
Abstrakt 
 
 Tato práce si klade za cíl zhodnotit pravidla a efektivitu fungování českého                        

a evropského programu shovívavosti. Práce se rovněž zaměřuje na soulad programu 

shovívavosti se základními právními principy a právně - filozofickými principy morálky. 

Účelem práce je také prozkoumání vzájemných vztahů programu shovívavosti                             

a některých dalších nástrojů soukromoprávního a veřejnoprávního potlačování kartelů   

a možnosti jejich dalšího budoucího společného fungování.  

 Program shovívavosti spočívá v udělení plné nebo částečné imunity od správních 

sankcí členovi kartelu, který přizná existenci kartelové dohody soutěžnímu úřadu. Práce 

popisuje klíčové prvky úspěšně fungujícího programu shovívavosti a porovnává tyto 

obecné postuláty s reálnými údaji z praxe Evropské komise a ÚOHS. Následuje popis 

vývoje programu shovívavosti v EU. Práce poukazuje na rozdíly mezi jednotlivými 

evropskými programy shovívavosti z let 1996, 2002 a 2006 a popisuje, jak program 

funguje v současné době. Zaměřuje se také na kartelová rozhodnutí, v nichž Komise 

aplikovala programu shovívavosti. Tato rigorózní práce se také zabývá otázkou 

Evropské soutěžní sítě a jejího modelového programu shovívavosti. Následuje popis 

pravidel programu shovívavosti v ČR a rozhodnutí ÚOHS,  v kterých byl program 

shovívavosti aplikován. Je také provedeno srovnání českého a evropského programu 

shovívavosti s programy v USA, Velké Británii a Polsku. Práce dále rozebírá soulad 

programu shovívavosti se základními právními zásadami spravedlivého procesu a také 

analyzuje, zda hlavní myšlenka programu shovívavosti – beztrestnost pachatele – je 

v souladu se zásadami morálky. Dále se práce soustředí na dva další nástroje vymáhání 

soutěžního práva. Jednak popisují a snaží se najít řešení ve vztahu mezi programem 

shovívavosti a kriminalizaci protisoutěžního jednání, která může ovlivňovat efektivitu 

programu. A dále analyzuje vztah soukromoprávní prosazování soutěžního práva                       

a programu shovívavosti. Poslední kapitola obsahuje úvahy de lege ferenda. Počet 

rozhodnutí, které Komise na základě žádosti o leniency vydala, prokazuje, že program 

shovívavosti je nezbytným nástrojem odhalování kartelů. Program přesto potřebuje 

další úpravy, a to především v ČR, kde je nezbytné jej uzákonit, aby byl pro potencionální 

žadatele dostatečně atraktivní.   
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