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ESLP Evropský soud pro lidská práva 
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SŘ zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
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řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů

TZ zákon č.  40/2009  Sb.,  trestní  zákoník,  ve  znění  pozdějších 

předpisů

Úmluva Úmluva  o  ochraně  lidských  práv  a  základních  svobod, 

ratifikováva 18. 3. 1992, publikována pod č. 209/1992 Sb.

Úřad Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ÚS Ústavní soud České republiky

zákon, 

OHS

zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění 

pozdějších předpisů

ZOK zákon č.  90/2012  Sb.,  o  obchodních  společnostech  a  družstvech 

(zákon o obchodních korporacích)

ZOP zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

ZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek



1. Úvod

  Kartelová  dohoda  je  všeobecně  známý  ekonomický  problém  selhání 

fungování  trhu,  médii  však často  nesprávně  spojovaný  v  souvislosti  výhradně  s 

násilnou organizovanou kriminalitou nebo návykovými látkami. Odmyslíme-li však 

tuto závažnou (násilnou) kriminalitu a ponecháme k uvážení pouze tzv. white collar 

crime  (trestná činnost  tzv.  bílých  límečků),  je  na  místě  posoudit,  jaká  je  ve 1

skutečnosti míra společenské škodlivosti kartelů resp. zákonem zakázaných dohod, 

a  jaké  okolnosti  ovlivňují  to,  jak  tuto škodlivost  vnímáme. A  dále,  zda  je  přístup 

zákonodárce i institucí, které dozorují jednání adresátů soutěžně právních předpisů 

skutečně ku prospěchu svobodné hospodářské soutěže a jak či zda tento prospěch 

můžeme měřit. Tyto úvahy mne vedly k tomu, proč jsem se rozhodla vybrat si za 

téma diplomové práce právě kartelové dohody. 

  V  soutěžním  právu  jsou  kartelové  dohody  vedle  zneužití  dominantního 

postavení  na  trhu  považovány  za  nejzávažnější  případy  ohrožení  hospodářské 

soutěže. Členové kartelu se snaží získat ekonomickou výhodu, kterou by za jiných 

okolností  neměli,  na  úkor  soutěžitelů,  kteří  se  kartelu  neúčastní.  Kromě škody 

způsobené  dalším  soutěžitelům  na  trhu  však  kartely  způsobují škodu  také 

spotřebitelům,  kteří  za  kartel  zaplatí  vyšší  cenou  výsledného  produktu,  jeho  nižší 

kvalitou či menším výběrem mezi produkty na relevantním trhu. Samotné narušení 

trhu je pak problémem sám o sobě, jehož náprava může trvat roky. 

  Přesvědčení  o  tom, že  se  jedná  o  společensky škodlivý  problém,  který  je 

nutno  právně  vymezit  a  regulovat  dopad  této škodlivosti,  si  uvědomovali  již  ve 

starověkém Římě,  kdy  v  důsledku  kartelových  dohod  rozdělujících  trh  a 

zvyšujících  cenu  obilovin,  docházelo často  k  nedostatku  základních  potravin.  Pro 

ochranu  trhu  s  obilovinami  tak  byl  přijat  Lex  Iulia  de  Annona,  který  byl 

schválen již v roce 16 př. n.l. - jednalo se o jeden z prvních pokusů o ekonomickou 2

 Nenásilná  hospodářská  trestná činnost  tzv.  bílých  límečků  -  páchaná  pachateli  při  výkonu  profese  osobou 1

využívající své důvěryhodnosti plynoucí z vysokého sociálního postavení nebo pracovní pozice.

  BERGER, Adolf. Encyclopedic  Dictionary  of  Roman  Law.  Middlebury  Bicentennial  Series  in  Environmental 2

Studies. 1. vydání. Philadelphia: The Lawbook Exchange, 2014. 553 s. ISBN 0-87169-435-2.

+ z +  1 103



regulaci  trhu,  která  měla  soutěžitele  odradit  od  účasti  na  kartelu  a  zároveň  tak 

ochránit trh s obilovinami. 

  Od  té  doby  se  snaha  o  veřejnoprávní  úpravu  chování  soutěžitelů  na  trhu 

včetně  různých  forem  sankcionování  případného  protisoutěžního  chování  vine 

dějinami  vždy  v  menším či  větším  rozsahu  podle  obecného  rozsahu  regulace 

ekomomiky a vyspělosti ekonomiky daného státního útvaru s rozmanitými přístupy, 

jak ke kartelových dohodám přistupovat.  

  Tato regulace může zahrnovat celou mozaiku následků spojených s existencí 

kartelové  dohody.  Následky  mají  účastníky  kartelu  odradit  a  odstranit škodlivé 

účinky narušení hospodářské soutěže. Regulace může mít sankční povahu v podobě 

peněžitých a nepeněžitých trestů ukládaných ve správním řízení soutěžitelům, kteří 

se  kartelu  účastnily.  Jsou-li  identifikovatelné  fyzické  osoby,  které  protiprávní 

chování zosnovaly či řídily, může jim být uložen trest v trestním řízení. Tyto tresty 

jsou  doplněny  dalšími  sankcemi  jako  je  neplatnost  a  právní  nevymahatelnost 

zakázané dohody nebo vznik odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku účasti na 

zakázané  dohodě.  Soutěžní  úřad  má  také  možnost  ukládat  opatření  k  nápravě  a 

přijímat  závazky  soutěžitelů,  které  mají  zabránit  budoucímu  protisoutěžnímu 

jednání  a  účelně  napravit  nežádoucí  stav  hospodářské  soutěže.  Ve  svém  souhrnu 

pak různé druhy následků působí společně, aby chránily hospodářskou soutěž před 

narušením  různými  právními  způsoby  za  účelem  vymáhat  zákaz  dohod,  jejichž 

účelem nebo účinkem je narušení hospodářské soutěže. 

Cílem  diplomové  práce  tedy  je  zodpovědět  na  otázku,  proč  a  jakým 

způsobem  jsou  kartelové  dohody  sankcionovány  a  analyzovat  jednotlivé  druhy 

následků  a  sankcí,  které  platné  právní  předpisy  upravují.  Vzhledem  k  mnoha 

chystaným novelám právních předpisů se také pokusím o hodnocení toho, zda tyto 

změny přispějí k efektivnější ochraně hodpodářské soutěže. Zaměřím se hlavně na 

chystanou změnu v kvalifikaci správního deliktu zakázané dohody na přestupek dle 

nového zákona o odpovědnosti za přestupky,  který bude účinný až od 1. 7. 2017 a 3

 zákon č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich3
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na návrh zákona o odpovědnosti za škodu v oblasti hospodářské soutěže, který má 

implementovat evropskou směrnici. 4

Důvodem pro spojení posuzování českého a evropského systému soutěžního 

práva je zejména to, že je stále obtížnější vymezit jeden systém od druhého, natož 

je  důrazně  oddělit  a  to  nejen  proto, že  soutěžní  politika  spadá  do  výlučné 

pravomoci  Evropské  unie,  ale  zejména  kvůli  tomu, že  v  rámci  efektivního 5

vymáhání  soutěžního  práva  spolu  evropské  i  národní  úřady  velice  úzce 

spolupracují,  aby  sjednotily  aplikaci  obou  systémů.  Správní  trestání  je  upraveno 

tak, že oba systémy používají stejné instituty při řízení o správním deliktu i stejné 

postupy  při  ukládání  pokut  nebo  alternativních řešeních  soutěžních  případů. 

Generální  advokát  soudního  dvora  Villalón  dokonce  upozorňuje  na  pokračující 

nežádoucí  praktiky,  kdy  jsou  prostřednictvím  předběžné  otázky  vykládány 

Evropským  soudním  dvorem  vnitrostátní  právní  předpisy  za  účelem  sjednocení 

evropského a národního soutěžního práva. Právní předpisy evropského práva jsou 6

navíc  aplikovány  národními  soutěžními  Úřady  ve  více  než  v  85%  rozhodnutí  v 

soutěžních případech, jelikož je v daných případech shledán dopad protisoutěžního 

jednání  na  obchod  mezi členskými  státy  na  evropském  jednotném  trhu  -  jak  bude 

vysvětleno  dále,  hranice  pro  aplikaci  evropského  práva  je  zde  poměrně  nízká, 

neboť je tento pojem vykládán soudy opravdu široce.  7

V  úvodních  kapitolách  vysvětlím,  proč  vlastně  zakázané  dohody  mezi 

soutěžiteli  trestáme  a  proč  je  zákonodárce  považuje  za škodlivé.  Stručně  uvedu 

způsob, jakým se formovala dnešní podoba soutěžního práva v české právní úpravě 

i v Evropské unii, neboť změna v právní regulaci často vycházela ze změny účelu, k 

jakému  soutěžní  právo  sloužilo.  Účel  sankcí,  které  se  v  době,  kdy  jsou  kartely 

trestány,  vyvíjely,  měnily  a  výrazně  formovaly  to,  jak  jsou  kartely  vnímány  a 

  směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady č.  2014/104/EU  ze  dne  26.  listopadu  2014  o  určitých  pravidlech 4

upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských 
států a Evropské unie o hospodářské soutěži

  čl. 3 Smlouvy o Evropské unii v konsolidovaném znění5

  Stanovisko  generálního  advokáta  ve  věci  Allianz  Hungária  Biztosíto  a  další  v.  Gazdasági  Versenyhivatal, 6

sp. zn. C-32/11 [2013], odst. 40 a násl.

