
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. 

Kapitola sedmá se pak stručně věnuje spolupráci soutěžních úřadů při vyšetřování 

soutěžněprávních deliktů. Závěry disertační práce jsou shrnuty v kapitole osmé.  

 


