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Úvod 

„Zřídkakdy se sejdou příslušníci téhož druhu podnikání, i když je to jen k zábavě 

a rozptýlení, aby se nakonec jejich rozhovor nestočil na nějaké punktování proti 

společnosti, nebo na vymýšlení nějakého způsobu jak zvýšit ceny. Pravda, zabránit 

takovým schůzkám zákonem, který by se dal vynutit a který by se neprotivil svobodě a 

spravedlnosti, není možné“1Tato citace z díla zakladatele moderní ekonomie jako 

vědecké disciplíny ukazuje, že tendence bránit se nepříjemný aspektům tlaku 

hospodářské soutěže způsoby, které ji vylučují, či omezují, je velice obvyklou vlastností 

člověka. Stejně tak nám ekonomie i historická zkušenost ukazují, že svobodná 

hospodářská soutěž je důležitým předpokladem pro všestranný rozvoj společnosti. 

Adam Smith rovněž poukazuje na to, že snaha bránit těmto nežádoucím jevům s sebou 

nese nevyhnutelnou nutnost zasahovat do svobody jednotlivce a jeho práv. 

Zásadní roli při ochraně hospodářské soutěže hraje v současné době soutěžní 

právo. To, stejně jako jakékoliv jiné právo, by bylo redukováno na pouhý soupis 

nezávazných pokynů, pokud by nebylo podloženo příslušnými sankcemi a způsoby jak 

je vymáhat. V kontinentální právní kultuře při prosazování norem soutěžního práva 

hrají tradičně hlavní roli normy veřejnoprávní, přesněji, řečeno správněprávní. Soutěžní 

právo v rámci Evropské unie se v nedávné době inspirovalo úpravou pocházející 

z druhé významné právní kultury, tj. anglosaské kultury common law, a zavedlo do své 

praxe řadu nových prvků. 

To se po určitou dobu dělo mimo hlavní zájem pozornosti, který byl zaměřen na 

decentralizaci zavedenou Nařízením Rady (ES) č. 1/2003, o provádění pravidel 

hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy („Nařízení č. 1/2003“).2 

Stále více se při tom uplatňují dva důležité trendy. Jednak je to soukromoprávního 

vymáhání soutěžního práva, a dále je to také zavádění nových procesních (sankčních a 

vyšetřovacích) prvků veřejného vymáhání soutěžního práva. Jako příklad lze uvést 

leniency program, který motivuje účastníky trhu, aby zahájily spolupráci s příslušnými 

                                                             
1 SMITH, Adam; Pojednání o podstatě a původu bohatství národů: český překlad. Nové přeprac. vyd. 
opatřené margináliemi. Praha: Liberální institut, 2001, ISBN 80-863-8915-4 ,str. 116 
2 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže 
stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy 
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soutěžními úřady a v podstatě tak zradily své kolegy, se kterými, řečeno slovy z úvodní 

citace, „punktují proti společnosti“. 

Předmětem této práce bude posouzení vzájemného střetu těchto dvou trendů, 

zejména pak posouzení vlivu leniency programu a narovnání, jako typických 

představitelů nových postupů ve veřejnoprávním vymáhání, a jejich vlivu na pozici 

žalobců a žalovaných na soukromoprávní odpovědnost subjektů porušujících soutěžní 

předpisy. Základní testovanou hypotézou bude tvrzení, že soukromoprávní a 

veřejnoprávní vymáhání se mohou dostat do střetu a v současnosti není jasné, která 

z těchto rovin by měla mít přednost. Důležité bude na tuto problematiku nahlédnout 

z pohledu zásady efektivní ochrany hospodářské soutěže a z pohledu ochrany 

oprávněných zájmů jednotlivých osob. 

Cílem této práce je pak prokázat, že tento střet zde skutečně existuje, při tom 

v míře větší, než-li se na první pohled zdá, a navrhnout případná řešení pro tento střet 

tak, aby efektivní ochrana hospodářské soutěže ani oprávněné zájmy soukromých osob 

vyplývající z norem práva hospodářské soutěže neutrpěly omezení větší než ta nezbytně 

nutná. 

Pro výše uvedené zadání bude nutné provést analýzu současného stavu právní 

úpravy na úrovni evropského práva. Vzhledem k tomu, že oba výše zmíněné trendy se 

prosazují i v rámci českého soutěžního práva, pozornost bude věnována i české úpravě. 

Právní úprava je brána podle stavu k 25.6. 2013. Na základě analýzy právní úpravy, 

která bude interpretována za pomocí standardních metod interpretace (jazyková, 

logická, systematická) i nadstandardních metod výkladu (historická, teleologická a 

komparativní). Výklad těchto norem bude podpořen analýzou relevantní judikatury, 

přičemž hlavní roli zde bude hrát činnost Soudního dvora Evropské unie („SDEU“). 

K těmto primárním pramenům připojím sekundární prameny v podobě odborných 

publikací, článků a analýz. Ty jednak budou pocházet ze zahraničí, přičemž důležitou 

roli mezi nimi budou mít odborné materiály pocházející z činnosti Evropské komise. 

Jako další významný odborný zdroj si lze dovolím zmínit práce Sebastiana Peyera3, 

který provedl rozsáhlou empirickou analýzu soukromoprávních soutěžních sporů 

v Německu. Z domácích odborných zdrojů si dovolím zmínit řadu článků zveřejněných 

                                                             
3 PEYER, Sebastian; Myths and Untold Stories - Private Antitrust Enforcement in Germany, SRC Centre 
for Competition Policy & Norwich Law School, University of East Anglia, 2010, ISSN: 1745-9648 
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v časopise Antitrust4, který se zaměřuje na zvyšování právního povědomí o soutěžním 

právu a od roku 2009, kdy začal vycházet, si dle mého názoru vydobyl uznání mezi 

zájemci o toto právní odvětví. 

Téma této práce jsem si vybral proto, že se sám počítám mezi zájemce o tuto 

specifickou právní disciplínu, která se již díky svému předmětu zájmu, velice blíží 

ekonomii. Ostatně je již dnes běžnou praxí soutěžních úřadů využívat tzv. more 

economic approach. I já se v této práci pokusím využít i své ekonomické myšlení pro 

to, abych zdárně dosáhl cíle této práce. Toto téma považuji za velice aktuální. Ostatně 

zpracování této práce ovlivňuje i vyvíjející se práce na přípravách nové evropské 

směrnice, která by se měla věnovat soukromoprávnímu vymáhání. 

Celá tato práce je rozdělena na dvě části. V první kapitole se zaměřuji na nové 

trendy v oblasti soukromoprávního vymáhání. Uvádím zde stručný přehled vývoje 

soukromoprávního vymáhání v Evropské unii a analyzuji, jakým problémům tento 

způsob prosazování soutěžního práva čelí. Druhá polovina první kapitoly se zaměřuje 

na obecnou charakteristiku nových trendů veřejnoprávního vymáhání, přičemž 

vymezuje, co vše lze považovat za nové prvky a jak tyto prvky mohou ovlivňovat 

soukromoprávní vymáhání. 

Druhá kapitola pak podrobněji analyzuje fungování specifický institutů veřejnoprávního 

vymáhání soutěžního práva, mezi něž patří i leniency program a narovnání, a jejich 

interakci se soukromoprávní rovinou vymáhání soutěžních norem. V návaznosti na tuto 

analýzu de lege latase  se pak pokusím navrhnout úpravy fungování těchto institutů de 

lege ferenda, tak aby bylo zajištěno jejich pokud možno bezproblémové fungování a 

zároveň nebylo ohroženo rozvíjející se soukromoprávní vymáhání. Nakonec ačkoli je 

přirozená tendence k protisoutěžnímu chování vlastní asi každému jedinci, společný 

zájem na fungování efektivní hospodářské soutěže je rovněž významný, a proto je 

v určitých případech oprávněné zasahovat do svobody jednotlivce. Najít tu pravou 

rovnováhu je ovšem úkol nikdy nekončící a nemohu očekávat, že se mi to podaří. 

Náročnost takového úkolu ovšem neznamená, že bychom se o to neměli pokoušet. I 

kdyby má snaha, byť jen o malou píď, přispěla k lepšímu pochopení vzájemného vztahu 

soukromoprávního a veřejnoprávního vymáhání práva, nebudu zklamán. 

  

                                                             
4 Webové stránky časopisu Antitrust jsou dostupné na adrese: http://www.antitrust.cz/  
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1 Změny soukromoprávního a veřejnoprávního vymáhání soutěžního 

práva 

1.1 Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva 

1.1.1 Počátky zájmu o soukromoprávní vymáhání v EU 

Nárůst zájmu o soukromoprávní vymáhání soutěžního práva lze v rámci 

Evropské unie vysledovat již před přijetím Nařízení č. 1/2003, a to od vydání rozsudku 

Courage5z roku 2001. Příznačné je, že se jednalo o řešení předběžné otázky, kterou 

předložil Soudnímu dvoru EU6 soud z Velké Británie, která je svou tradicí common law 

myšlenkově spojena ze všech členských států Evropské unie nejvíce s právním řádem 

Spojených států amerických, kde soukromoprávní vymáhání soutěžního práva hraje 

zásadní roli. Soudní dvůr EU v rámci svého odůvodnění potvrdil přímý účinek 

ustanovení smlouvy o hospodářské soutěži a dále se zabýval dvěma zásadními 

otázkami. Jednak to byla otázka, zda-li je subjekt, který se sám rovněž účastní dohody 

omezující soutěž, oprávněn požadovat to, aby soud potvrdil její neplatnost pro rozpor 

s normami Evropského práva.  

Druhým problémem v daném sporu navazujícím na kladnou odpověď na první 

otázku bylo to, zda-li se soukromoprávní subjekt může domáhat náhrady škody vzniklé 

v důsledku porušení předpisů soutěžního práva. Soudní dvůr se vyjádřil kladně a dále 

dodal: „Plná účinnost článku 85 Smlouvy a zvláště užitečný účinek zákazu stanoveného 

v jeho odstavci 1 by byly zpochybněny, nemohl-li by se každý domáhat náhrady škody, 

jež mu měla být způsobena smlouvou nebo jednáním, které jsou způsobilé omezovat 

nebo narušovat působení hospodářské soutěže. Takové právo totiž posiluje operativní 

povahu soutěžních pravidel Společenství a je schopné odrazovat od začasto skrytých 

dohod nebo jednání, jež jsou způsobilé omezovat nebo narušovat působení hospodářské 

soutěže. Z tohoto pohledu mohou žaloby na náhradu škody před vnitrostátními soudy 

podstatně přispívat k zachování účinné hospodářské soutěže ve Společenství.“7  

                                                             
5 SDEU, Rozsudek C 453/99 – Courage v Crehan, dostupný také zde: 
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-453/99 
6 V době vydání rozsudku se jednalo o Evropský soudní dvůr, název této instituce byl změněn v důsledku 
přijetí tzv. Lisabonské smlouvy, v práci je tato instituce označována současným jménem. 
7 Body 26 a 27 rozsudku Courage v Crehan, viz bod 5 
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Soudní dvůr tak jasně vyjádřil podporu soukromoprávní rovině vymáhání norem 

soutěžního práva a vyjádřil se při tom nejen k úloze náhrady škody (tedy tzv. reparační 

funkci), ale jak je vidět ve výše uvedené citaci, Soudní dvůr zmiňuje i související rovinu 

odstrašení (tzv. deterence) od případných skrytých dohod nebo jednání. Pro úplnost lze 

dodat, že pan Crehan nakonec žádného odškodnění nedosáhl, protože po zodpovězení 

předběžné otázky anglické soudy (jak prvoinstanční tak odvolací) shledaly, že v tomto 

konkrétním případě nedošlo k porušení článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie 

(„SFEU“). Pan Crehan tak po 13 letech svého snažení nedosáhl žádného odškodnění, 

naopak ovšem výrazně přispěl k rozvoji diskuse o soukromém vymáhání soutěžního 

práva v Evropské unii.8 

Se soukromoprávním vymáháním soutěžního práva počítá i již zmíněné Nařízení 

č. 1/2003, jehož přijetím došlo k 1. květnu 2004 k reformě vymáhání soutěžního práva 

Evropské unie. Tato reforma byla nezbytná s ohledem na východní rozšíření Evropské 

unie. Základní myšlenkou této reformy, která měla přinést větší efektivitu při 

vynucování norem soutěžního práva, byla decentralizace výkonu soutěžního práva na 

jednotlivé národní soutěžní úřady, přičemž tyto sdílejí svou pravomoc s Evropskou 

komisí. Decentralizace ovšem neznamenala pouze přesun pravomocí od dříve zcela 

dominantní Evropské komise na tyto úřady, ale Nařízení č. 1/2003 výslovně upravuje 

také úlohu národních soudů. Konkrétně v rámci bodu 7 preambule se uvádí: 

„Vnitrostátní soudy hrají při používání pravidel hospodářské soutěže Společenství 

důležitou úlohu. Při rozhodování sporů mezi soukromými osobami chrání subjektivní 

práva vyplývající z práva Společenství, například tím, že přiznávají náhradu škody 

obětem protiprávního jednání. Úloha vnitrostátních soudů zde doplňuje úlohu orgánů 

pro hospodářskou soutěž členských států.“9 Z tohoto ustanovení zcela jasně vyplývá, že 

evropské soutěžní právo předpokládá existenci soukromoprávního vymáhání soutěžního 

práva. To, že zákon umožňuje existenci určitého právního jednání, ovšem neznamená, 

že jednotlivé subjekty soukromého práva budou takové jednání uskutečňovat. Evropská 

komise již v srpnu 2004 zveřejnila první zprávu hodnotící stav soukromoprávního 

                                                             
8 BAILEY David, WHISH Richard; Competition law, 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2012, ISBN 
978-0-19-958655-4, str. 299 
9 Bod 7, Preambule Nařízení č. 1/2003 
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vymáhání v Evropské unii.10 Jedná se o studii vypracovanou společností Ashurst a tato 

studie se stala základním empirickým zdrojem pro další úvahy Evropské komise 

v oblasti podpory soukromoprávního vymáhání soutěžního práva. Již ve svém úvodu 

studie konstatuje „ohromující rozdílnost“11 mezi rozsahem a způsobem 

soukromoprávního vymáhání soutěžního práva v jednotlivých členských státech a jeho 

„naprostou nerozvinutost“12. 

1.1.2 Aktivita Evropské komise v oblasti soukromoprávního vymáhání 

Vzhledem k tomu, že soukromoprávní rovinu vymáhání soutěžního práva lze 

v podstatě považovat za další stupeň decentralizace a s ohledem na závěry výše zmíněné 

studie společnosti Ashurst, se Evropská komise rozhodla analyzovat možnosti podpory 

soukromoprávního vymáhání soutěžního práva. Prvním výsledkem bylo vydání Zelené 

knihy na téma Žaloby o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel 

ES.13 Tato studie identifikuje základní překážky, kterým čelí jednotlivé subjekty při 

vymáhání náhrady škody způsobené porušením předpisů soutěžního práva, a navrhuje 

možná opatření na podporu soukromoprávního vymáhání. Již tento materiál se zcela 

výlučně zabývá otázkou náhrady škod. Ovšem je třeba si uvědomit, že soukromoprávní 

vymáhání se nesestává pouze ze žalob na náhradu škody. V rámci soukromoprávního 

vymáhání si lze představit i další možné postupy, které jednotlivé subjekty mohou volit. 

Níže uvádím seznam možných nároků, které lze v souvislosti s porušením norem 

soutěžního práva uplatňovat: 

• Prohlášení ne/platnosti smlouvy 

• Zápurčí žaloba na určité jednání druhé strany 

• Kontraktační povinnost – povinnost uzavřít určitou smlouvu 

• Žaloba na bezdůvodné obohacení 

• Žaloba na náhradu škody 

                                                             
10 WAELBROECK Denis, SLATER Donald, EVEN-SHOSHAN Gil;  Study on the conditions of claims for 
damages in case of infringement of EC competition rules, Ashurst, 2004, studie je dostupná také zde: 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/comparative_report_clean_en.pdf  
11 V originále: astonishing diversity 
12 V originále: total underdeveloment 
13EVROPSKÁ KOMISE; Zelená kniha EK: Žaloby o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních 
pravidel ES; dostupná z http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0672:FIN:CS:PDF  



12 
 

Graf č. 1: Primárně požadované opatření v civilních soutěžních sporech, 2005-2007, Německo 

 
Zdroj: PEYER Sebastian: Myths and Untold Stories - Private Antitrust Enforcement in Germany, 

SRC Centre for Competition Policy & Norwich Law School, University of East Anglia, 2010, ISSN: 

1745-9648, str.48 

Na to, že náhrada škody nepředstavuje jediný možný prostředek soukromoprávní 

obrany před porušováním soutěžních předpisů, upozorňují i někteří autoři. Mezi nimi 

lze upozornit na Sebastiana Peyera.14 Ten provedl rozsáhlou empirickou analýzu 

soukromoprávních sporů souvisejících se soutěžním právem v Německu, jako největší 

ekonomice Evropské unie, a jedním z jeho závěrů je, že spory o náhradu škody hrají 

pouze částečnou roli. Na základě údajů za roky 2005-2007, které Peyer ve své práci 

analyzuje, to dokazuje i výše uvedený graf č. 1, který ukazuje, že náhrada škody není 

hlavním předmětem civilních řízení o porušení soutěžního práva. Ve skutečnosti měly 

spory o náhradu škody ve sledovaném období pouze 11 % podíl15 na všech civilních 

soutěžních sporech.  

Evropská komise zůstala i při zpracování následné Bílé knihy, která byla 

publikována v roce 200716, při tématu náhrady škody a nijak se nezabývala dalšími 

možnými procesními postupy. Bílá kniha se pak měla stát základem pro přijetí směrnice 

upravující základní prvky pro vymáhání náhrady škody vzniklé porušením soutěžních 

předpisů. Zveřejnění návrhu této směrnice ovšem Evropská komise dlouho odkládala, 

protože předběžné informace o této směrnici se setkaly se silnou kritikou a dlouho 

                                                             
14 PEYER Sebastian: Myths and Untold Stories - Private Antitrust Enforcement in Germany, SRC Centre 
for Competition Policy & Norwich Law School, University of East Anglia, 2010, ISSN: 1745-9648 
15 Vlastní výpočet na základě údajů ze zmíněné studie 
16 EVROPSKÁ KOMISE; Bílá kniha EK o žalobách o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních 
pravidel ES ; dostupná z: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0165:FIN:CS:PDF  
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zůstávalo otázkou, zda-li bude někdy taková směrnice přijata.17 Návrh této směrnice byl 

nakonec zveřejněn 11. června 2013.18 

Zelená i Bíla kniha identifikovaly několik zásadních otázek, které je třeba 

v souvislosti s vymáháním náhrady škody vyřešit. V souvislosti s tím je nutné zmínit, že 

v mezidobí mezi zveřejněním Zelené a Bílé knihy došlo k vydání rozsudku SDEU 

v případu Manfredi.19 Soudní dvůr zde ve svém odůvodnění i samotném výroku 

rozsudku jasně identifikuje, že procesní úprava vymáhání náhrady škody za porušení 

soutěžních předpisů za stávající situace závisí na legislativní úpravě jednotlivých 

členských států, což v daném případě znamenalo určité komplikace a znevýhodnění pro 

žalobce nacházející se v režimu italského práva. Soudní dvůr při tom v rámci jednoho 

rozsudku označuje podstatnou část jednotlivých problematických oblastí 

soukromoprávního vymáhání soutěžního práva. 

1.1.2 Problémy identifikované v Zelené a Bílé knize a rozsudku Manfredi 

Nejprve je třeba zmínit bod 2 výroku rozsudku Manfredi20, protože v něm 

Soudní dvůr prohlašuje, že: „Článek 81 ES musí být vykládán v tom smyslu, že každá 

osoba je oprávněna uplatňovat neplatnost kartelové dohody nebo jednání zakázaných 

tímto článkem a, pokud existuje příčinná souvislost mezi takovou dohodou nebo 

jednáním a utrpěnou újmou, požadovat náhradu této škody.“ Tak jak jsem již výše 

zmínil, Evropská komise se ve své práci zaměřuje pouze na otázku náhrady škody, ale i 

z uvedené citace rozsudku Manfredi, je zjevné, že jednotlivé subjekty mohou uplatňovat 

i jiné nároky, než náhradu škody. Soudní dvůr výslovně zmiňuje neplatnost dohody.  

Náhradu škody lze následně uplatňovat, pokud existuje mezi zakázaným soutěžním 

postupem a utrpěnou újmou příčinná souvislost. To, aby soukromé subjekty utrpěnou 

škodu vymáhaly, nelze nijak vynucovat. Mezi základní zásady uplatňování 

                                                             
17 TERHECHTE Jörg Philipp; Vymáhání evropského soutěžního práva – harmonizace soukromých a 
veřejných přístupů v rámci pluralitního modelu IN: TICHÝ Luboš et al; Soukromé vymáhání kartelového 
práva, Praha, Univerzita – Centrum Právní Komparatiskiky, 2009; ISBN: 978-80-904209-5-3 
18 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain rules governing 
actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the 
Member States and of the European union. COM(2013) 404, dostupné zde: 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html  
19 SDEU, rozsudek ve spojených věcech C-295/04 až C-298/04 – Manfredi, dostupný také na: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=56474&pageIndex=0&doclang=CS&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1529750  
20 Viz poznámka č. 19 výše 
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soukromoprávních nároků totiž patří to, že záleží na jednotlivých soukromoprávních 

subjektech, zda-li bude spor zahájen, a jak bude definován předmět takového sporu. 

Jedná se o tvz. dispoziční zásadu.21 Vidina náhrady škody je pak považována jako 

hlavní motivující prvek pro podání žaloby. 

To, že Evropská komise se zaměřuje na náhradu škody, jako na hlavní nástroj 

lze snad dle mého názoru vysvětlit i tím, že náhrada škody by měla sloužit jako způsob, 

jak odčerpat od soutěžitele, který soutěžní předpisy porušil, neoprávněně získaný 

spotřebitelský přebytek. Zatímco pokuta uložená ve veřejnoprávním řízení je příjmem 

veřejného rozpočtu a lze ji tak vnímat jako pokus o odčerpání nejen ušlého 

spotřebitelského blahobytu, ale i jako pokus o zajištění celého ušlého celkového 

blahobytu. V některých situacích se zdá, že zájem obrany spotřebitelského blahobytu 

převažuje v evropském soutěžním právu nad zájmem ochrany hospodářské soutěže jako 

takové a v té souvislosti i ochranou celkového blahobytu:22 „Ostatně i čl. 103 odst 3 

SFEU (dříve článek 81 odst. 3 SES) vyžaduje možnost aplikace výjimky, aby přiměřený 

podíl na výhodách spojených s posuzovanou dohodou byl vyhrazen spotřebitelům.“23  

Je možné, že i v případě soukromoprávního vymáhání se chce Evropská komise 

zaměřit na podporu ochrany spotřebitelského blahobytu před celkovým blahobytem, a 

tedy potažmo hospodářskou soutěží jako takovou. Hovoříme-li o spotřebitelském 

blahobytu, pak si je nutné uvědomit, že pojem spotřebitel je v rámci soutěžního práva 

Evropskou komisí vykládán odlišně od pojmu spotřebitel v rámci práva ochrany 

spotřebitele. Evropská komise ve svém Oznámení k provádění článku 81 odst. 3 

Smlouvy24 definuje spotřebitele jako všechny přímé nebo nepřímé uživatele výrobků, 

jichž se dohoda dotýká a to včetně výrobců, kteří daný výrobek užívají jako vstup, 

velkoobchodníků, maloobchodníků a konečných uživatelů, kteří jsou fyzickými 

osobami využívajícími výrobek mimo obchodní nebo profesní činnost.25 Pojem 

přebytek spotřebitele je tedy nutno vnímat velice široce, protože se může týkat i jiných 
                                                             
21 WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Praha: Linde, 2008. ISBN 978-80-7201-726-3 
22 Celkový blahobyt se skládá ze spotřebitelského přebytku (blahobytu) a přebytku(blahobytu) výrobce, 
více k podstatě úvah lze nalézt v ekonomických publikacích např. HOŘEJŠÍ a kol., Mikroekonomie, 4. 
rozšířené vydání, Management Press, 2008, Praha, ISBN: 978-80-7261-150-8 
23 MUNKOVÁ Jindřiška, SVOBODA Pavel, KINDL Jiří, Soutěžní právo, 2. vydání, C.H.Beck, 2002, ISBN: 978-
80-7400-424-7. str. 34 
24 EVROPSKÁ KOMISE; Guidelines on the application of Article 81(3) of the Treaty (2004/C 101/08), 
dostupné také zde: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:101:0097:0118:EN:PDF  
25 Bod 84, Guidelines on the application of Article 81(3) of the Treaty (2004/C 101/08), viz bod 24 
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podniků a dalších účastníků trhu a nikoli pouze spotřebitelů, tak jak jsou vnímani 

v právu ochrany spotřebitele. Tomuto pojetí spotřebitele by v evropském soutěžním 

právu odpovídalo označení konečný spotřebitel. 

Zůstává otázkou, zda-li taková preference ochrany spotřebitele není v rozporu 

s původním cílem práva hospodářské soutěže. Zatímco ochrana přebytku spotřebitele, 

jako jeden z cílů soutěžního práva, je výše dovozena jen kostrbatou argumentací 

založenou na ekonomické analýze blokových výjimek, primární cíl soutěžního práva lze 

dovodit z čl. 101 SFEU a dále je výslovně definován v Nařízení č.1/2003, v bodu 9 

Preambule: „Články 81 a 82 Smlouvy mají za cíl ochranu hospodářské soutěžena 

trhu.“26 Hospodářská soutěž je cílem sama o sobě a nikde není ustanoveno, že by měla 

ustupovat jinému cíli. Mohou tedy nastat situace, že cíl ochrany hospodářské soutěže 

bude v konfliktu se zájmem na ochraně spotřebitele (přebytku spotřebitele). Ostatně i ve 

Spojených státech, kde soutěžní právo stojí zejména na soukromoprávním vymáhání, 

judikatura klade hospodářskou soutěž na první místo. V rozsudku Brunswisck Corp v. 

Pueblo Bowl-O-Mat, Inc.27 bylo výslovně uvedeno, že „soutěžně právní předpisy byly 

přijaty na ochranu soutěže, nikoliv soutěžitelů“. Stejně tak k této otázce existuje i 

relevantní česká judikatura. Konkrétně rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, ve 

kterém zaznívá následující argumentace: „Účelem zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěže, je ochrana konkurence jako ekonomického jevu, nikoliv ochrana 

jednotlivých účastníků trhu. Ti jsou proti narušitelům soutěže nepřímo chráněni 

výkonem pravomoci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vykonávajícího dozor nad 

tím, zda a jakým způsobem soutěžitelé plní povinnosti pro ně vyplývající z tohoto zákona 

nebo z rozhodnutí Úřadu vydaných na jeho základě.“28 

Další oblastí identifikovanou jak v rozsudku Manfredi, tak v Zelené a Bílé knize 

je otázka zjištění výše škody. Soudní dvůr potvrdil, že i v případě soutěžních předpisů 

by mělo docházet k náhradě plné újmy utrpěné porušením příslušných předpisů a že 

nárok na odškodnění se nevztahuje jen na skutečně vzniklou škodu (damnum 

emergens), ale také na ušlý zisk (lucrum cessans) včetně práva na úroky. V rámci 

Zelené knihy byly diskutovány možnosti zvýšení potenciální náhrady škody ve snaze 

zvýšit atraktivitu soukromoprávního vymáhání. To je prvek běžně fungující v soutěžním 

                                                             
26 Bod 9, Preambule Nařízení č. 1/2003 
27The Supreme Court, Brunswisck Corp v. Pueblo Bowl-O-Mat, Inc, 429 U.S. 477 (1977) 
28 Rozsudek Nejvyššího správního soudu 2 A 11/2002 – 227, Moravské naftové doly, a.s. 
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právu USA. Obvyklým je přiznávání trojnásobné výše skutečně utrpěné škody, tzv. 

treble damages.29 Zavedení takového mechanismu založeného na chápání náhrady 

škody jako trestu svého druhu (punitive damages) bylo zmíněno v Zelené knize a 

nebylo jediným prvkem amerického soutěžního práva, který by bylo možno zavést do 

evropského soutěžního práva. Zatímco Zelená kniha tyto možnosti nevylučuje, Bílá 

kniha se k nim postavila zdrženlivěji, kdy mezi své zásady řadí „evropskou právní 

kulturu a tradice“30 a s tímto odůvodněním uvalování povinnosti nahrazovat škodu 

větší než skutečnou vyloučila. Tato otázka ovšem není jedinou otázkou související 

s problematikou škody. Evropská komise zdůrazňuje zejména problematiku výpočtu 

výše škody. Základní úvahou totiž je stanovení rozdílu mezi skutečně nastalou situací a 

situací jaká by nastala za předpokladu, že by na trhu nebyla narušena hospodářská 

soutěž. Evropská komise na tuto oblast klade značný důraz a výsledkem je i vydání 

návrhu Metodické příručky pro určení výše škody v žalobách o náhradu škody při 

porušení článku 101 nebo 102 SFEU.31 Tato příručka by měla příslušným soudům i 

soukromým subjektům usnadnit stanovení výše škody a snížit tak nejistotu 

potenciálních žalobců stejně jako ušetřit náklady spojené s určením výše škody. 