  VESTAGER,  Margrethe.  Perspectives  on  Europe  (Evropská  komise,  20.  11.  2015)  <https://ec.europa.eu/7

commission/2014-2019/vestager/announcements/perspectives-europe_en> cit. 28. 1.  2017
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postihovány.  Vzhledem  k  množství  zájmů,  jež  soutěžní  právo  chrání  je  obtížné 

vystihnout,  které  účely  jsou  těmi  Tento částečně  popisný  výklad  je  důležitý  pro 

porozumění pozadí další části práce týkající vlasních sankcí. 

Budou  rozebrány  jednotlivé  druhy  sankcí  roztřízeny  podle  právní 

odpovědnosti  v  důsledku,  které  jsou  sankce  ukládány  nebo  vznikají  sankční 

následky.  Budou  zmíněny  některé  alternativní  způsoby řešení  soutěžních  případů, 

které  přispívají  k  efektivnímu řešení  soutěžních  případů.  Pro  srovnání  uvedu 

vybrané  příklady  zahraniční  právní  úpravy  prevence  a  sankcionování  v  oblasti 

ochrany  hospodářské  soutěže,  které  by  mohly  přispět  k  individuální  prevenci 

uzavírání kartelových dohod, pokud by byly převzaty do českého právního řádu.  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2. Definice kartelu a skutková podstata

Princip  právní  jistoty  zajišťuje  adresátům  právních  předpisů  určitou  míru 

předvídatelnosti  tak, že  předem  vědí,  které  jednání  je  v  souladu  s  platným  a 

účinným  objektivním  právem  a  které  jednání  je  v  rozporu,  je  protiprávní,  a  může  

tak  vyústit  v  potenciální  uložení  sankce.  Tomuto  právu  adresátů  odpovídá 

povinnost  zákonodárce  důsledně  definovat  skutkové  podstaty  tak,  aby  o  obsahu 

povinností adresátů norem nebylo pochyb - zásada nullum crimen sine lege certa.  

  Jak bude níže rozebráno, lze se domnívat, že tato jistota má značné trhliny v 

zájmu  dosažení  vyšší  efektivity  při  ochraně  hospodářské  soutěže.  Tento  jev 

můžeme  spatřovat  zejména  v  rozšiřujícím  se  okruhu  adresátů  soutěžně  právních 

předpisů  a  ve  způsobu  dokazování,  zda  byl  relevantní  trh  skutečně  ohrožen. 

Vzrůstající  užívání  ekonomického  přístupu  k  posuzování  dopadu  účinků 8

zakázaných  dohod  ještě  více  rozmělňuje  jasné  ohraničení  mezi  dohodami,  které 

jsou zakázané a které povolené. 

Problémem české  i  evropské  právní  úpravy  zakázaných  dohod  je  přílišná 

obecnost  právní  úpravy,  která  je  příčinnou  nepřehlednosti  a  nepředvídatelnosti 

právní úpravy, která je až příliš závislá na výkladu právních norem soudy. Adresáti 

si  tedy často  nemohou  být  předem  jisti,  zda  jejich  chování  naplňuje  skutkovou 

podstatu či  nikoliv.  Tato  nejistota  může  soutěžitele  odradit  od  uzavírání  dohod  o 

spolupráci,  které  by  naopak  mohly  být  pro  hospodářskou  soutěž  i  spotřebitele 

prospěšné, z obavy z porušení práva na ochranu hospodářské soutěže však taková 

dohoda  nemusí  být  uzavřena.  Na  nezbytnost  právní  jistoty  klade  důraz  i  nařízení 

č.  1/2003  SE  -  důvod č.  38,  který  odůvodňuje  možnost  Komise  poskytovat 

neformální  rady  v  případech,  kdy  vzniká  nejistota  o  výkladu  práva či  se  objevují 

nové nebo nevyřešené právní otázky. 

Četné  vydávání  soft  law  dokumentů,  které  sumarizují  judikaturu  a 

výkladové  závěry  rozhodnutí  soudů  i  soutěžní  autority  vydávaných  Úřadem  pro 

ochranu  hospodářské  soutěže  a  Evropskou  komisí  se  snaží  tuto  nepřehlednost 

  COLOMO,  Pablo  Ibanez.  What  drives  academic  writings  in  competition  law  and  economics?  (Chilling 8

Competition  Blog,  23.  1.  2017)  <https://chillingcompetition.com/2017/01/23/what-drives-academic-writings-in-
competition-law-and-economics/> cit. 31. 1. 2017
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překlenout a podpořit v adresátech právní jistotu. I přes to že nejsou tyto výklady 

právně  závazné,  poskytují  alespoň  vodítka,  ze  kterých  mohou  adresáti  norem 

čerpat. Dalším problémem soutěžního práva je vzrůstající počet právních norem a 

vznik  sektorové  právní  úpravy,  která  je  regulována  odlišnými  institucemi  s 

rozdílnými  cíli  regulace  jako  je  energetika,  telekomunikace  a  další  odvětví. 

Soutěžní  právo  také  začíná  v  některých  případech  zohledňovat  druh činnosti 

soutěžitele (digitální ekonomika) a jeho velikost (zvláštní úprava pro střední a malé 

soutěžitele), všemožné výjimky tak ještě komplikují přehlednost právních předpisů. 

Definice kartelové dohody 

Legální  definice  kartelové  dohody  je  obsažena  v  hlavě  II.  označené  jako 

dohody narušující hospodářskou soutěž v § 3 a následující zákona č. 143/2001 Sb., 

o ochraně hospodářské soutěže: 9

“Dohody  mezi  soutěžiteli,  rozhodnutí  jejich  sdružení  a  jednání 

soutěžitelů  ve  vzájemné  shodě,  jejichž  cílem  nebo  výsledkem  je 

narušení hospodářské soutěže, jsou zakázané a neplatné.”  

V  evropském  právu  je  definice  zakázaných  dohod  doplněna  o  podmínku 

účinku na vnitřní trh uvedena v článku 101 Smlouvy o fungování evropské unie: 

 “S vnitřním trhem jsou neslučitelné, a proto zakázané, veškeré 

dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve 

vzájemné shodě, které by mohly ovlivnit obchod mezi členskými 

státy  a  jejichž  účelem  nebo  důsledkem  je  vyloučení,  omezení 

nebo narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu.” 

  

  Objekt 

Objektem  skutkové  podstaty  ohrožovacího  deliktu  zakázané  dohody  je 

primárně samotný zájem společnosti na dodržování pravidel hospodářské souteže, 

 Dále jen „zákon“ nebo „OHS“9
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jak  je  zákonodárce  stanoví  a  fungující  tržní  hospodářství.  Existuje  však  celé 

spektrum  zájmů  a  cílů,  které  tento  zákon  chrání  a  ke  kterým  směřuje,  které  však 

nejsou vymezeny zákonem. Upřednostňování některých zájmů nad jiné pak udává 

směr, jakým se soutěžní právo a soutěžní politika ubírá. Výklad toho, co přesně je 

zájmy,  které  zákon  na  ochranu  hospodářské  soutěže  sleduje,  bude  rozebráno  v 

kapitole čtvrté.  

Objektivní stránka 

Pro  naplnění  skutkové  podstaty  však  nestačí  jen  formálně  splnit  dispozici 

zákona,  ale  musí  být  splněno  i  materiální  kritérium  spočívající  v  obligatorní 

způsobilosti  dohody  alespoň  potenciálně  narušit  hospodářskou  soutěž  –  dohoda 

tedy musí mít způsobilost způsobit narušení vymezené v § 1 odst. 1 OHS.  10

Toto  narušení  má  dvě  podoby.  Dohody,  jejichž účinkem  je  narušení 

hospodářské  soutěže,  kdy  se  obligatorně  zjišťuje  skutečné  měřitelné  narušení 

relevantního trhu na základě ekonomických analýz trhu. Tyto dohody jsou typově 

méně  závažné  a  jsou  zakázány  jen  v  případech,  kdy  lze  objektivně  doložit  jejich 

škodlivý  účinek.  Druhým  typem  jsou  závažnější  dohody,  jejichž účelem  je 

narušení  soutěže,  u  kterých  se  narušení  presumuje  závažností  přisuzovanou 

protiprávnímu jednání. U dohod, jejichž účelem je narušení soutěže, není třeba tak 

důkladné  prokazování  dopadu  těchto  dohod  na  hospodářskou  soutěž.  Mezi  tyto 

dohody řadíme dohody o cenách nebo dohody o rozdělení relevatního trhu. 

Z  kategorie  zakázaných  dohod  jsou  vyjmuty  ty  dohody,  které  požadavek 

narušení  hospodářské  soutěže  nesplňují,  buď  z  hlediska  kvantitativního,  protože 

jejich  dopad  na  hospodářskou  soutěž  je  zanedbatelný,  nebo  z  hlediska 

kvalitativního, kdy z její existence má v konečném důsledku prospěch spotřebitel či 

tato dohoda neumožňuje vyloučit soutěž na podstatné části trhu, jež je předmětem 

dohody. 

