskou soutěž předem konzultovat. Je ponecháno na uvážení Komise, v jakém 

časovém horizontu před konáním kontroly a v jaké formě bude národní soutěžní úřad 

informovat. Obvykle Komise informuje o úmyslu provést kontrolu u podniku 

ve členském státě, ve kterém působí příslušný národní soutěžní úřad, dva týdny 

před plánovaným datem kontroly. Unijní judikatura dovodila, že Komise může 

informovat národní soutěžní úřad i prostřednictvím telefonu.
749

 Lze však přepokládat, že 

nejběžnější bude písemné oznámení nebo písemná komunikace. V případě konzultace 

                                                 

746
 Čl. 20 odst. 3 Nařízení 1/2003. 

747
 Čl. 20 odst. 4 Nařízení 1/2003. 

748
 Čl. 21 odst. 2 Nařízení 1/2003. 

749
 Rozsudek SDEU ze dne 23. září 1986 ve věci C-5/85 AKZO Chemie proti Komisi, 

ECLI:EU:C:1986:328, bod 24. 



223 

v souvislosti s rozhodnutím Komise provést kontrolu obchodních prostor, je 

komunikace více formální a zpravidla bude zahrnovat výměnu informací mezi Komisí a 

národním soutěžním úřadem. Případná konzultace s národním soutěžním úřadem může 

mít pro Komisi a následné šetření velký význam, jelikož úřad může disponovat 

informacemi, které Komisi nejsou známy a konzultace tak může v mnohých aspektech 

usnadnit provádění šetření.  

Kontroly obchodních prostor, které provádí Komise, se mohou účastnit a 

ve většině případů se také budou účastnit zaměstnanci národního soutěžního úřadu. 

Žádost o zapojení zaměstnanců národního soutěžního úřadu může podat Komise i 

samotný úřad.
750

 V případě zapojení zaměstnanců národního soutěžního úřadu 

do kontroly požívají tito zaměstnanci pravomoci, kterými disponují inspektoři 

Komise.
751

 Fakticky se tak stávají osobami, které Komise pověřila k provádění místního 

šetření, proto v rámci šetření nemají dohlížecí ani neutrální funkci. 

Nařízení 1/2003 nedává Komisi možnost vynutit si vůči podniku provedení 

kontroly. Jedinou možností v dispozici Komise je uložení pokuty
752

 za odmítnutí 

podřídit se kontrole, což je však z povahy věci a s ohledem na cíl a účel místního šetření 

neadekvátním nástrojem. Komise si proto může vyžádat pomoc od členského státu, na 

jehož území kontrola probíhá v případech, kdy se podnik odmítne podrobit kontrole 

na základě rozhodnutí, odmítá součinnost, případně maří její průběh.
753

 Oproti tomu 

ÚOHS disponuje pravomocí zjednat si přístup
754

 do obchodních prostor, které podléhají 

místnímu šetření. Komise by se tak v případech, kdy podnik odmítá umožnit přístup 

do svých prostor, mohla obrátit na ÚOHS, jelikož ten již ze zákona disponuje 

pravomocí si přístup vynutit. V tomto kontextu je proto i pro Komisi výhodné, aby při 

kontrolách podniků na území České republiky spolupracovala s ÚOHS. 

Zamýšlí-li Komise provést místní šetření s pomocí vnitrostátních orgánů, 

typicky, když se podnik odmítne podrobit kontrole, je v prvé řadě povinna dodržovat 

                                                 

750
 Čl. 20 odst. 5 Nařízení 1/2003. 

751
 Tamtéž. 

752
 Čl. 23 odst. 1 písm. c) Nařízení 1/2003. 

753
 Čl. 20 odst. 6 Nařízení 1/2003. 

754
 § 21f odst. 4.  
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procesní záruky stanovené příslušným vnitrostátním právem.
755

 Jak již bylo řečeno, 

v případě České republiky není vyžadováno povolení soudu ke kontrole obchodních 

prostor, proto Komisi pouze stačí, aby přizvaní zaměstnanci ÚOHS nebo ÚOHS 

ve spolupráci s policií zajistili přístup Komise do příslušných prostor. 

V mnoha členských státech však podléhá provedení místního šetření 

předběžnému povolení ze strany soudu. Pokud se v těchto členských státech podnik 

odmítne podrobit kontrole Komise, musí Komise požádat vnitrostátní soud, aby 

kontrolu povolil.
756

 Postup Komise a příslušného vnitrostátního soudu je upraven 

Nařízením 1/2003
757

 a z převážné míry vychází z již citovaného rozsudku SDEU 

ve věci Roquette Frères.
758

 V daných případech bude příslušný vnitrostátní soud 

zkoumat, zda není navrhovaný postup Komise v podobě provedení kontroly svévolný a 

nepřiměřený ve vztahu k prošetřovanému jednání.
759

 Komise je povinna poskytnout 

soudu vysvětlení, ze kterého bude vyplývat, že Komise disponuje informacemi, 

případně přesvědčivými důkazy, které jí umožňují nabýt podezření z porušení 

soutěžního práva.
760

 Komise však zásadně nemusí takovéto důkazy předkládat soudu 

k posouzení. Vnitrostátní soud ani nesmí předložení informací a nepřímých důkazů 

od Komise požadovat.
761

 K tomu, aby soud posoudil přiměřenost navrhované kontroly, 

musí Komise prokázat, že kontrola nezpůsobuje příliš nepříznivé následky vzhledem 

k cílům sledovaným šetřením.
762

 Především musí být prokázáno, že pokud by Komise 

nemohla získat pomoc pro překonání odporu podniku, prokázání skutečností týkajících 

se porušení soutěžního práva by bylo zmařeno nebo by se stalo velmi obtížným.
763

 

Komise je tak povinna poskytnout soudu „informace o podstatných znacích porušení, 

                                                 

755
 Rozsudek SDEU ze dne 21. září 1989 ve spojených věcech C-48/87 a C-227/88 Hoechst proti Komisi, 

ECLI:EU:C:1989:337, body 33 a 34. 
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 Čl. 20 odst. 7 Nařízení 1/2003. 
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 Čl. 20 odst. 8 Nařízení 1/2003. 
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 Rozsudek SDEU ze dne 22. října 2002 ve věci C-94/00 Roquette Frères proti Directeur général de la 

concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, za přítomnosti Komise, 

ECLI:EU:C:2002:603. 
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 Rozsudek SDEU ve věci Hoechst, bod 35. 

