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Cílem této práce je zhodnoti vzájemný vztah mezi soukromým a veřjným vymáhání 
soutěžního práva. V rámci veřejnoprávního vymáhání soutěžního práva se projevuje rostoucí 
trend užívání moderních nástrojů jako je leniency program nebo narovnání. Tyto nástroje jsou 
založeny na spolupráci mezi soutěžními úřady a podniky. Na druhé straně takové spolupráce a 
velice často předávání důvěrných údajů podniky může ohrozit jejich pozici z pohledu 
potenciálních soukromoprávních žalob ze strany spotřebitelů nebo obchodních partnerů. Je 
obecně tvrzeno, že soukromoprávní vymáhání a veřejnoprávní vymáhání jsou 
komplementární, ale v případě těchto moderních nástrojů, zde zjevně vzniká střet. Tato práce 
se skládá ze dvou následujících kapitol. 

První kapitola popisuje vývoj soukromoprávního vymáhání soutěžního práva v rámci EU. Od 
svých počátků před 10 lety, kdy bylo značně nerozvinuto, začalo toto vymáhání budit stále 
více pozornosti. Evropská komise nedávno zveřejnila návrh směrnice, která má za cíl podpořit 
soukromoprávní vymáhání v rámci EU. Druhá polovina první kapitoly popisuje vývoj nový 
nástrojů užívaných v rámci veřejnoprávního vymáhání (program shovívavosti, narovnání, 
závazky a soutěžní advokacie) na příkladech změn v rámci aktivit Evropské komise a českého 
ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže). 

Druhá kapitola popisuje vzájemný vztah mezi každým z výše uvedených nových nástrojů 
veřejnoprávního vymáhání a soukromoprávním vymáháním. Analýza se zaměřuje na možnost 
tzv. následných žalob, přístup do spisu a k jiným informacím a také jak tyto aspekty mohou 
ovlivnit motivaci potenciálních žalobců. Je zde probrán dopad rozhodnutí Pfeiderer a také 
nedávného rozhodnutí SDEU v případu Donau Chemie na soukromé a veřejné vymáhání a je 
zde dále provedena analýza souladu současné praxe českého ÚOHS a její kompatibility 
s názorem SDEU. Na druhé straně je zde také provedena rozbor dopadu rostoucího zájmu o 
soukromoprávní vymáhání na přitažlivost leniency programu a dalších moderních nástrojů 
pro podniky a dále je zde navrženo, jak by tento vzájemný konflikt dvou způsobů vymáhání 
soutěžního práva mohl být omezen. 

 