Legální výjimky vyplývají přímo ze zákona o ochraně hospodářské soutěže 

a k jejich určení nepotřebujeme použít další pováděcí předpis. Takovou výjimkou je 

 MUNKOVÁ, Jindřiška, Jiří KINDL a Pavel SVOBODA. Soutěžní právo. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012. 10

122 s. ISBN 978-80-7400-424-7.
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aplikace pravidla de minimis, která je další demonstrací principu hospodárnosti, 11

který  uplatňuje  Úřad  při  zahajování  správního řízení  pro  porušení  pravidel 

hospodářské soutěže. V případě dohod, na které lze aplikovat pravidlo de minimis, 

tzv.  bagatelních  dohod,  totiž  nedojde  k  takovému  narušení  hospodářské  soutěže, 

aby  bylo  pro  Úřad  účelné  se  takovou  dohodou  podrobněji  zabývat.  Úřad  vydal 

oznámení, kde blíže bagatelní dohody specifikoval. Úřad má za to, že zakázané ve 

smyslu  §  3  odst.  1  zákona  nejsou  dohody  v  případech,  kdy  společný  podíl 

soutěžitelů,  kteří  jsou  účastníky  horizontální  dohody,  nepřesahuje  10  %  na 

kterémkoliv  dohodou  dotčeném  relevantním  trhu.  Z  této  výjimky  ovšem  existuje 12

výjimka, která se vztahuje na dohody ať už horizontální či vertikální, jež by jinak 

splňovaly  požadavky  pro  aplikaci  pravidla  de  minimis  avšak  obsahují  tvrdá 

omezení  (dohody,  jejich  účelem  je  narušení  trhu),  která  je  z  aplikace  pravidla 

vyřazují  (tvrdá  omezení  mají  za  cíl  určení  cen,  omezení  nebo  kontrolu  výroby, 

odbytu, výzkumu, vývoje a investic nebo rozdělení trhu). V historii se tyto dohody 

sankcionovaly  automaticky  bez  ohledu  na  jejich  skutečnou škodlivost.  Úřad  i 

Komise však v současné době dokládají narušení trhu ekonomickými analýzami i v 

případě těchto dohod. 

D a lší  l e g á l n í  výj i m k u  t v oří  d o h o d y,  n a  k t e r é  d o p a d á 

ustanovení  §  3  odst.  4  zákona,  které  kopíruje čl.  101  odst.  3  SFEU,  kdy 13

zákonodárce  povoluje  dohody,  které  by  jinak  byly  zakázané,  protože  jejich 

smyslem  a  účelem  je  zlepšení  spotřebitelského  blahobytu.  Případné  protisoutěžní 

dopady  dohod  jsou  v  těchto  případech  objektivně  převáženy  benefity,  které  tyto 

dohody  představují.  Tyto  benefity  ani  nemusejí  být  ekonomického  charakteru, 

může  se  jednat  například  o  zlepšení  kvality životního  prostředí  v  důsledku 

spolupráce  na  vývoji  zařízení  snižujícím  emise  do životního  prostředí  při  výrobě, 

zvýšení  zaměstnanosti  v  důsledku  vytváření  nových  pracovních  míst  nebo 

spolupráce na výzkumu, který by každá společnost samostatně nemohla financovat. 

Jedná se zejména o dohody uvedené demonstrativně v § 3 odst. 4 zákona: dohody, 

  Oznámení  Uřadu  pro  ochranu  hospodářské  soutěže  o  dohodách,  jejichž  dopad  na  hospodářskou  soutěž  je 11

zanedbatelný.

 Ibid. 1112

 Provedené nařízením č. 1/2003 SE, o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 13

Smlouvy.
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které přispějí ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického 

či  hospodářského  rozvoje  a  zároveň  vyhrazují  spotřebitelům  přiměřený  podíl  na 

výhodách  plynoucích  z  tohoho  zlepšení  bez  toho,  aby  k  dosažení  svého  cíle 

ukládaly  soutěžitelům  neospravedlitelná  omezení  a  vyloučily  tak  hospodářskou 

soutěž  na  podstatné části  dotčeného  trhu.  Výše  uvedené  „propěšné“  kartelové 

dohody  nemusí  být  soutěžním  úřadem  dopředu  schvalovány,  jak  tomu  bylo  dříve, 

ale  je  na  samotných  soutěžitelích,  aby  posoudili,  zda  jejich  dohoda  splňuje 

parametry, které zákonodárce vytyčuje pro zákonou výjimku ze zákazu dohod mezi 

soutěžiteli.  Při  prokazování  je  však  na  straně  soutěžitelů  důkazní  břemeno,  aby 

dokázali, že jejich dohoda není dohodou zakázanou dle § 3 OHS. 

Subjekt - soutěžitel 

Subjektem  zákona  OHS  je  soutěžitel  -  souhrnný  pojem  definovaný 

v  §  2  odst.  1  OHS,  který  vymezuje  osobní  působnost  soutěžního  práva široce. 

Soutěžitelem se rozumí fyzická a právnická osoba, jejich sdružení, sdružení těchto 

sdružení  a  jiné  formy  seskupování,  a  to  dokonce  i  v  případě, že  tato  sdružení  a 

seskupení  nejsou  právnickými  osobami  (nemají  tedy  právní  osobnost),  pokud  se 

účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou 

podnikateli.   Kromě soutěžitele se správního deliktu může dopustit i orgán veřejné 

správy. 

Protiprávního jednání se může dopustit fyzická osoba, pokud naplní definici 

soutěžitele, její jednání je klasifikováno jako přestupek (přestupkům bude věnována 

samostatná kapitola). V praxi se s přestupky fyzických osob zpravidla nesetkáme, 

neboť  nedisponují  takovým  vlivem,  aby  dokázali  naplnit  definici  soutěžitele. 

Zásadně  tedy  mluvíme  o  odpovědnosti  soutěžitele  jako  podnikatele,  kdy  delikt 

označujeme  jako  tzv.  správní  delikty  podnikatelů  –  správní  delikty  fyzických 

podnikajících osob a správní delikty právnických osob.  

Je  třeba  zmínit, že  na  rozdíl  od  trestných činů  je  subjektem  odpovědnosti 

právnická osoba jako celek a nikoliv její statutární zástupci nebo zaměstnanci a je 

odpovědná objektivně tedy bez ohledu na zavinění. Objektivní odpovědnost, která 

se  může  zdát  až  drakónická  vůči  svým  adresátům,  je  odůvodněna  předpokladem 
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určité míry profesionality, pro kterou jsou na adresáty normy kladeny vyšší nároky 

z  hlediska  odpovědnosti,  která  se  odráží  i  ve  výši  pokut,  které  je  možné  za 

protiprávní  chování  uložit.  K  účelu  objektivní  odpovědnosti  právnických  osob  za 

spáchání správních deliktů konstatoval Nejvyšší správní soud, že je tak proto, že 14

je takový postup pro správní orgán praktický, jelikož protiprávní jednání přičítané 

právnické  osobně  je  mnohdy  dílem  jednotlivce  a  správní  orgán  by  i  při  vší  snaze 

nebyl  schopen,  nebo  jen  s  vynaložením  neúměrného  úsilí  dokázat  zavinění  této 

osoby.  Objektivní  odpovědnost  je  zde  tedy  dle  NSS  odůvodnitelná  potřebou 

efektivně  přistupovat  k  odhalenému  protiprávnímu  jednání  právnických  osob,  u 

kterých  je  téměř  nezjistitelné,  která  fyzická  osoba  je  za  jednání  odpovědná. 

Odpovědnosti za správní delikt se může právnická osoba zprostit, pokud prokáže, 

že  vynaložila  veškeré  úsilí,  které  je  po  ní  možné  požadovat,  aby  porušení  právní  

povinnosti zabránila. 15

V  případě, že  právnická  osoba,  která  je  podezřelá  ze  spáchání  správního 

deliktu, zanikne, vede se správní řízení s jejími právními nástupci, na které přechází 

také odpovědnost za protiprávní jednání. Díky institutu přechodu odpovědnosti se 16

tak  nelze  vyhnout  potrestání  účelovým  zrušením  právnické  osoby  po  odhalení 

existence  kartelové  dohody či  po  zahájení  správního řízeni  proti  podezřelému  z 

účasti na kartelu. 