760
 Rozsudek SDEU ve věci Roquette Frères, bod 61. 
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 Tamtéž, bod 62. 
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 Tamtéž, bod 76. 
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na nějž má podezření, k tomu, aby mohl posoudit stupeň závažnosti a uvést dotčený 

relevantní trh a povahu podezřelých omezení soutěže, jakož i stupeň předpokládané 

účasti dotčeného podniku.“
764

 Vnitrostátní soud má možnost odmítnout provedení 

kontroly v případech, kdy je podezřelé narušení soutěže minimální, stupeň 

předpokládané účasti vyšetřovaného podniku velmi nízký či to, co je hledáno, je natolik 

nevýznamné, aby odůvodnilo zásah do soukromé sféry podniku, který by byl 

v uvedených případech nepřiměřený a nepřípustný vzhledem k cílům šetření.
765

 Podle 

názoru SDEU však vnitrostátní soud nemůže kontrolu Komise bez dalšího odmítnout. 

S ohledem na zásadu loajální spolupráce
766

 musí soud a Komise spolupracovat, a soud 

je tedy zejména povinen informovat Komisi o obtížích, s nimiž se při posuzování 

žádosti setkal a podle okolností požádat Komisi o dodatečné informace, jež mu umožní 

provést přezkum.
767

 Jak konstatoval SDEU: „teprve poté, co příslušný vnitrostátní soud 

získal takováto případná objasnění nebo neuskuteční-li Komise potřebné kroky k tomu, 

aby odpověděla na jeho žádost, je tento soud oprávněn odmítnout poskytnutí žádané 

pomoci, pokud nemůže na základě informací, jež má, učinit závěr, že zamýšlená 

donucující opatření nejsou svévolná ani nepřiměřená vzhledem k předmětu šetření.“
768

 

Vnitrostátní soud zásadně nesmí posuzovat to, co náleží do přezkumu unijním soudům, 

tedy zákonnost a náležitosti rozhodnutí Komise o provedení kontroly a její 

nezbytnost.
769

  

Komise má podle Nařízení 1/2003 možnost požádat národní soutěžní úřad 

o provedení kontroly obchodních prostor v dané věci.
770

 Zaměstnanci národního 

soutěžního úřadu, případně pověřené osoby, postupují podle svých národních předpisů. 

                                                 

764
 Tamtéž, bod 81. 
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 Tamtéž, bod 80. 
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 Článek 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (konsolidované znění), Úř. věst. C 326, 26. 10. 2012, s. 13 - 

390 „Podle zásady loajální spolupráce se Unie a členské státy navzájem respektují a pomáhají si 

při plnění úkolů vyplývajících ze Smluv.“ 
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 Rozsudek SDEU ve věci Roquette Frères, bod 92. 
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 Tamtéž, bod 94. 

769
 Tamtéž, bod 39; nebo rozsudek SDEU ve věci Hoechst, bod 35; a rovněž čl. 20 odst. 8 Nařízení 

1/2003. 

770
 Čl. 22 odst. 2 Nařízení 1/2003. 
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Úředníci Komise jim pak mohou asistovat v rámci kontroly.
771

 Nařízení 1/2003 rovněž 

připouští, aby národní soutěžní úřad požádal národní soutěžní úřad jiného členského 

státu o provedení kontroly na svém území jménem a na účet cizího úřadu, za účelem 

zjištění, zda došlo k porušení soutěžního práva.
772

 Výše uvedené pravidlo je nezbytné 

k tomu, aby byla zajištěna efektivní spolupráce v rámci ECN.
773

 Tato ustanovení 

především umožňují národním soutěžním úřadům řešit situace, když se některé důkazy 

nacházejí nebo mohou nacházet na území jiných členských států. Rovněž umožňují 

částečně ušetřit finanční prostředky, které by byly vynakládány k provedení kontrol 

obchodních prostor. 

7.3 Spolupráce při vyžadování informací 

Komise v zásadě není povinna oznámit nebo konzultovat se soutěžními úřady 

situace, kdy hodlá zaslat podniku žádost o informace.
774

 Zaslání žádosti o informace je 

proto na uvážení Komise. Rovněž soutěžní úřad může zaslat žádost o informace podle 

svého uvážení, aniž by o tom ve všech případech nutně informoval Komisi nebo ostatní 

národní soutěžní úřady. Je však velmi pravděpodobné, že vyšetřované jednání, ať už se 

jedná o vyšetřování Komise nebo národního soutěžního úřadu, bude konzultováno 

v rámci ECN nebo Poradního výboru. V daném případě bude národní soutěžní úřad 

vědět od Komise, že Komise zaslala podniku sídlícímu na území daného soutěžního 

úřadu žádost o informace. Lze si představit, že Komise obdobně jako v případě kontrol 

obchodních prostor zmocní soutěžní úřad, aby si vyžádal informace a podklady 

od podniku sám. 