Poslední oblastí, které se věnuje jak rozsudek Manfredi, tak i Zelená a Bílá 

kniha, je problematika promlčecích lhůt. Zde rozsudek i materiály Evropské komise 

konstatují, že neexistuje jednotná evropská úprava. Hlavní otázkou je pak stanovení 

počátku běhu promlčecí lhůty a vliv probíhajícího vyšetřování soutěžního úřadu na její 

běh. Zatímco rozsudek pouze konstatuje skutečnost, že úprava v této oblasti je 

záležitostí právních řádů členských států, Bílá kniha přichází s některými návrhy pro 

úpravu na evropské úrovni. V případě trvajících nebo opakovaných porušeních 

soutěžněprávních předpisů navrhuje zakotvení nikterak výjimečné zásady, že promlčecí 

lhůta má začít běžet až okamžikem, kdy takové protiprávní jednání skončilo nebo bylo 

učiněno naposledy.  

                                                             
29 GINSBURG Douglas H., Comparing antitrust enforcement in the United States and Europe, Journal of 
Competition Law and Economics, Oxford University Press, 2005, Svazek 1, Vydání 3 
30 EVROPSKÁ KOMISE; Bílá kniha o žalobách o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních 
pravidel ES, str. 3, dostupné také zde: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0165:FIN:CS:PDF  
31 EVROPSKÁ KOMISE; Návrh metodické příručky pro Určení výše škody v žalobách o náhradu škody při 
porušení článku 101 nebo 102 SFEU, 2011, dokument je dostupný také zde: 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_actions_damages/draft_guidance_paper_cs.pdf  
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Poněkud složitější otázkou je řešení situace, kdy příslušný národní soutěžní úřad 

nebo Evropská komise provádějí šetření v určité soutěžněprávní věci. Má se mít za to, 

že již zahájení takového šetření je dostatečnou skutečností pro to, aby soukromoprávní 

subjekt byl srozuměn s tím, že mu mohla vzniknout škoda a tudíž mu začíná běžet jeho 

subjektivní promlčecí lhůta? A co když příslušný soutěžní úřad zahájí vyšetřování až 

poté, co se konkrétní subjekt o protisoutěžním jednání dozví. Má vyčkávat na 

rozhodnutí soutěžního úřadu nebo riskovat, že než příslušný úřad rozhodne, jeho 

soukromoprávní nárok se promlčí? Bílá kniha navrhuje to, aby zahájení správního řízení 

s ohledem na to, že tato skutečnost není povinně publikována, nebylo považováno za 

skutečnost zakládající povědomí soukromoprávních subjektů o vzniku jejich nároku. Na 

druhou stranu, Evropská komise navrhuje, aby vydání příslušného rozhodnutí soutěžním 

orgánem vedlo k založení nové, alespoň dvouleté promlčecí lhůty pro soukromoprávní 

subjekty. Má se tak zabránit pochybnostem v případech, kdy vyšetřování ze strany 

veřejnoprávního orgánu trvá příliš dlouho a zatímco soukromoprávní subjekty čekají na 

rozhodnutí příslušného orgánu, aby mohly zahájit tzv. follow-on spor (spor navazující 

na rozhodnutí veřejnoprávního orgánu), mohlo by dojít k promlčení jejich nároků, 

protože žalovaná strana by namítla, že běh promlčecí lhůty byl zahájen právními 

skutečnostmi, které nastaly před vydáním rozhodnutí soutěžního orgánu. 

1.1.3 Zpřístupnění důkazů  

Problematických otázek spojených se soukromoprávním vymáháním je mnohem 

více, než tyto výše zmíněné, na které bylo upozorněno v rámci rozsudku Manfredi. Pro 

účely této práce je důležité zmínit ještě další oblasti, kterými se zabývá i Zelená a Bílá 

kniha. Jednou z nich je otázka zpřístupňování informací a důkazů, ať už mezi stranami 

sporu, nebo zpřístupňování informací ze strany veřejnoprávních subjektů pro jejich 

využití při soukromoprávních sporech. 

Pro porušování pravidel hospodářské soutěže je typická asymetrie informací. 

Každá z potenciálních stran sporu disponuje jinými informacemi. Velice časté je, že 

jedna ze stran má znalost o existenci důkazů, ovšem ty se nacházejí mimo její dispozici 

a tato strana sporu k nim nemá přístup, takže je nemůže využít v soukromoprávním 

řízení. S ohledem na častý výskyt této situace v oblasti soukromoprávního vymáhání 

Evropská komise v Zelené i Bílé knize zvažuje možnosti jak podpořit výměnu 
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informací mezi jednotlivými účastníky sporu a jak případně zpřístupnit důkazy 

rozhodné pro posouzení sporu. Snaha o rozšíření možností jak se dostat k důkazům 

v držení druhé strany, popřípadě třetích osob, má ovšem své meze, protože takto 

získané informace by mohly být také snadno zneužity. 

Z toho důvodu Evropská komise v Bílé knize navrhuje postavit proceduru 

zpřístupňování důkazů pod soudní kontrolu. Soudy by pak podle předpokladů Evropské 

komise měly mít pravomoc nařizovat jednotlivým subjektům zpřístupnění přesně 

vymezené kategorie relevantních důkazů. Evropská komise, snad do jisté míry 

inspirována praxí tzv. disclosure v anglosaské právní kultuře, navrhuje následující 

doporučení pro soukromoprávní vymáhání soutěžního práva:32 

• Žadatel bude muset předložit takové důkazy, které má ve své moci, z nichž 

vyplývá, že je pravděpodobné, že utrpěl škodu v důsledku porušení pravidel 

hospodářské soutěže žalovanou stranou. 

• Žadatel bude muset soud přesvědčit o tom, že i při vynaložení veškerého úsilí, 

které od něj lze požadovat, není schopen dané důkazy získat jiným způsobem. 

• Žadatel bude muset dostatečně jasně upřesnit kategorie důkazů, které mají být 

zpřístupněny. 

Celkově lze tedy ve vztahu k výše uvedeným bodům shrnout, že žadatel musí 

přesvědčit soud o tom, že navrhované zpřístupnění informací je pro věc relevantní, 

nutné a přiměřené. Naopak Bílá kniha zmiňuje i tu skutečnost, že soudy by měly být 

vybaveny dostatečným sankčním mechanismem pro případné vynucení poskytnutí 

informací. Za touto zmínkou si lze představit zejména ukládání pořádkových pokut. 

Evropská komise v Bílé knize dokonce zvažuje zavedení praxe, kdy by odmítnutí 

zpřístupnění mělo vést k výkladu znepřístupněných důkazů v neprospěch toho subjektu, 

který daný důkaz odmítnul zpřístupnit nebo jej dokonce zničil. 

Ve vztahu ke zpřístupňování důkazů se Evropská komise okrajově také dotýká 

důkazů obsažených ve spisech soutěžních úřadů, případně důkazů a informací, které 

jsou obsaženy v prohlášeních a dalších materiálech poskytnutých subjekty, které 

využívají programu shovívavosti (leniency programu). Evropská komise se v Bílé knize 

vyslovuje pro ochranu těchto informací a jejich vynětí z praxe zpřístupňování. Dále se 

ovšem detaily nezabírá. Jak zmíním dále v této práci, právě tato oblast, která je v Zelené 

                                                             
32 Bílá kniha, str. 5, viz pozn. č. 30 
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a Bílé knize řešena v podstatě okrajově se v následujících letech stala centrem zájmu 

řady debat. 

1.1.4 Aktivní legitimace a přesouvání škody 

Další problematická oblast potenciální právní úpravy je kombinace otázek 

spojených s aktivní legitimací pro podání příslušné žaloby na ty subjekty, které poruší 

soutěžně právní předpisy a konceptu přesouvání škody v rámci výrobně spotřebního 

řetězce.33  

Základní otázkou je, které subjekty mohou být poškozeny protisoutěžním 

jednáním. Výše zmíněná rozhodnutí Courage a Manfredi hovoří o kterékoli osobě. 

Takové vymezení je poměrně vágní. Podíváme-li se na empirická data (graf. č. 2) ze 

studie Sebastiana Peyera, uvidíme, že pod pojmem kterákoli osoba se schovává 

různorodá skupina žalobců. Z údajů vyplývá, že nadpoloviční většinu žalob podali přímí 

odběratelé subjektů, které údajně porušily soutěžněprávní předpisy. Přímý vztah mezi 

porušitelem soutěžněprávních předpisů a těmi, kteří, mohli utrpět škodu nebo jim mohl 

vzniknout jiný nárok, usnadňuje důkazní pozici žalobců. To, že nepřímých žalob je 

skutečně velice málo potvrzuje i přehled sporů v rámci Evropské unie, který byl 

připraven Filipem Kubíkem z Generálního ředitelství Soutěž, Evropské komise, pro 

účely Svatomartinské konference pořádané v roce 2011.34 Z jeho přehledu je zřejmé, že 

žalobci jsou obvykle subjekty v přímém vztahu k těm, kteří porušili své soutěžněprávní 

povinnosti. Naopak z řad spotřebitelů nebyl zaznamenán jediný zahájený spor. 

Je zajímavé, že mezi těmi žalujícími subjekty v přímém postavení jsou často 

veřejnoprávní subjekty. Nejznámější je případ Evropské komise, která žalovala kartel 

výrobců výtahů za škodu jí vzniklou při nákupu výtahů pro budovy Evropské komise 

v Bruselu.35 Dvojjejdiná role Evropské komise jako orgánu vyšetřujícího a 

veřejnoprávně sankcionujícího orgánu a zároveň subjektu se soukromoprávními nároky 

                                                             
33 Na toto téma byla vypracována samostatná diplomová práce: NAVRÁTIL, Petr, Vybrané aspekty 
soukromoprávního vymáhání soutěžního práva, 2012, Katedra Evropského práva Právnické fakulty 
Univerzity Karlovy 
34 KUBÍK Filip, Vymáhání náhrady škody – pohled z Bruselu, prezentace v rámci Svatomartinské 
konference ÚOHS, 2011 
35 EVROPSKÁ KOMISE; COMP/E-1/38.823 - PO/Elevators and Escalators, rozhodnutí Evropské Komise je 
dostupné zde: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38823/38823_1340_4.pdf  
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pak byla následně obhájena i před Soudním dvorem EU.36 Jako další příklady lze uvést 

Kubíkem v prezentaci zmiňované žaloby finské vlády a obcí vůči kartelu výrobců 

asfaltu a dále také žaloby britské vlády a správních orgánů ve zdravotnictví proti 

farmaceutickým firmám Servier a Reckitt Benckiser.37 To, že veřejnoprávní orgány jsou 

tak aktivní při vymáhání škod, lze jednak vysvětlit momentálním politickým zájmem o 

zvýšení míry soukromoprávního vymáhání38. Druhým možným důvodem je to, že 

veřejný sektor není vystaven tlaku nákladů a velké časové náročnosti tak jako 

soukromoprávní subjekty a tudíž je ochoten zahajovat spory, pro které by 

soukromoprávní subjekty neměly dostatek motivace. 

Graf č. 2: Podíl jednotlivých subjektů na soukromoprávních soutěžních žalobách, Německo 2005-2007 

 
Zdroj: PEYER Sebastian: Myths and Untold Stories - Private Antitrust Enforcement in Germany, SRC 

Centre for Competition Policy & Norwich Law School, University of East Anglia, 2010, ISSN: 1745-9648, 

str.40 

Dalším z problémů řešených v souvislosti se vztahem mezi škůdcem a 

poškozeným v v rámci soukromoprávního vymáhání soutěžního práva je možnost 

argumentace pomocí tzv. přesouvání škody (passing on). Jednak se může jednat o 

situaci, kdy aktivní legitimace pro podání žaloby vzniká žalobci, který není v přímém 

vztahu se subjektem, který porušil své povinnosti. Typicky se bude jednat o odběratele 

v druhém a dalším stupni ve vertikálním směru. Evropská komise v Bílé knize dochází 

                                                             
36SDEU;  Rozhodnutí C-199/11 Europese Gemeenschap v Otis NV and Others, rozsudek dostupný také 
zde: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=129323&pageIndex=0&doclang=CS
&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=777338  
37 KUBÍK Filip, Vymáhání náhrady škody – pohled z Bruselu, prezentace v rámci Svatomartinské 
konference ÚOHS, 2011 
38 exempla trahunt, leading by example 
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k závěru, že aktivní legitimace by měla příslušet i nepřímým žalobcům, což značně 

rozšiřuje počet potenciálních žalobců. Takový názor se shoduje se stávající praxí na 

druhé straně Atlantiku ve Spojených státech.39 Pro podporu jejich motivace naopak Bílá 

kniha navrhuje, aby bylo sníženo důkazní břemeno nepřímých odběratelů a byla 

zavedena vyvratitelná domněnka, že na ně bylo protiprávní zvýšení ceny přeneseno 

v plné výši. 

Otázka přesouvání škody a dalších nároků na další podniky v řetězci by mohla 

hrát i ve prospěch podniků, které poruší své soutěžně právní povinnosti. Takový podnik 

by mohl argumentovat tím, že podniky v dalších stupních promítly zvýšení cen (nebo 

jiné zhoršení podmínek) na vstupu do svých cen na výstupu a tudíž jim nevznikla žádná 

škoda a fakticky došlo pouze k přesunutí škody do dalšího stupně. Zatímco ve 

Spojených státech, které často slouží jako zdroj inspirace v oblasti soukromoprávního 

vymáhání, judikatura40 toto nedovoluje zejména z důvodu procesní ekonomie a 

z důvodu podpory motivace soukromých žalobců vymáhat svá práva, Evropská komise 

dochází v Bílé knize k závěru, že takovou obranu by mělo být umožněno využít. To 

v konečném důsledku může ztěžovat pozici žalobců a značně zvyšovat nákladnost a 

časovou náročnost sporu jak pro obě strany, tak pro soudy. Hlavním důvodem pro 

umožnění takové obrany je setrvání pří zásadě, že náhrada škody má mít kompenzační 

funkci a nemělo by být možné, aby žalobce získal větší náhradu v případě, že část své 

újmy přenese na své vlastní odběratele. Tento přístup je tedy založen na stejné zásadě, 

na jaké je založeno i odmítnutí přiznávání vícenásobné náhrady škody. Opačný přístup 

by mohl vést dle Bílé knihy ke vzniku bezdůvodného obohacení. 

Posledním okruhem souvisejícím s předchozím bodem je při řešení aktivní 

legitimace žalobců snaha Evropské komise, o usnadnění pozice nepřímých žalobců, 

zejména konečných spotřebitelů. Důvodem takového zájmu o konečného spotřebitele je 

i to, že koneční spotřebitelé a další odběratelé stojící blíže ke konci výrobně-spotřebního 

řetězce sami již nemají možnost přesunout utrpěnou škodu na další stupeň. Dalším 

důvodem je to, že každý jednotlivý spotřebitel obvykle nese pouze malý zlomek 

nákladů způsobených protisoutěžním jednáním, ovšem sečtou-li se tyto zlomky v jeden 

celek, znázorňující celkovou škodu pro společnost, výsledné částky mohou být velice 

                                                             
39 The Supreme Court, Illinois Brick Co. V Illinois, 431 U.S. 720(1977) 
40 The Supreme Court, Hanover Shoe, Inc v. United Shoe Machinery Corp, 392 U.S. 481 (1968) 
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vysoké. Z toho důvodu Bílá kniha počítá se dvěma způsoby jak podpořit motivaci 

spotřebitelů, popřípadě malých, ale početných odběratelů nebo konkurentů k tomu, aby 

vymáhali své nároky.  

Prvním způsobem má být určení speciálních kvalifikovaných subjektů 

oprávněných podávat žaloby v zastoupení žaloby za poškozené subjekty. Mělo by se 

jednat zejména o spotřebitelská sdružení nebo oborová sdružení zastupující poškozené 

podniky působící v určitém hospodářském odvětví. Bílá kniha ovšem nevylučuje ani 

možnost zřízení státní (nebo jiné veřejné) instituce se stejnou úlohou. Tyto 

kvalifikované subjekty by byly buďto oficiálně předem pověřeny vymáhat škody 

vzniklé z porušení předpisů hospodářské soutěže, nebo by takové pověření získávaly ad 

hoc. Druhým, komplementárním způsobem by měl být systém kolektivních žalob 

založených na výslovném souhlasu poškozených, kteří se rozhodnou spojit své žalobní 

nároky. Obdobně jako v případě vyčíslování škody, i v této oblasti je Evropská komise 

velice aktivní. Jde o oblast, kde se problematika soutěžního práva mísí do značné míry 

s oblastí ochrany spotřebitele. V této oblasti projevuje velký zájem také Evropský 

parlament41. Výsledkem těchto snah je také vydání studie Kolektivní žaloby 

v soutěžním právu.42 V této oblasti jde často o snahu nalézt rovnováhu mezi opatřeními, 

které zvyšují motivaci poškozených stran vymáhat své nároky a na druhé straně 

zabránění situacím, kdy bude docházet k nadměrnému podávání neopodstatněných 

žalob. To vede místy k nadměrnému a šikanóznímu podávání žalob, které v konečném 

důsledku mohou vést ke zhoršení hospodářské soutěže. Mnohé nové a inovativní 

obchodní modely se často pohybují na hraně pravidel hospodářské soutěže a příliš velké 

riziko spojené se šikanózním podáváním soukromoprávních žalob může od těchto jinak 

prospěšných praktik odrazovat a celkově tak poškozovat hospodářský rozvoj.43 

                                                             
41 EVROPSKÝ PARLAMENT; Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. února 2012 k dokumentu 
„Směrem k soudržnému evropskému přístupu ke kolektivnímu odškodnění“, dostupné také zde: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0021+0+DOC+XML+V0//CS  
42 BUCCIROSSI Paolo a kol., Collective Redress in Antitrust, Directorate-General for Internal Policies, 
2012, text dostupný také zde: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=7
4351  
43 GINSBURG Douglas H., Comparing antitrust enforcement in the United States and Europe, Journal of 
Competition Law and Economics, Oxford University Press, 2005, Svazek 1, Vydání 3 
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1.1.5 Příklady případů soukromoprávního vymáhání soutěžního práva 

Iniciativu v oblasti kolektivního vymáhání převzaly některé soukromoprávní 

subjekty samy, bez změny legislativního prostředí. Nejvýraznějším příkladem je 

belgická společnost CDC Consulting SPRL44 Ta byla založena s podnikatelským 

záměrem sdružovat subjekty poškozené podniky porušujícími soutěžní předpisy. Tato 

společnost jednak poskytuje placené poradenství poškozeným subjektům. Využívá pro 

to advokáty z různých členských zemí Evropské unie a dále své odborníky v oblasti 

ekonomie a dalších příbuzných věd, jejichž znalost je nutná pro správné vyčíslení 

škody. V tomto se v podstatě neliší od řady běžných advokátních kanceláří či 

poradenských společností. Důležitým odlišným prvkem je právě zaměření na nároky 

vzniklé v souvislosti se soutěžním právem. To co je ovšem novinkou je skutečnost, že 

tato společnost také odkupuje pohledávky vzniklé v důsledku porušení soutěžně 

právních předpisů a poté, co na základě cese vstoupí do postavení věřitele, je svým 

jménem vymáhá. V současné době tímto způsobem vede čtyři spory. Ve všech 

případech se jedná o tzv. follow-on spory, tedy spory zahájené po vydání 

pravomocného rozhodnutí příslušné soutěžní autority. Bližší informace o těchto sporech 

podává níže uvedená tabulka č. 1: 

Tabulka č.1: Spory, ve kterých CDC Consulting SPRL odkoupila pohledávky na náhradu škody 

Jméno případu 
Rozhodnutí soutěžního 

úřadu - podstata sporu 

Žaloba podána od/v zemi/  

stav řízení 

Německý cement/German Cement 

Rozhodnutí Německého 

Spolkového protikartelového 

úřadu o tvrdém kartelu o 

cenách a prodejních kvótách 

výrobců cementových směsí, 

CDC nabyla nároky 28 

různých subjektů 

od r. 2005, v Německu, 

dosud nerozhodnuto 

                                                             
44 CARTEL DAMAGES CLAIMS; online [28.3.2013],webové stránky společnosti dostupné také zde: 
http://www.carteldamageclaims.com/index.shtml  
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Peroxid vodíku/Hydrogen Peroxide 

Rozhodnutí Evropské komise, 

COMP/38.620, shledán kartel 

7 dodavatelů bělidla látek, 

podstatou byla dohoda o 

cenách a rozdělení trhu 

od r. 2009 v Německu, 

dosud nerozhodnuto, od r. 

2011 ve Finsku, dosud 

nerozhodnuto 

Chlorečnan sodný/Sodium Chlorate 

Rozhodnutí Evropské komise 

COMP/38.695, výrobci 

chlorečnanu sodného 

koordinovaně určující ceny a 

rozdělení trhů 

od r. 2011 v Nizozemí, 

dosud nerozhodnuto 

Parafín/Parrafin wax 

Rozhodnutí Evropské komise 

COMP/39181, kartel 9 

výrobců parafínu určující 

ceny a rozdělení trhů 

od r. 2011 v Nizozemí, 

dosud nerozhodnuto 

Zdroj: tabulka připravena na základě informací z webové stránky CDC, dostupné z: 

http://www.carteldamageclaims.com/index.shtml  

Ve všech těchto sporech se jedná o porušení zákazu uzavírání dohod 

omezujících hospodářskou soutěž. Jedná se o tzv. tvrdé kartely a každá žaloba byla 

podána na základě předchozího rozhodnutí soutěžně právního orgánu. Jedná se tedy o 

situace, kdy se zdá být pravděpodobnost úspěchu nejvyšší. Postoupení pohledávek na 

účelově založené společnosti se tak v současnosti pravděpodobně jeví jako nejlepší 

způsob jak spojit nároky na náhradu škody celé řady subjektů. K tomuto vývoji při tom 

nedošlo v důsledku legislativních změn ze strany Evropské komise. Jedinou 

uskutečněnou změnou se zdá být nárůst povědomí o možnosti vymáhat škody 

způsobené porušením hospodářské soutěže.  

Konečně i v samotné České republice, kde samotné soutěžní právo je možno 

považovat za poměrně mladé a ne vždy zcela známé odvětví, se začínají objevovat první 

soukromoprávní soutěžní žaloby. Zatím se jednalo vždy o žaloby související 

s domnělým porušením zneužití dominantního postavení, vždy se jednalo o individuální 

žalobu pouze jednoho subjektu, kdy nedošlo ke spojení více žalobců, a ani jedna 

z uzavřených kauz nebyla z pohledu žalobce úspěšná.45  

                                                             
45 PETR, Michal, Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení, Nakladatelství C H Beck, 2010, 
ISBN 978-80-7400-307-3, str. 556 



25 
 

Nejznámější z těchto žalob, která není doposud rozhodnuta, je ta, kterou podala 

společnost VOLNÝ a.s. proti společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. za zneužití 

dominantního postavení prostřednictvím tzv. stlačování marží.46 Žaloba požadující 

náhradu škody ve výši 4 miliard korun byla podána jako tzv. stand-alone žaloba, tedy 

žaloba, která nenavazovala na předchozí rozhodnutí soutěžního úřadu, v tomto případě 

tedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten sám zahájil své vyšetřování ve věci 

až po podání civilní žaloby. V návaznosti na to pak Městský soud přerušil řízení o této 

věci s tím, že bude nutné vyčkat na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže.47 Na podzim roku 2012 pak ze stejného důvodu podala žalobu na Telefónicu 

Czech Republic, a.s. také společnost České Radiokomunikace, a.s. Tato společnost 

přitom odhaduje škodu na 3,1 miliardy korun.48 

1.1.6 Návrh směrnice o určitých pravidlech pro vymáhání škod vzniklých 

porušením soutěžního práva 

Evropská komise dne 11. června 2013 zveřejnila svůj návrh Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu 

škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a 

Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže („Návrh směrnice o náhradách škod“).49 

Návrh této směrnice byl součástí celého balíku dokumentů, které byly zveřejněny 

v tentýž den. K dalším zveřejněným dokumentům tak patří Sdělení Komise o určení 

výše škody v žalobách o náhradu škody při porušení článku 101 nebo 102 Smlouvy o 

fungování Evropské unie.50 Další částí je návrh Doporučení Evropské komise o 

společných principech pro zápurčí a kompenzační kolektivní žaloby ve věcech porušení 
                                                             
46 margin squeeze 
47 PATRIA ONLINE, Soud spojil žalobu VOLNÝ na Telefóniku CR o 4 miliardy se správním řízením ÚOHS. 
Měla být plně zamítnuta, reaguje firma, online [28.3.2013],  dostupné také z: 
http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2049934/soud-spojil-zalobu-volny-na-telefoniku-cr-o-4-miliardy-se-
spravnim-rizenim-uohs-mela-byt-plne-zamitnuta-reaguje-firma.html  
48 IHNED ONLINE, Radiokomunikace chtějí po Telefónice tři miliardy. Žalují ji, že zneužila tržní sílu, online 
[28.3.2013],dostupné také z: http://byznys.ihned.cz/c1-57520520-radiokomunikace-chteji-po-
telefonice-tri-miliardy-zaluji-ji-ze-zneuzila-trzni-silu  
49 EVROPSKÁ KOMISE; Směrnice Evropského parlamentu a Rady o určitých pravidlech upravujících 
žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států 
a Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže, 2013/0185 (COD) dostupné zde: 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/proposal_directive_en.pdf  
50 EVROPSKÁ KOMISE; Sdělení Komise o určení výše škody v žalobách o náhradu škody při porušení 
článku 101 nebo 102 Smlouvy o fungování Evropské unie, 2013/C 167/07) dostupné zde: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:167:0019:0021:CS:PDF  
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práv chráněných právem Unie.51 V případě doporučení se jedná o aktivitu Generálního 

ředitelství pro spravedlnost, ovšem není žádných pochyb o tom, že toto zveřejnění bylo 

koordinováno s prací Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž. Zveřejněné 

doporučení navíc není jeho finálním zněním. 

Obsah návrhu směrnice lze dle mého názoru rozdělit na dvě části. Jedna část se 

zabývá problémovými okruhy definovanými v pracovních materiálech Evropské 

komise, tedy zejména Zelené a Bílé knihy. Druhá část pak řeší v reakci na vývoj 

judikatury SDEU52 otázku přístupu k informacím obsaženým ve spisu vedeného u 

soutěžního orgánu v rámci jednotlivých šetření. Úvodní ustanovení návrhu směrnice 

potvrzuje skutečnost, že náhrada škody náleží jak za porušení článku 101 SFEU 

(zakázané dohody), ale i článku 102 SFEU (zneužití dominantního postavení). Již 

v tomto ustanovení je zřejmé, že Evropská komise i nadále setrvala pouze u úpravy 

řízení o náhradu škody a nikoli dalších potenciálních petitů souvisejících se 

soukromoprávním vymáháním soutěžního práva. 

Zásadní částí návrhu směrnice je zavedení povinnosti umožnit přístup 

k důkazům druhé straně, tedy tzv. disclosure. Členské státy mají dle článku 5 návrhu 

směrnice zavést pravidla umožňující zpřístupnění důkazů druhé straně. Ty by požádala 

soud o to, aby nařídil předání určitých důkazů v rámci řízení. Dožadující se strana musí 

tyto důkazy označit takovým způsobem, že nebude pochyb, že tyto důkazy existují a že 

subjekt, po němž je to požadováno, má tyto důkazy ve své moci. Tento návrh staví 

celou proceduru zpřístupňování důkazů pod dohled soudu. Bude záležet na konkrétní 

národní úpravě, ale návrh směrnice ponechává soudu značnou arbitrární pravomoc 

v této věci při posuzování, zda-li žadatel dostatečně přesně označil důkazy a předložil 

dostatečnou argumentaci o tom, kde se vyskytují, a že povinný subjekt je má ve své 

moci. Tato nařizovací pravomoc v oblasti důkazů se přitom nebude vztahovat pouze na 

druhou stranu sporu, ale také na třetí nezúčastněné osoby. O zveřejnění důkazů podle 

návrhu směrnice bude moci požádat jak žalobce, tak i žalovaný.  