V  soutěžním  právu  se  navíc  může  stát  pachatelem  také „nesubjekt“  tedy 

samostatně  fungující část  podniku  bez  ohledu  na  její  právní  osobnost.  Pro  její 

odpovědnost stačí, aby se jednalo o jednotku vykonávající hospodářskou činnost, 17

přičemž  za  správní  delikt  odpovídá  fyzická  nebo  právnická  osoba  provozující 

podnik, která je nadaná právní subjektivitou. V soutěžním právu lze tedy přičítat 18

jednání jedné ekonomické jednotky jednotce jiné za předpokladu, že tato provinivší 

  rozsudek  NSS  ve  věci  RTR,  spedice  a  zasilatelství,  s.  r.  o.  v.  Celní ředitelství  Ústí  nad  Labem 14

sp.  zn. 3 As 3/2003 [2004]

 § 22b (1) OHS15

 § 21a (4) OHS16

 rozsudek SDEU ve věci Hydrotherm v. Evropská komise, sp. zn. C-170/83 [1984]17

 rozsudek Tribunálu ve věci Alliance One International a další v. Evropská komise sp. zn. T-24/05 [2010]18
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se  jednotka  neurčovala  své  jednání  na  trhu  samostatně,  ale  uplaňuje  ve  své 

„soutěžní politice“ pokyny, které jí byly uděleny mateřskou společností.  19

Rozšiřování výkladu pojmu soutěžitel SDEU 

Tato přičitatelnost byla již mnohokrát judikována, SDEU výrazně rozšiřuje 

okruh subjektů, jejichž chování je přičitatelné jakoby šlo o chování soutěžitele dle 

výše  uvedeného  pravidla  -  posledním  výrazným  extenzivním  výkladem  bylo 

rozhodnutí SDEU o předběžné otázce ve věci jednání ve vzájemné shodě při účasti 

ve  veřejných  zadávacích řízeních  v  případu  VM  Remonts.  Jednalo  se  zde  o 20

přičitatelnost jednání poskytovatele právních služeb, který připravoval nabídku pro 

zadávací řízení o veřejných zakázkách pro soutěžitele a v rámci této činnosti došlo 

ke  koordinaci  nabídek.  Soud  zde  rozhodl  o  možnosti  přičitatelnosti  jednání 

poskytovatele  právních  služeb  soutěžiteli  za  splnění  jedné  z  podmínek  -  (i) 

poskytovatel služeb jednal pod vedením nebo pod kontrolou předmětného podniku 

nebo  (ii)  podnik  o  protisoutěžních  cílech  sledovaných  jeho  konkurenty  a 

poskytovatelem  věděl  a  zamýšlel  k  nim  přispět  svým  jednáním  nebo  (iii)  dále 

uvedený  podnik  mohl  rozumně  předpokládat  protisoutěžní  jednání  svých 

konkurentů a poskytovatele a byl ochotný přijmout z toho vyplývající riziko. Toto 

rozhodnutí bylo průlomové, jelikož do té doby mnoho soutěžitelů obviněných z bid 

riggingu  využívalo  externí  dodavatele  právních  služeb  souvisejících  se  zadávacím 

řízením  jako  určitý  způsob  liberačního  důvodu,  i  když  svým  jednáním  nepřímo 

přispěli k naplnění skutkové podstaty. 21

V  rozsudku  z  roku  2013  je  pojem  soutěžitele  vykládán  SDEU  ve  věci 

případu Slovenské sporiteĺny tak extenzivně, že je za něj považován dokonce i ten 

účastník kartelové dohody, který podniká na trhu protiprávně bez potřebné licence:  

“článek  101  SFEU  musí  být  vykládán  v  tom  smyslu, že 

skutečnost, že  podnik  dotčený  kartelovou  dohodou,  jejímž 

  Jedná  se  o  podobný  typ  ručení,  jaký  můžeme  najít  v  soukromém  právu  §76  odst.  3  ZOK,  kdy  dochází 19

k sankčnímu ručení vlivné a ovládající osoby v případě úpadku ovládané osoby.

 rozsudek SDEU ve věci VM Remonts v. Konkurences padome, sp. zn. C-542/14 [2016] 20

 Ibid. 20, odst. 3321
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účelem je omezení hospodářské soutěže, působil na relevantním 

trhu v době uzavření této kartelové dohody údajně protiprávně, 

nemá  dopad  na  otázku,  zda  je  uvedená  kartelová  dohoda 

v rozporu s tímto ustanovením.” 22

  

  Veřejnoprávní subjekty a jejich odpovědnost 

 Zákon č.  360/2012  Sb.,  který  novelizoval  zákon  o  ochraně  hospodářské 

soutěže, rozšířil okruh adresátů soutěžních norem o orgány veřejné správy, jejichž 

protisoutěžní jednání má ÚOHS dozorovat dle § 19a odst. 3 zákona. Z dozorování 

jsou  samozřejmě  vylučeny činnosti  směřující  k  vydání  individuálního  správního 

aktu ve formě rozhodnutí dle správního či daňového řádu. Demonstrativní výčet 

zakázaného  a  sankcionovaného  protisoutěžního  jednání  zahrnuje  (i)  zvýhodnění 

určitého  soutěžitele  nebo  skupiny  soutežitelů,  (ii)  vyloučení  určitého  soutěžitele 

nebo  skupiny  soutěžitelů  z  hospodářské  soutěže  a  (iii)  vyloučení  soutěže  na 

relevantním  trhu.  Novela  dokonce  zavedla  možnost  uložení  pokuty  za  porušení 

soutěžního práva do výše 10 mil. korun. 

  Díky  této  novele  je  možné  efektivně  stíhat  i  správní  orgány,  na  něž  byl 

přenesen  výkon  veřejné  správy,  a  které  se  protisoutěžního  jednání  dopustily  v 

rámci  této činnosti.  Příkladem  takového  postupu  je  případ  společnosti 

CHAPS,  s.r.o.,  jejíž  omezený  status  správního  orgánu  byl  potvrzen  rozsudkem 

Krajského  soudu  v  Brně  v  rozsahu,  v  jakém  jsou  na  ni  byly  převedeny  veřejné 

úkoly  dle  §  17  odst.  2  zákona č.  111/1994  Sb.,  o  silniční  dopravě.  Společnost 23

CHAPS  byla  dlouhodobě  nedosažitelná  v  rámci  soutěžně  právního  dozoru  (k 

vydání  rozhodnutí  došlo  po  osmi  letech).  Tato  společnost  byla  nepravomocně 

sankcionována  z  důvodu  porušení  povinnosti poskytovat informace dle 24

zákona č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím  spočívající  v 

  rozsudek  SDEU  ve  věci  Protimonopolný  úrad  Slovenskej  republiky  v.  Slovenska  sporiteľna,  a.s., 22

sp. zn. C-68/12 [2013] odst. 21

  rozsudek  Krajského  soudu  v  Brně  ve  věci  Seznam,  a.s.  v.  Ministerstvo  dopravy ČR, 23

sp. zn. 62 A 26/2012-129 [2013]

 Ibid. 2224

+ z +  12 103



odmítnutí  uzavírání  licenčních  dohod.  Povinnost  společnosti  vyplývala  z 25

uzavřené  veřejnoprávní  smlouvy  s  Ministerstvem  dopravy ČR  z  roku  2001.  26

Ministerstvo  dopravy  převedlo  na  CHAPS  svou  veřejnoprávní  povinnost  vést 

centralizovaný  systém  jízdních řádů  a  ve  smlouvě  zaručilo  výhradní  licenci  na 

tyto informace. Jelikož se jednalo o informace veřejného sektoru (PSI), jež měly 27

být  dle  zákona  o  svobodném  přístupu  k  informacím  licencovány  v  podobě 

velkých  dat  pro  komerční  znovuvyužití,  jednalo  se  o  narušení  hospodářské 

soutěže,  neboť  tato  veřejnoprávní  smlouva  narušila  hospodářskou  soutěž  tím, že 

ohrozila  navazující  trh  zpracující  tyto  informace  (downstream  market),  kde  se 

CHAPS stal dominantním soutěžitelem na tomto relevantním trhu díky dominanci 

na trhu s informacemi (upstream market). 

  Společnost  CHAPS  se  proti  tomuto  rozhodnutí  odvolala  rozkladem  k 28

předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. I jako nepravomocné je toto 

rozhodnutí  prvním  rozhodnutím  svého  druhu,  které  budou  nadále  rozšiřovat 

osobní  působnost  soutěžního  práva  na  další  subjekty.  Vzhledem  k  tomu, že  v 

současné  době  dochází  ve  velké  míře  k  privatizaci  úkolů  veřejné  správy,  je 

důležité, že tyto subjekty spadají do okruhu subjektů, jež podléhají dozoru Úřadu. 

 ÚOHS. Tisková zpráva: Společnost CHAPS zneužila dominanntní postavení, pokuta činí 2.199.000Kč (Úřad 25

pro  ochranu  hospodářské  soutěže,  7.  1.  2016)  <https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-
hospodarske-souteze/2061-spolecnost-chaps-zneuzila-dominantniho-postaveni-pokuta-cini-2-199-000-kc.html> 
cit. 1. 2. 2017

  Ministerstvo  dopravy ČR.  Smlouva  o  vedení  celostátního  informačního  systému  o  jízdních řádech, 26

Ministerstvo  dopravy  a  spojů České  republiky,  CHAPS,  spol.  s  r.  o.,  27.  7.  2001,  včetně  dodatků  <http://
www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/78D0A36B-683B-49B4-83B0-2107D8C88BFB/0/
KopieUlozeneSmlouvyCISsDodatky.PDF> cit. 1. 2. 2017

 Využití  informací  veřejného  sektoru,  které  vznikají  jako  vedlejší  produkt  plnění  veřejných  úkolů,  tyto 27

informace mohou být licensovány v otevřeném formátu. PSI nesouvísí s právem na informace jako občanským 
právem.