Spolupráce mezi soutěžními úřady je založena na dobrovolné bázi. Nařízení 

1/2003 proto předpokládá, že Komise může zaslat žádost o poskytnutí informací 

i soutěžním úřadům členských států Evropské unie, přičemž ti jsou povinni Komisi 

informace poskytnout.
775

 Toto ustanovení zjevně míří na situace, kdyby se soutěžní úřad 
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 Bod 30, Sdělení Komise o spolupráci v rámci sítě orgánů pro hospodářskou soutěž, 2004/C 101/03. 
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 Čl. 22 odst. 1 Nařízení 1/2003. 
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 Bod 28 Preambule Nařízení 1/2003. 
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 Čl. 18 odst. 2 a 3 Nařízení 1/2003. 

775
 Čl. 18 odst. 6 Nařízení 1/2003. 



227 

rozhodl v rámci ECN dobrovolně neposkytnout na žádost Komise podklady 

o konkrétním případě, což se zdá být v praxi velmi nepravděpodobné. 
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8. Závěr 

Vyšetřovací pravomoci soutěžních úřadů musí být natolik účinné, aby mohlo být 

v odůvodněných případech vyšetřeno, zda k porušení soutěžního práva došlo či nikoliv. 

Použití vyšetřovacích pravomocí však bude vždy budit otázky ohledně zákonnosti 

postupu soutěžního úřadu, neboť při něm dochází k zásahu veřejné správy do sféry 

vyšetřovaných subjektů. 

V rámci disertační práce jsem dovodil, že s vyšetřovacími pravomocemi, které 

jsou svěřeny soutěžním úřadům a jsou nezbytné k prokázání porušení soutěžního práva, 

je spojeno několik problematických otázek. Některé z nich byly v minulosti judikaturou 

nebo změnou právní úpravy vyřešeny, ale některé jsou stále aktuální a na jejich finální 

vyřešení bude nutné počkat. V disertační práci jsem se proto pokusil nastínit řešení 

otázek, které nebyly doposud autoritativně vyřešeny a vyvstaly při aplikaci 

vyšetřovacích pravomocí. 

Do jisté míry je možné konstatovat, že problematická je již samotná povaha 

vyšetřovacích pravomocí soutěžních úřadů, kdy unijní i český koncept vychází 

z předpokladu, že vyšetřovaný podnik i jeho zaměstnanci mají pod hrozbou významné 

sankce povinnost na vyšetřování soutěžních úřadů aktivně spolupracovat. Pokud by 

však šlo o trestní řízení, taková povinnost tu není, protože platí zákaz sebeobviňování, 

a to i u trestných činů právnických osob. Judikatura soudů však dovozuje, že právo 

nevypovídat ve vlastní neprospěch se v případě vyšetřování přestupků (porušení 

soutěžního práva) uplatní u právnických osob (podniků) v omezené míře. Koncepčně je 

zde však rozpor i se zásadou proporcionality, která chrání vyšetřované podniky, aby 

nebylo do jejich práv zasahováno v nepřiměřené míře, ale právní úprava naopak nutí 

podniky na vyšetřování spolupracovat. Je tedy uložení povinnosti poskytovat 

soutěžnímu úřadu součinnost při vyšetřování ze strany podniku legitimní? Domnívám 

se, že pro základní efektivitu vyšetřování ano, ale pro usnadňování pozice soutěžního 

úřadu při prokazovaní porušení nikoliv.  

Z teoretického hlediska je možné rozsáhle diskutovat nad problematickou 

povahou vyšetřovacích pravomocí, nicméně neméně komplikovaný a diskutovaný je 

rozsah vyšetřovacích pravomocí, zejména pak kontrol obchodních prostor prováděných 

soutěžními úřady. V disertační práci bylo dovozeno, že rozsah oprávnění soutěžních 

úřadů při kontrolách je srovnatelný s oprávněními orgánů činných v trestním řízení 
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při prohlídkách jiných prostor a pozemků. Navíc možnost provést kontrolu obchodních 

prostor je pro soutěžní úřad jednodušší, jelikož rozhodnutí o provedení kontroly 

nepodléhá povolení soudu. Soutěžní úřad navíc může při kontrole nahlížet 

do jakéhokoli záznamu, který se v obchodních prostorách nachází nebo je z něj 

přístupný. Soutěžní úřady jdou v současné době tak daleko, že ve svých pokynech 

dovozují, že mohou kontrolovat osobní zařízení zaměstnanců podniku, pokud mohou 

být využívána k pracovním účelům. Zároveň vyvstává problematická otázka zabavení 

integrálních kopií pevných disků a jejich zkoumání mimo obchodní prostory. Nehrozí 

v budoucnu, že soutěžní úřad v rámci kontroly zkopíruje média, na kterých by se mohly 

nacházet informace o protisoutěžním jednání, a ty následně bude prošetřovat ve svých 

prostorách, čímž se těžiště kontroly obchodních prostor paradoxně přesune mimo 

obchodní prostory? A co když půjde soutěžní úřad ještě dále a zkopíruje všechna 

elektronická data podniku a bude je prošetřovat ve svých prostorách?  

Obránce hospodářské soutěže bude v kontextu povahy a rozsahu vyšetřovacích 

pravomocí argumentovat tím, že je nutné vybavit soutěžní úřad dostatečně účinnými 

pravomocemi k tomu, aby mohlo být protisoutěžní jednání odhaleno, prokázáno a 

potrestáno, neboť účinná hospodářská soutěž je ku prospěchu celé společnosti, 

respektive dopady protisoutěžního jednání jsou celospolečenské. Toto je jistě relevantní 

argument, avšak na druhou stranu musí mít značně rozsáhlé vyšetřovací pravomoci 

někde svůj limit. V práci jsem dovodil, že takový limit je nutné hledat v základních 

právech vyšetřovaných subjektů, ze kterých vyplývají základní zásady pro použití 

vyšetřovacích pravomocí i pro jejich zákonné zakotvení. Pro soutěžní úřad je nezbytné, 

aby se těmito zásadami řídil a respektoval je, v opačném případě hrozí, že použití 

vyšetřovacího nástroje, ať už jde o žádost o informace nebo místní šetření, bude v rámci 

soudního přezkumu označeno za protiprávní, v důsledku čehož nebude moci soutěžní 

úřad informace a podklady zajištěné s využitím daného nástroje v řízení dále použít. 