Navržená úprava tedy odpovídá úvahám Evropské komise z Bílé knihy. To platí 

i pro úpravu případných sankcí za nesplnění povinností zpřístupnit důkazy, popřípadě 
                                                             
51 EVROPSKÁ KOMISE; Doporučení Evropské komise o společných principech pro zápurčí a kompenzační 
kolektivní žaloby ve věcech porušení práv chráněných právem Unie, dostupné zde: 
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/c_2013_3539_en.pdf  
52 Zejména rozsudky SDEU C 360/09 – Pfeiderer a C 536/11 Donau Chemie, více v kapitole 2.3.2, věnující 
se leniency programu 
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za jejich zničení. Návrh směrnice při výčtu možných sankcí zahrnuje s ohledem na 

chování účastníka řízení o náhradě škody možnost vyvodit negativní závěry, jako je 

předpoklad, že příslušná záležitost byla prokázána, nebo úplné či částečné zamítnutí 

nároků a obhajoby, a možnost nařídit uhrazení výdajů. Návrh směrnice se do značné 

míry zaobírá v souvislosti se zpřístupněním důkazů otázce ochrany chráněných 

obchodních informací (obchodního tajemství) a informací poskytnutých při využití 

leniency programu, popřípadě narovnání. Předchozí materiály Evropské komise se 

k této problematice vyjadřovaly jen v omezené míře. Článek 6 návrhu zcela vylučuje 

možnost soudu nařídit zpřístupnění jakékoli informace získané v rámci leniency 

programu, popřípadě narovnání. Článek 7 návrhu následně vylučuje použití informací 

získaných na základě práva nahlížet do spisu při řízeních o náhradě škody. Dle mého 

názoru právě snaha o ochranu těchto speciálních institutů (leniency a narovnání) 

soutěžního práva bylo hlavní motivací pro zveřejnění návrhu směrnice. Není náhodou, 

že ke zveřejnění návrhu došlo pouze několik dní po zveřejnění rozsudku Donau 

Chemie.53V tomto rozsudku SDEU potvrdil svůj stávající názor, že přístup 

k informacím získaným v rámci leniency programu by neměl být v zásadě a priori 

vyloučen a každý případ by měl být posuzován na základě konkrétních okolností 

případu a na jejich základě by mělo být posouzeno, který zájem v daném případě 

převažuje. 

Návrh směrnice se dále zaměřuje na otázky promlčecích lhůt, uznávání 

rozhodnutí soutěžních úřadů a přesouvání škody a její kvantifikace. Ve všech těchto 

bodech se navrhovaná úprava neodchyluje od úvah zveřejněných v Bílé knize. Tak 

například v otázce přesouvání škody návrh předpokládá využití tohoto argumentu jak 

v otázce aktivní legitimace, tak i při řešení pasivní legitimace účastníků sporu. 

Je nutné si uvědomit, že v současné době se jedná o návrh, který se nemusí nikdy 

stát platným právním předpisem, popřípadě může doznat značných změn na základě 

vyjádření jednotlivých subjektů zapojených do legislativního procesu v rámci Evropské 

unie. Přesto tento návrh i doba jeho zveřejnění jasně napovídají, jaké priority si 

Evropská komise vytýčila v oblasti soukromoprávního vymáhání soutěžního práva. 

Domnívám se, že zveřejnění tohoto návrhu po poměrně dlouhé době od zveřejnění Bílé 

                                                             
53 Soudní dvůr EU; C 536/11 Donau Chemie, dostupné zde: 
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-536/11&td=ALL  
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knihy je zejména reakcí na judikaturu SDEU, který naopak reaguje na vývoj 

veřejnoprávního vymáhání soutěžního práva v Evropské unii, které jak vysvětlím dále 

v této práci, se dostává v určitých oblastech do střetu s vymáháním soukromoprávním 

1.2 Změny ve veřejnoprávním vymáhání soutěžního práva 

1.2.1 Nové postupy ve veřejnoprávním vymáhání 

V zemích Evropské unie mají tradičně klíčové postavení při ochraně 

hospodářské soutěže veřejnoprávní normy. Konkrétně se pak jedná o normy, které lze 

označit za normy práva správního. Na vývoj soutěžního práva v rámci Evropské unie 

má silný vliv vývoj soutěžního práva Spojených států. Mnohé prvky z amerického 

soutěžního práva slouží jako zdroj inspirace pro soutěžní právníky v Evropě a některé 

z nich jsou pak přenášeny do evropských soutěžněprávních úprav. Je třeba si ovšem 

uvědomit, že základní organizace vymáhání soutěžního práva ve Spojených státech 

amerických je v mnohém odlišná. Základní hybnou silou v USA jsou soukromoprávní 

žalobci, kteří jsou doplňováni dvěma federálními úřady (Department of Justice a 

Federal Trade Commission) společně s vládami jednotlivých států54. Velký a v čase 

posilující význam soukromoprávního vymáhání v USA dokládá i níže uvedený graf. č. 

3, který zachycuje klesající poměr mezi počtem veřejnoprávní procesů ku 

soukromoprávním procesům v USA. 

Ze studie Rezy Rajabiuna vyplývá, že od konce Druhé světové války došlo 

k výraznému nárůstu počtu zahájených soukromoprávních řízení a tento trend 

pokračoval až do konce 70. let. Následně došlo k mírnému poklesu v počtu 

soukromoprávních sporů, ovšem s tím došlo i k poklesu počtu veřejnoprávních řízení, 

takže celkový poměr je nyní nejnižší v poválečném období. V současné době se tak 

soukromoprávní vymáhání podílí v USA na celkovém vynucování soutěžní práva 

přibližně z 90%55  

                                                             
54 GIFFORD J. Daniel, RASKIN J. Leo, Federal antitrust law cases and materials, Anderson Publishing Co., 
2002, ISBN 1-58360-789-7 
55 TERHECTHE Jörg Philipp; Vymáhání evropského soutěžního práva – harmonizace soukromých a 
veřejných přístupů v rámci pluralitního modelu IN: TICHÝ Luboš et al; Soukromé vymáhání kartelového 
práva, Praha, Univerzita – Centrum Právní Komparatiskiky, 2009; ISBN: 978-80-904209-5-3 
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Graf č. 3: Poměr počtu veřejnoprávních řízení k počtu soukromoprávních procesů v USA 

Zdroj: RAJABIUN Reza, Private enforcement and judicial discretion in the evolution of antitrust in the 

United States, Journal of Competition Law and Economics, Oxford University Press, 2012, Svazek 8, Vydání 1 

Samotný počet veřejnoprávních řízení je nutno z pohledu USA rozdělit na ty, 

kdy příslušné veřejnoprávní orgány jsou žalobci, kteří zahajují civilní řízení před soudy 

a těmi, kdy tyto příslušné veřejnoprávní subjekty plní svou úlohu v rámci 

trestněprávních řízení. Průměrně se v posledních letech zahajuje 30 civilních řízení a 60 

trestněprávních řízení ročně souvisejících s veřejným vymáháním soutěžního práva 

v USA.56 Zde lze vidět první zásadní rozdíl mezi americkým a evropským 

veřejnoprávním vymáháním soutěžního práva. Zatímco v Evropě hraje hlavní roli 

správněprávní rovina vymáhání, v USA je důraz kladen na trestněprávní rovinu. Řada 

evropských zemí v posledních letech zavedla také trestněprávní normy na ochranu 

hospodářské soutěže. Tento trend, označovaný někdy jako kriminalizace kartelů, se 

zaměřuje na nejvýznamnější porušení předpisů hospodářské soutěže a prosadil se i v 

České republice, konkrétně přijetím výslovné úpravy v novém trestním zákoníku.57 

Ať už je struktura vymáhání soutěžních předpisů jakákoliv, panuje všeobecná 

shoda, že odhalovat protisoutěžní jednání je velice náročné, zejména s ohledem na 

obtížnost získávání informací o takovém jednání a důkazů dostatečně spolehlivě 

prokazujících protisoutěžní jednání. Studie OECD (Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj) z roku 2003 uvádí, že v letech 1961-1988 se úspěšnost detekce 

protisoutěžního jednání pohybovala mezi 13-17%.58 Z tohoto důvodu se v posledních 

                                                             
56 RAJABIUN Reza, Private enforcement and judicial discretion in the evolution of antitrust in the United 
States, Journal of Competition Law and Economics, Oxford University Press, 2012, Svazek 8, Vydání 1 
57 § 248 odst. 2 zákona č.40/2009 Sb., trestního zákoníku  
58 KIM Byungbae, Measures to Improve Cartel Detection (Other than Leniency), prezentace Korea Fair 
Trade Commision, online [5.4.2013],dostupná také z: 
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc649.pdf  
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desetiletích začaly objevovat některé nové postupy, které mají zvýšit úspěšnost orgánů 

zabývajících se ochranou hospodářské soutěže. První impulsy přišly ze Spojených států. 

Skutečnost, že ve veřejnoprávním vymáhání v této zemi hraje větší roli trestní právo, 

vedla k tomu, že se i v rámci ochrany hospodářské soutěže začaly využívat instituty 

jako plea bargaining, tedy dohody o vině a trestu. Snad nejvýznamnější změna pak 

přišla se zavedením leniency programu. Tento postup, při kterém dochází k upuštění od 

potrestání, popřípadě snížení trestu výměnou za to, že vyšetřovaný sám své předchozí 

porušení soutěžních předpisů ohlásí, popřípadě po zahájení vyšetřování připustí 

porušení soutěžních předpisů, byl opět jako první zaveden v USA a to už v roce 1978.59 

Tyto změny se postupem času ukázaly jako velice efektivní a obdobné soutěžně 

právní instituty se rozšířily do většiny právních řádů zemí s vyspělou tržní ekonomikou. 

Nejinak to bylo i v případě evropského soutěžního práva. První leniency program 

zavedla Evropská komise v roce 1996. Již tento program se ukázal jako velice úspěšný a 

vedl k odhalení řady kartelových dohod.60 K jeho úpravě do aktuální podoby došlo 

v roce 2002 a následně také v roce 200661 a v současnosti hraje zásadní roli při boji 

proti kartelům. Leniency programy byly nakonec zavedeny i v řadě členských států 

včetně České republiky. Nejprve ÚOHS postupoval v rámci svého softlaw a k pevnému 

zakotvení v zákoně došlo až novelou zákona o ochraně hospodářské soutěže v roce 

2012.62 

Tento soutěžněprávní institut ovšem není jedinou změnou. Nařízení č. 1/2003 

totiž upravuje další postupy, které jsou založeny na spolupráci podniků, které porušily 

své soutěžněprávní povinnosti s Evropskou komisí. Od roku 2004 tak mají podniky 

možnost nabídnout Evropské komisi své závazky63, které reagují na výhrady Evropské 

komise k možným porušením soutěžněprávních předpisů a Evropská komise může 

svým rozhodnutím prohlásit takovou nabídku pro dotyčné podniky za závaznou. Takové 
                                                             
59 LESLIE R. Christopher, Antitrust Leniency Programmes, The Competition Law Review, 2011, Svazek 7, 
vydání 2 
60 BLOOM Margaret, Despite Its Great Success, the EC Leniency Program Faces Great Challenges Kings 
College, London, 2006, dostupné také zde: 
http://www.eui.eu/RSCAS/Research/Competition/2006%28pdf%29/200610-COMPed-Bloom.pdf 
61 EVROPSKÁ KOMISE; Oznámení Komise o ochraně před pokutami a snížení pokut v případech kartelů, 
2006/C 298/11 
62 Zákon č. 360/2012 Sb., kterým se mění zákona č. 173/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o 
změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
63 Článek 9 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské 
soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy 
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rozhodnutí pak nahrazuje rozhodnutí o porušení soutěžně právních povinností a 

znamená, že o podniku není rozhodnuto v tom smyslu, že by porušil právní předpisy a 

není mu tedy udělena ani žádná pokuta. Výsledkem využití institutu závazků namísto 

standardního rozhodnutí o porušení soutěžněprávních povinností, o povinnosti změnit 

své jednání a o uložení pokuty, je mnohem rychlejší náprava hospodářské soutěže. 

V souvislosti s takovým postupem se hovoří o tzv. soutěžní advokacii. Obecně 

tak lze označit všechny aktivity soutěžněprávních orgánů směřující k obnovení, 

popřípadě nastolení soutěže na příslušném trhu.64 V případě České republiky je dokonce 

možnost využití takového alternativního postupu rozdělena do dvou fází. Jednak se 

může jednat o přijetí rozhodnutí o závazcích soutěžitele v rámci již zahájeného 

správního řízení65 Český ÚOHS však také umožňuje využít soutěžní advokacie dokonce 

před zahájením správního řízení. ÚOHS vykonává dozor nad tím jak soutěžitelé plní své 

povinnosti a může s nimi zahájit správní řízení na základě podnětů získaných 

prostřednictvím dozoru. Pokud úřad na základě předběžného hodnocení dospěje k 

závěru, že „protisoutěžní jednání lze hodnotit jako méně závažné a že toto jednání buď 

nebylo realizováno, nebo mělo omezený dopad na hospodářskou soutěž, pak pokud z 

okolností případu nevyplývá, že pro zajištění důkazů bude nezbytné provést šetření na 

místě v rámci správního řízení, sdělí Úřad ještě před zahájením správního řízení 

soutěžitelům, které ze správního deliktu podezírá, v jakém jejich jednání spatřuje možné 

porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže.“66 Soutěžitelé následně mají 

desetidenní lhůtu na to, aby ÚOHS oznámili, že hodlají zcela odstranit vytýkaný 

soutěžní problém, a aby popsali, jakým způsobem to hodlají učinit. Shledá-li ÚOHS 

takto navržená opatření za dostatečná, nedochází vůbec k zahájení správního řízení. 

Z pohledu času, posledně zavedeným nestandardním postupem ze strany 

Evropské komise (popřípadě ÚOHS) je institut narovnání, neboli tzv.settlement. 

Narovnání se do značné míry inspiruje americkým plea bargaining. Narovnání lze 

označit za procesní dohodu mezi soutěžním úřadem a soutěžitelem, který je podezřelý 

z protisoutěžního jednání, na jehož základě se každá ze stran vzdá určitých nároků, 

které by jinak měla, pokud by případ byl řešen v rámci standardního správního řízení. 

                                                             
64 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; Informační list ÚOHS č. 2/2008 
65 § 7 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o ochraně hospodářské soutěže) 
66Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; Informační list ÚOHS č. 2/2008, str.8 
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Obsahem takové dohody bývá ze strany soutěžního úřadu snížení pokuty, výměnou za 

to, že soutěžitel uzná své protiprávní jednání. Takový postup opět vede ke zrychlení 

postupu úřadu při vyšetřování a k rychlejší nápravě hospodářské soutěže na trhu. Institut 

narovnání byl zaveden do praxe Evropské komise v roce 200867 Český ÚOHS tento 

postup využíval při stanovení výše pokut v rámci své praxe při stanovování pokut, 

přičemž k jeho legislativnímu zakotvení došlo až výše zmíněnou novelou zákona o 

ochraně hospodářské soutěže z roku 2012.68 

Všechny výše uvedené postupy lze považovat za nestandardní postupy, protože jsou 

založeny na odklonu od tradičního přístupu ke správnímu řízení, kde panuje vztah 

nadřazenosti a podřízenosti mezi vyšetřujícím soutěžním úřadem a vyšetřovanými 

subjekty. Fungování těchto postupů je naopak založeno na alespoň částečné spolupráci 

mezi vyšetřující a vyšetřovanou stranou. Tato spolupráce ovšem není povinností 

vyšetřované strany ale spíše její možností a vyšetřovaná strana je k jejímu využití 

motivována poměrně značnými výhodami, které může získat. Lze shrnout, že 

v současné době existují v evropském a potažmo českém soutěžním právu čtyři základní 

kategorie nestandardních postupů69. 

1. Soutěžní advokacie ve fázi šetření před zahájením správního řízení 

2. Soutěžní advokacie využívající institut závazků v rámci zahájeného správního 

řízení – tzv. závazky 

3. Leniency program – tzv. program shovívavosti 

4. Institut narovnání 

Všechny čtyři druhy nestandardních postupů se velice rychle prosadily v praxi 

evropského soutěžního práva. „Za období let 2010-2012 bylo z 16 přijatých rozhodnutí 

EK o kartelech 12 skončeno sankcí (v nadpoloviční většině sníženou některým 

účastníkům přiznáním výhod leniency), ve 4 případech došlo k narovnání. V dalších 12 

                                                             
67 Nařízení Komise (ES) č. 622/2008 ze dne 30. června 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 773/2004 
s ohledem na postup při narovnání v případech kartelů 
68 Zákon č. 360/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o 
změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
69 Označení nestandardní postup bude využíváno i nadále jako souhrnné označení pro vyjmenované 
instituty, jde o označení zcela arbitrární sloužící jako zjednodušení pro tuto diplomovou práci, např. 
v trestním právu se do podobné postupy fungující jako výjimky z běžného průběhu trestního řízení (např. 
dohoda o vině a trestu, narovnání, podmíněné zastavení trestního stíhání) označují jako odklony 
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kauzách bylo řešení nalezeno v přijetí závazků podle čl. 9 nařízení 1/2003.“70 V mnoha 

případech se snad ani nečekalo tak rozsáhlé využívání nestandardních postupů, ale 

skutečnost ukazuje, že tyto postupy jsou velice atraktivní jak pro Evropskou komisi, 

případně národní soutěžní úřady, ale také pro soutěžitele. 

1.2.2 Ekonomická podstata nestandardních postupů 

Tyto výše uvedené nestandardní postupy při vymáhání soutěžního práva lze do 

určité míry vnímat jako morálně sporné. Jde v podstatě o postupy umožňující subjektu, 

který porušil své zákonné povinnosti, uniknout trestu v úplné nebo v částečné výši. Pro 

účely odhalení protisoutěžního jednání a urychlené nápravy hospodářské soutěže se zde 

zcela nebo zčásti obětuje možnost udělit sankci a to pro získání rychlejší nápravy 

hospodářské soutěže, popřípadě také ve snaze dosáhnutí úspory nákladů. Výsledkem 

pak je sice napravení stavu do budoucna, ovšem omezuje se zde kompenzační funkce 

napravující nepravosti z minulosti a odčerpávající neoprávněně získaný prospěch. 

Ospravedlnění takových postupů je založeno obvykle na ekonomických analýzách 

vyplývajících z rozvíjející se vědní disciplíny nazývané jako teorie her. Teorie her je 

vědecká disciplína, „která za pomocí matematických modelů studuje konflikty a 

spolupráci mezi inteligentními a racionálními subjekty, které mají učinit jednotlivá 

rozhodnutí.“71 

Pro vysvětlení principů fungování teorie her a jejího využití v soutěžním právu 

je vhodné vysvětlit logiku této vědní disciplíny na příkladu snad nejznámějšího typu 

hry, kterým se tento obor zabývá. Jde o tzv. vězňovo dilema.72 Jedná se o hru, jejíž 

účastníci mají k dispozici neúplné informace a její součet je nenulový. Neúplnost 

informací označuje situaci typickou pro vymáhání soutěžního práva a tou je asymetrie 

v rozdělení informací mezi jednotlivé subjekty. Každý ze subjektů na trhu a stejně tak i 

soutěžní úřady disponují poněkud jinými informacemi a nikdo nemá dokonalý přehled o 

situaci na trhu. Nenulový součet označuje situace, kdy zisk jednoho z účastníků hry 

nemusí znamenat automaticky ztrátu ostatních účastníků, což je rovněž situace 

                                                             
70 ŠMEJKAL, Václav: Ochrana soutěže – ve jménu efektivnosti a spotřebitelů nebo růstu a 
zaměstnanosti?: Analýza změn antitrustu EU v post-Lisabonském období, Příspěvek do Revue 
soutěžního práva ANTITRUST – odesláno k publikaci v lednu 2013 
71 MYERSON B. Roger, Game Theory: Analysis of Conflict, Harward University Press, 1997, str. 1 
72 ZEMPLINEROVÁ Alena, Úvod do organizace odvětví a trhů, Nakladatelství VŠE – Oeconomica, 2008 
ISBN: 978-80-245-1460-4, str. 129 
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nastávající při vyšetřování soutěžněprávních deliktů. Důležitým předpokladem při 

řešení této hry je skutečnost, že hráči po jejím zahájení nemohou mezi sebou 

komunikovat. 

Vězňovo dilema zobrazuje konflikt mezi individuálním a kolektivním zájmem. 

Představme si situaci, kdy policie zadrží dva podezřelé ze spáchání trestného činu. 

Nemá ovšem proti nim dostatek důkazů a nemůže jim čin prokázat v takovém rozsahu, 

v jakém je podezřívá. Proto jim nabídne možnost, že pokud se přiznají, že společně 

spáchali daný trestný čin, bude jim snížen trest. Dva hráči si tedy mohou vybrat mezi 

tím, zda-li budou zapírat nebo se přiznají. V případě, že se přiznají oba, oba získají 

mírnější trest. Pokud se nepřizná nikdo, oba obdrží trest, ovšem s ohledem na 

nedostatek důkazů je možno jim prokázat jen méně závažný čin a  tento trest je tedy 

relativně mírný. Pokud se přizná pouze jeden z nich, unikne zcela trestu, a druhý, který 

se nepřiznal, obdrží trest, který je ovšem trestem nejvyšším možným a to s ohledem na 

usvědčující svědectví druhého hráče. Celkovou situaci znázorňuje níže uvedená tabulka 

č. 2, v níž jsou uvedeny jednotlivé tresty, které každý hráč může obdržet: 
Tabulka č. 2: Vězňovo dilema a výše možných trestů pro jednotlivé hráče 

strategie přiznání zapírání
přiznání 2               2 0               3
zapírání 3               0 1               1

Hráč č. 2

Hráč č. 1
 

Zdroj: ZEMPLINEROVÁ Alena, Úvod do organizace odvětví a trhů, Nakladatelství VŠE – Oeconomica, 2008 

ISBN: 978-80-245-1460-4, str. 130 

Z tabulky je zřetelně vidět, že zradit svého kolegu je pro oba hráče výhodnější. 

V momentě, kdy hráči spolu nemohou komunikovat a nemohou tak brát ohled na 

rozhodnutí druhého hráče je rozhodnutí zradit vede k výhodnějšímu výsledku. Tato hra 

v podstatě zachycuje logiku, která stojí za fungováním leniency programu a do značné 

míry také institutu narovnání. Využití možnosti snížení trestu nebo upuštění od jeho 

potrestání by navíc podle tohoto modelu mělo fungovat také preventivně ve vztahu 

k uzavírání kartelových dohod, protože vědomí toho, že mohu být kdykoliv zrazen a 

druhá strana je motivována ke zrazení, by mělo působit jako demotivující (deterenční) 

faktor. 

V případě využití teorie her v soutěžním právu je situace ovšem o něco 

komplikovanější než ve výše uvedené modelové situaci. Jedním rozdílem je určitá 
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možnost komunikace. Soutěžitelé se dále ve vztahu k soutěžním autoritám rozhodují na 

základě dvou základních veličin. Jednak je to pravděpodobnost, že jejich protisoutěžní 

postupy budou odhaleny. Druhým faktorem je výše očekávané pokuty, popřípadě 

náklady spojené s uloženými opatřeními, které budou muset soutěžitelé přijmout. 

Kombinace pravděpodobnosti odhalení a výše očekávané sankce je tak obdobou délky 

trestu v případě vězňova dilematu. Logiku využívající hodnocení toho, jaký vliv má 

pravděpodobnost odhalení a očekávaná výše pokuty na chování jednotlivých subjektů 

lze použít i pro případy závazků a soutěžní advokacie využité před zahájením správního 

řízení. 

Na základě výše popsané logiky bylo vypracováno několik studií hodnotících 

možnosti soutěžních orgánů při využití poznatků teorie her, přičemž si zde dovolím 

uvést studii autorů Massima Motty a Michelle Polo.73 Tato studie ukazuje, že pokud 

soutěžní orgány mají dostatek prostředků k vykonávání dozoru a provádění vyšetřování 

jednotlivých případů, je s ohledem na celkový blahobyt neekonomické využívat 

leniency programů a jiných institutů využívajících spolupráci vyšetřovaných výměnou 

za snížení či odpuštění trestu. Naopak jestliže soutěžní úřady nemají dostatek 

prostředků k provádění dozoru a vyšetřování, je ekonomicky výhodné takovéto 

programy zavést. Využití nestandardních postupů vede k výrazné úspoře času a nákladů 

vyšetřujících orgánů, které dále mohou ušetřené prostředky využít k dalším 

vyšetřováním a tím dochází ke zlepšení úrovně ochrany hospodářské soutěže. Ztráty 

způsobené nižšími pokutami jsou vyváženy větším počtem odhalených protisoutěžních 

jednání a rychlejší nápravou směřující k fungující hospodářské soutěži. Využití těchto 

nestandardních postupů Motta a Polo označují jakou druhou nejlepší alternativu, která 

se s ohledem na omezenost veřejných zdrojů v reálném světě stává možností číslo 

jedna. Tato studie dále analyzuje využití možnosti snížit pokuty popřípadě od nich 

upustit podle toho, jestli k tomuto kroku má dojít před zahájením řízení u soutěžního 

úřadu nebo až po něm. Nestandardní postupy založené na iniciativě soutěžitele, který se 

přizná bez předchozí iniciativy soutěžního úřadu, vedou k vyšší míře odhalování 

kartelového chování. V případě, že přiznání přichází až po iniciativě ze strany 

soutěžního úřadu, je třeba hodnotit jaká je míra úspor v nákladech na vyšetřování. Motta 

                                                             
73 MOTTA Massimo, POLO Michelle, Leniency programs and cartel prosecution, International Journal of 
Industrial Organization 21/2003  
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a Polo ve svých modelech dochází k závěru, že i využití této druhé varianty vede 

k takovým administrativním úsporám, že se vyplatí upouštět od ukládání pokut i 

v takovýchto případech, protože uspořené zdroje lze využít k zahájení dozorových 

šetření na jiných trzích, která mohou ovlivnit přiznání dalších podniků. 

Využití teorie her je založeno na předpokladu existence jedinců, kteří se chovají 

racionálně a maximalizují své blaho. To jsou předpoklady, na kterých stojí i 

ekonomické analýzy využívané k hodnocení tržní ekonomiky. Proti těmto 

předpokladům ovšem existuje řada námitek opírajících se o některé empirické analýzy, 

které dokazují, že lidské rozhodování se řídí více proměnnými nežli maximalizací 

osobního užitku a spoléhání ekonomie na koncept tzv. homo economicus74může vést 

k nepřesným závěrům.75 Zdá se, že současný vývoj veřejnoprávního vymáhání ve 

vyspělých zemích ovšem upřednostňuje standardní ekonomickou analýzu, která 

ukazuje, že využití nestandardních postupů při veřejnoprávním vymáhání je 

efektivnější. 

Již výše zmíněné veličiny pravděpodobnosti odhalení protisoutěžního jednání a 

očekávané ztráty mohou být výrazně ovlivněny rozvojem soukromoprávního vymáhání 

soutěžního práva. S ohledem na možnost soukromoprávních žalob může v jednotlivých 

případech dojít k razantnímu zvýšení počtu aktivně legitimovaných subjektů. Soutěžní 

úřad již není nadále jediným subjektem, který může způsobit vznik ztráty soutěžiteli, a 

řady těchto subjektů jsou rozšířeny o potenciální žalobce. Tím se zvyšuje počet 

subjektů, které mají přímý zájem na odhalení protisoutěžního jednání, což má vliv na 

pravděpodobnost odhalení. Druhým aspektem je zvýšení očekávané ztráty soutěžitelů, 

kteří poruší pravidla hospodářské soutěže. Pokud by existovalo pouze veřejnoprávní 

vymáhání, jedinými prvky, které by představovaly ztrátu, by byly udělená pokuta a také 

ušlý zisk s ohledem na nemožnost pokračování v protisoutěžním jednání. Současně se 

zapojením soukromoprávního vymáhání pak v případě náhrady škod souvisí vyplacené 

náhrady soukromoprávním subjektům a případně další ušlý zisk související se spory, 

které budou vedeny s potenciálními obchodními partnery a zákazníky. Ztráty související 

se soukromoprávním vymáháním tak mohou výrazně ovlivnit rozhodování subjektů o 
                                                             
74 Vzpomeňme si na Adama Smithe: “Není to laskavost řezníka, sládka nebo pekaře, které vděčíme za 
svůj oběd, ale je to jejich ohled na jejich vlastní zájem. Nespoléháme se na jejich lidskost, ale na jejich 
sebelásku a nikdy jim nezdůrazňujeme naše potřeby, ale jejich výhody.“ 
75 SEDLÁČEK Tomáš, ORELL David, CHLUPATÝ Roman, Soumrak homo economicus, Nakladatelství 
65.pole, 2012, ISBN: 978-80-87506-07-3 
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účasti na nestandardních postupech, které jsou založeny na spolupráci vyšetřovaných 

subjektů se soutěžními úřady. Přiznání k protisoutěžnímu jednání, potvrzené 

rozhodnutím soutěžního úřadu totiž může sloužit jako důkaz v soukromoprávním řízení. 