 Ibid. 2528
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3. Druhy zakázaných dohod

Zákon o ochraně hospodářské soutěže označení „kartel“ nepoužívá, neboť je 

pojmem nepřesným  – v užším smyslu označuje pouze dohody mezi soutěžiteli na 29

stejném  relevantním  trhu,  tedy  pouze  horizontální  zakázané  dohody.  Užívá  proto 

výhradně  pojmu  zakázaná  dohoda,  která  v  sobě  zahrnuje  tři  různé  typy 

protiprávního jednání soutěžitelů – dohody stricto sensu (dohody v užším smyslu), 

jednání ve vzájemné shodě a rozhodnutí sdružení soutěžitelů. 

Dohody  stricto  sensu  můžeme  dále  dělit  na  dohody  vertikální  a  dohody 

horizontální,  podle  toho  mezi  jakými  soutěžiteli  jsou  uzavírány  -  zda  soutěžitelé  

podnikají na stejném trhu nebo na trhu na tento trh navazujícím.  

Vertikální  dohody  jsou  považovány  za  méně  závažné,  s  menším 

negativními účinky na fungování hospodářské soutěže. Jedná se o dohody uzavřené 

mezi soutěžiteli, z nichž každý pro účely dohody nebo jednání ve vzájemné shodě 

jedná  na  různé  úrovni  výrobního  nebo  distribučního řetězce.  Takové  dohody 

upravují  zejména  podmínky,  za  kterých  mohou  strany  nakupovat,  prodávat  nebo 

dále  prodávat  určité  zboží  nebo  služby.  Dělíme  je  do  skupin  na  dohody  o  určení 

prodejních  cen,  dohody  o  zastoupení,  dohody  o  výhradní  distribuci  a  výhradním 

přidělování zákazníků, dohody o výhradním odběru a o nákupu jedné značky.  Při 

posuzovaní,  zda  se  jedná  o  horizontální  nebo  vertikální  dohodu  se  v  pochybách 

přistupuje k vyvratitelné domněnce, že se jedná o dohodu horizontální, tedy dohodu 

závažnější. 

Horizontální dohody jsou uzavírané soutěžiteli na stejném tzv. relevantním 

trhu.  Vymezení  relevantního  trhu  je  jednou  z  nejdůležitější  fází  při  objasňování 30

skutkových okolnosti protisoutěžního jednání, neboť se jedna o vymezení produktů, 

které jsou vzájemně srovnávány (relevantní trh produktu) a vymezení geografické 

oblasti  pro  posuzování,  v  jakém  rozsahu  bude  posuzován  trh  (relevantní 

geografický  trh)  -  snažíme  se  tedy  vymezit část  trhu,  která  byla  protisoutěžním 

jednáním  ovlivněna  a  případně  narušena  v  konkrétním  případě  v  konkrétním čase 

 Návrh zákona o odpovědnosti za škodu v oblasti hospodářské soutěže však pojem kartel po vzoru evropského 29

práva používá. Bude-li návrh schválen, dojde ke zdvojení označení pojmu.

 Sdělení Evropské komise (ES) o definici relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže Společenství 30
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(časové  hledisko),  který  je  soutěžním  úřadem  posuzován.  V  rámci  vymezení 

geografického  trhu  posuzujeme,  na  jak  velkém  území  nebo  oblasti,  kde  panují 

stejné soutěžní podmínky, došlo k protiprávnímu jednání. Dalším krokem je určení 

produktového  relevantního  trhu  -  snažíme  se  vymezit  charakteristiku  výrobků  a 31

služeb, jež mohou být považovány za vzájemně zastupitelné či zaměnitelné, a to z 

hledisek  charakteristiky  výrobku,  jeho  ceny  a  zamyšleného  způsobu  využití. 

Vymezením  relevantního  trhu  dojde  k  určení části  trhu,  která  je  rozhodná  pro 

soutěžní případ. 

Horizontální dohody jsou nejzávažnější, s největšími negativními dopady na 

hospodářskou soutěž, ekonomiku a na ceny pro koncového spotřebitele. Jako jediné 

jsou  proto  postižitelné  trestněprávními  předpisy. Řadíme  mezi  ně  tzv.  hard  core 

kartely,  mezi  které  patří  dohody  o  fixaci  ceny,  omezování  odbytu  zboží  nebo 

dohody  o  rozdělení  trhu.  Rozdělení  trhu  však  nemusí  znamenat  jenom  rozdělení 

trhu  s  produkty,  jež  jsou  nabízeny  spotřebitelům,  může  se  jednat  také  o  další 

speciální  dohody  s  omezujícím  účelem  -  mezi  mediálně  známé  případy  patří 

například zakázaná dohoda z let 2005-2014 mezi zaměstnavateli v Sillicon Valley 

jako Google, Apple, Intel a Pixar, která zajišťovala nižší mzdy, než jaké by byly v 

případě  zdravé  nenarušené  soutěže  na  pracovním  trhu  v  době  nedostatku 

kvalifikovaných  programátorů  -  kartelisté  uzavřeli  dohodu,  o  tom že  si  vzájemně 

nebudou  pokoušet  přetahovat  zaměstnance  a  ti  budou  nuceni  zůstat  za  horších 

pracovních podmínek. 32

Zvláštním  typem  horizonální  dohody  je bid-rigging  (zakázkový  kartel).  

Cílem  tohoto  typu  dohody  je  ovlivnění  nabídek či  zakázaná  spolupráce  při 

připravování  nabídek  podávaných  ve  veřejných  zakázkách,  které  většinou 

kombinují nejzávažnější dohody s účelem narušení hospodářské soutěže - dohody o 

cenách a dohody o rozdělení trhu. Protisoutěžní jednání spočívá ve snaze účastníků 

kartelu  domluvit  se  dopředu  na  úpravě  jednotlivých  podávaných  nabídek 

způsobem,  který  dopředu  určí,  jak  veřejná  zakázka  dopadne,  tedy  kdo  ji  vyhraje, 

tak aby byla vyloučena konkurence mezi soutěžiteli. V důsledku takového chování 

 rozsudek SDEU ve věci United Brands Continentaal BV v. Evropská komise, sp. zn. 27/76 [1978]31

  AMES,  Mark.  The  Silicon  Valley  Cartel  (METAFILTER  community  weblog,  24.  1.  2014)  <http://32

www.metafilter.com/135966/The-Silicon-Valley-cartel> cit. 1. 2. 2017
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je  tedy  poškozen  nejen  zadavatel,  ale  také  poctiví  dodavatelé  účastnící  se 

zadávacího řízení  a  nakonec  všichni  daňoví  poplatníci,  neboť  tímto  způsobem 

dochází ke zbytečnému plýtvání veřejných prostředků.     

ÚOHS  odhaduje, že  při  zakázkovém  kartelu  jsou  zakázky  průměrně 

předraženy  o  35%  oproti  tržní  ceně.  Efektivní  předcházení  bid  riggingu  je  tedy 33

velmi  důležité  zejména  z  pohledu  objemu  veřejných  zakázek,  které  jsou  tímto 

způsobem zadávány. Pro ilustraci jen v roce 2014 byly formou veřejných zakázek 

přiděleny veřejné zakázky o hodnotě 376.120.000.000,-Kč ve 14.988 zadávacích 34

řízeních. V následujícím roce sice tento počet klesl o 111 miliard Kč avšak počet 35 36

zadávacích řízení  naopak  narostl  na  15.134.  Důkazem  závažnosti  je  i  nejvyšší 

doposud  udělená  pokuta  právě  za  bid  rigging,  jednalo  se  o  zakázanou  dohodu 

stavebních  firem.  Úřad  za  tento  správní  delikt  udělil  v  r.  2015  pokutu,  která  ve 37

svém součtu dosáhla výše 2,039 mld. Kč. Stala se tak nejvyšší peněžitou pokutou 38

dosud  udělenou  Úřadem.  V  druhé  instanci  při  rozhodování  o  rozkladu  dokonce 

předseda Úřadu některým účastníkům pokutu zvýšil, protože se nezdála přiměřená 

závažnosti  spáchaného  deliktu.  Vzhledem  k  počtu  zadávacích řízení,  množství 

finančních  prostředků,  které  se  tímto  způsobem  rozdělují  a  závažnosti 

protiprávního jednání je potírání bid riggingu jednou z trvalých priorit Úřadu. 