Stojí-li na protiprávně zjištěných nebo zajištěných informacích rozhodnutí o porušení 

soutěžního práva, bude zrušeno i toto meritorní rozhodnutí. V minulosti i poměrně 

nedávně době jsme byli svědky zrušení několika rozhodnutí soutěžních úřadů kvůli 

„procesním chybám“, kterých se soutěžní úřad dopustil při vyšetřování daného deliktu. 

Je proto klíčové, aby soutěžní úřad respektoval práva vyšetřovaných subjektů a svůj 
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postup při použití vyšetřovacích pravomocí přesně a řádně odůvodnil tak, aby nebylo 

pochyb, co je vyšetřováno a co je případně vyšetřovanému podniku kladeno za vinu. 

Jednou z nejpodstatnějších podmínek je řádné a přesné vymezení předmětu a 

účelu vyšetřovacího prostředku, respektive odůvodnění toho, z jakých důvodů a v jakém 

rozsahu bude v konkrétním případě prostředek využit. Tato zásada má praktický 

význam pro vyšetřovaný subjekt, který může provést vlastním posouzením 

bezprostřední kontrolu toho, že soutěžní úřad v rámci šetření nevybočuje 

z definovaných mantinelů. V judikatuře je v současné době velmi často řešeno vybočení 

soutěžních úřadů z definovaného předmětu, zejména při provádění kontrol obchodních 

prostor. Toto vybočení bývá označováno termínem „vyšetřovací výprava“ (fishing 

expeditions) a spočívá buď ve vyhledávání informací a dokumentů mimo vymezený 

předmět místního šetření, nebo v neodůvodněně širokém vymezení vyšetřovacího 

prostředku s cílem odhalit jakákoli další protisoutěžní jednání podniku. Jak ukazuje 

současná unijní judikatura, soutěžní úřady nesmí vyšetřovací prostředek využít 

k cílenému hledání dokumentů, které nespadají do vymezeného předmětu řízení a které 

nemají souvislost s podezřením soutěžního úřadu pro porušení soutěžního práva, které 

je vyšetřováno. Soutěžní úřady by při vymezení předmětu vyšetřovacího prostředku 

měly vycházet pouze z důkazů, které jsou jim dostupné, a neměly by neodůvodněně 

rozšiřovat předmět řízení. Kontroly obchodních prostor by neměly být využívány 

k prověření všech dokumentů, které se v obchodních prostorách nachází, s cílem odhalit 

jakákoli další protisoutěžní jednání podniku. V případě, že má soutěžní úřad podezření 

na nefunkčnost trhu, může provést sektorové šetření, kde jsou nároky na vymezení 

předmětu z povahy věci mírnější. Z uvedeného vyplývá zásada, že by soutěžní úřady 

měly přistoupit k vyžadování informací nebo k provádění kontrol obchodních prostor 

v případech, kdy již mají konkrétní podezření na porušení soutěžního práva. Je třeba mít 

na paměti, že účelem vyšetřovacích pravomocí je prověřit, zda je podezření soutěžního 

úřadu na porušení soutěžního práva oprávněné či nikoliv. Z podstaty věci je zřejmé, že 

užití vyšetřovacích pravomocí k namátkovým kontrolám dodržování soutěžního práva 

daným podnikem by mělo být nepřípustné. Jak by byla vymezena a hlavně probíhala 

taková namátková kontrola obchodních prostor v oblasti dodržování pravidel 

hospodářské soutěže?  
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V disertační práci jsem dovodil, že pro záruky základních práv není nezbytné, 

aby byly vyšetřovací pravomoci, zejména pak kontrola obchodních prostor podniků, 

používány pouze s předběžným souhlasem soudu. Zákonná úprava musí zakotvit záruky 

proti zneužití vyšetřovacích pravomocí soutěžními úřady k tomu, aby zajistily, že 

ke zneužití v konkrétním případě nedojde nebo alespoň aby bylo zneužití napraveno. 

Mezi záruky je možné zařadit předběžný souhlas soudu nebo také možnost následného 

soudního přezkumu, jak ukazuje judikatura ESLP. V daném kontextu se nedomnívám, 

že by do ZOHS mělo být vloženo poměrně nesystematické ustanovení o možnosti podat 

žalobu proti kontrole obchodních prostor. Do té doby nekonzistentní judikatura NSS by 

musela na závěry uvedené ESLP reagovat a podávání žalob proti místním šetřením 

provedeným v rámci správního řízení umožnit, i přes subsidiaritu zásahových žalob 

vůči žalobám proti rozhodnutí ve věci. V daném případě podle mého názoru nepochybil 

ÚOHS, ale soudy, které neposkytly dotčené společnosti záruku v podobě přezkumu 

toho, že ÚOHS své pravomoci v daném případě nezneužil. 

S výše uvedenou problematikou je rovněž spojena otázka účinné obrany proti 

případně nezákonnému postupu soutěžního úřadu při vyšetřování protiprávních jednání. 

Unijní i český právní řád zakotvují možnosti soudního přezkumu soutěžních úřadů. 