Soukromoprávní iniciativa žalobců může být ovlivněna rovněž dostupností informací 

získaných během veřejnoprávního vyšetřování. V této souvislosti je klíčovou otázkou 

možnost přístupu do spisů vedených v rámci jednotlivých řízení. Fungování leniency a 

narovnání je založeno na spolupráci vyšetřovaných soutěžitelů, kteří dobrovolně 

předloží usvědčující důkazy o svém protisoutěžním jednání. Přístup do spisů, ve kterých 

jsou evidovány právě tyto důkazy, by znamenal značnou výhodu pro účely 

soukromoprávního vymáhání. To, jakým způsobem se legislativa i praxe vyrovnávají se 

střetem zájmu na přístupu k informacím, které jsou soustředěné ve vyšetřovacích 

spisech, na straně jedné, se zájmem ochrany těchto informací z důvodu zajištění 

efektivního fungování nestandardních postupů na straně druhé, je jednou z klíčových 

otázek dneška a její rozbor je obsažen v rámci jednotlivých částí kapitoly 2. Rozsah 

přístupu do vyšetřovacích spisů třetími osobami má tedy rovněž vliv na rozhodování 

subjektů o využití nestandardních postupů a může výrazně ovlivnit jejich rozhodování 

s ohledem na očekávanou ztrátu, kterou mohou utrpět. 

V souvislosti s  využitím teorie her je nutné se zmínit de lege ferenda  o dvou 

možných změnách, které by měly podpořit využití nestandardních postupů. Pod vlivem 

novinek v americkém leniency programu76 je některými právníky diskutována možnost 

zavedení „leniency plus programu“ 77 Jedná se o zavedení možnosti pro podniky, které 

nedosáhly v rámci standardního leniency programu 100 % snížení pokuty. Ty v USA 

mají možnost dosáhnout toto snížení pokuty, jestliže předloží dostatečné důkazy o 

jiném protisoutěžním jednání, než o tom, pro které byli vyšetřování.  

Druhou možnou změnou je zavedení programu na ochranu tzv. whistleblowingu. 

Leniency programy chrání podniky, ovšem ty jsou mnohdy tvořeny velmi početnými 

kolektivy zaměstnanců. Běžnou praxí je, že s danou protisoutěžní aktivitou je 

seznámena jen malá část zaměstnanců. V současné situaci tito zaměstnanci nejsou nijak 

motivováni „zradit“ svého zaměstnavatele a upozornit příslušný soutěžní úřad na 
                                                             
76 Webové stránky amerického Ministerstva spravedlnosti (Department of Justice), online [8.5.2013], 
dostupné také zde: http://www.justice.gov/atr/public/speeches/213247.htm  
77 BLOOM Margaret, Despite Its Great Success, the EC Leniency Program Faces Great Challenges Kings 
College, London, 2006, str. 5, dostupné také zde: 
http://www.eui.eu/RSCAS/Research/Competition/2006%28pdf%29/200610-COMPed-Bloom.pdf  
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případné protisoutěžní jednání svého zaměstnavatele. V současnosti fungují 

specializované programy na ochranu whistleblowerů v rámci soutěžního práva 

v Koreji78 a Japonsku.79 V těchto zemích jsou takové osoby motivovány finanční 

odměnou za to, že poskytnou příslušným úřadům konkrétní informace o protisoutěžním 

jednání svého zaměstnavatele. Je pravdou, že zavedení programu na ochranu 

whistleblowerů s sebou nese značná rizika. Jednak se zde otevírá prostor pro určitý druh 

vydírání ze strany zaměstnance, dále by pak bylo třeba řešit pracovněprávní rovinu 

tohoto problému a bez pochyby by bylo nutné také zvážit dopady na trestní 

odpovědnost těchto zaměstnanců-whistlebloverů v případě, že by jejich jednání 

navzdory jejich spolupráci se soutěžními úřady naplnilo také skutkové podstaty 

trestných činů souvisejících s ochranou hospodářské soutěže. 

1.2.3 Trend prioritizace činnosti Evropské komise a národních soutěžních úřadů 

Dalším trendem, souvisejícím s uvědoměním si, že zdroje soutěžních úřadů jsou 

omezené, je tzv. trend prioritizace činnosti soutěžního úřadu. Jedná se o prosazení 

principu oportunity v soutěžním právu. Podstatou tohoto principu je, že soutěžní úřad je 

oprávněn (a nikoliv povinen) vyšetřovat jednotlivá podezření narušení hospodářské 

soutěže, o nichž se dozví. Soutěžní úřad vyšetřování nezahájí nebo následně od něj 

ustoupí, pokud shledá, že na něm není veřejný zájem s ohledem na nízkou míru 

škodlivosti účinku takového jednání na hospodářskou soutěž. Prioritizaci při své 

činnosti využívá Evropská komise, která si pro jednotlivá období stanovuje své priority, 

na které se při svých šetřeních zaměřuje. Tento postup Evropské komise byl potvrzen i 

judikaturou Soudního dvora EU. V rozsudku Masterfoods80 Soudní dvůr uvádí: 

„Komise …, které byl svěřen úkol zajistit aplikaci principů obsažených v článcích 85 a 

86 Smlouvy81, je zodpovědná za definování a implementaci orientace soutěžní politiky 

Společenství. Je na Komisi, aby přijala, za možností přezkumu ze strany Soudu prvního 

                                                             
78 KIM Byungbae, Measures to Improve Cartel Detection (Other than Leniency), prezentace Korea Fair 
Trade Commision, online [8.5.2013], dostupná také z: 
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc649.pdf 
79 Overview of the JFTC’s Leniency Program and Practices: online [8.5.2013],dostupné také zde: 
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc731.pdf  
80Soudní dvůr EU, C 344/98 – Masterfoods Ltd., dostupné také zde: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45449&pageIndex=0&doclang=EN&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7709  
81 Dnes články 150 a 106 SFEU 
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stupně a Soudního dvora, jednotlivá rozhodnutí v souladu s platnými procesními 

pravidly a aby přijímala rozhodnutí o výjimkách. Aby tento úkol mohla plnit efektivně, 

což s sebou nese také nutnost provádět ekonomická hodnocení, je (Komise) oprávněna 

rozlišovat mezi různými stupni priority jednotlivých stížností jí zaslaných.“82 

Možnost stanovit priority své činnosti byla poslední novelou zákona o ochraně 

hospodářské soutěžě umožněna také ÚOHS. Nyní je definována v § 21, odst. 2 zákona, 

ve kterém je také obsažen demonstrativní výčet kritérií, které úřad musí zohlednit při 

zvážení toho, zda-li konkrétní řízení zahájí nebo ne. Úřad tak bude muset posoudit, zda-

li je na vedení řízení veřejný zájem a to s ohledem na míru škodlivého účinku jednání 

na hospodářskou soutěž s přihlédnutím k povaze jednání a způsobu jeho provedení, 

významu dotčeného trhu a počtu dotčených spotřebitelů.83 Zavedení prioritizace do 

českého soutěžního práva rozhodně znamená odklon od principu legality, který není-li 

uvedeno jinak ve speciálních zákonech, platí ve správním právu. Principy prioritizace 

pak úzce souvisí s postupy soutěžní advokacie. ÚOHS již vydal návrh Oznámení Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže o vymezení řízení, na jejichž vedení není veřejný 

zájem, a o alternativním řešení soutěžních problémů84 V něm se odkazuje na stávající 

judikaturu Nejvyššího správního soudu, dle které má ÚOHS postupovat v zásadě 

zdrženlivě,85 dále v tomto návrhu definuje druhy soutěžních jednání, která by měla být 

považována za ta, na jejichž vyšetřování není veřejný zájem.86  

Navzdory snaze přesněji definovat svůj prostor pro uvážení se ÚOHS, stejně tak 

jako Evropská komise, bude muset rozhodně vyrovnat s riziky, která s sebou 

prioritizace nese. Široký rozsah uvážení ponechaný úřadu totiž může vést k záměrnému 

nebo i neúmyslnému přehlížení některých problémů v rámci hospodářské soutěže. To, 

že ÚOHS bude muset vyhotovit písemný záznam o každém svém rozhodnutí, ve kterém 

dojde k nezahájení určitého šetření podle mého názoru nelze považovat za dostatečnou 

brzdu hlídající, aby nedošlo k toleranci protisoutěžního jednání na vybraných trzích. 

Existuje zde riziko, že některé malé trhy, na jejichž ochraně nebude shledán veřejný 

                                                             
82 Bod 46 rozsudku C 344/98 – Masterfoods Ltd. 
83 § 21, odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže, v aktuálním znění 
84 Návrh je dostupný také zde, online [10.5.2013] : 
http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/tiskove_zpravy/2012/Navrh_oznameni_o_vymezeni_rize
ni_na_jejichz_vedeni_neni_verejny_zajem_a_o_alternativnim_reseni_souteznich_problemu_2.pdf  
85 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 1. 2005, sp. zn. 2 A 13/2002 – OL (T-Mobile – 
diskriminace) 
86 Podrobněji viz následující kapitolu 2 
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zájem, budou fakticky zbaveny ochrany ze strany ÚOHS a dojde tak k jejich silné 

kartelizaci, popřípadě k utvoření jednoho dominantního hráče. Působení těchto kartelů a 

dominantů pak z pohledu ÚOHS nebude významné, ovšem z pohledu soutěžitelů na 

relevantním trhu, popřípadě spotřebitelů na tomto trhu, bude pociťována subjektivně 

újma. Jedinou nadějí pak skutečně zůstane soukromoprávní vymáhání, jehož pozice 

ovšem bude zkomplikována nepřítomností rozhodnutí ÚOHS jasně deklarujících, že 

k určitým porušením soutěžních předpisu na takových trzích dochází. 

Jedním ze specifických rizik prioritizace objevující se v posledních letech je rovněž tlak 

na veřejnou správu vyvolaný důsledky stávající hospodářské krize. Soutěžní politika je 

pokládána za jeden z nástrojů, který by mohl pomoci překonat současné hospodářské 

potíže87, ovšem může se zde také snadno vyskytnout tendence k tomu, aby pravidla 

soutěžního práva nebyla vynucována tak přísně. O soutěžní politice se v souvislosti 

s krizí hovoří zejména s ohledem na problematiku veřejných podpor, ovšem nesmíme 

zapomínat, že požadavky podnikatelského sektoru se mohou promítnout i do 

protikartelové oblasti, popřípadě do oblasti zneužívání dominantního postavení a 

kontroly fúzí. Vždyť ve 30. letech, která byla poznamenána dosud nejhorší 

hospodářskou krizí, byla kartelizace ekonomiky považována za možný lék na 

hospodářské problémy,88 protože kartely byly považovány za nástroj, který pomůže 

ochránit podniky před konkurencí a zamezí tak bankrotům a propouštění. 

1.3 Dílčí závěr 

V závěru této kapitoly lze shrnout, že Evropská komise, s podporou řady 

národních soutěžních úřadů,89 rozvíjí snahy o zvýšení úrovně soukromoprávního 

vymáhání soutěžního práva. V rámci této své iniciativy přišla s celou řadou návrhů 

potenciálních změn, které by mohly podpořit zájem soukromoprávních subjektů o 

možnost podávat žaloby na náhradu škody. Náhrada škody se pak stala ústředním 

bodem zájmu Evropské komise. Je při tom důležité uvědomit si, že toto není jediná 

                                                             
87 ZEMANOVIČOVÁ, Daniela; Súťažná advokácia v čase hospodárskej krízy, článek v časopisu Antitrust č. 
1/2010 
88 MUNKOVÁ Jindřiška, SVOBODA Pavel, KINDL Jiří, Soutěžní právo, 2. vydání, C.H.Beck, 2002, ISBN: 978-
80-7400-424-7 
89 viz. např. ÚOHS; The Position of the Office for the Protection of Competition of the Czech Republic to 
the White Paper on Damages actions for breach of the EC antitrust rules, dostupné zde: 
http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/metodiky-a-dokumenty.html  
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možnost, kterou soukromoprávní subjekty mají při ochraně svých zájmů na poli 

soukromoprávního vymáhání soutěžního práva. Mezi nejčastější alternativy tak bude 

patřit žaloba na neplatnost určité smlouvy. 

Evropská komise vypracovala v rámci své činnosti celou řadu odborných 

dokumentů, které rozebírají možnosti jak usnadnit výkon soukromoprávního vymáhání, 

a při tom definovala celou řadu problematických míst. Mezi nejvýznamnější patří 

otázka určení výše škody a jejího spolehlivého prokázání. Navazující otázkou 

problematikou je přesouvání škody v rámci výrobně spotřebního řetězce a využití 

tohoto argumentu jak v rámci obranné argumentace žalovaného subjektu, tak v rámci 

prokazování aktivní legitimace žalobce. V neposlední řadě je nutné zmínit otázku 

ochrany spotřebitele, jejíž úloha v rámci soutěžního práva není zcela jasně vymezena.  

Ačkoli Evropská komise odhalila řadu otázek a na část z nich nabídla i 

odpovědi, celkový výsledek její činnosti ve formě přijetí konkrétního legislativního aktu 

dlouho nebyl úspěšný. Ovšem zveřejnění návrhu směrnice dne 11. června 2013 se jeví 

jako důležitý krok kupředu.. Dalším důležitým hmatatelným výsledkem její činnosti je 

rozproudění debaty o soukromoprávním vymáhání. Tato debata se pak začíná přelívat i 

do „běžného“ života, kdy se začínají objevovat první případy soukromoprávní 

iniciativy. Celková úroveň soukromoprávního vymáhání se však zdá být nesrovnatelně 

nižší ve srovnání s USA, odkud tento trend do evropského soutěžního práva přišel. 

Souběžně s tímto vývojem na poli soukromoprávního vymáhání dochází ke 

značným změnám na poli vymáhání veřejnoprávního. Zatímco u návrhů v oblasti 

soukromoprávní jsou zatím téměř všechna opatření v podobě návrhů, v oblasti 

veřejnoprávního jsou mnohé změny již přijaty a mnohdy již značnou dobu využívány. O 

leniency programu lze říci, že se stal velice významným institutem pro činnost 

Evropské komise a od institutu narovnání se očekávají také velké úspěchy při jeho 

využití.90 Nové nestandardní postupy, které jsem rozdělil do čtyř kategorií (viz strany 

15-16), byly rovněž inspirovány úpravou ve Spojených státech amerických, ale na 

rozdíl od soukromoprávního vymáhání se jim podařilo prosadit se v mnohem větší míře 

a v současnosti hrají velice důležitou roli ve veřejnoprávním vymáhání. 

                                                             
90 Proslov Joaquina Almunii, Evropského komisaře pro hospodářskou soutěž, ze dne 8. března 2013: 
Remedies, commitments and settlements in antitrust, online [26.3. 2013],dostupný také zde: 
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-210_en.htm  
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Podstata fungování těchto nových nestandardních postupů vyplývá 

z ekonomické analýzy chování subjektů a opírá se zejména o teorii her. Zdá se, že i 

v této oblasti se tak prosazuje onen pověstný more economic approach. Uvědomění si 

ekonomických limitů činnosti Evropské komise a národních soutěžních úřadů se 

projevuje v trendu prioritizace jejich činnosti. Tento trend ovšem s sebou přináší mnohá 

rizika. Snadno totiž může dojít k přeměně prioritizace, která má zajistit racionální 

soustředěním zdrojů na klíčové oblasti, v politizaci, která by přivedla soutěžní právo do 

područí momentální hospodářsko-politických zájmů a v konečném důsledku by 

rozhodně nepřispěla k hospodářskému rozvoji jednotlivých členských států ani 

Evropské unie jako celku. 

Nyní vyvstává otázka, jaký je vzájemný vztah novinek navrhovaných 

v soukromoprávní rovině a nových nestandardních postupů využívaných v rámci 

veřejnoprávního vymáhání. Návrh směrnice zveřejněný Evropskou komisí vidí hlavní 

místo interakce v oblasti ochrany důkazů evidovaných ve spisech a zejména pak 

informací získaných právě pomocí nových prvků veřejnoprávního vymáhání – leniency 

programu a narovnání. Návrh směrnice se naopak výslovně nevyjadřuje k oběma 

formám soutěžní advokacie. Otázkou vztahu mezi těmito nestandardními postupy ve 

veřejnoprávní řízení a soukromoprávním vymáháním se zabývá následující část této 

práce, přičemž se zejména zaměřuje na to, jaké dopady mají nestandardní postupy na 

možnosti uplatnění práv soukromých žalobců a naopak jaké dopady by mělo zavedení 

nových institutů popsaných v návrhu směrnice na fungování nestandardních postupů při 

veřejnoprávním vymáhání soutěžního práva. Tato otázka bude řešena v následujících 

kapitolách vždy s ohledem na jeden ze v současnosti používaných nestandardních 

postupů. 
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2. Nestandardní postupy a jejich vztah k soukromoprávnímu 

vymáhání soutěžního práva 

2.1 Soutěžní advokacie před zahájením správního řízení  

2.1.1 Soutěžní advokacie před zahájením řízení u Evropské komise 

Jak už bylo zmíněno v první části této diplomové práce, využití soutěžní 

advokacie souvisí se zásadou oportunity a s prioritizací zájmů soutěžního úřadu. 

Evropská komise při vyšetřování soutěžněprávních deliktů využívá ve své praxi 

prioritizaci svých zájmů již od přijetí Nařízení č. 1/2003. V této souvislosti Evropská 

komise vydala Oznámení Komise o vyřizování stížností podaných v souvislosti s články 

81 a 82 Smlouvy91 V rámci tohoto Oznámení se Evropská komise obsáhle věnuje 

možnostem, které mohou jednotlivé subjekty využít ve vztahu ke stížnostem a také na 

vzájemný vztah mezi řízením před Evropskou komisí a soukromoprávním vymáháním. 

Evropská komise v bodu 8 tohoto Oznámení vyzdvihuje úlohu soudů, jako orgánů 

odpovědných za ochranu práv jednotlivců. Soudy tak činí tím, že rozhodují 

v jednotlivých případech, které jsou jim žalobci předloženy k posouzení. Dle tohoto 

Oznámení se soutěžněprávní úřady, včetně Evropské komise, nemohou zabývat všemi 

stížnostmi a musí si stanovit priority v  hodnocení jednotlivých případů. Oznámení pro 

potvrzení oprávněnosti možnosti Evropské komise stanovit si své priority zmiňuje již 

citovaný  rozsudek Masterfoods92, a dále také rozsudky Union française de l'express 

(Ufex)93 a Automec.94  

V bodu 45 Oznámení Evropská komise uvádí, že v případech stížností, které 

neprokážou dostatečný zájem Unie na dalším vyšetřování, Evropská komise může 

takové stížnost zamítnout. Evropská komise ovšem nemá povinnost tyto stížnosti 

                                                             
91 EVROPSKÁ KOMISE; Commission Notice on the handling of complaints by the Commission under 
Articles 81 and 82 of the EC Treaty (Text with EEA relevance), 2004/C 101/05, dostupné také zde: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:101:0065:0077:EN:PDF  
92 Soudní dvůr EU, C 344/98 – Masterfoods Ltd., dostupné také zde: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45449&pageIndex=0&doclang=EN&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7709 
93 Soudní dvůr EU, C-119/97 P, Union française de l'express (Ufex) and Others v Commission of the 
European Communities, dostupné také zde: 
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=cs&jur=C,T,F&num=C%20-%20119/97&td=ALL  
94 Soudní dvůr EU, T-24/90, Automec v Commission of the European Communities, dostupné  také zde: 
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=cs&jur=C,T,F&num=T%20-%2024/90&td=ALL  



44 
 

zamítnout. Nedostatek zájmu Unie na vyšetřování je pouze skutečností, která dává 

Evropské komisi tuto možnost. Možnost zamítnout stížnost může Evropská komise 

využít jak před zahájením formálního šetření, tak i v jeho průběhu. Jako kritéria pro 

posouzení existence zájmu Unie Oznámení uvádí demonstrativní výčet okolností:95 

• Komise může stížnost zamítnout z důvodu možnosti stěžovatele hájit svá práva 

u národního soudu. 

• Komise u každé stížnosti zvažuje závažnost tvrzených porušení a jaké dopady 

mají důsledky těchto porušení. V tomto ohledu Evropská komise posuzuje 

zejména dobu trvání a rozsah porušení a jejich dopad na soutěž v rámci Unie. 

• Komise rovněž musí posoudit rovnováhu mezi zájmem na vyšetřování daných 

skutečností a zájmem na fungování vnitřního trhu Unie. 

• Komise může rovněž rozhodnout o nevhodnosti dalšího vyšetřování a to z toho 

důvodu, že praktiky, proti kterým stížnost směřuje, již nejsou uplatňovány a na 

trhu nepůsobí ani důsledky těchto praktik. 

• Komise může rozhodnout o nevhodnosti vyšetřování i v případě, že podniky, 

jichž se stížnost týká, souhlasí se změnou svého tržního chování a toto své 

chování změní, čímž zde již nebude nadále existovat zájem Unie na vyšetřování. 

Poslední dva zmíněné body nejlépe vystihují hlavní podstatu soutěžní advokacie 

před zahájením řízení. Velice zajímavý je odkaz na možnost stěžovatele hájit svá práva 

před národními soudy. Evropská komise tím zcela jasně zdůrazňuje podpůrný charakter 

jejího vyšetřování. Při otázce, zda-li se má konkrétní osoba obrátit na Evropskou 

komisi, nebo využít cesty soukromoprávního vymáhání, budou hrát důležitou roli 

konkrétní priority Evropské komise. Nejde jen o obecně vymezené okolnosti popsané 

výše, ale důležitou roli mohou hrát také aktuálně stanovené priority Evropské komise, 

která na každý rok připravuje svůj Manažerský plán činnosti. Tento plán shrnuje 

odvětví a praktiky, na které se Evropská komise hodlá v příslušném roce zaměřit. Tak 

v roce 2013 se dle tohoto dokumentu Evropská komise zaměří na sektor finančních 

služeb, odvětví energetiky, telekomunikací, dopravy a poštovních služeb.96 Zajímavá je 

také výslovná zmínka zemí, které přijaly úvěrovou pomoc při řešení svých fiskálních 

problémů, tedy Irska, Portugalska, Řecka, Španělska a Kypru. Domnívám se, že znalost 
                                                             
95 Bod 44, Oznámení Komise o vyřizování stížností podaných v souvislosti s články 81 a 82 Smlouvy 
96 Directoriate General for Competition: Management plan 2013, dostupné také zde. 
http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/amp/doc/comp_mp_en.pdf  



45 
 

priorit Evropské komise dává potenciálním stěžovatelům větší šanci na to, že 

v návaznosti na jejich stížnost bude zahájeno vyšetřování.  

 Na prověřovací fázi, ve které se rozhoduje o zahájení vyšetřování, se 

uplatní principy upravené v Nařízení č. 773/2004, o vedení řízení Komise dle článků 81 

a 82 Smlouvy o ES97. Dospěje-li Evropská komise k závěru, že stížnost zamítne, 

vyrozumí o tom stěžovatele a poskytne mu lhůtu pro vyjádření k tomuto závěru, 

popřípadě k tomu, aby doložil svá další tvrzení, která by mohla názor Komise změnit. 

V této fázi má stěžovatel také jedinou možnost nahlédnout do dokumentů, které 

Evropská komise zatím shromáždila.98 Pokud stěžovatel svá tvrzení nedoplní, na 

stížnost se hledí, jako by byla stažena. Pokud Komise setrvá na svém názoru i po 

doplnění ze strany stěžovatele, je vydáno rozhodnutí o zamítnutí stížnosti. Vzhledem 

k tomu, že zamítnutí stížnosti je vydáváno ve formě rozhodnutí, je možné jej nechat 

přezkoumat u Soudního dvora Evropské unie. Rozhodnutí o tom, že stížnost je 

zamítnuta nijak nepředestírá odpověď na otázku, zda-li k tvrzenému porušení 

soutěžněprávních norem došlo, či ne. 

Výsledky vyšetřování pak mohou hrát důležitou důkazní roli při případném 

následném vymáhání škod či jiných nároků v soukromoprávním řízení. O to zajímavější 

je výslovná zmínka možnosti uplatnit svá práva u národního soudu. Jestliže by 

Evropská komise odkázala stěžovatele na soukromoprávní cestu, aniž by dále 

vyšetřovala dané skutečnosti, ponechává soukromoprávní subjekty vlastnímu osudu. 

Výhodou vyplývající z podání stížnosti je oprávnění stěžovatele obdržet od 

Evropské komise všechny informace, které komise při prověřování stížnosti získala. 

Nelze očekávat, že ve fázi prověřování budou podrobně zjištěny všechny skutečnosti, 

ale i tak může být z tohoto pohledu pro soukromoprávní subjekt lákavé podat stížnost a 

doufat, že Evropská komise zjistí takové informace, které kdyby nevedly k zahájení 

vyšetřování, mohou posloužit účelům soukromoprávního sporu. Naopak je zde i riziko, 

že v rámci prověřován dojde ke kontaktu mezi Komisí a soutěžiteli, proti kterým 

                                                             
97 Nařízení Komise (ES) č. 773/2004 ze dne 7. dubna 2004 o vedení řízení Komise podle článků 81 a 82 
Smlouvy o ES, dostupné také zde: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0773:20080701:CS:PDF  
98 Bod 31, Oznámení Komise o pravidlech pro přístup do spisu Komise v případech podle článků 81 a 82 
Smlouvy o ES, článků 53,  54 a 57 Dohody o EHP a nařízení Rady (ES) č. 139/2004, dostupné také zde: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:325:0007:0015:CS:PDF  
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stížnost směřuje, a ti následně upraví své chování tak, jak je uvedeno v posledním bodu 

výše uvedeného seznamu. Tato změna chování sice může znamenat ukončení činnosti 

způsobující subjektu škodu, ale také může vést ke ztížení situace soukromoprávního 

subjektu při zjišťování důkazů o již vzniklé škodě. Ačkoli Evropská komise zveřejňuje 

svůj plán priorit i kritéria jejich posuzování, nikdy nebude s ohledem na zachování 

dostatečné obecnosti svých pravidel schopna přesně vymezit, kdy je již naplněn zájem 

na vyšetřování daných stížností, a tím zvyšuje právní nejistotu stěžovatelů, kteří jsou i 

potenciálními žalobci v soukromoprávních sporech. 

Je zajímavé, že zatímco Evropská komise si ve svých materiálech99 věnuje vlivu 

jiných nestandardních postupů jako je zejména leniency na souvislosti se 

soukromoprávním vymáháním, nikde však výslovně nezkoumá vztah 

soukromoprávního vymáhání a postupů, kdy Evropská komise z důvodu prioritizace své 

činnosti vůbec řízení nezahájí, popřípadě přijme ještě před jeho zahájením změnu 

chování jako jakýsi závazek per se. Stejně tak Evropská komise nezveřejňuje, jak často 

stížnosti, či jiné podněty hodnotí jako ty, na jejichž dalším vyšetřování není přítomen 

zájem Unie. V tomto ohledu jak bude ukázáno níže, je český Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže („ÚOHS) transparentnější než Evropská komise. Celkově tento 

postup Evropské komise zvyšuje právní nejistotu potenciálních soukromoprávních 

žalobců a to tím, že nevede řádné řízení, na jehož konci by stálo jasné konstatování 

(ne)porušení soutěžních předpisů. Naopak jedinou jistou věcí pro soukromoprávní 

žalobce je to, že Evropská komise se již danou záležitostí nebude dále zabývat, protože 

vést řízení o určité věci není její prioritou. 

2.1.2 Soutěžní advokacie před zahájením správního řízení u Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již od roku 2000 prosazoval soutěžní 

advokacii. Ovšem v té době se jednalo o aktivity zaměřené na podporu vytváření 

zdravého tržního prostředí. Jednalo se tak zejména o osvětu, účast na vytváření nové 

legislativy a vyjadřování k různým privatizačním projektům. Posun ve vnímání soutěžní 

advokacie v tom smyslu, že by jí bylo možno využít i při řešení jednotlivých případů, 

                                                             
99 Bílá a Zelená kniha, Rozhodnutí o ochraně leniency materiálů ve vztahu k soukromoprávnímu 
vymáhání soutěžního práva (Resolution on the protection of leniency material in the context of civil 
damages actions) 
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přichází v letech 2005-2006. Právě od roku 2006 ÚOHS veřejně zastává názor, že 

„nápravu závadného stavu na jednotlivých trzích lze provádět rychle a účinně také 

mimo správní řízení“100a že, „partnerský přístup mezi Úřadem a soutěžiteli může v 

mnoha případech vést k rychlejšímu a jistějšímu dosažení účelu soutěžní politiky, 

kterým je ochrana ale i obnova soutěžních podmínek na trhu. Rychlost tohoto řešení 

souvisí s neformálností postupu, vyšší jistota pak pramení z předpokladu, že strany se 

vnitřně ztotožní spíše s opatřením, které si přijmou samy, byť po formálních krocích 

učiněných ze strany soutěžního úřadu, než s pokutou, která je udělována vždy proti vůli 

jejího adresáta“101. To, že využití soutěžní advokacie při řešení konkrétních případů 

zažilo boom právě v roce 2006, dokládá i níže uvedený graf č. 4. Právě v tomto roce 

došlo ke změně strategie ÚOHS, který se snažil reagovat na vysoký počet rozkladů 

směřujících proti jeho rozhodnutím a jako řešení přijal právě soutěžní advokacii a 

postupy mimo správní řízení. 

ÚOHS toto svoje přesvědčení aplikoval v praxi, kdy umožňoval řešit určité 

situace i před zahájením správního řízení, ačkoli tato pravomoc nebyla výslovně 

uvedena v zákoně.102 Prioritizace byla do zákona uvedena až již zmíněnou novelou č. 