Bid riggingu má mnoho podob. Soutěžitelé se mohou v rámci kartelu snažit 

zvýšit výslednou cenu (tzv. phantom bids) tak, že všichni podají vyšší nabídkovou 

cenu, než jaká je přiměřená zakázce. Dále se mohou domluvit se na tom, že někteří 

členové  kartelu  se  zakázky  nebudou  účastnit,  i  když  za  jiných  okolností  by  byli 

 ÚOHS. Bid rigging: Informační listy (ÚOHS, 2016) <https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/informacni-33

listy.html> cit. 1. 2. 2017

  Ministerstvo  pro  místní  rozvoj.  Statistické  údaje  o  veřejných  zakázkách:  Výroční  zpráva  o  stavu  veřejných 34

zakázek  v České  republice  za  rok  2014  (Ministerstvo  pro  místní  rozvoj,  2015)  <http://www.portal-vz.cz/cs/
Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Statisticke-udaje-o-
verejnych-zakazkach> cit. 31. 1. 2017

 Ibid. 3435

  Ministerstvo  pro  místní  rozvoj.  Statistické  údaje  o  veřejných  zakázkách:  Výroční  zpráva  o  stavu  veřejných 36

zakázek  v České  republice  za  rok  2015  <http://www.portal-vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-
zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Statisticke-udaje-o-verejnych-zakazkach> cit. 31. 1. 2017

 Rozhodnutí ÚOHS ve věci STRABAG a.s., EUROVIA CS, a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. a další sp. zn. 37

S834/201 [2015] (nabytí právní moci rozkladového rozhodnutí, které snížilo pokutu na 1.659 .993. 000,-Kč dne 
11. 2. 2016)

  ÚOHS.  Výroční  zpráva  ÚOHS  2015  (Úřad  pro  ochranu  hospodářské  soutěže,  21.  3.  2016)  <https://38

www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/vyrocni-zpravy.html> cit. 31. 1. 2017
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s  ostatními  v  konkurenci  (tzv. bid  supression)  –  jinou  verzí  tzv.  bid  supression  je 

situace,  kdy žádný  z členů  kartelu  nepodá  nabídku  a  zadávací řízení  o  veřejné 

zakázce musí být zrušeno a znovu vypsáno s často příznivějšímu podmínkami pro 

usnadnění  nalezení  dodavatele.  Cílem  je  opět  navýšit  hodnotu  zakázky  nebo 39

získat  příznivější  zadávací  podmínky,  než  jakých  by  bylo  dodavatelem  dosaženo 

v případě nenarušení konkurence s ostatními dodavateli. Další formou bid riggingu 

je rozdělení veřejných zakázek tak, že je zaručeno, že pokaždé jeden z členů kartelu 

vyhraje  některou  veřejnou  zakázku  (tzv. bid  rotation)  nebo  přímé  rozdělení  trhu, 

kdy  soutěžitelé  podávají  nabídky  jen  na  svém  předem  vytyčeném  území  -

geografické oblasti. Posledním typem je úmyslné podávaní nabídek ve formě, která 

je  předem  odsouzená  k  nezdaru  (tzv.  courtesy  bidding)  a  tím  pomáhání  předem 

společně vybranému dodavateli, aby v soutěži o veřejnou zakázku uspěl.  

Bid  rigging  má  mnoho  typů,  které  se  mohou  i  vzájemně  doplňovat či 

kombinovat  (členové  kartelu  si  rozdělí  trh,  vzájemně  se  podporují  podáváním 

nabídek, které jsou odsouzeny k nezdaru a ještě si dopředu určí, kdo z nich uspěje a 

ve veřejných zakázkách se střídají). S postupem času jsou však Úřadem odhalovány 

i stále sofistikovanější způsoby zakázané spolupráce při připravování nabídek. 

Dalším  typem  zakázaných  dohod  jsou rozhodnutí  sdružení  soutěžitelů, 

která  definujeme  jako  společné  rozhodnutí  vydané  sdružením  sdružujícím 

soutěžitele,  ktěří  jsou  jinak  konkurenty  na  určitém  trhu  výrobků či  služeb,  kteří 

vydávají  rozhodnutí,  která  jsou  způsobilá  narušit  hospodářskou  soutěž,  přičemž 

zákon  předpokládá  pouze  konkludentní  projev  vůle či  konkludentní  jednání,  aby 

byla naplněna skutková podstata. Příkladem takového jednání je zveřejnění postupu 

k vypočtení ceny za služby poskytované členy sdružení. 

Při jednání ve vzájemné shodě postupují soutěžitelé tak, že koordinují svá 

jednání,  kdy  sice  nedochází  k  výslovné  dohodě  mezi  soutěžiteli,  avšak  prakticky 

soutěžitelé  odstraní  možné  pochybnosti  o  budoucím  chování  svých  konkurentů. 

 Tyto dohody tedy porušují  obecný princip, že každý soutěžitel musí svůj postup na 

 Zrušování  zadávacího řízení  v  důsledku  jednné  nabídky  bylo  zrušeno  v  roce  2015  přijetím  novely  zákona  o 39

veřejných zakázkách č. 40/2015 Sb., tento zákon byl nahrazen novým zákonem o zadávání veřejných zakázek, 
který převzal tento postup.
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trhu  stanovovat  samostatně  a  nezávisle  a  vytvářet  tak  vzájemné  konkurenční 

prostředí. 

K  otázce  narušení  hospodářské  soutěže  jednáním  ve  vzájemné  shodě,  kdy 

došlo  k  narušení  soutěže  na  trhu  se  stavebním  spořením,  se  vyjádřil  Nejvyšší 

správní soud ve věci zakázané výměny informací stavebních spořitelen v rozsudku 

ze  dne  25.  2.  2009  sp.  zn.  1  Afs  78/  2008,  kde  je  jednání  ve  vzájemné  shodě 40

definováno  jako: „společně  koordinovaný  postup  soutěžitelů,  kterému  předcházejí 

přímé nebo nepřímé vzájemné kontakty mezi těmito soutěžiteli, v důsledku nichž je 

jejich  nezávislé  soutěžní  jednání  nahrazeno  praktickou  kooperací  s  cílem 

preventivního odstranění pochybností o budoucím chování konkurentů“. Ve stejném 

rozsudku  se  Nejvyšší  správní  soud  vyjádřil  i  k  dovozování  narušení  hospodářské 

soutěže u jednání ve vzájemné shodě: „potencialita narušení hospodářské soutěže 

se vztahuje jak k protisoutěžnímu cíli dohod, tak k jejich protisoutěžnímu následku. 

Zakázané  jsou  tedy  takové  dohody,  které  mají  za  cíl  narušení  soutěže  (aniž  by 

takového  cíle  bylo  třeba  byť  jen částečně  dosaženo),  a  dohody,  které  mají  nebo 

mohou  mít  protisoutěžní  následek  (a  to  zásadně  bez  ohledu  na  to,  zda  byl  takový 

následek  stranami  zamýšlen).”  Z  výše  uvedeného  tedy  můžeme  dovodit, že  pro 41

naplnění skutkové podstaty postačuje alespoň hrozba narušení hospodářské soutěže. 

Zákon  používá  v  definici  pro  zakázané  dohody  přívlastku  „zakázané“. 

Výkladem  a  contrario  tedy  můžeme  dovodit, že  ne  všechny  dohody,  které  by 

formálně  splňovaly  protiprávní  vlastnosti  přisuzované  kartelovým  dohodám  jsou 

absolutně  zakázané.  Tyto  výjimky  můžeme  rozdělit  do  dvou  kategorií  na  legální 

výjimky,  které  byly  vysvětleny  výše  v  souvislosti  s  narušením  trhu  a  výjimky 

blokové.  

Blokové  výjimky  jsou  vymezeny  souborem  sekundárního  unijního  práva, 

které  upravuje  jejich  vynětí  ze  zakázaných  dohod.  Výjimky  uděluje  Evropská 

komise na základě zmocnění Rady a fungují na principu vynětí celého bloku jinak 

zakázaných  dohod,  které  se  vyznačují  některými  podobnými  typovými  prvky. 

Můžeme  je  sice  najít  nejčastěji  u  vertikálních  dohod, často  se  však  jedná  i  o 

  rozsudek  NSS  ve  věci  Wüstenrot  -  stavební  spořitelna  a.s.,  Modrá  pyramida  stavební  spořitelna,  a.  s.  a 40

další v. ÚOHS, sp. zn. 1 Afs 78/ 2008 [2009]

 Ibid. 4041
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sektorové výjimky – v pojišťovnictví, v lodní přepravě. Jejich účelem je nahrazení 

předchozí  právní  úpravy,  kdy  si  soutěžitelé  museli  nejprve  zažádat  o  povolení 

individuální  výjimky  v  každém  jednotlivém  případě  a  docházelo  k  přehlcení 

Evropské  komise  těmito žádostmi. Na  povolení  soutěžitelé čekali  i  několik  let  a 

schvalování  velkého  počtu žádosti  neumožňovalo  soustředit  své  finanční  i  lidské 

zdroje k odhalovaní a trestání závažnějších narušení soutěže. 

Obecnou  úpravu  blokových  výjimek  pro  vertikální  dohody  upravuje 

nařízení č. 330/2010 ES. Příkladem blokové výjimky je nařízení Evropské komise 42

č.  461/2010  o  použití čl.  103  SFEU  na  kategorie  vertikálních  dohod  a  jednání  ve 

vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel. V českém právním prostředí došlo 

na  základě  §  4  OHS  k  převzetí  komunitárních  blokových  výjimek,  neboť  předtím 

jen ÚOHS vydával vyhlášky, které přebíraly výjimky udělené Evropskou komisí. I 

tak má však Úřad pravomoc výjimku vyhláškou dle § 26 OHS udělit nebo naopak 

odejmout unijní blokovou výjimku, avšak v praxi tato možnost zatím nebyla nikdy 

využita,  zejména  z  toho  důvodu, že  unijní  právo  tyto  výjimky  upravuje  opravdu 

komplexně a jejich aplikovatelnost je uvedena přímo v zákoně a není tedy důvod, 

aby Úřad tuto svoji pravomoc využil.  