Unijní úprava počítá s tím, že bude soudy prověřována zákonnost rozhodnutí, kterými si 

Komise vyžaduje informace nebo nařizuje kontrolu. Z povahy věci budou přezkoumány 

náležitosti rozhodnutí, jeho přiměřenost, vymezení předmětu, a v případě žádosti 

o informace také povaha jednotlivých otázek z pohledu, zda neporušují právo 

nevypovídat ve vlastní neprospěch. Jednotlivé kroky, které učiní Komise v rámci 

kontroly obchodních prostor, však nelze považovat za rozhodnutí a mohou být 

přezkoumány až v rámci žaloby proti rozhodnutí ve věci nebo při případném sporu 

o náhradu škody způsobené nesprávným postupem Komise. Česká právní úprava 

relativně nově výslovně počítá s možností podat proti místnímu šetření zásahovou 

žalobu. Oproti žalobám proti rozhodnutí Komise o provedení kontroly bude možné 

v zásahové žalobě rozporovat nejen formální náležitosti pověření, vymezení předmětu 

kontroly či přiměřenost šetření, ale bezpochyby také úkony, které budou ÚOHS v rámci 

místního šetření provedeny. Žaloba není totiž podávána proti rozhodnutí, ale proti 

místnímu šetření samotnému. Obrana proti potenciálně nezákonným žádostem 

o informace může být složitější. Je nepochybné, že pokud bude žádost zasílána mimo 
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správní řízení, bude možné se bránit zásahovou žalobou, ve které může být posouzeno, 

zda požadavky žádosti neporušují základní práva vyšetřovaného podniku. V okamžiku, 

kdy bude žádost zaslána v rámci správního řízení, je z judikatury českých soudů zřejmé, 

že se zásahovou žalobou budou soudy zabývat, nicméně posoudí jen zjevné excesy dané 

žádosti v kontextu daného případu a vyšetřovaného jednání a lhůty stanovené v rámci 

žádosti pro poskytnutí informací, jelikož by podle jejich názoru mohly zasáhnout do 

probíhajícího správního řízení. Je proto nejasné, zda by se soudy zabývaly námitkami 

ke konkrétním otázkám, u kterých by adresát tvrdil, že porušují jeho právo nevypovídat 

ve vlastní neprospěch. Jsem přesvědčen, že by soudy měly takovéto případy posoudit a 

do správního řízení v případech porušení základních práv zasáhnout, respektive 

neodmítat zásahové žaloby proti žádostem ÚOHS o informace s odkazem na 

subsidiaritu zásahové žaloby. 

V disertační práci jsem naznačil, že judikatura českých soudů kopíruje 

rozhodnutí unijních soudů, aniž by někdy byla zvážena specifika české právní úpravy 

oproti té unijní. Všechny případy, ve kterých bylo použití vyšetřovacích pravomocí 

řešeno českými soudy, jsou do jisté míry replikou rozsudků unijních soudů. Zjevné je to 

například ze současné kauzy vyšetřování kartelové dohody stavebních společností, kdy 

KS v Brně následuje několik let staré rozsudky unijních soudů v kauzách Nexans a 

Deutsche Bahn. Je proto možné s určitou mírou pravděpodobnosti úspěšně předvídat 

její další směřování. Nechci však naznačovat, že se v budoucnu nedočkáme od českých 

soudů inspirativních rozsudků, protože se domnívám, že česká praxe, ať už ÚOHS nebo 

správních soudů, je stále na počátku své cesty a v budoucnu bude čelit stále 

komplikovanějším otázkám. V současné době tak významnějším přínosem „české“ 

judikatury zůstává několik let táhnoucí se kauza DELTA PEKÁRNY, ve které bylo 

vyřešeno to, co bylo z judikatury ESLP již dávno známo, tedy že není nutné, aby státní 

orgány prováděly kontrolu obchodních prostor jen s předběžným souhlasem soudu. 

Přínos však má spíše v tom, že byla otevřena diskuze, zda české soudy řádně 

přezkoumaly nebo nepřezkoumaly, v daném případě správný a oprávněný, postup 

ÚOHS, což vedlo k tomu, že správní soudy stanovily kritéria, která budou při 

zpochybnění legality provedené kontroly obchodních prostor zkoumat. Tato skutečnost 

bezesporu přispívá větší právní jistotě vyšetřovaných subjektů, které mohou v případě 

excesů ÚOHS účinně a bezprostředně bránit svá práva. Oproti tomu však lze i 
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do budoucna očekávat účelovou a mnohdy i opakující se argumentaci právních zástupců 

podniků v žalobách napadajících postup ÚOHS, i když v minulosti byla soudy 

několikrát odmítnuta nebo je zjevně neopodstatněná, což vede k prodlužování soudních 

řízení. 

Jako hlavní cíle této práce jsem si stanovil důkladně analyzovat současnou 

právní úpravu vyšetřovacích pravomocí soutěžních úřadů, definovat základní principy a 

zásady, které jsou spojeny s vyšetřovacími pravomocemi, a poukázat na případné 

nedostatky v právní úpravě a aplikační praxi. Zároveň jsem chtěl zevrubně rozebrat 

současné možnosti obrany proti případně nezákonnému vyšetřování soutěžních úřadů. 

Jako základní metodologii k dosažení těchto cílů jsem zvolil důkladnou analýzu 

právních předpisů, judikatury soudních institucí a názorů odborné veřejnosti. V rámci 

této disertační práce jsem popsal a analyzoval řadu dalších témat a problémů, které se 

s vyšetřovacími pravomocemi pojí. Výše popsané aspekty povahy a rozsahu 

vyšetřovacích pravomocí, vymezení předmětu, záruky základních práv a prostředky 

obrany považuji za zajímavé a klíčové, a proto jsem jim věnoval významný prostor také 

v závěru této práce. 