360/2012 Sb. Obdobně jako otázku stanovování pokut, leniency programu a jiných 

otázek, i možnost soutěžní advokacie se dočkala úpravy v rámci soft law vydávaného 

ÚOHS. 
Graf č.4: Počet případů vyřešených ÚOHS soutěžní advokacií mimo správní řízení 

 
Zdroj: Výroční zprávy ÚOHS pro roky 2008 a 2013, dostupné zde: http://www.uohs.cz/cs/informacni-

centrum/vyrocni-zpravy.html  

                                                             
100 ÚOHS; Informační list ÚOHS č. 2/2008, str. 3 
101ÚOHS; Pravidla pro alternativní řešení soutěžních problémů, bod 7, dostupná také zde: 
http://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez/ceska-republika.html  
102 zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o 
ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů 

3

17

13

7

3 2

9

5

0

5

10

15

20

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Rok



48 
 

ÚOHS tak v roce 2008 vydal Pravidla pro alternativní řešení soutěžních 

problémů103. Termín „alternativní řešení soutěžních problémů“ je v z pohledu ÚOHS 

obsahově shodný s pojmem soutěžní advokacie a obsahuje jak postupy před zahájením 

správního řízení, tak také závazky přijaté po zahájení správního řízení. Tento dokument 

vymezuje situace, na které ÚOHS hodlá využít postupy soutěžní advokacie. Pro tyto 

účely vymezuje toto oznámení v kombinaci s Oznámením o zásadách stanovování 

pokut104 tři roviny závažnosti protisoutěžního jednání:105 

I. velmi závažné delikty: do této kategorie spadají zejména horizontální dohody o 

cenách, o rozdělení trhu či omezení výroby, zneužití dominantního postavení 

soutěžiteli s výrazným dopadem (zohledňován je přitom jak přímý, tak nepřímý 

dopad na spotřebitele) na širší skupinu spotřebitelů, uskutečnění spojení v 

rozporu s pravomocným rozhodnutím ÚOHS a neplnění opatření uložených 

ÚOHS 

II. závažné delikty; do této kategorie spadají zejména jiné horizontální dohody, 

vertikální dohody o určení cen pro další prodej a o rozdělení trhu, jiná zneužití 

dominantního postavení či porušení zákazu uskutečňování spojení podle § 18 

odst. 1 zákona v jiných případech, než je uvedeno v bodě I 

III. méně závažné delikty; do této kategorie spadají zejména jiné vertikální dohody 

menšího významu s omezeným vlivem na spotřebitele, které zasahují pouze 

malou část trhu, a další méně závažná narušení soutěže 

Využití soutěžní advokacie pak ÚOHS připouští pro případy méně závažných 

deliktů (bod III.). ÚOHS dále ve svých Pravidlech uvádí, že „alternativní řešení 

soutěžních problémů mimo správní řízení poskytuje nižší míru právní jistoty všem 

zúčastněným subjektům, tj. dotčeným soutěžitelům, Úřadu i třetím stranám, a proto k 

němu bude Úřad přistupovat v užším okruhu situací, než v případě alternativního řešení 

soutěžních problémů v rámci správního řízení.“106 Kromě typové závažnosti deliktu, 

dopadu na třetí osoby z pohledu jejich právní jistoty ÚOHS dále zahrnuje mezi kritéria i 

                                                             
103 ÚOHS; Pravidla pro alternativní řešení soutěžních problémů, bod 7, dostupná také zde: 
http://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez/ceska-republika.html  
104 Zásady postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 
2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, dostupné také zde: 
http://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez/ceska-republika.html  
105 Bod 14 Pravidel pro alternativní řešení soutěžních problémů 
106 Bod 15 Pravidel pro alternativní řešení soutěžních problémů 
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to, zda-li již došlo k naplnění protisoutěžního jednání a případnou délku trvání tohoto 

jednání. Rozhodne-li se úřad po vyhodnocení těchto kritérií pro soutěžní advokacii 

mimo správní řízení, poskytne soutěžitelům 10 denní lhůtu pro vyjádření a navrhnutí 

opatření, které mají protisoutěžní stav napravit. Následně ÚOHS posoudí přiměřenost 

navržených opatření a shledá-li je dostatečná, řízení nezahájí. V žádném stádiu 

prošetřování případu přitom nedochází k vydání rozhodnutí, které by autoritativně 

konstatovalo porušení hospodářské soutěže. Podle Pravidel ÚOHS nemá povinnost 

informovat případné stěžovatele, stížnost sloužila jako podnět, na jehož základě dochází 

k uplatnění soutěžní advokacie mimo správní řízení. ÚOHS zveřejňuje ve svých 

výročních zprávách počet případů řešených tímto způsobem a obvykle také uvádí 

podrobnější popis několika případů ročně. Nejedná se ovšem o popis všech případů. 

Právě z výročních zpráv ÚOHS lze také zjistit, jak významnou roli postupy mimo 

správní řízení hrají roli. 
Tabulka č. 3: Podíl soutěžní advokacie mimo správních řízení na všech případech řešených ÚOHS v letech 

2006-2012 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CELKEM 

Počet případů vyřešených soutěžní 

advokacií mimo správní řízení 17 13 7 3 2 9 5 56 

Počet zahájených správních řízení v 

oblasti zakázaných dohod 5 9 16 2 1 3 5 41 

Počet zahájených správních řízení v 

oblasti zneužití dominantního 

postavení107 3 0 3 1 0 1 1 9 

Podíl případů řešených mimo 

správní řízení na všech případech 68% 59% 27% 50% 67% 69% 45% 53% 
Zdroj: vlastní výpočet na základě výročních zpráv ÚOHS dostupných zde: http://www.uohs.cz/cs/informacni-

centrum/vyrocni-zpravy.html  

Výše uvedená tabulka ukazuje, že v průměru polovina případů ÚOHS je řešena za 

použití postupů mimo správní řízení.108 Poslední novela zákona o ochraně hospodářské 

                                                             
107 Veškeré případy dominantního postavení lze považovat, alespoň za závažný delikt a tak v žádném 
případě při zneužití dominantního postavení nelze využít soutěžní advokacie 
108 Do přehledu nejsou zahrnuta řízení ve věcí spojení soutěžitelů s ohledem na specifičnost postupu 
zahajovaného výhradně na základě návrhu; řádově se jedná o desítky rozhodnutí ročně. 



50 
 

soutěže109 pak tento faktický stav, který panuje v praxi Úřadu, odráží zavedením 

ustanovení o prioritizaci činnosti ÚOHS. Konkrétně se jedná o zavedení odst. 2 do § 21, 

který pojednává o zahájení řízení. Toto ustanovení ovšem zavádí i jisté novinky, které 

doplňují praxi ÚOHS zavedenou v Pravidlech pro alternativní řešení soutěžních 

problémů. Novela obsahuje nový demonstrativní výčet kritérií, která má ÚOHS 

posoudit, aby zjistil zda-li zde je veřejný zájem na vedení řízení s ohledem na nízkou 

míru škodlivého účinku jednání na hospodářskou soutěž. Těmito kritérii jsou: 

• povaha jednání a způsob jeho provedení 

• význam dotčeného trhu 

• počet dotčených spotřebitelů 

Důvodová zpráva k novele předpokládá, že ÚOHS vydá v rámci své soft law tvorby 

upřesňující oznámení. V současnosti je znám jeho návrh110, který dále rozvádí výše 

uvedená demonstrativní kritéria. Návrh byl zveřejněn v tiskové zprávě v sprnu roku 

2012, přičemž veřejnost se k němu mohla vyjádřit do konce září 2012111. Ačkoli již 

novela zákona nabyla účinnosti, ÚOHS zatím nezveřejnil konečnou podobu pravidel 

pro řízení, na jejichž vedení není veřejný zájem a o alternativních způsobech řešení 

soutěžních problémů. Z tohoto důvodu se soutěžitelé i případně další subjekty, které 

mají na praxi ÚOHS zájem, musí řídit především argumentací v dříve zveřejněných 

Pravidlech pro alternativní řešení soutěžních problémů.  

V úvodních ustanoveních návrhu se ÚOHS odkazuje na již v první kapitole 

zmíněnou českou judikaturu112, která hovoří o povinnosti ÚOHS chovat se zdrženlivě. 

S těchto odkazů se evidentně projevuje snaha nastavit hierarchii při používání norem 

trestního, správního a soukromého práva při ochraně hospodářské soutěže. V trestním 

                                                             
109 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o 
ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů 
110 ÚOHS; Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o vymezení řízení, na jejichž vedení není 
veřejný zájem, a o alternativním řešení soutěžních problémů, online [1.6.2013], dostupné zde: 
http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/1490-verejna-diskuse-o-
vymezeni-rizeni-na-jejichz-vedeni-neni-verejny.html  
111 ÚOHS: Tisková zpráva, Veřejná diskuse o vymezení řízení, na jejichž vedení není veřejný zájem, a o 
alternativním řešení soutěžních problémů, online [1.6.2013], dostupná zde: 
http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/1490-verejna-diskuse-o-
vymezeni-rizeni-na-jejichz-vedeni-neni-verejny.html  
112 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 1. 2005, sp. zn. 2 A 13/2002 – OL (T-Mobile – 
diskriminace) 
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právu je to často označováno jako zásada subsidiarity trestní represe113 a obdobně lze 

tedy uvažovat o zásadě subsidiarity správní represe ve vztahu k „represi“ 

soukromoprávní. Je otázkou, na kolik je tato úvaha v rozporu se základním cílem 

soutěžního práva, kterým je ochrana hospodářské soutěže. Preference 

soukromoprávního vymáhání by dosažení tohoto cíle nemusela zajistit, a proto se spíše 

hovoří pouze o doplňkovém charakteru soukromoprávního vymáhání114 a v případech, 

kde existuje veřejný zájem na ochraně hospodářské soutěže, jsou upřednostňovány 

veřejnoprávní formy vymáhání soutěžního práva. 

Co se týče upřesnění kritérií, ÚOHS se rozhodl vymezit kritéria mnohem podrobněji, 

a tak kromě zopakování nízkého škodlivého účinku jednání, doplňuje také kritérium 

nízké náročnosti, co se týče provádění důkazů při prošetřování podezření. Následně jsou 

vymezeny kritéria pro jednotlivé druhy porušení soutěžněprávních předpisů. Co se týče 

horizontálních a vertikálních dohod, úřad má za to, že s ohledem na nízkou míru 

škodlivého účinku není veřejný zájem na stíhání dohod obsahujících tzv. tvrdá omezení 

uzavřených soutěžiteli s velmi nízkým tržním podílem ani dohod soutěžitelů, jejichž 

tržní podíl je relativně vysoký, kteří však působí na nevýznamném trhu. Podle názoru 

ÚOHS splňují tyto podmínky zejména:115 

i. horizontální dohody obsahující tzv. tvrdá omezení, pokud společný tržní 

podíl jejich účastníků na žádném dotčeném trhu zjevně nepřesahuje 1 %;  

ii. rozhodnutí sdružení soutěžitelů obsahující tzv. tvrdá omezení, pokud 

společný tržní podíl jeho členů na žádném dotčeném trhu zjevně nepřesahuje 

3 % a pokud s obsahem tohoto rozhodnutí nebyli aktivně seznamování i 

soutěžitelé, kteří nejsou členy sdružení (např. pomocí celostátních médií, 

adresných zpráv apod.);  

iii. vertikální dohody obsahující tzv. tvrdá omezení, pokud tržní podíl jejich 

účastníků na žádném dotčeném trhu zjevně nepřesahuje 5 % a pokud žádný 

dotčený trh není uzavřen kumulativním účinkem dohod; 

                                                             
113 JELÍNEK Jiří; Trestní právo hmotné – Obecná část, Zvláštní část, 2. Vydání, Praha, 2010, ISBN: 978-80-
87212-49-3 
114 NERUDA, Robert; Náhrada škody způsobené protisoutěžním jednáním jako způsob soukromého 
vymáhání antimonopolního práva; článek v časopise Právní rozhledy 12/2005, str. 435 
115 Bod 18 návrhu, Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o vymezení řízení, na jejichž 
vedení není veřejný zájem, a o alternativním řešení soutěžních problémů, dostupné zde: 
http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/1490-verejna-diskuse-o-
vymezeni-rizeni-na-jejichz-vedeni-neni-verejny.html  
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iv. dohody na relevantním trhu, který je z geografického hlediska a množství 

dotčených spotřebitelů v rámci České republiky zcela zanedbatelný; takové 

trhy mohou být z časového hlediska pravidelně sezónní (např. vánoční trhy v 

centru města, prodej občerstvení u přehrady apod.) i trvalé (např. areál 

zoologické zahrady).  

Co se týče vylučovacích a vykořisťovacích forem zneužití dominantního postavení, 

ÚOHS je toho názoru, že na vedení řízení o zneužití dominantního postavení bude 

zpravidla veřejný zájem, navíc ve většině případů bude nutné provedení rozsáhlého 

dokazování a v případech, kdy dominantní postavení bude skutečně zneužíváno, 

zpravidla nepůjde o jednání, které má jen nízký škodlivý účinek na hospodářskou 

soutěž. Opačně tomu bude jen zcela výjimečně, zejména pokud se bude jednat o trh, 

který bude z geografického hlediska a množství dotčených spotřebitelů v rámci České 

republiky zcela zanedbatelný.116  Obdobně se staví ÚOHS také k porušením na úseku 

spojování soutěžitelů. I v této otázce neočekává, že by bylo možné postupovat mimo 

standardní správní řízení. 

Podle ustanovení zákona zavedeného novelou, ÚOHS pořídí o nezahájení řízení 

písemný záznam, v němž uvede důvody nezahájení řízení. Je otázkou, jak se na tento 

procesní institut dívat. Důvodová zpráva k novele uvádí, že písemný záznam se provede 

do spisu a že to umožní zajistit přezkoumatelnost důvodnosti postupu Úřadu.117 Tento 

závěr je obsažen ovšem pouze v důvodové zprávě, ale z výkladu textu novely zákona 

přezkoumatelnost přímo nevyplývá. Příslušné ustanovení konkrétně zní: „O nezahájení 

řízení Úřad učiní písemný záznam, v němž uvede, proč řízení nezahájil.“118 Z tohoto 

ustanovení jednak nevyplývá to, že se tento záznam provede do spisu. Je vůbec otázkou, 

zda-li ÚOHS vede  v této fázi prověřování konkrétní spis. Další věcí je, že novela 

zvolila formu písemného záznamu. Nejedná se tedy o rozhodnutí, proti kterému 

umožňuje správní řád119 řádný opravný prostředek v podobě odvolání, respektive 

                                                             
116 Bod 20, návrh Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o vymezení řízení, na jejichž vedení 
není veřejný zájem, a o alternativním řešení soutěžních problémů, dostupné zde: 
http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/1490-verejna-diskuse-o-
vymezeni-rizeni-na-jejichz-vedeni-neni-verejny.html 
117 Poznámka k bodu 11 Důvodové zprávy, důvodová zpráva je dostupná také zde: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=621&CT1=0  
118 § 21, odst. 2, věta druhá zákona č. 143/2001 Sb., v aktuálním znění, zákon o ochraně hospodářské 
soutěže 
119 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění 
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v případě rozhodnutí ÚOHS v podobě rozkladu. Písemný záznam nelze ani považovat 

za protokol, proti němuž by bylo možno podat námitky na základě příslušných 

ustanovení správního řádu. Písemný záznam tak zůstává zcela specifickou kategorií 

procesní úkonu ÚOHS, proti kterému není ani v zákoně na ochranu hospodářské 

soutěže ani ve správním řádu upraven příslušný řádný opravný prostředek. Jediným 

prostředkem pro případné osoby, které budou mít na vedení řízení zájem, je stížnost 

podaná podle § 175 správního řádu. 

Kromě možnosti odvolání, je otázkou, kdo bude mít k písemnému záznamu a 

informacím v něm přístup. K informacím před zahájením správního řízení nemá přístup 

ani stěžovatel, ani osoba, která je prověřována. Jedinou možností pak zůstává možnost 

zjištění příslušných informací prostřednictvím zákona o svobodném přístupu 

k informacím.120 Je zajímavé, že ÚOHS se této problematice podrobněji nevěnuje ve 

svém návrhu oznámení, které navazuje na novelu zákona na ochranu hospodářské 

soutěže. Přitom právě přístup k informacím, je velice důležitý ve vztahu k možnosti 

chránit svá práva v soukromoprávním řízení. Obzvláště je tomu v tomto případě, kdy 

sám ÚOHS při využívání soutěžní advokacie počítá se subsidiárním využitím 

soukromoprávního vynucování soutěžního práva. 

Ve vztahu k soukromoprávnímu vymáhání návrh konstatuje fakt, že „se určitým 

způsobem komplikuje právní situace subjektů, jež mohly být protisoutěžním jednáním 

postiženy, ať se jedná o spotřebitele, zákazníky či konkurenty účastníků řízení, neboť 

Úřadu nevydává rozhodnutí, ve kterém by deklaroval protizákonnost jednání 

příslušných soutěžitelů.“ 121 Písemný záznam o nezahájení řízení nelze považovat za 

rozhodnutí, které řeší předběžnou otázku důležitou pro vyřešení případného 

soukromoprávního sporu. ÚOHS výslovně ve svém návrhu konstatuje, že v případě, že 

o to bude požádán soudem, vyjádří se i k těm případům, které předtím řešil za pomoci 

soutěžní advokacie. Je ovšem otázkou, jako váhu může toto vyjádření mít. Domnívám 

se, že případné vyjádření nemůže mít váhu pravomocného rozhodnutí, které jasně 

stanovuje, že k porušení soutěžních předpisů došlo, či ne. Jde jen o vyjádření určitého, 

byť i odborného názoru, jemuž ovšem nepředcházelo řádné správní řízení 
                                                             
120 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění 
121 Bod 48 návrh Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o vymezení řízení, na jejichž vedení 
není veřejný zájem, a o alternativním řešení soutěžních problémů, dostupné také zde: 
http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/1490-verejna-diskuse-o-
vymezeni-rizeni-na-jejichz-vedeni-neni-verejny.html 
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s dokazováním a jinými atributy. Stejně tak se nemůže jednat o znalecký posudek, který 

by se vyjadřoval k určité odborné záležitosti. Současná úprava občanského soudního 

řízení122 neumožňuje zadat vypracování znaleckého posudku k řešení právních otázek a 

posouzení, zda-li došlo k protisoutěžnímu jednání v sobě obsahuje právě i posouzení 

právních otázek. Pokud by soud přesunul toto právní posouzení na jiný subjekt, ať už 

formou zadání znaleckého posudku, nebo formou vyjádření ÚOHS, které by nebylo 

výsledkem standardního správního řízení, došlo by k porušení principu iura novit curia 

a stejně tak by přesouvání faktického skutkového posouzení na jiný subjekt vedlo 

k denegatio justitiae123 

Jako pozitivní lze naopak vnímat to, že ÚOHS se ve svém návrhu zavazuje 

pravidelně (alespoň jednou ročně) zveřejňovat všechny případy řešení pomocí soutěžní 

advokacie mimo správní řízení. V současné době je praxe ÚOHS taková, že ve svých 

výročních zprávách uvádí pouze souhrnné údaje o využití soutěžní advokacie a uvádí 

pouze namátkové příklady takto řešených případů. Zveřejňování všech případů bude 

zvyšovat povědomí o porušování soutěžních předpisů a zvýší tak pravděpodobnost toho, 

že soukromoprávní subjekty využijí civilních žalob k ochraně svých práv. 

2.1.3 Dílčí závěr 

Soutěžní advokacie vedoucí k nápravě soutěžních problémů mimo správní řízení 

je využívána jak Evropskou komisí, tak českým ÚOHS. Rozsah použití soutěžní 

advokacie před zahájením řízení v případě Evropské komise není znám. Generální 

ředitelství pro soutěž v tomto ohledu nezveřejňuje žádné konkrétní statistiky. Z tohoto 

důvodu nelze odhadnout, jak často je tento postup využíván. V případě odmítnutí 

stížnosti je výsledkem činnosti Evropské komise rozhodnutí, které je přezkoumatelné u 

SDEU. To umožňuje neúspěšným stěžovatelům nechat přezkoumat postup Evropské 

komise a potenciálně se tak domoci zahájení standardního řízení. Během prověřování 

může dojít ke kontaktu mezi Evropskou komisí a soutěžiteli, kteří ještě před zahájením 

řízení mohou vyjádřit souhlas se změnou svého tržního chování a toto své chování 

změnit, čímž zde již nebude nadále existovat zájem Unie na vyšetřování. Vyřešit situaci 

postupem mimo standardní řízení může být velice lákavé pro soutěžitele, kteří mohou 

                                                             
122 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v aktuálním znění 
123 GERLOCH, Aleš; Teorie práva, 4. Vydání, Vydavatelství a nakladatelství Čeněk, Plzeň, ISBN: 978-80-
7380-023-9, str. 208 
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mít pochyby o své nevině ve vztahu k potenciálnímu porušení soutěžněprávních 

předpisů. Tímto způsobem tak mohou předejít nechtěné publicitě a tudíž ani potenciálně 

poškozené či jinak omezené subjekty nebudou informovány o této skutečnosti, která by 

se jinak mohla stát předmětem soukromoprávního vymáhání.  

Stejně tak samotné rozhodnutí o zamítnutí stížnosti neznamená závazný posudek 

toho, zda-li k porušení soutěžních předpisů došlo, či ne. Evropská komise má navíc 

možnost odkázat stěžovatele právě na soukromoprávní vymáhání. Tím, že není vydáno 

žádné deklaratorní rozhodnutí a stejně tak zatím neexistuje žádná zvláštní úprava pro 

odmítnuté stěžovatele, jsou šance stěžovatelů na úspěch poměrně značně sníženy. 

Český ÚOHS zveřejňuje ve srovnání s Evropskou komisí s ohledem na 

využívání soutěžní advokacie mimo správní řízení poměrně transparentní souhrnnou 

statistiku. Z ní vyplývá, že tímto způsobem je řešena polovina případů, s kterými se 

setká. Je nutné uznat, že z pohledu celkové ekonomické významnosti se jedná o menší 

případy, ale nelze podceňovat význam každého jednotlivého případu pro konkrétní 

dotčené subjekty. V nově navrženém Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže o vymezení řízení, na jejichž vedení není veřejný zájem, a o alternativním 

řešení soutěžních problémů navíc ÚOHS vyjadřuje svou ochotu do budoucna 

zveřejňovat všechny postupy mimo správní řízení, což je velice důležité, protože na 

rozdíl od souhrnných dat, právě informace o jednotlivých individuálních případech jsou 

podstatné pro zvýšení informovanosti konkrétních subjektů a vyšší míře 

soukromoprávního vymáhání, na které se ÚOHS chce subsidiárně spoléhat.  

V případě, že ÚOHS nezahájí díky využití soutěžní advokacie správní řízení, 

zákon počítá s provedením písemného záznamu. Tento institut se zdá být velice 

neobvyklý, zejména tím, že nikde není definována jeho podstata a také nejsou 

nastaveny případné opravné prostředky proti takto učiněnému písemnému záznamu. 

Stejně tak v zákoně, popřípadě v návrhu Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže o vymezení řízení, na jejichž vedení není veřejný zájem, a o alternativním 

řešení soutěžních problémů, není řešena otázka přístupu k informacím získaným ÚOHS 

v rámci fáze prověřování. Žadatelé o informace tak musí postupovat za pomocí obecné 

normy o přístupu k informacím.124 Písemný záznam nepředstavuje hodnocení věci 

z pohledu porušení norem soutěžního práva a ani následné vyjádření ÚOHS v případě 

                                                             
124 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění 
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dotazu soudu v soukromoprávním řízení nebude moci být považováno za rozhodnutí, 

které by poskytovalo odpověď na předběžnou otázku125. Tak jako v případě postupu 

Evropské komise i v tomto případě se zdá být pro soutěžitele velice výhodné využít 

postupu za pomocí soutěžní advokacie, protože tento postup vede k jeho výhodnému 

postavení s ohledem na potenciální soukromoprávní spory. 

Návrh směrnice o určitých pravidlech pro vymáhání škod vzniklých porušením 

soutěžního práva126 neřeší otázku soukromoprávního vymáhání škody ve vztahu 

k soutěžní advokacii před zahájením řízení. Jediné z ustanovení v tomto návrhu 

relevantní pro soutěžní advokacii před zahájením řízení je článek 7 odst. 2. Ten 

předpokládá, že informace získané v rámci přístupu do spisu, nebo v rámci jeho 

obhajoby nejsou použitelné v soukromoprávním řízení o náhradě škody, dokud soutěžní 

úřad nevydá rozhodnutí v řízení nebo nerozhodne o nezahájení řízení. V případě 

Evropské komise by to bylo rozhodnutí o zamítnutí stížnosti. V případě českého ÚOHS 

je situace komplikovanější, protože písemný záznam pořízení do spisu nelze považovat 

za rozhodnutí. Přesto by i písemný záznam mohl vyhovovat požadavku na úkon, kterým 

soutěžní úřad své řízení ukončí, tak jak je to stanoveno v čl 7. odst. 2 návrhu 

směrnice.127 

2.2 Soutěžní advokacie v rámci zahájeného správního řízení  

2.2.1 Institut závazků v řízení u Evropské komise 

Od přijetí Nařízení č. 1/2003 je v článku 9 tohoto předpisu upraven institut 

závazků.  Podle tohoto článku má Evropská komise v případě, že zamýšlí přijmout 

rozhodnutí, ve kterém nařídí ukončení protiprávního jednání a dotyčné podniky 

nabídnou Evropské komisi závazky takové povahy, že reagují na její výhrady, možnost 

prohlásit tyto nabídky pro dotyčné podniky za závazné. Evropská komise má v otázce 

přijetí závazků širokou diskreční pravomoc. Rozhodne-li se nabídnuté závazky 

přijmout, vydá rozhodnutí, v němž prohlásí nabídnuté závazky za závazné pro 

                                                             
125 § 135, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
126 Viz kapitola 1.1.6 
127 „evidence….. is not admissible in actions for damages until that competition autority has closed its 
proceedings or taken a decision reffered to in Article 5 of Regulation No 1/2003 or in Chapter III of 
Regulation No 1/2003. 
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zúčastněné soutěžitele. V rámci tohoto rozhodnutí ovšem nedojde k vyřčení soudu o 

tom, zda-li se soutěžitelé protisoutěžního jednání dopustili, nebo ne. 

Soutěžitelé mohou závazky nabídnout v případě výhrad k jakémukoliv 

vyšetřovanému typu protisoutěžního jednání. Z Nařízení č. 1/2003 vyplývá, že závazky 

Evropská komise nepřijme v případě tzv. tvrdých kartelových omezení. Evropská 

komise uplatňuje tři základní kritéria pro posouzení přijatelnosti nabídnutých závazků, 

jsou jimi:128 

• podniky musí nabídnout takové závazky, které zcela odstraní pochyby Evropské 

komise o narušení soutěže, tak jak jsou vyjádřeny v jejím dosavadním 

hodnocení případu 

• nejedná se o případ, kde je pokuta nevyhnutelná129 

• existují zde důvody, které činí z pohledu Evropské komise ze závazků 

efektivnější řešení případu ve srovnání se standardním postupem 

Nabídnuté závazky mohou být jak behaviorální tak strukturální povahy. To, že 

Evropská komise má velice rozsáhlou diskreční pravomoc při posuzování nabídky 

závazků bylo potvrzeno i judikaturou SDEU. Konkrétně v případu Alrosa130SDEU 

vyjádřil názor, že míra uvážení Evropské komise je v případě závazků dokonce širší než 

v případě ukládání opatření v rámci standardního řízení podle článku 7 Nařízení č. 

1/2003. SDEU svůj názor vyjádřil následovně:“ Článek 7 nařízení č. 1/2003 uvádí 

výslovně dosah použití zásady proporcionality v situacích, které spadají do jeho 

působnosti. Podle čl. 7 odst.1 nařízení č. 1/2003 totiž Komise může ukládat dotčeným 

podnikům nápravná opatření z hlediska tržního chování nebo nápravná opatření 

strukturální, která jsou přiměřená protiprávnímu jednání a nezbytná k tomu, aby bylo 

toto jednání účinně ukončeno. Naopak článek 9 tohoto nařízení pouze stanoví, že 

v rámci řízení zahájeného na základě tohoto ustanovení, jak vyplývá i z třináctého bodu 

odůvodnění uvedeného nařízení, nemá Komise povinnost kvalifikovat a konstatovat 

protiprávní jednání, protože její úloha se omezuje na přezkum a případné přijetí 

                                                             
128 EVROPSKÁ KOMISE: Commitment decisions (Article 9 of Council Regulation 1/2003 providing for a 
modernised framework for antitrust scrutiny of company behaviour), online [10.6.2013],dostupné také 
zde: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-04-217_en.htm?locale=en  
129 Právě tento důvod zakládá v současnosti nemožnost aplikovat závazky na tvrdé kartely. 
130 SDEU, rozsudek ve věci C-441/07 P, Alrosa Company Ltd., dostupný také zde: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=CS&text=&pageIndex=0&part=1&mode=
DOC&docid=84751&occ=first&dir=&cid=130588  
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závazků nabídnutých dotčenými podniky s ohledem na problémy, které identifikovala ve 

svém předběžném hodnocení a s ohledem na sledovaný cíl.“131 

Závazky mohou být uloženy na konkrétní období, popřípadě na dobu neurčitou. 