  Nařízení  Evropské  komise  (EU) č.  330/2010  ze  dne  20.  dubna  2010  o  použití čl.  101  odst.  3  Smlouvy  o 42

fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě
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4. Historie sankcionování kartelových dohod
  

4. 1. Historie české právní úpravy

  Pro  pochopení  komplexnosti  sankcionování  kartelových  dohod  je  třeba 

popsat různé přístupy, jaké k soutěžní politice zaujal zákonodárce v minulosti. Již 

Adam Smith ve svém díle Bohatství národů hovoří o nevyhnutelnosti směřování 43

soutěžitelů k zakázané spolupráci a omezení konkurence: „Zřídkakdy se sejdou lidé 

ze  stejného  oboru  podnikání,  aby  se  jejich  rozhovor  nakonec  nestočil  na  nějaké 

punktování proti veřejnosti nebo na vymýšlení způsobů, jak zvýšit cenu.“ Inklinace 

soutěžitelů  k  narušování  hospodářské  soutěže  však  ne  vždy  byla  hodnocena  jako  

společensky škodlivá.  Vnímání  kartelů  se  měnilo  s  ohledem  na  historické 

podmínky. Jak bude patrné z níže uvedeného, právní úprava byla někdy i naprosto 

protichůdná té předchozí, navozující pocit, že zákonodárce jedná na principu pokus 

-  omyl,  spíše  než  na  základě  promyšlené  strategie  podložené  ekonomickou 

analýzou, jak chránit trh. 

  V českých  právních  dějinách  můžeme  najít  první  pokus  o  zákaz 

horizonálních  a  vertikálních  dohod  již  ve  středověkém constitutiones  juris 

metallici  (Královské  právo  horníků)  vydaném českým  králem  Václavem  II.  mezi 

roky 1283 až 1305, který se snažil chránit trh se stříbrnou rudou. Jednalo se však 

jen o ojedinělou regulaci zaměřenou na jediný trh, která však neměla ambici obecné 

regulace na ochranu trhu jako celku. 

  Modernější  pokusy  o  regulaci  nacházíme  od  2.  poloviny  19.  století 

například  v  koaličním  zákoně  z  roku  1870,  který  však  dohody  mezi  soutěžiteli 

zakazuje jen pro případ, že způsobí škodu spotřebitelům, nejednalo se tedy ještě o 

ohrožovací delikt, jaký máme v dnešní právní úpravě, ale o delikt poruchový.  

V  období  1.  světové  války  byla  konkurence  na  trhu  posuzována  jako 

neefektivní  pro  válečný  stav.  Státní řízení  ekonomiky  téměř  vyloučilo  existenci 

svobodné tržní ekonomiky a konkurence vůbec. Ve svém důsledku prospělo hlavně 

v e l kým  p rům y s l n í kům ,  k t eří  p o  v á l c e  o v l á d a l i  i  d í k y  k a r t e lům 

 SMITH, Adam. Bohatství národů. Praha: Liberální institut, 2002. 606 s. ISBN 978-80-86389-15-4.43
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až  70% československého  průmyslu.   Stabilita  poválečného  trhu,  kterou  kartely 44

přinesly  za  války,  byla  však  draze  vykoupená  neustále  se  zvyšujícími  cenami, 

omezeným  množstvím  zboží  na  trhu  a  klesajícím  počtem  soutěžitelů,  kteří  museli 

snášet tlak na cenu ze strany kartelů. V důsledku tohoto chování tedy docházelo k 

poškozování  nejen  soutěžitelů  ale  i  spotřebitelů  do  takové  míry, že  se  uspořádání 

trhu stalo neudržitelným a tehdejší zákonodárci pociťovali tlak na přijetí regulace, 

která by tento stav napravila. 

Diskuze o přijetí tzv. kartelového zákona probíhala již v polovině dvacátých 

let, kdy byl Národnímu shromáždění předložen velice mírný návrh tohoto zákona, 

který  si  nedával  za  cíl  kartely  úplně  vymýtit,  protože  jim  stále  ještě  přiznával 

určitou  užitečnost  spočívající  ve  stabilizaci  trhu.  Místo  toho  se  snažil  alespoň 

zab r án it  zvůli,  s  jak o u  s i  k ar telis té  p očín ali.  N áv r h  p očítal  s e 

zavedením  kartelového  rejstříku,  do  něhož  by  se  museli  účastníci  kartelů  povinně 

nechávat zapisovat. Bez zápisu by pak dohoda byla právně neúčinná. Kontrolu nad 

chováním  kartelů  i  jejich  zveřejňování  pak  měla  zabezpečovat  státem  zřízená 

komise, která by především dbala na vývoj cen na trzích dotčených kartely.  

I  když  tento  návrh  zákona  neprošel  legislativním  procesem,  přispěl 

významnou měrou do odborné diskuze, která pokračovala ještě dalších několik let, 

kdy byly postupně podávány další a další návrhy, které nebyly schváleny a které se 

jeden  od  druhého  výrazně  lišily  –  některé  viděly  kartely  jako  negativní  prvek  a 

snažily se je zcela eliminovat, zatímco jiné se je snažily zahrnout do hospodářské 

politiky.  Jedno  však  měly  návrhy  společné,  a  to že  vyvolávaly čím  dál  větší 

znepokojení průmyslníků a obchodníků v kartelech organizovaných, kteří nechtěli 

nic  měnit  na  zkartelizovaném  uspořádání  trhu,  které  jim  dovolovalo  užívat  si 

zvýšených cen výrobků a služeb v důsledku kartelů. Obchodní a živnostenská rada 

v Praze dokonce jeden návrh ostře odmítá s tím, že  jej označuje za „pokus o státní 

kuratelu nad podnikáním“ a povinnost zveřejňovat kartelové dohody za zásah do 45

soukromého  práva  obchodního  tajemství  a  konečně  zdůrazňuje  také  pravidlo  o 

 Úřad  pro  ochranu  hospodářské  soutěže:  historie,  fakta,  svědectví. Brno:  Úřad  pro  ochranu  hospodářské 44

soutěže, 2008. 43 s. ISBN 978-80-254-2242-7.

 Úřad  pro  ochranu  hospodářské  soutěže:  historie,  fakta,  svědectví. Brno:  Úřad  pro  ochranu  hospodářské 45

soutěže, 2008. 45 s. ISBN 978-80-254-2242-7.
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efektivnosti dohody – tedy to, že dohoda, je vždy efektivnější, pokud je utajena, což 

odporovalo návrhu. V dnešním vnímání kartelů se taková diskuze zdá až absurdní. 

I  přes  veškeré  výhrady  byl  kartelový  zákon  přijat  a  nabyl  účinnosti 46

k 1. září 1933 po pouhých padesáti dnech od schválení Národním shromážděním. 

Kartel je v tomto zákoně definován v  

§  1  Kartelové  úmluvy  podle  tohoto  zákona  jsou  úmluvy 

samostatných  podnikatelů,  jimiž  se  smluvní  strany  zavazují 

obmeziti  nebo  vyloučiti  mezi  sebou  volnost  soutěže  úpravou 

výroby,  odbytu,  obchodních  podmínek,  cen  nebo,  pokud  jde  o 

podniky  dopravní,  úvěrní  nebo  pojišťovací,  též  sazeb,  je-li 

účelem úmluv ovládnouti co možná nejúčinněji trh. 47

 Z  dnešního  pohledu  se  jedná  o naprosto  nepochopitelnou  právní  úpravu, 

která se i ve své době naprosto rozcházela s anglosaským trendem, který se snažil 

kartely  rozbíjet  a  potírat.  Tímto  zákonem  se  kartelové  dohody  stávají  za  splnění 

zákonných  podmínek  legálními  a  dokonce  i  právně  vymahatelnými.  Stát  se  jejich 

regulací jen snaží zamezit nejhorším možným účinkům, kdy si vymiňuje možnost 

určit  nejvyšší  přípustnou  cenu  pro  zboží  denní  potřeby.  Zavádí  také  kartelový 

rejstřík, do kterého se kartely povinně zapisují a kam se zakládají písemné dohody 

o kartelech.  Tento administrativně náročný systém přetrval až do roku 1948 i přes 

to, jakkoliv jeho efektivita může být z dnešního pohledu pochybná. 

Od  září  1933  do  konce  roku  –  tedy  v  období  jen čtyř  měsíců  od  účinnosti 

zákona  došlo  k  593  zápisům   dohod  (pro  srovnání  v  oblasti  zakázaných  dohod 48

bylo v roce 2008 bylo zahájeno nejvyšší množství správních řízení a to 16, tedy 49

ani  celé  1%  v  porovnání  s  “přiznanými”  dohodami  za  2.  republiky).  Celkem  pak 

 zákon č. 141/1933 Sb., o kartelech a soukromých monopolech - zrušen46

 Ibid. 4647

 Úřad  pro  ochranu  hospodářské  soutěže:  historie,  fakta,  svědectví. Brno:  Úřad  pro  ochranu  hospodářské 48

soutěže, 2008. 49 s. ISBN 978-80-254-2242-7.