Jsem přesvědčen, že jsem splnil cíle, které jsem si v úvodu disertační práce 

vytyčil. Čtenáři jsem nabídl ucelený a zevrubný přehled o problematice vyšetřovacích 

pravomocí Komise a ÚOHS při vyšetřování porušení soutěžního práva. Věřím, že tato 

práce, zejména úvahy k problematickým otázkám, jež jsou spojeny s vyšetřováním 

soutěžněprávních deliktů, může posloužit pro další směřování právní úpravy, pro praxi 

soutěžních úřadů i pro compliance dotčených podniků. 
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Frères proti Francii, stížnost č. 29598/08. 

 Rozsudek ESLP ze dne 27. září 2011 ve věci A. Menarini Diagnostics Srl proti 

Itálii, stížnost č. 43509/08. 

 Rozsudek ESLP ze dne 2. října 2014 ve věci DELTA PEKÁRNY a.s. proti 

České republice, stížnost č. 97/11. 

 Rozsudek ESLP ze dne 2. dubna 2015 ve věci Vinci Construction a GTM Génie 

Civil et Services proti Francii, stížnosti č. 63629/10 a 60567/10. 

České soudy 

(všechny rozsudky NSS a KS v Brně dostupné z: http://www.nssoud.cz/, judikatura 

Ústavního soudu dostupná z: http://nalus.usoud.cz/, znění k 16. listopadu 2018) 

 Rozsudek NSS ze dne 4. srpna 2005, sp. zn. 2 Aps 3/2004 – 42. 

 Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 31. srpna 2005, sp. zn. 2 Afs 144/2004 

– 110. 

 Rozsudek KS v Brně dne 24. srpna 2006 č. j. 31 Ca 39/2005 – 70, 

 Rozsudek KS v Brně ze dne 27. září 2007, č. j. 62 Ca 1/2007 – 153. 

 Rozsudek NSS ze dne 17. dubna 2009, sp. zn. 8 Aps 6/2007 – 256 

 Rozsudek NSS ze dne 29. května 2009, sp. zn. 5 Afs 95/2007 – 353. 

 Rozsudek NSS ze dne 29. května 2009, č. j. 5 Afs 18/2008 – 310. 

 Rozsudek NSS ze dne 26. října 2009, sp. zn. 8 Afs 46/2009 – 46. 
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 Rozsudek NSS ze dne 3. prosince 2009, sp. zn. 2 Aps 2/2009 – 52. 

 Rozsudek NSS ze dne 31. března 2010, sp. zn. 1 Afs 58/2009 – 541. 

 Nález Ústavního soudu ze dne 8. června 2010, sp. zn. Pl. ÚS 3/09. 

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. srpna 2010, sp. zn. III. ÚS 2309/09. 

 Rozsudek KS v Brně ze dne 21. října 2010, č. j. 62 Ca 16/2009 – 375. 

 Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 16. listopadu 2010, č. j. 7 Aps 3/2008 – 

98. 

 Stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2010, sp. zn. Pl. ÚS 

st. 30/10, vyhlášeno jako sdělení Ústavního soudu pod č. 439/2010 Sb. 

 Rozsudek KS v Brně ze dne 13. ledna 2011, č. j. 62 Af 69/2010 – 158. 

 Rozsudek NSS ze dne 22. září 2011, sp. zn. 5 Aps 4/2011 – 326. 

 Rozsudek NSS ze dne 29. září 2011, sp. zn. 5 Aps 5/2010 – 293. 

 Rozsudek KS v Brně ze dne 23. února 2012, č. j. 62 Af 75/2010 – 318. 

 Rozsudek NSS ze dne 29. března 2012, č. j. 5 Afs 7/2011 – 619. 

 Rozsudek KS v Brně ze dne 18. dubna 2013, č. j. 62 A 9/2013 – 92. 

 Rozsudek NSS ze dne 13. února 2014, sp. zn. 7 Aps 2/2013 – 35. 

 Rozsudek KS v Brně ze dne 11. srpna 2015, č. j. 29 A 47/2013 – 129. 

 Rozsudek NSS ze dne 7. ledna 2016, sp. zn. 9 As 231/2015 – 64. 

 Usnesení KS v Brně ze dne 28. ledna 2016, č. j. 30 Af 33/2014 – 51. 

 Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2016, sp. zn. IV. ÚS 4397/12. 

 Rozsudek NSS ze dne 25. února 2016, č. j. 5 Afs 7/2011 – 799. 

 Rozsudek KS v Brně ze dne 21. dubna 2016, č. j. 62 Af 15/2015 – 224. 

 Rozsudek KS v Brně ze dne 31. srpna 2016, č. j. 31 A 17/2016 – 241. 

 Rozsudek KS v Brně ze dne 14. října 2016, č. j. 62 Af 39/2016 – 115. 

 Rozsudek KS v Brně ze dne 23. března 2017, č. j. 62 A 236/2016 – 91. 

 Rozsudek KS v Brně ze dne 31. března 2017, č. j. 29A 165/2016 – 150. 

 Rozsudek NSS ze dne 24. května 2017, sp. zn. 6 As 113/2017 – 83. 

 Rozsudek KS v Brně ze dne 29. května 2017, č. j. 30 Af 29/2016 – 262. 

 Rozsudek KS v Brně ze dne 21. června 2017, č. j. 31 Af 55/2015 – 46. 

 Rozsudek NSS ze dne 21. listopadu 2017, sp. zn. 7 As 155/2015 – 160. 

 Rozsudek NSS ze dne 29. března 2018, sp. zn. 5 As 119/2017 – 60. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 15. května 2018, sp. zn. II. ÚS 635/18. 

 Rozsudek KS v Brně ze dne 27. června 2018, č. j. 29 A 14/2018 – 83. 