Konkrétní podoba plnění požadovaného v rámci závazků může být různá. Například 

v úplně prvním rozhodnutí o závazcích se jednalo o případ prodeje přenosových práv na 

1. a 2. německou fotbalovou ligu.132 Společnost zajišťující tento prodej se zavázala 

mimo jiné k rozdělení jí nabízených balíčků na menší celky tak, aby byly dostupnější. 

Dále se např. zavázala nastavit transparentnější proces výběru partnerů, kterým budou 

jednotlivé balíčky televizních vysílacích práv prodávány.133  

Dalším známým příkladem využití závazků je případ společnosti Microsoft a jejího 

webového prohlížeče Internet Explorer.134Společnost Microsoft se v průběhu řízení 

zavázala umožnit uživatelům svého operačního systému Windows volbu libovolného 

prohlížeče. To je změna na rozdíl od předchozí praxe, kdy prohlížeč Internet Explorer 

byl již nainstalován současně s operačním systémem Windows. Tento případ také 

ukazuje, jaký je postup Evropské komise v případě, že daný soutěžitel své závazky 

nedodrží. Společnost Microsoft po určitou dobu nenabízela možnost volby webového 

prohlížeče, tak, jak k tomu byla povinna podle rozhodnutí o závazcích. Evropská 

komise nakonec společnosti Microsoft za porušení jejích povinností udělila pokutu ve 

výši 561 milionů EUR.135 S ohledem na to, že Evropská komise ve svém rozhodnutí o 

závazcích nekonstatuje porušení pravidel hospodářské soutěže, může mít přijetí závazků 

značný dopad na zájmy třetích osob. Právě tyto zájmy se zdají být hlavním korektivem 

rozsáhlé diskreční pravomoci Evropské komise. „Provedení zásady proporcionality 

Komisí v kontextu článku 9 nařízení č. 1/2003 se omezuje na ověření, zda dotčené 

závazky reagují na výhrady, o nichž informovala dotyčné podniky a zda tyto podniky 

nenabídly méně omezující závazky reagující na její výhrady stejně vhodným způsobem. 
                                                             
131 Body 39 a 40 rozsudku Alrosa, viz pozn. č. 130 výše 
132 EVROPSKÁ KOMISE; rozhodnutí v případu COMP/C.2/37.214/DFB, přehled případu je dostupný také 
zde: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_37214  
133 EVROPSKÁ KOMISE; Details of broadcasting rights commitments made by the German Football 
League, tisková zpráva z 15.1.2005, online [20.6.2013] dostupná také zde: http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-05-16_en.htm?locale=en  
134 EVROPSKÁ KOMISE; rozhodnutí v případu COMP/39.530 — Microsoft (Tying), přehled případu je 
dostupný také zde: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39530  
135 EVROPSKÁ KOMISE; Antitrust: Commission fines Microsoft for non-compliance with browser choice 
commitments, tisková zpráva z 6.3.2013, online [20.6.2013] dostupná také zde: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-196_en.htm  
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Při výkonu tohoto ověření musí Komise nicméně zohlednit zájmy třetích osob.“136 Právě 

dotčené třetí osoby pak mohou požadovat soudní přezkum rozhodnutí o závazcích. 

Využití závazků se zdá být velice výhodné jak pro Evropskou komisi, tak pro 

vyšetřované podniky. Evropská komise nemusí v případě závazků plně prokazovat 

porušení soutěžních předpisů. Rovněž časově náročný soudní přezkum rozhodnutí se 

zdá být velice nepravděpodobný, protože se obecně nedá očekávat, že podniky, které 

závazky navrhly, se následně budou odvolávat proti rozhodnutí o závazcích. Stejně tak 

nabídnutí závazků může pro vyšetřované podniky znamenat ekonomickou úsporu ve 

srovnání s účastí na celém standardním řízení u Evropské komise. Navíc je tady již 

zmíněná výhoda, že rozhodnutí o závazcích není využitelné v soukromoprávních 

sporech. To ovšem neznamená, že poškozené subjekty by se nemohly domáhat svých 

práv u soudu. Musely by ale prokázat porušení soutěžních předpisů a soud, nikoli 

Evropská komise, by byl první institucí, která by na tuto otázku dala závaznou 

odpověď. 

Pro to, aby se třetí osoby vůbec dozvěděly o probíhajícím řízení, které směřuje 

k přijetí závazků, Evropská komise zveřejňuje shrnutí případu a popis navržených 

závazků v Úředním věstníku EU a také na svých webových stránkách. Třetí subjekty 

pak mají jeden měsíc pro to, aby Evropské komisi zaslali případné připomínky, na 

jejichž základě bude posouzena přiměřenost navržených závazků. Pokud by se ukázala 

nedostatečnost navržených závazků, může proběhnout nové jednání o odpovídajících 

závazcích nebo se Evropská komise může rozhodnout pokračovat ve standardním řízení 

směřujícím k vydání rozhodnutí podle článku 7 Nařízení č. 1/2003. 

Vzhledem k široké pravomoci uvážení se rozhodnutí o závazcích mohou stát 

nástrojem politiky Evropské komise. Závazky mohou být využívány k prosazení záměrů 

a představ Evropské komise na konkrétních trzích a stát se tak v podstatě náhražkou za 

přímou regulaci daného odvětví prostřednictvím právních předpisů. S takovouto 

pravomocí opět přichází značné riziko politizace rozhodování Evropské komise. 

Obzvláště, když zde jsou silné motivy zúčastněných stran pro vyloučení soudního 

přezkumu. Závazky byly údajně zamýšleny jako nástroj, který bude využíván ve 

výjimečných případech. Dnes ovšem jsou využívány ve značné části případů mimo 

                                                             
136 Bod 41 rozsudku Alrosa, viz pozn. č. 130 
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kategorii tvrdých kartelů.137 Někdy se hovoří o odklonu od sporného řízení a soudního 

přezkumu k vyjednaným rozhodnutím mezi Evropskou komisí a soutěžiteli. 

Vzhledem k možnostem Evropské komise v oblasti uvážení a zároveň její 

povinnosti vážit práva třetích osob se nabízí úvaha, že jedním ze závazků by mohlo být 

odškodnění, popřípadě jiné zadostiučinění (např. uzavření nových smluv namísto 

stávajících) s odběrateli nebo jinými třetími osobami. Takový závazek by pak v podstatě 

nahrazoval soukromoprávní rovinu vymáhání soutěžního práva. Dá se říci, že tento druh 

závazku by byl žádoucí s ohledem na to, že rozhodnutí o závazcích nedeklaruje 

porušení soutěžních předpisů a jeho soudní přezkum je v praxi značně omezený. 

Slabinou této úvahy je to, že první impuls pro přijetí rozhodnutí o závazcích přichází ze 

strany vyšetřovaných soutěžitelů a od těch se pravděpodobně návrh tohoto typu nedá 

očekávat. Bylo by zajímavé, kdyby Evropská komise změnila svou praxi a závazky 

z oblasti odškodnění třetích subjektů vyžadovala. Je pravdou, že by tak vlastně opět 

učinila krok směřující spíše k ochraně spotřebitele, než k ochraně hospodářské soutěže, 

jak již bylo diskutováno v kapitole 1.1.2. 

2.2.2 Institut závazků v řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

Zákon o ochraně hospodářské soutěže138 ve svých § 7 a 11, obsahuje úpravu 

závazků pro řízení před ÚOHS.  Na základě těchto ustanovení může ÚOHS v případě 

řízení o dohodách narušujících soutěž, tak i v případě řízení o zneužití dominantního 

postavení může uložit, aby účastníci řízení splnili opatření, která společně navrhli, jsou-

li dostatečná pro ochranu hospodářské soutěže a odstraní-li se jejich splněním závadný 

stav. Soutěžitelé mohou takovéto závazky ÚOHS navrhnout do 15 dnů od okamžiku, 

kdy jim ÚOHS sdělil své výhrady k domnělému protisoutěžnímu jednání. Důležitou 

podmínkou je, že zakázané jednání nemělo za následek podstatné narušení hospodářské 

soutěže. 

Pro snazší interpretaci a pro zvýšení právní jistoty adresátů soutěžněprávních 

předpisů, kdy je možné danou situaci řešit pomocí závazků, vydal ÚOHS již dříve 

                                                             
137 SCHWEITZER, Heike; Commitment Decisions in the EU and in the Member States: Functions and Risks 
of a New Instrument of Competition Law Enforcement within a Federal Enforcement Regime, e-
Competitions Bulletin, Univerzita v Manheimu, 2012, dostupné také zde: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2101630  
138 zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o 
ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů 
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zmiňované Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o alternativním řešení 

některých soutěžních problémů.139 Stejně tak jako v případě soutěžní advokacie mimo 

správní řízení, nově zveřejněný návrh Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže o vymezení řízení, na jejichž vedení není veřejný zájem, a o alternativním 

řešení soutěžních problémů140 upravuje i oblast závazků v rámci zahájeného správního 

řízení před ÚOHS. ÚOHS považuje v návrhu za případy vhodné k řešení pomocí 

závazků ty, kdy::141 

I. škodlivý účinek předmětného jednání nebyl podstatný, případně lze 

předpokládat, že bez urychleného odstranění soutěžního problému se bude jeho 

rozsah významně zvyšovat; a  

II. samo ukončení předmětného jednání nebude k obnově účinné hospodářské 

soutěže dostačující.  

Mezi takové případy tak podle názoru ÚOHS zejména patří:142  

i. dohody, jejichž výsledkem je narušení hospodářské soutěže, pokud hrozí, že 

bez urychleného odstranění soutěžního problému se nebude soutěž na 

dotčených a souvisejících trzích účinně rozvíjet;  

ii. dohody, u nichž hrozí, že prosté ukončení předmětného jednání povede k 

výraznému omezení či odstranění výhod plynoucích z koordinace (V tomto 

případě se tak může jednat o dohodu, která přináší výhody ve smyslu § 3 

odst. 4 písm. a) zákona o ochraně hospodářské soutěže, ale zároveň 

nesplňuje další podmínky pro vyjmutí ze zákazu, a samotným ukončením 

takového jednání by byly tyto výhody ztraceny); 

iii. vylučovací formy zneužití dominantního postavení, pokud hrozí, že bez 

urychleného odstranění soutěžního problému se nebude soutěž na dotčených 

a souvisejících trzích účinně rozvíjet;  

                                                             
139 ÚOHS; Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o alternativním řešení některých 
soutěžních problémů, dostupné zde: http://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez/ceska-
republika.html  
140 ÚOHS; návrh Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o vymezení řízení, na jejichž vedení 
není veřejný zájem, a o alternativním řešení soutěžních problémů, dostupné zde: 
http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/1490-verejna-diskuse-o-
vymezeni-rizeni-na-jejichz-vedeni-neni-verejny.html 
141 Bod 37, návrhu Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o vymezení řízení, na jejichž 
vedení není veřejný zájem, a o alternativním řešení soutěžních problémů 
142 Bod 38, návrhu Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o vymezení řízení, na jejichž 
vedení není veřejný zájem, a o alternativním řešení soutěžních problémů 
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iv. vykořisťovací formy zneužití dominantního postavení, jejichž dopad na 

hospodářskou soutěž nebyl podstatný, pokud součástí závazků účastníků 

řízení bude i kompenzace újmy způsobené předmětným jednáním. 

Naopak ÚOHS se ve svém návrhu zcela jasně vyjadřuje v tom smyslu, že pro 

rozhodnutí o závazcích nejsou vhodné „dohody, jejichž cílem je narušení hospodářské 

soutěže“143 . Z tohoto vyjádření tedy vyplývá nemožnost vydat rozhodnutí o závazcích 

v případě tzv. tvrdých kartelů. 

Návrh závazků podávají všichni účastníci řízení společně; v případě horizontálních 

dohod se tedy musí jednat o společný návrh všech účastníků, v případě kolektivní 

dominance pak všech soutěžitelů, kteří na relevantním trhu zaujímají kolektivní 

dominantní postavení. ÚOHS následně vyhodnotí závazky z pohledu jejich schopnosti 

odstranit závadný stav a obnovit účinnou hospodářskou soutěž. Obdobně jako Evropská 

komise i ÚOHS přijímá závazky jak behaviorální povahy, tak strukturální závazky. 

V návrhu Oznámení ÚOHS, ale upozorňuje, že nabídnuté závazky, které závisí na 

splnění nejistých okolností, popřípadě jejichž plnění není bezprostřední, nebudou 

považovány za dostatečně. 

V případě následného sledování plnění závazků může ÚOHS v okamžiku, kdy 

nebudou závazky plněny, znovu zahájit správní řízení a udělit pokutu za nedodržení 

závazků. ÚOHS, stejně jako v případě Evropské komise, má pravomoc znovu zahájit 

správní řízení i v případě, že jeho rozhodnutí o závazcích bylo založeno na neúplných 

nebo nepravdivých informacích. Dalším důvodem pro znovu zahájení správního řízení 

je podstatná změna podmínek, které byly pro vydání rozhodnutí o závazcích rozhodné. 

Tím, že rozhodnutí v sobě neobsahuje výrok o tom, zda-li skutečně došlo k porušení 

soutěžních předpisů, jsou závazky i v případě české právní úpravy velice lákavou 

variantou pro soutěžitele, kteří se obávají soukromoprávních sporů souvisejících s jejich 

protisoutěžním jednáním. Rozhodnutí o závazcích tak odkazuje případné žalobce do 

roviny stand-alone sporů. ÚOHS, stejně jako v případě soutěžní advokacie mimo 

správní řízení, ve svém návrhu Oznámení o vymezení řízení, na jejichž vedení není 

veřejný zájem, a o alternativním řešení soutěžních problémů prohlašuje, že v případě, 

kdy se na něj obrátí soud se žádostí o stanovisko, ÚOHS na takový dotaz odpoví. 

                                                             
143 Bod 39, návrhu Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o vymezení řízení, na jejichž 
vedení není veřejný zájem, a o alternativním řešení soutěžních problémů 
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V současné době jsem nezjistil, že by někdy k takové situaci v České republice došlo a 

tak lze jen odhadovat, jaký vliv by mělo poskytování stanovisek ze strany ÚOHS na 

ochotu soutěžitelů využívat institutu závazků. 

I v případě ÚOHS je možné uvažovat o tom, aby tento úřad jako součást závazků 

vyžadoval odškodnění poškozených odběratelů nebo spotřebitelů. V případě existence 

takové podmínky by se závazky staly zcela jistě mnohem méně atraktivní. Stejně jako 

v evropském právu i český zákon o ochraně hospodářské soutěže ve svém § 1 odst. 1 

stanovuje jako hlavní cíl ochranu hospodářské soutěže a nikoli ochranu spotřebitele 

(byť by tento pojem byl vykládán ve světle evropské interpretace). Proto se nedá 

v brzké budoucnosti očekávat, že by se otázka náhrady škody stala součástí závazků 

v řízení u ÚOHS. 

2.2.3 Dílčí závěr 

Závazky jako další z forem nestandardních postupů je využíván jak Evropskou 

komisí, tak českým ÚOHS. Podmínky jeho použití jsou velice podobné u obou 

soutěžních orgánů. Využití závazků vždy závisí na iniciativě vyšetřovaných soutěžitelů, 

kteří musí závazky soutěžnímu úřadu navrhnout. Ten pak má poměrně širokou diskreční 

pravomoc co se týče posouzení, zda-li jsou navržené závazky dostatečné s ohledem na 

závažnost porušení hospodářské soutěži. Tato široká pravomoc může vzbuzovat obavy 

z toho, že tento institut bude nadužíván ve snaze zjednodušit řízení z pohledu 

soutěžního orgánu. Z podstaty institutu závazků totiž plyne, že zde existuje poměrně 

malá motivace pro dožadování se soudního přezkumu. Pravděpodobně nejčastějším 

iniciátorem soudního přezkumu budou třetí subjekty, které by se mohly cítit poškozeny 

rozhodnutím o závazcích. 

Hlavní podstata tohoto poškození třetích stran vyplývá ze skutečnosti, že 

v rozhodnutí o závazcích, ať už na úrovni Evropské komise nebo ÚOHS, nedochází ke 

konstatování porušení soutěžněprávních předpisů. Rozhodnutí tak neřeší předběžnou 

otázkou pro účely návazného soukromoprávního řízení a ponechává případné oprávněné 

subjekty v pozici, kdy budou muset zahajovat tzv. stand-alone procesy. 

Návrh nové směrnice o určitých pravidlech pro vymáhání škod vzniklých porušením 

soutěžního práva neobsahuje výslovnou úpravu vztahující se k závazkům. I pro tento 

nestandardní postup se tak příslušná úprava nalézá v článku 7 návrhu. Ten neumožňuje 
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využít informace získané ze spisu v soukromoprávních žalobách, dokud nedojde 

k ukončení souvisejícího veřejnoprávního řízení. I zde se tedy projevuje přesvědčení 

Evropské komise, že veřejnoprávní vymáhání má mít přednost před soukromoprávním 

vymáháním, jehož role je pouze subsidiární. 

Problematiku závazků ve vztahu k soukromoprávnímu vymáhání lze tedy 

shrnout tak, že jejich využití je výhodné pro vyšetřované soutěžitele i pro soutěžní 

orgány. Případné třetí osoby, které by chtěly využít soukromoprávního řízení, se 

nacházejí v oslabené výchozí pozici. Jedním z možných řešení by mohlo být zahrnutí 

odškodnění třetích stran mezi požadavky na přiměřenost nabídnutých závazků. Takový 

postup by ovšem postavil na stejnou úroveň vedle sebe jak zájem na ochraně 

hospodářské soutěže, tak zájem na ochraně spotřebitele. Na základě rozboru v 1. 

kapitole si myslím, že v evropském a potažmo českém soutěžním právu je primárním 

cílem ochrana hospodářské soutěže. V případě využití závazků je pak soutěž chráněna 

do jisté míry na úkor soukromoprávního vymáhání. 

2.3 Program shovívavosti – leniency program 

2.3.1 Program shovívavosti při Evropské komisi 

Program leniency Evropská komise poprvé zavedla již v roce 1996 a jeho 

současná podoba je založena na Oznámení Komise o ochraně před pokutami a snížení 

pokut v případech kartelů z roku 2006 („Oznámení EK o leniency“).144 Již z názvu 

tohoto Oznámení EK o leniency vyplývá, program shovívavosti je aplikovatelný pouze 

na protisoutěžní jednání v podobě kartelu. Jak jsem vysvětlil v první části této práce, 

fungování leniency programu je postaveno na vnesení nedůvěry mezi jednotlivé 

účastníky protisoutěžního jednání. Z toho důvodu se zaměřuje pouze na kartely a nikoli 

například na zneužití dominantního postavení, které je obvykle pácháno jediným 

podnikem. Na preventivní charakter nejistoty vnesené mezi i pouze potenciální 

účastníky kartelu poukazuje také Generální advokát Ján Mazák ve svém stanovisku 

v případu Pfeiderer: „Přínos takového programu podle mého názoru přesahuje rámec 

odhalování a trestání jednotlivých protiprávních jednání a vede ke vzniku obecné 

                                                             
144 EVROPSKÁ KOMISE; Oznámení Komise o ochraně před pokutami a snížení pokut v případech kartelů, 
2006/C 298/11 
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atmosféry nejistoty mezi potenciálními členy kartelů, jež může bránit jejich skutečnému 

vytváření.“145  

V této souvislosti lze de lege ferenda uvažovat o rozšíření leniency programu na 

tzv. kolektivní dominanci. Při kolektivní dominanci se jedná o situace, kdy na 

relevantním trhu existují podniky, mezi kterými existují takové ekonomické vazby, že 

společně mají tržní sílu stavící je do dominantního postavení, které je následně 

zneužíváno.146 Ovšem stávající stav právní úpravy je takový, že program leniency je 

aplikován pouze na kartely a otázka jeho rozšíření na tuto specifickou podobu 

koluzivního jednání není momentálně řešena. 

Dle bodu 8 Oznámení EK o leniency Evropská komise poskytne podniku, který 

přizná svou účast v údajném kartelu majícím dopad na Unii, ochranu před všemi 

pokutami, které by mu byly jinak uloženy, pokud tento podnik předloží jako první 

informace a důkazy, jež podle názoru Evropské komise jí umožní, aby buďto provedla 

cílenou kontrolu v souvislosti s údajným kartelem, nebo zjistila protiprávní jednání 

podle článku 101 SFEU v souvislosti s údajným kartelem. Součástí předaných 

informací musí být minimálně podrobný popis údajné kartelové dohody, včetně například 

cílů, činností a fungování této dohody, údaje o dotčených produktech nebo službách, 

zeměpisném rozsahu, době trvání kartelu a odhadovaných objemech trhu, který byl 

ovlivněn údajným kartelem; určité dny, místa, obsah a účastníci údajných kontaktů v rámci 

kartelu a všechna relevantní vysvětlení v souvislosti s jednotlivými důkazy předloženými na 

podporu žádosti o ochranu před pokutami. 

Mezi další informace pak patří zejména údaje o sídlech podniků, které se kartelu 

účastní, v jakých kancelářích by se mohly nacházet relevantní důkazy a rovněž 

informace o tom, zda-li se žadatel již obrátil na některý z národních soutěžních úřadů. 

Podstatné pro úspěšnost žádosti je poskytnutí takových informací, které Evropská 

komise neměla k dispozici již před podáním žádosti. Ochrana před veškerými pokutami 

pak bude udělena podniku, který bude i nadále po celou dobu vyšetřování aktivně 

                                                             
145 Soudní dvůr Evropské unie, Stanovisko generálního advokáta Jána Mazáka ve věci  C – 360/09 
Pfeiderer, dostupné také zde: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83076&pageIndex=0&doclang=CS&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=732394  
146 Kolektivní dominance byla uznána judikaturou SDEU ve spojených případech T - 68/89, T - 77/89, T 
78/89 Societa Italiana Vetro v. Evropská komise (Italian Flat Glass), dostupné zde: 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=Societa%2BItaliana%2BVetro&docid=102693&pageIndex
=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748184  
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spolupracovat s Evropskou komisí. Je-li takový podnik prvním žadatelem v dané věci a 

splní všechny výše vyjmenované podmínky, dočká se úplného odpuštění pokuty za jeho 

jinak protiprávní jednání. Úplné osvobození od pokuty pro první spolupracující podnik 

je někdy označováno jako tzv. leniency program typu I.147 Leniency programu tohoto 

typu se podle Oznámení EK o leniency nesmí účastnit podniky, které přijaly opatření, 

která nutila jiné podniky k účasti na kartelu nebo k setrvání v tomto kartelu.148 

Druhou variantou, tzv leniency typu II, je možnost snížení pokuty pro podniky, 

které nestihnou využít varianty jedna, tedy obvykle jsou předběhnuty při podání žádosti 

jiným podnikem, popřípadě vyšetřování je zahájeno z vlastní iniciativy Evropské 

komise. Pokud vyšetřované podniky poskytnou Evropské komisi důkazy o údajném 

protiprávním jednání, které představují významnou přidanou hodnotu, mohou 

dosáhnout snížení výše pokuty v rozmezí: 

• 30-50% pro první podnik, který poskytl výše uvedené údaje, 

• 20-30% pro druhý podnik v pořadí, a 

• do 20% pro třetí podnik v pořadí. 

K míře přidané hodnoty Evropská komise ve svém Oznámení EK o leniency uvádí: 

„Pojem „přidané hodnoty“ se vztahuje na rozsah, v němž poskytnutý důkaz posiluje 

svou povahou a/nebo obsaženými podrobnostmi schopnost Komise dokázat údajný 

kartel. Při vyhodnocování Komise obvykle přikládá větší hodnotu písemným důkazům, 

které pocházejí z doby, k níž se vztahují, než později vypracovaným důkazům. 

Usvědčující důkazy, které mají přímý vztah k dotyčným otázkám, mají větší hodnotu než 

důkazy, které s nimi souvisejí pouze nepřímo. Obdobně bude mít na hodnotu uvedených 

důkazů dopad míra jejich potvrzení z jiných zdrojů nezbytná k tomu, aby se dalo na 

předložené důkazy spoléhat ve vztahu k podnikům účastným na případu. Přesvědčivým 

důkazům tak bude přisouzena větší hodnota než důkazům jako jsou prohlášení, která, 

jsou-li rozporována, vyžadují potvrzení.“149 

                                                             
147 ÚOHS; Program aplikace mírnějšího režimu při ukládání pokut (Leniency program), dostupné zde: 
http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/zakazane-dohody-a-zneuziti-dominance/leniency-
program.html  
148 Bod 13; Oznámení Komise o ochraně před pokutami a snížení pokut v případech kartelů, 2006/C 
298/11 
149 Bod 25; Oznámení Komise o ochraně před pokutami a snížení pokut v případech kartelů, 2006/C 
298/11 
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V době, kdy je veřejnoprávní sankce v podstatě hlavní částí ztráty odhaleného 

podniku, je tento program velice lákavý. Otázkou je, co se stane v případě většího 

rozšíření soukromoprávního vymáhání. Rozhodnutí vydané na základě leniency 

programu obsahuje konstatování porušení soutěžních pravidel a to i u podniku, který 

vyšetřování inicioval svým přiznáním. V takovém případě by ztráty způsobené 

odhaleným podnikům mohly mít z větší části soukromoprávní původ a význam 

veřejnoprávní sankce by byl značně snížen. Spolupráce v rámci leniency programu by 

sice vedla k úniku před pokutou, ale současné odhalení by vedlo k zahájení celé řady 

follow on sporů, jejichž výsledky by představovaly větší část zátěže nesené odhalenými 

podniky. Motivační faktor pro využití leniency programu tak bude značně oslaben. 

Toho je si zjevně vědoma i Evropská komise. Ta ve svém návrhu Směrnice o 

náhradách škod se v článku 11 snaží alespoň do určité míry omezit soukromoprávní 

odpovědnost podniků, které se zapojí do leniency programu. V případě koluzivního 

jednání totiž obecně platí společná a solidární odpovědnost všech účastníků kartelu za 

způsobené škody. Ve snaze zvýhodnit podniky účastnící se leniency programu 

Evropská komise navrhuje, aby: 

• členské státy zajistily, aby podnik, kterému orgán pro hospodářskou soutěž na 

základě programu shovívavosti prominul pokutu, byl odpovědný vůči jiným 

poškozeným stranám, než jsou jeho přímí nebo nepřímí odběratelé či dodavatelé, 

pouze tehdy, pokud tyto poškozené strany prokážou, že nemohou získat plné 

odškodnění od ostatních podniků, které se podílely na stejném porušení právních 

předpisů v oblasti hospodářské soutěže, 

• výše příspěvku podniku, kterému orgán pro hospodářskou soutěž prominul na 

základě svého programu shovívavosti pokutu, ostatním účastníkům kartelu na 

náhradu škody, kterou museli uhradit, nepřesáhne výši škody, kterou způsobil 

svým vlastním přímým nebo nepřímým odběratelům či dodavatelům, 

• v případě, že protiprávní jednání způsobilo škodu jiným poškozeným stranám, 

než jsou přímí nebo nepřímí odběratelé či dodavatelé protiprávně jednajících 

podniků, byla výše příspěvku podniku, kterému byla prominuta pokuta, 

stanovena na základě jeho relativní odpovědnosti za tuto škodu. 

Tyto požadavky vedou k omezení výše škody, kterou by mohly podniky 

spolupracující v rámci leniency programu uhradit, a tím je od něj odradit. Tento přístup, 
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kdy rozhodnutí vydané na základě veřejnoprávních norem ovlivňuje soukromoprávní 

odpovědnost, se mi jeví jako značně nevhodný. Je pravdou, že navrhovaný zásah do 

soukromoprávní odpovědnosti podniku účastnícího se leniency programu je pouze 

malý, ale i tak významný. To, že se některý z podniků dobrovolně podvolí 

veřejnoprávnímu vyšetřování, při kterém unikne sankci, by nemělo mít vliv jeho 

soukromoprávní odpovědnost za škodu. 

Dalším důležitým aspektem je to, že rozhodnutí Evropské komise, které sice 

konstatuje porušení soutěžních předpisů a je tak důležité pro případné soukromoprávní 

spory, ovšem neposkytuje odpovědi na všechny otázky. V rozhodnutí nemusí být 

obsaženy informace důležité pro určení výše škody a stejně tak v něm obvykle nebude 

možno nalézt důkazy pro prokázání příčinné souvislosti mezi porušením soutěžních 

předpisů a vzniklou škodou u žalobce. Pro tyto účely je vhodnější získat přístup 

k informacím ve spise, na jejichž základě bylo dané rozhodnutí vydáno. Klíčové důkazy 

pro prokázání příčinné souvislosti a výše škody se pak mohou nacházet zejména 

v podkladech, které byly předloženy v rámci žádosti o ochranu před pokutami, 

respektive žádostí o snížení pokuty. 