 Rozsudek KS v Brně ze dne 29. června 2018, č. j. 31 A 57/2018 – 66. 

 Nález Ústavního soudu ze dne 17. července 2018, sp. zn. III. ÚS 1257/18. 

Evropská komise  

(všechna rozhodnutí dostupná z: http://ec.europa.eu/competition/ nebo http://eur-

lex.europa.eu/, znění k 16. listopadu 2018) 

 Rozhodnutí Komise ze dne 14. října 1994 ve věci Akzo Chemicals [1994] OJ 

L294/31. 

 Rozhodnutí Komise ze dne 30. ledna 2008, C(2008) 377, věc COMP/B - 

1/39.326 (E.ON Energie). 

 Rozhodnutí Komise ze dne 30. března 2011, C(2011) 2361 final, věc 

COMP/39520 (Cementový kartel). 

 Rozhodnutí Komise ze dne 28. března 2012, C (2012) 1999 final, věc 

COMP/39793 (EPH a další). 

 Rozhodnutí Komise ze dne 2. dubna 2014, C(2014) 2139 final, věc AT.39610 

(Nexans). 

ÚOHS  

(všechna rozhodnutí dostupná z: http://www.uohs.cz/, znění k 16. listopadu 2018) 

 Rozhodnutí ÚOHS ze dne ze dne 30. prosince 2003 č. j. S 233 A/03-7786/03-

ORP. 

 Rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 4. března 2005, sp. zn. R 3/2004. 

 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 27. června 2006, sp. zn. S233C/03-11688/2006/620. 

 Rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 8. listopadu 2006, sp. zn. R 79/2006/01-

19805/2006/300. 

 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 28. května 2015, č. j. ÚOHS-V45/2015/PP-

11559/2015/852/TKn. 

 Rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 18. září 2015, č. j. ÚOHS-R179/2015/HS-

28754/2015/310/JZm. 

 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 6. prosince 2015, č. j. ÚOHS-S834/2014/KD-

38118/2015/851/LŠt. 
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 Rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 8. února 2016, č. j. ÚOHS-R381, 382, 388, 

389, 390, 393, 395/2015-04749/2016/310/JZm. 

9.4 Právní předpisy a důvodové zprávy 

Evropské a unijní předpisy  

(unijní předpisy dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/, znění k 16. listopadu 2018) 

 Evropská úmluva o ochraně lidských práv ve znění Protokolů č. 11 a 14 s 

Protokoly č. 1, 4, 6, 7, 12 a 13 (Úmluva o ochraně lidských práv a základních 

svobod). Dostupné z http://www.echr.coe.int/. 

 Smlouva o fungování Evropské unie ve znění Lisabonské smlouvy podepsané 

dne 13. prosince 2007. 

 Listina základních práv Evropské unie vyhlášené v Nice dne 7. prosince 2000. 

 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel 

hospodářské soutěže stanovených v čl. 81 a 82 Smlouvy. 

 Nařízení Rady (EHP) 17/1962 upravující čl. 85 a 86 Smlouvy. 

 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování 

podniků. 

 Nařízení Komise (ES) č. 773/2004 ze dne 7. dubna 2004 o vedení řízení Komise 

podle článků 81 a 82 Smlouvy o ES. 

České předpisy  

(všechny předpisy dostupné z: http://www.psp.cz/, znění k 16. listopadu 2018) 

 Listina základních práv a svobod, ústavní zákon č. 2/1993 Sb. 

 Zákon č. 143/2001 Sb., zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně 

některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže). 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 

 Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 

 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 

 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
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 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). 

 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 

 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

 Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 

 Důvodová zpráva k zákonu č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže 

v původním znění. 

 Důvodová zpráva k zákonu č. 155/2009 Sb. 

 Důvodová zpráva k zákonu č. 360/2012 Sb. 

 Důvodová zpráva k zákonu č. 293/2016 Sb. 

9.5 Ostatní 

 Dealing with the Commission: Notifications, complaints, inspections and fact-

finding powers under Articles 85 and 86 of the EEC Treaty, ISBN 92-828-1724-

5, European Communities, 1997. 

 European Commission – Antitrust - Manual of Procedures - Internal DG 

Competition working documents on procedures for the application of Articles 

101 and 102 TFEU, March 2012. 

 Explanatory note for an authorisation to conduct inspection based on a 

Commission authorisation under Article 20(3) of Council Regulation No 1/2003. 

Dostupné z: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html. 

 Explanatory note for an authorisation to conduct inspection based on a 

Commission authorisation under Article 20(4) of Council Regulation No 1/2003. 

Dostupné z: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html. 

 Pokyny ÚOHS k šetření na místě, Informační list ÚOHS 3/2017: Neohlášená 

místní šetření a bid rigging. Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/informacni-

centrum/informacni-listy.html. 

 Explanatory memorandum for the Regulation implementing articles 81 and 82 

of the Treaty of 27 September 2000, COM(200)582 final. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/. 
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 Oznámení Komise o osvědčených postupech pro vedení řízení týkajících se 

článků 101 a 102 SFEU, 2011/C 308/06. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 

 Pokyny pro výpočet pokut uložených podle čl. 23 odst. 2 písm. a) Nařízení 

č. 1/2003, 2006/C 210/02. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 

 Sdělení Komise o spolupráci v rámci sítě orgánů pro hospodářskou soutěž, 

2004/C 101/03. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/.  
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10. Seznam zkratek 

Komise Evropská komise 

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

SDEU Soudní dvůr Evropské unie (zkratka používána i pro 

dřívější název instituce – Evropský soudní dvůr) 

Tribunál Tribunál Soudního dvora Evropské unie (zkratka 

používána i pro dřívější název instituce – Soud prvního 

stupně) 

ESLP Evropský soud pro lidská práva 

NSS Nejvyšší správní soud České republiky 

KS v Brně Krajský soud v Brně 

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie 

Nařízení 1/2003 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. 12. 2002 o 

provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v čl. 

81 a 82 Smlouvy 

Nařízení 773/2004 Nařízení Komise (ES) č. 773/2004 ze dne 7. dubna 2004 o 

vedení řízení Komise podle článků 81 a 82 Smlouvy o ES 

ZOHS Zákon č. 143/2001 Sb., zákon o ochraně hospodářské 

soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně 

hospodářské soutěže) 

správní řád Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

SŘS Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 

ZŘS Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 
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Vyšetřovací pravomoci soutěžních úřadů 

Abstrakt 

Tato disertační práce se zabývá vyšetřovacími pravomocemi soutěžních úřadů, 

konkrétně Evropské komise a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Mezi základní 

vyšetřovací pravomoci lze zařadit vyžadování podkladů a informací, provádění kontrol 

v obchodních prostorách podniků i mimo ně a provádění sektorových šetření. Soutěžní 

úřady jsou oprávněny využívat vyšetřovacích pravomocí za účelem nalezení podkladů a 

informací, které prokazují porušení soutěžního práva. 

Jedním ze základních cílů této disertační práce je detailně analyzovat současnou 

unijní a českou právní úpravu vyšetřovacích pravomocí soutěžních úřadů včetně 

relevantní judikatury unijních a českých soudů. Hlavní cíl disertační práce spočívá v 

analýze základních principů a zásad, které jsou spojeny s vyšetřovacími pravomocemi. 

Tyto principy totiž určují nejen směřování právní úpravy, ale také usměrňují postup 

soutěžních úřadů v konkrétních případech. Většina z těchto principů, které jsou 

nadřazeny zákonné úpravě, pramení ze základních práv vyšetřovaných subjektů. 

Významnou částí této práce bude detailní analýza možností obrany vyšetřovaných 

subjektů proti nezákonnému použití vyšetřovacích pravomocí soutěžními úřady. 

Tato disertační práce se skládá z osmi kapitol. První kapitola je úvodní a 

popisuje základní pojmy spojené s právem hospodářské soutěže a s vyšetřovacími 

pravomocemi soutěžních úřadů. Druhá kapitola se věnuje unijním a českým právním 

předpisům, které upravují vyšetřovací pravomoci. V kapitole třetí jsou s využitím 

relevantní judikatury evropských a českých soudů definovány a analyzovány zásady a 

principy použití vyšetřovacích pravomocí. Tato kapitola se věnuje zejména limitům 

uplatnění vyšetřovacích pravomocí, které jsou definovány základními právy 

vyšetřovaných podniků a které musí být respektovány v každém konkrétním případě. 

Kapitola čtvrtá pojednává o použití vyšetřovacích pravomocí v konkrétních případech, 

přičemž se zaměřuje zejména na problematické otázky, které jsou v souvislosti 

s aplikací vyšetřovacích pravomocí v současné době řešeny. Pátá kapitola stručně 

pojednává o sankcích, které hrozí vyšetřovaným subjektům za porušení jejich 

povinností při aplikaci vyšetřovacích pravomocí soutěžními úřady. V šesté kapitole jsou 

analyzovány možnosti obrany vyšetřovaných subjektů proti postupu soutěžních úřadů. 
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Kapitola sedmá se pak stručně věnuje spolupráci soutěžních úřadů při vyšetřování 

soutěžněprávních deliktů. Závěry disertační práce jsou shrnuty v kapitole osmé.  

Klíčová slova: vyšetřovací pravomoci, soutěžní právo, kontrola 
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Investigative powers of the competition authorities 

Abstract  

The dissertation thesis is concerned with the investigative powers of the 

competition authorities, namely the European Commission and the Czech Office for the 

Protection of Competition. Essential investigative powers of competition authorities 

include requests for information, on-site inspections of business premises and other 

premises and sector inquiries. The competition authorities may use investigative powers 

in order to find evidence proving the violation of competition rules. 

One of the main aims of this thesis is to thoroughly analyze the current EU and 

Czech legislation concerning investigative powers of the competition authorities, 

including the relevant case law of EU and Czech courts. The main goal of the thesis is 

to define basic principles associated with investigative powers. These principles 

determine not only the direction of the legislation but also guide the steps of the 

competition authorities in specific cases. Most of these principles, which are superior to 

legal regulation, stems from the fundamental rights of investigated entities. The 

important part of this thesis will be a detailed analysis of the possibilities of defense of 

the investigated entities against misuse of investigative powers by the competition 

authorities. 

This thesis consists of eight chapters. Chapter One is introductory and describes 

the basic concepts associated with competition law and investigative powers of 

competition authorities. Chapter Two deals with EU and Czech legislation of 

investigative powers. In Chapter Three basic principles concerning investigative powers 

are defined and analyzed using relevant case law of European and Czech courts. This 

chapter deals in particular with the limits of the application of investigative powers, 

which are defined by the fundamental rights of the undertakings under investigation and 

which must be respected in particular cases. Chapter Four is concerned with the use of 

investigative powers in particular cases, focusing in detail on problematic issues 

currently addressed. The fifth chapter briefly discusses the sanctions that threaten the 

investigated entities for violating their duties during the application of investigative 

powers by the competition authorities. The sixth chapter analyzes the possibilities of 
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defense of the investigated entities against misuse of investigative powers. Chapter 

Seven briefly deals with the cooperation of competition authorities within EU. The 

conclusions of the dissertation are summarized in Chapter Eight.  

Klíčová slova: investigative powers, competition law, on-site inspection 
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