2.3.2 Judikatura SDEU řešící přístup do spisu 

Právě přístup k informacím získaným v rámci programu shovívavosti byl řešen 

v případu Pfeiderer.150 V roce 2008 uložil německý Bundeskartellamt pokutu výrobcům 

dekorativního papíru za jejich kartel. Společnost Pfeiderer pak v návaznosti na toto 

rozhodnutí chtěla podat žalobu na náhradu škody. Pro její úspěch ovšem potřebovala 

získat přístup k informacím, které byly o kartelu shromážděny v rámci programu 

shovívavosti německého soutěžního úřadu. Bundeskartellamt zveřejnění těchto 

informací zamítl s ohledem na zachování atraktivity svého programu shovívavosti a 

naplnění legitimního očekávání podniků, které s ním v rámci leniency programu 

spolupracovali. V rámci následného odvolání položil příslušný německý soud 

předběžnou otázku SDEU v níž se tázal: „Mají být právní předpisy Společenství 

v oblasti hospodářské soutěže – konkrétně články 11 a 12 nařízení č. 1/2003, jakož i 

čl. 10 odst. 2 ES ve spojení s čl. 3 odst. 1 písm. g) ES – vykládány v tom smyslu, že 

                                                             
150 Rozsudek SDEU ve věci C-360/09; Pfeiderer, dostupný také zde: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=CS&text=&pageIndex=0&part=1&mode=
DOC&docid=85144&occ=first&dir=&cid=198896  
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osobám poškozeným kartelovou dohodou nesmí být pro účely uplatnění jejich 

občanskoprávních nároků umožněn přístup k žádostem o shovívavost a k informacím 

a dokumentům, které žadatelé o shovívavost v této souvislosti dobrovolně předložili 

orgánu pro hospodářskou soutěž členského státu na základě vnitrostátního programu 

shovívavosti v rámci řízení o uložení pokuty zaměřeného (též) na uplatnění článku 

81 ES?“151 

Generální advokát Ján Mazák ve svém stanovisku jasně identifikoval, že 

v otázce ochrany informací z leniency programu se soukromoprávní a veřejnoprávní 

vymáhání dostává do přímého střetu. Jeho názor, že:“nařízení č. 1/2003 a judikatura 

Soudního dvora de iure nezavedly žádnou hierarchii nebo pořadí důležitosti mezi 

veřejným prosazováním práva hospodářské soutěže EU a soukromoprávními žalobami 

na náhradu škody. I když není stanovena žádná hierarchie de iure, v současnosti je 

podle mého názoru úloha Komise a vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž při 

zajišťování dodržování článků 101 a 102 SFEU významnější, než úloha soukromých 

žalob na náhradu škody. Úloha soukromých žalob na náhradu škody je totiž v tomto 

směru tak malá, že bych váhal vůbec použít označení „soukromé prosazování 

práva.“152, zcela nesdílím. V bodu 7 preambule Nařízení č. 1/2003 je uvedeno, že 

vnitrostátní soudy hrají při prosazování pravidel hospodářské soutěže důležitou úlohu, 

přičemž „úloha vnitrostátních soudů zde doplňuje úlohu orgánů pro hospodářskou 

soutěž členských států.“153 Z tohoto ustanovení lze, dle mého názoru dovodit 

doplňkovou úlohu soukromoprávního vymáhání a existuje zde hierarchie norem, která 

upřednostňuje veřejnoprávní vymáhání soutěžního práva. Argumentace faktickým 

využitím dvou cest vymáhání není dle mého názoru zcela vhodná. 

SDEU při řešení předběžné otázky konstatoval, že: „…programy shovívavosti 

představují užitečné nástroje v účinném boji směřujícím k zjištění a ukončení 

porušování pravidel hospodářské soutěže, a slouží tak cíli spočívajícímu v účinném 

uplatňování článků 101 SFEU a 102 SFEU. Účinnost těchto programů by však mohla 

být dotčena zpřístupněním dokumentů týkajících se řízení o shovívavosti osobám, které 

chtějí podat žalobu na náhradu škody, i když vnitrostátní orgány pro hospodářskou 
                                                             
151 Bod 18 rozsudku Pfeiderer 
152 Bod 40, Stanovisko Generálního Advokáta Jána Mazáka ve věci C-360/09; Pfeiderer, dostupné zde: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=CS&text=&pageIndex=0&part=1&mode=
DOC&docid=83076&occ=first&dir=&cid=198893  
153 Poslední věta bodu 7 Preambule Nařízení č. 1/2003 
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soutěž žadateli o shovívavost přiznají úplné nebo částečné osvobození od pokuty, kterou 

by mohly uložit.“154 SDEU ovšem rovněž musel vzít v potaz skutečnost, že každá osoba 

má právo uplatnit svůj nárok na náhradu škody způsobené jednáním, které by mohlo 

omezit nebo narušit hospodářskou soutěž. 

Při posouzení protichůdných zájmů, jednom na možnosti uplatnit žalobu na 

náhradu škody, a druhém na efektivním fungování soutěžního práva SDEU dospěl 

k závěru, že příslušná ustanovení „musí být vykládána v tom smyslu, že nebrání tomu, 

aby osobě, která byla poškozena porušením práva Unie v oblasti hospodářské soutěže 

a domáhá se náhrady škody, byly zpřístupněny dokumenty týkající se řízení 

o shovívavosti vedeného s osobou, která se tohoto porušení dopustila. Soudům 

členských států však na základě jejich vnitrostátního práva přísluší, aby stanovily 

podmínky, za kterých musí být takový přístup povolen nebo odepřen, a musí přitom 

zvážit zájmy chráněné právem Unie.“155 

Na základě této odpovědi pak příslušný německý soud rozhodl, že v daném 

případě společnosti Pfeiderer žadatel o informace nesplňuje podmínky nutné proto, aby 

jeho zájem na náhradě škody převážil nad zájmem ochrany údajů podniků užívajících 

ochrany v rámci leniency programu. Tento rozsudek neznamená, že by přístup do spisu 

byl zcela odepřen. Naopak otevírá dveře pro přístup k informacím, přičemž rozhodnutí 

bude nakonec na soudu a nikoli na soutěžním úřadu, u kterého se dá očekávat 

preference ochrany informací získaných v leniency programu. Tak v obdobném případu 

ve Velké Británii156 soud rozhodl ve prospěch zpřístupnění důkazů obsažených v celém 

spisu, včetně všech důkazů obsažených v části náležející k programu shovívavosti. Tato 

nejednoznačná aplikace rozsudku Pfeiderer tak zvyšuje právní nejistotu podniků, které 

využily, nebo by chtěly využít tohoto programu. 

Nejistota tímto ohrožuje veřejnoprávní vymáhání, které se v posledních letech 

v oblasti boje s kartely do značné míry opírá o programy shovívavosti. Přirozenou 

reakcí je snaha soutěžních úřadů zajistit i nadále nerušené využívání tohoto programu. 

Jednalo se zejména o vydání společného stanoviska všech soutěžních úřadů Evropské 

                                                             
154 Body 25 a 26 rozsudku Pfeiderer 
155 Bod 33, rozsudek Pfeiderer 
156 England and Wales High Court (Chancery Division); National Grid Electricity Transmission Plc; případ 
číslo: HC08C03243, online [20.6.2013], dostupné také zde: 
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2012/869.html  
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sítě soutěžních úřadů.157 V něm se soutěžní úřady jasně staví na stranu ochrany leniency 

programu. Toto stanovisko sice hovoří o komplementárním charakteru 

soukromoprávního a veřejnoprávního vymáhání. Pravdou ovšem je, že právě v případě 

leniency programu je střet těchto dvou přístupů naprosto zjevný, a tvrzení něčeho jiného 

by bylo zavíráním očí před realitou. 

Reakce Evropské komise se pak jasně projevuje v již několikrát zmiňovaném 

návrhu Směrnice o náhradách škod. Ani jednotlivé národní úpravy ochrany programů 

shovívavosti nezůstaly bez odezvy, a tak v reakci na rakouskou úpravu ochrany spisu 

došlo 6. června 2013 k dalšímu posunu v judikatuře SDEU. Toho dne SDEU zveřejnil 

svůj rozsudek ve věci Donau Chemie.158 Rakouská úprava ochrany informací ve spise 

vedeném v rámci programu shovívavosti váže zveřejnění jeho citlivého obsahu na 

souhlas všech účastníků řízení. Zatímco v případě Pfeiderer Generální advokát Ján 

Mazák preferoval ochranu leniency programu a SDEU rozhodl odlišně od jeho názoru, 

v případě Donau Chemie panuje shoda mezi názorem Generálního advokáta Nilla 

Jääskinena a názorem vyjádřeném v závěrečném rozsudku. 

Rozhodnutí ve věci Donau Chemie vylučuje možnost národní úpravy, která a 

priori neumožňuje přístup do spisu třetím stranám, přičemž za takovou situaci považuje 

i takovou situaci, kdy tento přístup je podmíněn souhlasem všech účastníků řízení. 

„Unijní právo, konkrétně zásada efektivity, brání ustanovení vnitrostátního práva, které 

podmiňuje povolení k nahlédnutí do dokumentů ve spisu, jenž se vztahuje 

k vnitrostátnímu řízení vedenému podle článku 101 SFEU, včetně dokumentů 

poskytnutých v rámci programu shovívavosti, udělované třetím osobám, které nejsou 

účastníky tohoto řízení a hodlají podat žaloby na náhradu škody proti účastníkům 

kartelu, jednotným souhlasem všech účastníků uvedeného řízení, aniž ponechává 

vnitrostátním soudům možnost zvážit dotčené zájmy.“159 

Rozhodnutí v této věci vyžaduje, aby rozhodování o přístupu do spisu bylo 

alespoň ve své závěrečné fázi předmětem soudního posouzení, což stávající rakouská 

úprava neumožňovala. Podle SDEU jsou právě soudy příslušné k tomu, aby posoudily 

v každém konkrétním případě, který ze zájmů v dané situaci převažuje. Zdá se, že 
                                                             
157 ECN; Protection of leniency material in the context of civil damages actions, online [22.6. 2013], 
dostupné také zde: http://ec.europa.eu/competition/ecn/leniency_material_protection_en.pdf  
158 Soudní dvůr EU; C 536/11 Donau Chemie, dostupné zde: 
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-536/11&td=ALL 
159 Výrok rozsudku Donau Chemie 
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SDEU se tak snaží bránit vývoji veřejnoprávního vymáhání, které by se dle záměrů 

soutěžních úřadů mělo dít mimo soudní kontrolu. Současný stav je tedy takový, že 

podniky využívající leniency programu si nemohou být jisté tím, že se jim podaří 

uniknout soukromoprávnímu vymáhání ze strany těch subjektů, které poškodily a je při 

tom velice nejasné, zda-li tito žalobci budou mít přístup k informacím obsaženým ve 

spisu, včetně částí vytvořených v rámci programu shovívavosti. 

Stávající stav je tedy značně nejasný. Podniky budou muset čekat na konkrétní 

posouzení v té, které věci. Je zřejmé, že v této oblasti dojde ještě k dalšímu vývoji, 

buďto změnou judikatury nebo změnou legislativy. Evropská komise navrhuje 

poskytnout ochranu informacím z leniency programu a tím podstatně snížit riziko pro 

podniky vyplývající ze soukromoprávního vymáhání. Podle mého názoru tu je však i 

jiná cesta, než-li je omezení soukromoprávního vymáhání. 

Pokud by hrozící veřejnoprávní sankce byly natolik vysoké, že by značně 

převyšovaly hrozící újmu ze soukromoprávních sporů, programy leniency by i nadále 

byly dostatečně atraktivní. S ohledem na mnohdy astronomickou výši škod způsobenou 

kartely by veřejnoprávní sankce musely být ještě vyšší než astronomické. Pak by 

motivace podniků využít program shovívavosti byla zachována. Je pravda, že takto 

vysoké sankce by v případě nevyužití leniency programu byly pravděpodobně 

likvidační a tudíž by mohly být v rozporu se zásadou přiměřenosti. Ovšem je si třeba 

uvědomit, že se jedná o sankce za nejzávažnější formu protisoutěžního jednání a 

likvidace podniku postiženého sankcí za své hrubé porušení soutěžních pravidel by 

mohla být přiměřeným trestem. Ostatně i v případě úplného odpouštění pokuty může 

být podnik finančně zlikvidován případnou povinností nahradit způsobené škody. 

Tento návrh na zvýšení sankcí za kartely (případně další porušení, na něž by se leniency 

program vztahoval) lze ještě doplnit odkazem na americkou úpravu leniency 

programu.160 Americký leniency program pro obchodní společnosti obsahuje obdobnou 

sadu požadavků na kvalitu poskytnutých informací se strany podniku žádajícího o 

ochranu před pokutou. Jediným zásadním rozdílem je požadavek, aby podnik žádající o 

ochranu v rámci své žádosti prokázal, že tam, kde je to možné, poskytl odškodnění 

třetím stranám. Otázka využití leniency programu je tak řešena až v návaznosti na 

                                                             
160 U.S. Department of Justice; Corporate leniency policy, online [21.6.2013], dostupné také zde: 
http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0091.htm  
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vyřešení soukromoprávní odpovědnosti. S ohledem na to, že všechny evropské 

programy shovívavosti byly původně inspirovány americkou praxí, bylo by vhodné 

inspirovat se i americkou úpravou v oblasti střetu veřejnoprávního a soukromoprávního 

vymáhání a zahrnout povinnost vyřešit svou odpovědnost za způsobené škody mezi 

podmínky účasti v programu shovívavosti. 

Myslím si, že by nemuselo jít přímo o povinnosti odškodnění, ale stačilo by i 

zavedení jakési informační povinnosti, kdy by například žadatel o ochranu před 

pokutami po podání své žádosti musel informovat o svém kroku všechny své 

odběratele, popřípadě spotřebitele vhodným způsobem (zaslání obchodního dopisu, 

zveřejnění informace na webové stránce). Tím by vzrostlo povědomí o jeho 

protiprávním jednání a záleželo by na iniciativě jednotlivých subjektů, zda-li se 

rozhodnout příslušné podniky žalovat. V kombinaci se skutečně velkými 

veřejnoprávními sankcemi by ani vidina újmy ze soukromoprávního sporu nemusela 

snížit jeho atraktivitu. Velkou pomocí by pak mohlo být využití smírných způsobů 

řešení soukromoprávních sporů (např. mediace). Leniency program by se tak v podstatě 

ještě více přiblížil úpravě tzv. odklonů v trestním řízení, které jsou také podmíněny 

zajištěním odškodnění pro poškozené strany.161 

2.3.3 Program shovívavosti při ÚOHS 

Český ÚOHS rovněž využívá možností programu shovívavosti pro to, aby posílil 

svůj boj proti dohodám soutěžitelů. ÚOHS po několik let využíval program 

shovívavosti pouze na základě svého oznámení.162 Jeho zakotvení přinesla novela 

zákona o ochraně hospodářské soutěže z roku 2012. Ta zavedla nový § 22ba upravující 

upuštění od uložení pokuty a její snížení. Jestliže úřad shledá, že soutěžitel je vinný za 

delikt podle § 3 odst. 1, tedy dohodu mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a 

                                                             
161 JELÍNEK Jiří; Trestní právo procesní – Obecná část, Zvláštní část, 2. Vydání, Praha, 2010, ISBN: 978-80-
87212-92-9 
162 ÚOHS; Program aplikace mírnějšího režimu při ukládání pokut podle § 22 zákona č. 143/2001 Sb., o 
ochraně hospodářské soutěže a o změně některých předpisů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v 
platném znění (dále jen „zákon“), u zakázaných dohod narušujících soutěž, při jejichž splnění lze stranám 
takových zakázaných dohod neuložit pokutu nebo výši pokuty podstatně snížit (dále též „Leniency 
program“), dostupné zde: http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/zakazane-dohody-a-zneuziti-
dominance/leniency-program.html  
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jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení 

hospodářské soutěže, může upustit od uložení pokuty, pokud soutěžitel:  

1. jako první ze všech soutěžitelů předloží ÚOHS informace a podklady o 

utajované horizontální dohodě, které ÚOHS dosud nezískal a které odůvodňují 

provedení cíleného šetření na místě anebo prokazují existenci takové dohody, 

2. přizná účast na této dohodě, 

3. nečiní nátlak na ostatní soutěžitele, aby se této dohody účastnili, a 

4. ve správním řízení aktivně napomáhá objasnění případu, zejména poskytne 

ÚOHS všechny jemu dostupné podklady a informace o této dohodě. 

Rozsah programu shovívavosti při ÚOHS a jeho podmínky jsou tak v podstatě 

shodné s programem shovívavosti Evropské komise. Zásadním rozdílem ovšem je 

možnost jeho aplikace pouze na horizontální dohody. Ty lze považovat za nejzávažnější 

formu protisoutěžního jednání. 

Podle § 22ba, odst. 1 písm b) zákona o ochraně hospodářské soutěže ÚOHS sníží 

pokutu, o jejíž výši informoval účastníky řízení ve sdělení výhrad, až o 50 %, pokud 

soutěžitel předloží ÚOHS informace a podklady o utajované horizontální dohodě, které 

mají významnou přidanou důkazní hodnotu ve vztahu k důkazní hodnotě podkladů a 

informací ÚOHS dosud získaných, a splní předpoklady podle písmene podle výše 

uvedených bodů 2 až 4. Tato úprava je tak opět v postatě shodná s úpravou leniency 

programu při Evropské komisi. Jedinou výjimkou je opět zúžení možnosti aplikace 

programu shovívavosti pouze na horizontální dohody. 

Zákonná úprava již neřeší odlišný rozsah slevy v závislosti na pořadí v jakém se 

jednotliví soutěžitelé rozhodnou pro účast v leniency programu, ale lze očekávat, že 

ÚOHS bude pokračovat v zavedené praxi, tak jak je popsána v jeho Oznámení ÚOHS o 

leniency163 a je v podstatě shodná s pravidly Evropské komise. Právě toto Oznámení 

ÚOHS o leniency dále řeší taková specifika jako je využívaní tzv. markerů, tedy 

v podstatě rezervace pořadí žadatele o shovívavost. Podstatou tohoto postupu je to, že 

                                                             
163 ÚOHS; Program aplikace mírnějšího režimu při ukládání pokut podle § 22 zákona č. 143/2001 Sb., o 
ochraně hospodářské soutěže a o změně některých předpisů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v 
platném znění, u zakázaných dohod narušujících soutěž, při jejichž splnění lze stranám takových 
zakázaných dohod neuložit pokutu nebo výši pokuty podstatně snížit, dostupné zde: 
http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/zakazane-dohody-a-zneuziti-dominance/leniency-
program.html  
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žadatel o shovívavost si zarezervuje svou možnost poskytnout informace ÚOHS v rámci 

leniency programu, ovšem s ohledem na náročnost přípravy souvisejících dokumentů je 

dodá až v opožděně v dodatečné lhůtě. Teprve jejich dodáním je žádost o shovívavost 

považována za kompletní. V případě, že by tyto dodatečně poskytnuté dokumenty 

nepředstavovaly dostatečnou přidanou hodnotu, žádost je neúspěšná a daný soutěžitel 

ztrácí své pořadí a nárok na to, aby získal příslušné zvýhodnění v programu 

shovívavosti. 

Dalším postupem, jehož úprava není uvedená v zákoně, ale v Oznámení ÚOHS o 

leniency, a který je opět shodný s úpravou používanou Evropskou komisí, je tzv. 

hypotetická žádost. Při tomto postupu soutěžitel musí poskytnout soupis důkazů, které 

hodlá předložit v době, na které se dohodne s ÚOHS. Soupis by měl přesně odrážet 

povahu a obsah důkazů při zachování hypotetické povahy žádosti. K objasnění povahy a 

obsahu důkazů mohou být použity neúplné kopie dokumentů, z nichž byly odstraněny 

citlivé části. Identita soutěžitele žádajícího o neuložení pokuty a identita dalších 

soutěžitelů zapojených do údajné kartelové dohody nemusí být prozrazeny před 

předložením důkazů popsaných v žádosti. Zboží dotčené údajnou kartelovou dohodou, 

její územní účinky a odhadovaná doba jejího trvání však musí být jasně uvedeno. 

Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže164 v souvislosti s leniency 

programem zavedla již zmiňovanou novou úpravu přístupu k informacím ve spise. 

Novela jednak stanoví, že „Žádost o upuštění od uložení pokuty a žádost o snížení 

pokuty podle § 22ba odst. 5, jakož i další podklady a informace, které byly v souvislosti 

s nimi Úřadu předloženy, se až do sdělení výhrad uchovávají mimo spis.“165 Toto 

ustanovení je nutné pro zajištění fungování leniency programu. Obdobně ÚOHS 

postupoval ještě před zakotvením této úpravy v zákoně o ochraně hospodářské soutěže, 

pouze podle svého Oznámení ÚOHS o leniency. Dočasné znepřístupnění informací tím, 

že jsou vedeny mimo spis nebo k nim není umožněn přístup účastníkům řízení, bylo 

dokonce předmětem soudního přezkumu u Krajského soudu Brně v případu sp. zn. 62 

Afs 75/2010. 

                                                             
164 Zákon č. 360/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o 
změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
165 § 21c, odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže v aktuálním znění 
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Krajský soud se dokonce ve svém odůvodnění rozsudku odvolává na rozsudek 

SDEU Pfeiderer. Na jeho základě pak posuzoval kritéria přístupu do spisu pro ostatní 

účastníky řízení. Krajský soud v Brně tento rozsudek aplikoval na případ, kdy si ostatní 

vyšetřovaní soutěžitelé stěžovali, že po podstatnou část vyšetřování neměli přístup 

k celému spisu. Někteří účastníci řízení se domáhali zrušení rozhodnutí ÚOHS pro 

porušení jejich procesních práv s ohledem na sníženou možnost bránit se. Soud na 

základě argumentace z rozsudku Pfeiderer  obdobně zdůvodnil oprávněnost omezení 

přístupu do spisu i ostatním vyšetřovaným účastníkům kartelu.“I přes to však musí být 

odepření tohoto práva limitováno a podle soudu je rozumným okamžikem, přes který 

toto omezení nemůže přesahovat, okamžik doručení písemného vyrozumění žalovaného 

(ÚOHS) účastníkům, v němž jsou sděleny základní skutkové okolnosti případu, jejich 

právní hodnocení a odkazy na hlavní důkazy, obsažené ve správním spise, tj. sdělení 

výhrad.“166 Pro úplnost je nutné dodat, že tento rozsudek byl vydán v únoru 2012, tudíž 

ještě před přijetím poslední novely zákona o ochraně hospodářské soutěže. 

Následující ustanovení zavedené novelou zákona o ochraně hospodářské soutěže, § 

21c odst. 4 upravuje zvláštní režim přístupu do spisu, zejména pak vyloučení přístupu: 

„Z nahlížení do spisu jsou dále vyloučeny ty jeho části, které obsahují žádost o upuštění 

od uložení pokuty a žádost o snížení pokuty podle § 22ba odst. 5, jakož i další podklady 

a informace, které byly v souvislosti s nimi Úřadu předloženy; do takových částí spisu 

může za podmínek stanovených v odstavci 1 nahlížet pouze účastník řízení nebo jeho 

zástupce. Ustanovení § 38 odst. 4 správního řádu se nepoužije.“ 

Toto ustanovení tedy a priori bez posouzení konkrétních okolností vylučuje přístup 

k informacím pro třetí osoby. Účelem tohoto ustanovení je evidentně řešit vztah 

leniency programu k soukromoprávnímu vymáhání. S ohledem na výše zmíněný 

rozsudek SDEU ve věci Donau Chemie167e se domnívám, že současná česká úprava, 

zcela vylučuje soudní rozhodování o přístupu k informacím a je v podstatě ještě 

přísnější než rakouská úprava, která byla SDEU shledána jako nekompatibilní 

s požadavkem efektivního vymáhání soutěžního práva. Česká úprava příliš výrazně 

upřednostňuje veřejnoprávní vymáhání na úkor toho soukromoprávního. 

                                                             
166 OBERFALCEROVÁ, Kristýna; Ochrana žadatele o Leniency a přístup do spisu v rámci řízení před ÚOHS, 
časopis Antitrust, č. 1/2012 
167 Viz pozn. č. 158 
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2.3.4 Dílčí závěr 

Evropská komise i většina členských států Evropské unie, včetně českého ÚOHS 

využívají leniency programu. Je to institut soutěžního práva, díky němuž, mohou 

podniky spolupracující se soutěžními úřady dosáhnout až úplného odpuštění pokuty za 

účast na nejzávažnějších formách porušení hospodářské soutěže- kartelech. Program 

shovívavosti motivuje podniky ke spolupráci tím, že jim umožňuje minimalizovat jejich 

ztráty způsobené odhalením jejich protisoutěžního jednání. Jedním z hlavních benefitů 

programu shovívavosti je to, že silně podporují vznik nedůvěry mezi jednotlivými 

podniky a tudíž působí jako silná prevence vzniku kartelů. 

Větší rozšíření soukromoprávního vymáhání by mohlo vést k nárůstu ztrát 

utrpěných podniky a to i navzdory tomu, že jinak spolupracují se soutěžními úřady. 

V případě, že podíl soukromoprávních „sankcí“, zejména v podobě náhradě škod bude 

hrát významnější roli v rozhodování podniku o tom, zda-li svou účast na kartelu odhalit 

či nikoliv, pak atraktivita leniency programu silně klesá. Leniency programy jsou lákavé 

pouze tehdy, pokud hlavní sankci představuje veřejnoprávní pokuta. V současnosti 

opravdu veřejnoprávní sankce představuje hlavní sankci a Evropská komise a jednotlivé 

soutěžní úřady se tento stav snaží zachovat. Činí tak především tak, že se snaží omezit 

rozsah soukromoprávní odpovědnosti odhalených podniků. Jednak navrhují zavést 

zvláštní režim vylučující společnou a nerozdílnou odpovědnost za škodu u těch 

podniků, které spolupracují se soutěžními orgány a dále se snaží, aby třetí osoby měly 

co nejméně snadnou cestu k informacím získaným v rámci leniency programu. 

Proti trendu úplného zatajování informací z leniency programu se staví 

judikatura SDEU, který ve svých rozsudcích Pfeiderer a Donau Chemie upozorňuje na 

nutnost vyvažovat zájem na soukromoprávním a veřejnoprávním vymáhání. Konstatuje, 

že není možné a priori vyloučit přístup k informacím ve spise. Naopak v každém 

případě by mělo být na základě konkrétních okolností posouzeno, který ze zájmů 

v daném případě převažuje. Dle SDEU by o tomto střetu zájmů měly rozhodovat 

nestranné soudy a nikoli soutěžní úřady, jejichž názor je zatížen jejich přirozenou 

preferencí pro veřejnoprávní vymáhání. Myslím si, že česká právní úprava přístupu 

k informacím z leniency programu by u SDEU neobstála, protože automaticky odmítá 

přístup všech třetích osob bez ohledu na jejich zájmy. Český zákon o ochraně 

hospodářské soutěže je v současnosti napsán tak, že v této otázce nepředpokládá, že by 
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této otázce mělo být kýmkoli, natož soudy, rozhodováno na základě konkrétních 

okolností žadatele o přístup k informacím. 

Druhou cestou jak zajistit, aby veřejnoprávní sankce stále měly významnější 

podíl na ztrátě, kterou utrpí odhalený podnik a byla tak zachována atraktivita a 

funkčnost leniency programu je výrazné zvýšení veřejnoprávních sankcí za delikty, 

které mohou být řešeny v rámci programu shovívavosti. Pravdou je, že tyto tresty by 

s ohledem na potenciální výši ztrát souvisejících s veřejnoprávním vymáháním musely 

být velice vysoké a v podstatě vždy likvidační. Svou likvidující povahu by ztrácely 

pouze jenom svým odpouštěním, popřípadě snížením, v rámci leniency programu a 

nebo, jak ještě probereme v následující části, narovnáním. Proto by mělo být například 

uvažováno o zrušení stropu pro maximální pokuty stanovené jako určité procento 

z příslušného obratu (např. 1 % z celosvětového obratu v případě Evropské komise). 

Bohužel současná situace a i Návrh směrnice o náhradách škod se snaží 

zachovat atraktivitu a funkčnost leniency programu na úkor soukromoprávního 

vymáhání a to i navzdory tomu, že zde jsou i jiné a vhodnější cesty jak tyto dva způsoby 

vymáhání soutěžního práva sladit. Vzorem, stejně jako pří zavádění leniency programu 

vůbec, by nám mohla být opět i úprava ve Spojených státech, která se již v rámci výčtu 

podmínek pro úspěšnou žádost o odpuštění pokuty vyrovnává i se soukromoprávní 

rovinou tohoto postupu. 

2.4 Narovnání 

2.4.1 Narovnání při Evropské komisi 

Dalším institutem využívaným při řízení před Evropskou komisí je tzv. 

narovnání (settlement). Jedná se o postup, který byl zaveden Evropskou komisí jako 

poslední z nestandardních postupů v roce 2008 přijetím Nařízení Komise č. 622/2008 ze 

dne 30. června 2008, kterým se mění nařízení č. 773/2004 s ohledem na postup při 

narovnání v případech kartelů.168 Fungování narovnání je pak podrobněji upraveno 

                                                             
168 Nařízení Komise č. 622/2008 ze dne 30. června 2008, kterým se mění nařízení č. 773/2004 s ohledem 
na postup při narovnání v případech kartelů, dostupné zde: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:171:0003:0005:CS:PDF  
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v Oznámení Komise o postupu při narovnání s cílem přijmout rozhodnutí podle článků 

7 a 23 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 v případech kartelů.169 

Podstatou narovnání je to, že vyšetřované podniky, které se ztotožní se 

zjištěními Evropské komise, přiznají svou účast na kartelu. Tím značně zjednodušují 

postup Evropské komise při vyšetřování a odměnou za to jim je 10 % sleva z udělené 

pokuty. Výsledkem práce Evropské komise při využití narovnání je pak rozhodnutí, 

které konstatuje, že došlo k porušení soutěžních pravidel, je konstatován zákaz 

příslušného jednání a udělena pokuta, ovšem tato pokuta je výměnou za uznání svého 

protiprávního jednání snížena. Z pohledu vyšetřovaného podniku je nejdůležitější to, že 

obdrží nižší sankci a obvykle v mnohem rychlejším řízení. Naopak to, že se k tomuto 

protiprávnímu jednání doznal, v podstatě vylučuje jeho možnost nechat rozhodnutí 

přezkoumat u SDEU. 

Evropská komise má výraznou diskreční pravomoc pro posouzení, zda-li se 

rozhodne využít narovnání. Evropská komise při posuzování vhodnosti narovnání 

zejména posuzuje pravděpodobnost dosažení společného porozumění se zúčastněnými 

stranami ohledně rozsahu možných námitek v rozumném časovém horizontu s 

přihlédnutí k takovým faktorům, jako jsou například170: počet zúčastněných stran, 

předvídatelné sporné názory na rozdělení odpovědnosti, rozsah napadání skutečností. 

Dále se také zohlední vyhlídky na dosažení celkových procesních úspor s ohledem na 

celkový dosažený pokrok v postupu při narovnání, včetně rozsahu zátěže spojené s 

poskytováním přístupu k nedůvěrným zněním dokumentů ve spisu. V úvahu je možné 

vzít další otázky, jako je například přijetí možného precedentního rozhodnutí. Evropská 

komise se může též rozhodnout jednání o narovnání ukončit v případě, že strany při 

řízení koordinují své jednání za účelem zkreslení či zničení jakýchkoliv důkazů 

týkajících se zjištění protiprávního jednání či jeho části nebo výpočtu příslušné pokuty. 

Pokřivení či zničení důkazů týkajících se zjištění protiprávního jednání či jeho části 

může představovat přitěžující okolnost při stanovování výše pokuty. 

                                                             
169Oznámení Komise o postupu při narovnání s cílem přijmout rozhodnutí podle článků 7 a 23 nařízení 
Rady (ES)č. 1/2003 v případech kartelů, dostupné zde: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:167:0001:0006:CS:PDF  
170 Bod 5, Oznámení Komise o postupu při narovnání s cílem přijmout rozhodnutí podle článků 7 a 
23nařízení Rady (ES)č. 1/2003 v případech kartelů 
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Tak jako Evropská komise musí vyjádřit svou vůli využít narovnání, stejně musí 

aktivně vyjádřit svou vůli jednat o narovnání i vyšetřované podniky. Podniky to učiní 

podáním oficiální žádosti, přičemž žádosti o narovnání musí nutně obsahovat:171 

1. jasné a jednoznačné uznání odpovědnosti stran za protiprávní jednání souhrnně 

popsané, pokud jde o jeho cíl, možné provedení, hlavní skutečnosti, jejich právní 

kvalifikaci, včetně úlohy strany a dobu trvání účasti na tomto protiprávním 

jednání v souladu s výsledky jednání o narovnání, 

2. uvedení maximální výše pokuty, kterou strany předpokládají, že bude 

Evropskou komisí uložena a kterou by strany v rámci narovnání přijaly, 

3. potvrzení stran, že byly dostatečně informovány o námitkách, které Evropská 

komise zamýšlí proti nim vznést a že jim byla dána dostatečná možnost, aby 

Evropské komisi sdělily svá stanoviska, 

4. potvrzení stran, že s ohledem na výše uvedené nezamýšlí požádat o přístup ke 

spisu nebo o to být znovu slyšen při slyšení, pouze pokud jejich návrh na 

narovnání není Evropskou komisí zohledněn v prohlášení o námitkách a 

v rozhodnutí, a 

5. souhlas stran s tím, že obdrží prohlášení o námitkách a konečné rozhodnutí 

podle článků 7 a 23 Nařízení č. 1/2003 v dohodnutém úředním jazyce Evropské 

unie. 

Rozhodnutí založené na vyjednaném narovnání mezi Evropskou komisí a 

vyšetřovanými podniky konstatuje porušení soutěžních předpisů. Ve srovnání se 

závazky neobsahuje požadavek žádného aktivního jednání ve formě změny, s výjimkou 

ukončení protiprávní činnosti, a zejména je na rozdíl od závazků aplikovatelné pouze na 

kartely. Ovšem ve srovnání s leniency programem i na kartely vertikální. 

Z pohledu soukromoprávního vymáhání sice v rozhodnutí dochází ke konstatování 

porušení soutěžních předpisů, ovšem s ohledem na to, že zde došlo ke shodě Evropské 

komise a vyšetřovaných podniků je odůvodnění značně zkráceno, což při přípravě 

soukromoprávní žaloby může být velice limitující.172 Evropská komise stejně tak 

výrazně omezuje přístup k informacím ve spise v případě využití narovnání. Přístup je 

                                                             
171 Bod 20 Oznámení Komise o postupu při narovnání s cílem přijmout rozhodnutí podle článků 7 a 
23nařízení Rady (ES)č. 1/2003 v případech kartelů 
172 NEJEZCHLEB, Kamil; Narovnání po česku a evropsku (Novela zákona a vybrané aspekty), časopis 
Antitrust 2/2011 
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v podstatě umožněn jen účastníkům řízení a nikoli třetím osobám.173 Stejně tak 

Evropská komise nevylučuje možnost odepřít přístup k těmto informacím i po vydání 

rozhodnutí s ohledem na ochranu oprávněných zájmů subjektů, které uzavřely 

narovnání.174 Stejně tak návrh Směrnice o náhradách škod poskytuje informacím 

v případech, kdy je využito narovnání stejnou ochranu jako spisům vedeným v rámci 

leniency programů. 

Zajímavostí je, že narovnání lze uzavřít i pouze s některými podniky, zatímco 

s jinými v rámci téhož řízení narovnání nebude narovnání uzavřeno a řízení bude 

ukončeno standardním rozhodnutím se standardní výší pokuty.175 Je otázkou jaký bude 

mít tento rozdílný přístup k jednotlivým podnikům v rámci jednoho řízení vliv na 

zpřístupnění informací. Jestliže Evropská komise bude chtít zachovat ochranu podniků 

využívajících narovnání, bude muset velice pečlivě v těchto hybridních řízeních 

zvažovat, které informace zpřístupní a které ne. 

Hlavním účelem narovnání je úspora nákladů jak na straně Evropské komise, tak 

na straně vyšetřovaných podniků. Evropská komise se při zavedení narovnání nijak 

netajila s tím, že cílem je omezit soudní přezkum jejich rozhodnutí a takto dosáhnout 

zrychlení jejího postupu. Odměnou za to pro podniky je snížení pokuty o 10%. Otázkou 

je, zda-li ochrana informací ve spise související s ochranou před soukromoprávními 

důsledky jednání podniků není již příliš velkou cenou, kterou je Evropská komise 

ochotna platit za úsporu svých zdrojů. Zejména si je třeba uvědomit, že narovnání je 

možné uzavřít až v okamžiku, kdy Evropská komise má ve své moci dostatek důkazů. 

Narovnání, na rozdíl od leniency programu, není vyšetřovacím nástrojem, který výrazně 

zvyšuje pravděpodobnost odhalení kartelu, ale pouze nástrojem procesním sloužícím 

k úspoře nákladů. Je pravda, že i úspora nákladů může vést k vyšší míře vymáhání 

soutěžního práva, protože je takto možno řešit více případů.176 Na druhou stranu 

Evropská komise ve své snaze posílit veřejnoprávní vymáhání značně omezuje 

možnosti ostatních subjektů uplatnit svá práva v soukromoprávních řízeních. 

                                                             
173 Bod 35, Oznámení Komise o postupu při narovnání s cílem přijmout rozhodnutí podle článků 7 a 
23nařízení Rady (ES)č. 1/2003 v případech kartelů 
174 Bod 40, Oznámení Komise o postupu při narovnání s cílem přijmout rozhodnutí podle článků 7 a 
23nařízení Rady (ES)č. 1/2003 v případech kartelů 
175 EVROPSKÁ KOMISE; rozhodnutí v případu COMP/38.866 — Animal feed phosphates, přehled případu 
dostupný zde. http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_38866  
176 MOTTA Massimo, POLO Michelle, Leniency programs and cartel prosecution, International Journal of 
Industrial Organization 21/2003 
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2.4.2 Narovnání při ÚOHS 

ÚOHS využíval možnosti narovnání ještě před tím, než byl tento postup upraven 

v novele zákona o ochraně hospodářské soutěže. Toto využití bylo relativně časté. Do 

konce roku 2011 se jednalo o 5 případů177 Praxe ÚOHS je i po zákonném zakotvení 

narovnání poměrně odlišná od praxe Evropské komise. Mezi odlišnosti patří zejména 

mnohem širší zaměření narovnání. To je při ÚOHS možno použít nejen v případě 

kartelů, ale také v případě zneužití dominantního postavení, popřípadě v otázce 

nedovoleného spojení soutěžitelů. Myslím si, že toto soutěžní zaměření je z logiky věci 

správné. Narovnání je institut řešící vztah mezi soutěžním úřadem a vyšetřovaným 

subjektem. Jeho účelem není narušovat vztahy mezi soutěžiteli v kartelu, ale umožnit 

úsporu nákladů a zrychlit celý proces před ÚOHS. 

Další odlišností byla výše poskytnuté slevy. Ta v období před novelou zákona o 

ochraně hospodářské soutěže mohla činit až 50 %. V současnosti je tato výše slevy 

omezena v závislosti na uvážení ÚOHS na výši do 20 %.178 To znamená, že i dnes je 

výše zvýhodnění za narovnání předmětem správního uvážení ÚOHS. Je to zvláštní, 

protože podstatou narovnání je ve všech případech to samé jednání vyšetřovaného 

soutěžitele a za stejné jednání by měla náležet stejná odměna. 

Praxe ÚOHS před novelou zákona o ochraně hospodářské soutěže byla taková, 

že narovnání bylo do jisté míry využíváno také jako specifický investigativní nástroj.179 

V takovém případě byla snad i odůvodnitelná výše slevy až 50 %. V takové situaci však 

docházelo k prolínání leniency programu a narovnání. Od novely zákona o ochraně 

hospodářské soutěže je narovnání definováno zcela zjevně jako nástroj pro procesní 

úspory. Možnost udělení rozdílné výše slevy, byť omezené maximálně na 20 % se zdá 

být nadbytečné a pouze vytváří určitý korupční prostor. 

Naopak co lze v rámci nové zákonné úpravy narovnání ocenit je to, že rozlišuje, 

byť mlčky, přístup do spisu v rámci leniency programu a v rámci institutu narovnání. 

Zatímco přístup k informacím je výslovně vyloučen (a ve světle nedávné judikatury 

SDEU se tato úprava zdá být v rozporu s evropským právem) přístup do spisu v rámci 

                                                             
177 NERUDA, Robert; Narovnání. Chcete mě?, časopis Antitrust č. 1/2011 
178 § 22ba, odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže v aktuálním znění 
179 NEJEZCHLEB, Kamil; Narovnání po česku a evropsku (Novela zákona a vybrané aspekty), časopis 
Antitrust 2/2011 
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narovnání nijak upraven není a tudíž podléhá obecné úpravě, která umožňuje předání 

důležitých informací potenciální žalobcům v soukromoprávních sporech. 

Zdá se, že česká úprava je tak o něco vstřícnější ve vztahu k soukromoprávnímu 

vymáhání soutěžního práva. Na rozdíl od úpravy narovnání při Evropské komisi 

neposkytuje nadměrnou ochranu informacím ve spise a narovnání je aplikovatelné i na 

případy zneužití dominantního postavení. To zvyšuje pravděpodobnost vydání 

rozhodnutí, ve kterém je výslovně konstatováno porušení právních předpisů i v této 

oblasti a tudíž to zlepšuje postavení žalobců ve follow on sporech. Na druhou stranu je 

pravdou, že se mi v průběhu přípravy této práce nepodařilo zjistit žádný 

soukromoprávní spor zahájený na základě rozhodnutí, které využívá institut narovnání. 

Závěrem si ještě dovolím dodat, že by bylo velice vhodné, kdyby ÚOHS vydal 

metodiku v podobě příslušného oznámení, upřesňující jakým způsobem bude narovnání 

aplikováno, protože zákon stanoví, že ÚOHS při zvážení aplikace narovnání bere 

v potaz vhodnost takového řešení pro daný případ. Nepochybně by se tím zvýšila právní 

jistota a došlo by k dalším úsporám, které by mohly zvýšit úroveň vymáhání soutěžního 

práva. 

2.4.3 Dílčí závěr 

Narovnání je posledním z využívaných nestandardních postupů. Jeho podstatou 

je dohoda mezi soutěžním úřadem a vyšetřovaným subjektem, v rámci níž vyšetřovaný 

podnik uzná své protiprávní jednání a výměnou za to obdrží určitou slevu z pokuty, 

která mu bude udělena. V rámci této dohody musí být přesně stanoveno jakého jednání 

se shoda mezi soutěžním úřadem a podnikem týká. Hlavním důvodem pro tento postup 

je snaha o úsporu nákladů, jak ze strany soutěžního úřadu, tak ze strany vyšetřovaného 

subjektu. Narovnání naopak v současné podobě nelze ať už v případě Evropské komise 

nebo v případě ÚOHS považovat za vyšetřovací nástroj. Během jednání o narovnání 

vyšetřované podniky nepředkládají žádné nové důkazy, které soutěžnímu orgánu nejsou 

dosud známy. 

Rozhodnutí vydané v návaznosti na narovnání výslovně konstatuje, že došlo 

k porušení soutěžněprávních povinností ze strany konkrétního podniku, a proto je 

využitelné pro zahájení soukromoprávního sporu. Evropská komise ovšem omezuje 

poskytování informací třetím osobám, které jsou vedeny ve spise v případech, kdy bylo 
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využito narovnání. V rámci svého návrhu Směrnice o náhradách škod dokonce navrhuje 

stejný rozsah ochrany informací souvisejících s narovnáním jako pro informace 

pocházející z leniency programu. Opět se tak jedná o snahu omezit soukromoprávní 

konsekvence jejího postupu vůči podnikům, které porušují soutěžní předpisy. Dovoluji 

si pochybovat o tom, že přidaná hodnota pro vymáhání soutěžního práva z narovnání je 

stejná jako přidaná hodnota informací získaných v rámci leniency programu. Z toho 

důvodu si podle mě nezaslouží ani stejnou míru ochrany. 

V případě českého ÚOHS došlo teprve novelou z roku 2012 k pevnějšímu 

zakotvení narovnání v domácím soutěžním právu. Před touto novelou ÚOHS sice 

využíval narovnání, ale jeho použití bylo ne zcela systematické, kdy mnohdy bylo 

používáno také jako vyšetřovací nástroj. Tomu svědčila vysoká míra variability 

poskytovaných slev. Naopak co lze ocenit, je ten fakt, že narovnání se využívalo, a i po 

novele využívá i na jiné formy porušení hospodářské soutěže než jen kartely. To je 

rozdíl ve srovnání s praxí Evropské komise, která používá narovnání pouze pro kartely. 

Přitom se nezdá, že zde je nějaký logický důvod pro omezení použití narovnání pouze 

na kartely. Narovnání nijak nenarušuje motivaci uzavírat protisoutěžní dohody. Efekty 

narovnání dopadají na vztahy mezi soutěžním úřadem a vyšetřovaným subjektem. 

Hlavní výsledkem je vyloučení soudního přezkumu rozhodnutí, protože vyšetřovaný 

subjekt se proti rozhodnutí založenému na narovnání neodvolá. To, že narovnání nijak 

nerozbíjí vztahy mezi soutěžiteli v koluzi, vysvětluje i to, proč se nerozlišuje pořadí, 

v jakém jednotlivé podniky požádají soutěžní úřad o narovnání. Naopak při leniency 

programu hraje rychlost zahájení spolupráce podniku se soutěžním úřadem zásadní roli 

a má přímý vliv na rozsah snížení pokuty. 
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Závěr 

Byť se to na první pohled nemusí zdát, soukromoprávní vymáhání ušlo v rámci 

Evropské unie a jejich členských států již značný kus cesty. Tu započalo průlomovým 

rozsudkem Courage v Crehan. Štafetový kolík soukromoprávního vymáhání převzala 

Evropská komise, která se po zjištění, že soukromoprávní vymáhání je „naprosto 

nerozvinuté“ a jeho právní úprava v jednotlivých členských zemích Evropské unie je 

„ohromně rozdílná“, rozhodla podpořit tuto větev vymáhání soutěžního práva. Již v 

Nařízení č. 1/2003 je určena pomocná role vnitrostátních soudů a tak potažmo i 

soukromoprávního vymáhání ve vztahu k tomu veřejnoprávnímu, které i dnes 

představuje hlavní způsob vymáhání soutěžněprávních norem. 

Rozsudek Manfredi a rovněž pracovní materiály Evropské komise, konkrétně 

Zelená a Bílá kniha, identifikovaly celou řadu problematických bodů. V případě 

materiálů Evropské komise lze považovat do určité míry za chybu, že se při svých 

úvahách zaměřuje výhradně na náhradu škody. Paleta nároků, které se nabízejí 

soukromoprávnímu žalobci, je totiž mnohem širší. Právě určení výše utrpěné újmy 

jednotlivými subjekty je jedním z nejproblematičtějších bodů. Vysoká náročnost určení 

výše škody tak může být alespoň částečně nahrazeno v žalobě požadavkem na 

vyslovení neplatnosti určitých smluv nebo naopak na vyslovení kontraktační povinnosti. 

Žalobce tak sice nezíská již utrpěnou újmu, ale zajistí si, že již neutrpí žádnou další 

v budoucnu. Určení výše škody souvisí také s problematikou tzv. přesouvání škody. Pro 

správné určení výše škody a aktivní a pasivní legitimace je pak nutné překonat 

informační asymetrii panující mezi jednotlivými subjekty. Kvantifikaci škody, určení 

aktivní a pasivní legitimace a přístup k důkazům tak lze označit za tři klíčové okruhy 

problémů, kterým soukromoprávní vymáhání čelí. 

Práce Evropské komise v současné době došla do fáze, kdy byl před několika 

dny, přesněji 11. června 2013, zveřejněn návrh Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního 

práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie v oblasti 

hospodářské soutěže. Jedná se tak o první důležitý krok v legislativním procesu. Nyní 

bude důležité, jaká bude reakce Evropského parlamentu, členských států Evropské unie 

i dalších zájmových skupin. Tato směrnice totiž navrhuje celou řadu změn, které se 

dotknout v podstatě všech odvětví v ekonomice. Značná pozornost v rámci návrhu je 
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věnována interakci mezi soukromoprávním vymáháním a specifickými instituty 

veřejnoprávního vymáhání soutěžního práva – leniency programem a narovnáním. 

V průběhu diskuzí o soukromoprávním vymáhání a také v důsledku vývoje 

praxe se ukázalo, že proklamovaná podpora soukromoprávnímu vymáhání se může 

dostat do vážného konfliktu s veřejnoprávním vymáháním, které od přijetí 

decentralizačního Nařízení č. 1/2003 prošlo také zajímavým vývojem. Veřejnoprávní 

vymáhání v současnosti ve stále větší míře využívá postupů, které v této práci označuji 

jako nestandardní. Název této práce hovoří o leniency programu a narovnání, ovšem 

v průběhu zpracování této práce v návaznosti na diskuzi s mým školitelem jsem dospěl 

k závěru, že i institut závazků a soutěžní advokacie ještě před zahájením řízení má na 

soukromoprávní vymáhání obdobný vliv. Tyto čtyři nestandardní postupy, které 

představují odklon od standardního průběhu řízení, se ve skutečnosti staly velice 

běžným prvkem téměř všech řízení. Jejich podstata je postavena na zvýšení motivace 

pro spolupráci mezi soutěžiteli a vyšetřujícími soutěžními úřady. Hlavním prvkem 

motivace je vidina nižší újmy, kterou spolupracující subjekty utrpí. Evropská komise a 

ostatní soutěžní úřady pak díky těmto postupům jsou schopny dosáhnout mnohem vyšší 

míry ochrany soutěže. V případě, že by v návaznosti na veřejnoprávní sankci, byť i 

sníženou nebo zcela odpuštěnou, navazovalo důsledné soukromoprávní vymáhání 

soutěžního práva, požadující mimo jiné i náhradu způsobených škod, motivace k využití 

nestandardních postupů by se značně omezila. 

Nejlákavější se z pohledu následných dopadů do roviny soukromoprávní 

odpovědnosti zdají být postupy soutěžní advokacie před zahájením řízení i v rámci něj. 

Výsledkem závazků, popřípadě nezahájení řízení vůbec, totiž není rozhodnutí 

konstatující porušení soutěžněprávních norem. Tím tak vlastně odpadá vůbec možnost 

zahájit tzv. follow on spor. To, zda-li bude v tom kterém případě využita soutěžní 

advokacie závisí na arbitrárním posouzení Evropské komise, popřípadě národního 

soutěžního úřadu. Míra diskrece je při tom poměrně rozsáhlá a zveřejněná kritéria, která 

se berou v úvahu, mohou podléhat velice flexibilní interpretaci. Je tak vytvářen prostor 

jednak pro korupční jednání ze strany vyšetřovaných podniků, které by si chtěly zajistit 

využití soutěžní advokacie a vybudovat si co nejlepší pozici ve vztahu 

k soukromoprávní odpovědnosti. Dalším rizikem je to, že tato tzv. prioritizace činnosti 

soutěžních úřadů může podléhat rovněž politickým tlakům. Ze soutěžního práva by se 
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tak snadno mohla stát soutěžní politika. Co víc, soudní přezkum, který by měl hrát roli 

bezpečnostní brzdy pro postupy podle soutěžní advokacie, je také značně omezen. 

Využití leniency programu a narovnání vede k vydání rozhodnutí, které je 

možné následně využít ve follow on sporech. To ulehčuje situaci žalobcům, ovšem pro 

přesné vymezení nároku obvykle není ve zveřejněných rozhodnutích dostatek 

informací. Pravděpodobně nejlepším zdrojem informací pro žalobce bude samotný spis 

vedený soutěžním úřadem. Evropská komise v současnosti odmítá zpřístupňovat 

informace získané v rámci leniency programu a narovnání. Je si vědoma, že 

zpřístupnění informací by významně ohrozilo efektivitu fungování těchto způsobů 

vymáhání soutěžního práva. Otázky související s přístupem do spisu se již staly také 

předmětem rozhodování Soudního dvora Evropské unie. V této věci byly vydány dva 

zásadní rozsudky: Pfeiderer a Donau Chemie. Soudní dvůr v obou rozsudcích odmítl, 

aby přístup k informacím ve vyšetřovacím spise byl a priori vyloučen. Soudní dvůr si je 

vědom, že v daném případě dochází ke střetu zájmů. Jedním zájmem je snaha o 

efektivní ochranu hospodářské soutěže. Druhým zájmem je pak ochrana individuálních 

práv jednotlivce a jeho nároků, aby se mohl dožadovat náhrady utrpěné újmy, popřípadě 

se bránit před jejím dalším vznikáním. 

Výše zmíněné rozsudky Soudního dvora Evropské unie sice naznačují, že bude 

nutné najít určitou rovnováhu mezi různými zájmy, ovšem současně nepřispívají ke 

zvýšení právní jistoty. Evropská komise, pravděpodobně i pod vlivem této judikatury, 

ve zveřejněném návrhu Směrnice o náhradách škod setrvává na svém názoru, že 

efektivita veřejnoprávního vymáhání je ta nejdůležitější a v případě, že se veřejnoprávní 

instituty jako je leniency program a narovnání dostanou do střetu se soukromoprávním 

vymáháním, soukromoprávní vymáhání je to, které musí ustoupit. Teprve budoucnost 

ukáže, zda-li tato úprava najde pochopení v Evropském parlamentu a u členských států. 

Nynější situace je taková, že v případě střetu mezi soukromoprávním vymáháním a 

nestandardními postupy veřejnoprávního vymáhání, je nutné v každém individuálním 

případě vážit jednotlivé zájmy a podle toho se přiklonit na tu či onu stranu. 

V tomto ohledu lze shledat, že stávající česká úprava přístupu do spisu 

v souvislosti s leniency programem je v rozporu s judikaturou Soudního dvora Evropské 

unie. Ten v rozsudku Donau Chemie určil, že podmiňovat přístup třetích osob 

k informacím souhlasem všech účastníků řízení je nepřípustné. Tím spíše lze považovat 
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za nepřípustnou stávající českou úpravu, která prostě přístup třetích osob vylučuje za 

všech okolností. 

Domnívám se, že střet zásady efektivní ochrany hospodářské soutěže se 

soukromými nároky na náhradu škody, popřípadě jiné související plnění, lze řešit 

vhodněji, než jen jednostrannou preferencí této zásady. Vhodně nastavená výše sankcí, 

které by následně byly redukovány pomocí nestandardních postupů, by umožňovala 

šetřit práva soukromých osob, aniž by přitom efektivní ochrana hospodářské soutěže 

utrpěla. Jako vzor lze do určité míry použít úpravu ve Spojených státech, které obecně 

evropskému soutěžnímu právu slouží jako určitý vzor, alespoň co se týče 

nestandardních postupů ve veřejnoprávním vymáhání. Již definice podmínek pro využití 

leniency programu ve Spojených státech řeší otázku soukromoprávní odpovědnosti a 

obdobná úprava by měla být přijata i pro všechny nestandardní postupy využívané 

v Evropské unii. Prosté upřednostnění jednoho způsobu vymáhání za použití hrubého 

zákazu zpřístupnění informací ve spise, lze nahradit vhodněji nastavenými podmínkami 

využití nestandardních nástrojů, které již od samého počátku budou brát v potaz 

soukromoprávní důsledky porušení soutěžních norem. Takovéto nastavení podmínek by 

mělo být schopno smířit střet mezi soukromoprávním vymáháním a veřejnoprávním 

vymáhání, čímž by se tyto dva směry staly skutečně komplementárními. 
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Summary 

Klíčová slova: soutěžní právo, leniency program, soukromoprávní vymáhání soutěžního 
práva 

Impact of the Leniency Program and the Institution of Settlement upon the Civil 
Enforcement of Competition Law 

Keywords: competition law, leniency program, private enforcement of competition law 

The purpose of this thesis is to assess the mutual interference between the private and 
public enforcement of competition law. In the public enforcement there is growing trend 
of using modern tools such as leniency programme or settlement decisions. These are 
based on the cooperation between competition authorities and undertakings. On the 
other hand such cooperation and very often disclosure of confidential information by 
undertakings may threaten their position in terms of potential civil law suits by 
consumers or business partners. It is often claimed that private and public enforcement 
are complementary but when it comes to these modern tools a clear conflict arises. The 
thesis consists of two following two chapters. 

First chapter describes the evolution of private enforcement of competition law within 
EU. From its underdeveloped beginnings ten years ago it started to attract attention. 
European Commission has recently published a proposal of a directive which should 
foster the private enforcement within EU. Second half of the first chapter describes the 
development of new modern tools within the public enforcement (leniency programme, 
settlement, commitments, competition advocacy) by showing the changes on the 
examples of European Commission and Czech ÚOHS (Czech competition authority). 

Second chapter describes the relationship between each of the particular tool of public 
enforcement mentioned and the private enforcement The analysis focuses on the 
possibilities of so called follow on actions, the access to file and other information and 
how these aspects may change the motivation for potential plaintiffs. It analyses the 
impact of the Pfeiderer case and the recent Donau Chemie judgement of the CJEU on 
the private and public enforcement and it analyses whether the current practice of the 
Czech competition authority is compatible with the opinion of the CJEU. On the other 
hand it also analyses the impact of the growing interest in private enforcement on the 
attractiveness of leniency program and other modern tools for the undertakings and it 
proposes how the mutual conflict of two ways of competition law enforcement could be 
mitigated. 

 