 ÚOHS, Statistiky z oblasti hospodářské soutěže (ÚOHS, 2017) <https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/49

statistiky/statistiky-z-oblasti-hospodarske-souteze.html> cit. 1. 2. 2017
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bylo  do  rejstříku  až  do  roku  1948  zapsáno  celkem  1304  dohod.  Takto  vysoká 50

hodnota  je  alarmující  zejména,  pokud  si  představíme, že  ještě  před  sto  lety  byly 

kartely  v  našem  právním  prostředí  brány  jako  stabilizující  prvky  hospodářské 

politiky, zatímco dnes jsou kartely tvrdě sankcionovány a při větším rozsahu škod 

také trestně stíhány.  

Právě  na  tomto  zákoně  můžeme  pozorovat  jednu  z  hlavních  vlastností 

soutěžního  práva,  kterou  je  jeho  dobová  podmíněnost  tedy  to, že  soutěžní  právo 

vždy  slouží  k  účelu,  který  mu  vymezuje  zákonodárce  sledující  dosažení  určitých 

cílů v ekonomice státu. 

Po  vyhlášení  Protektorátu Čech  a  Morava  začal  na  našem  území  platit 

německý  zákon  o  povinných  kartelech,  který  umožňoval  podle  potřeby  možnost 

nařídit  sdružování  podniků  a  vytváření  kartelů.  Kartely  tedy  i  nadále  byly  při 

splnění zákonných podmínek legální avšak pod vyšším dohledem ze strany státu a 

stát je dokonce ve většině případů inicioval. 

V  reformních  letech  kolem  roku  1968  pak  byl  novelizován  hospodářský 

zákoník ke zdokonalení systému plánovaného řízení státního hospodářství tak, aby 

jednotlivé  organizace  nemohly  zneužívat  svého  postavení  –  došlo  tak  k částečné 

kvazi úpravě monopolního postavení mezi různými státním organizacemi. Zatímco 

v  tehdejším Československu  byla  jedinným  pravidlem  pro  ochranu  hospodářské 

soutěže  úprava  vztahů  mezi  zestátněnými  závody  v  zemích  s  rozvinutou  tradicí 

ochrany svobodného soutěžení bylo na kartely ve stejné době nazíráno jako na něco 

nepřirozeného  a  obecně škodlivého.  Americký  ekonom  Stigler  (1964)  kartely 

označoval  za  “průmyslový  incest”.  Toto  poněkud  dramatické  označení  však 51

odráží to, jak jsou kartely vnímány dodnes. 

Po  roce  1989  měl  být  obnoven  svobodný  trh  a  stát  tak  musel 

“odmonopolizovat” československé  hospodářství,  jehož  převážná  většina  byla 

zestátněna. Aby trh mohl řádně fungovat, byl již v roce 1991 přijat zákon o ochraně 

hospodářské soutěže, který měly aplikovat dva nově vzniklé federální úřady v Brně 

a  v  Bratislavě.  Mezi  lety  1992  až  1996  bylo  zřízeno  dokonce  i  Ministerstvo  pro 

 Úřad  pro  ochranu  hospodářské  soutěže:  historie,  fakta,  svědectví. Brno:  Úřad  pro  ochranu  hospodářské 50

soutěže, 2008. 49 s. ISBN 978-80-254-2242-7.

 prof. George Josepf Stigler, držitel Nobelovy ceny za ekonomii (1982), přední představitel Chicagské školy51

+ z +  23 103



hospodářskou  soutěž,  jehož  účelem  byla  hlavně  privatizace  státem  vlastněných 

podniků.  Naproti  dnešnímu  pojetí,  kdy  je  nezávislost  soutěžního  úřadu  klíčovou 

charakteristikou  pro  efektivní  vymáhání  soutěžního  práva,  dobová  společenská 

situace  90.  let  vyžadovala,  aby  byla  instituce  chránící  hospodářskou  soutěž 

napojena na vládu. Jedině tak mohla být zabezpečena hospodářská soutěž, neboť v 

době  současné  změny  mnoha  právních  předpisů  byla řádná  hospodářská  soutěž 

podmíněna  vytvořením  vhodných  podmínek  v  mnoha  dalších  právních  odvětvích. 

Ministerstvo  bylo  v  roce  1996  nahrazeno  dnešním  Úřadem  pro  ochranu 

hospodářské soutěže. 

O  důležitosti  přijetí  právního  předpisu  upravujícího  hospodářskou  soutěž 

v zemi, kde nebyla konkurence přes půl století fakticky přítomna, svědčí i fakt, že 

byl tento předpis přijat dokonce dříve, než některé klíčové předpisy jako například 

obchodní  zákoník.  Zabezpečení  hospodářské  soutěže  bylo  bráno  jako  naprosto 

zásadní  krok  pro  porevoluční  transformaci  společnosti  tím, že  bude  nejprve 

důsledně  reformována  struktura  trhu  deformovaná  přílišnou  státní  regulací  trhu. 

Nový  zákon  však  nepostihoval  všechny  druhy  kartelů  a  stále  udržoval  systém 

zápisů do kartelového rejstříku u méně závažných dohod s protisoutěžními účinky. 

Na  poznatky  z  aplikace  zákona  z  roku  1991   navázal  nový  zákon  o  ochraně 52

hospodářské  soutěže  z  roku  2001,  který  zdvojnásobil  výši  pokut  ukládaných  za 53

porušení zákona a česká úprava se dostávala kvůli potřebě vytvořit jednotný trh do 

většího  souladu  s  úpravou  komunitární,  aby  se  připravila  pro  vstup  do  Evropské 

unie. 

Právní  úprava  tedy  prošla  obdobími  od  povinné  registrace  přes  extrémní 

povinnou kartelizaci, absurdní regulaci v období komunismu než se dostala do své 

dnešní  moderní  podoby.  Avšak  jak  bude  patrné  z  příštích  kapitol,  ani  dnes  není 

náhled na to, jak postupovat jednotný.  

Příkladem opakovaných zvrácení přístupu k určitému problému a podstatná 

změna  ve  vyhodnocení  dopadu  legislativy  může  být  novela  dnes  již  zrušeného 

zákona  o  veřejných  zakázkách č.  40/2015  Sb.  Vládní  návrh  novely  zákona  o 

 zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže52

 zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže53
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veřených  zakázkách  prosadil  zrušení  povinnosti  zadavatele  zrušit  zadávací řízení 

v  případě,  kdy  obdrží  pouze  jednu  nabídku  nebo  pokud  mu  po  vyřazení  nabídek, 

které  nesplňují  zadávací  kritéria,  zbyde  pouze  jedna  nabídka.  Při  dřívější  právní 

úpravě  zavedené  teprve  v  roce  2012  neměl  zadavatel  na  výběr  a  musel  zadávací 

řízení  zrušit  dle  §  84  odst.  1  písm.  e)  ZVZ:    “Zadavatel zruší  bez  zbytečného 

odkladu  zadávací řízení,  pokud  obdržel  pouze  jednu  nabídku  nebo  po  posouzení 

nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka.” 

Novela  zákona  jen  o  rok  později  v  roce  2013  toto  pravidlo  modifikovala, 

aby jen o dva roky později bylo iniciováno úplné zrušení tohoto ustanovení, které 

ačkoliv směřovalo k dosažení většího počtu soutěžitelů ve skutečnosti nepřispívalo 

k  větší  konkurenci  mezi  dodavateli,  ale  naopak  působilo  problémy  zadavatelům, 

kteří museli po zrušení zadávacího řízení vypsat řízení nové, čímž se prodlužovala 

doba  zadávacího řízení  a  jeho  administrativní  zátěž.  Zároveň  tato  právní  úprava 54

zvyšovala  hrozbu  výskytu  kartelových  dohod,  kdy  se  k  uskutečnění  zakázky 

dodavatelé dohodly, že některý z nich podá do zadávacího řízení fiktivní nabídku, 

aby toto řízení mohlo být vůbec uskutečněno a napříště, když se jim tato spolupráce 

osvědčila,  už  se  mohly  domlouvat  nejen  na  tom, že  někdo  podá  fiktivní  nabídku, 

ale  potenciálně  by  se  o  při  této  koluzi  mohlo  projednávat  o  dalších  aspektech  -  o 

cenách, střídání se v přidělování zakázek a podobných protisoutěžních praktikách. 

Na úkor možnosti tlaku na nižší cenu díky většímu množství podaných nabídek je 

zde  dána  přednost  prevenci  bid  riggingu  jako  horší  alternativě,  která  by  měla 

potenciálně závažnější dopad na hospodářskou soutěž. 

Tabulka č. 1: Vyznačení změn právní úpravy

číslo zákona následek

nový  zákon  o  zadávání  veřejných 
zakázek č. 134/2016 Sb. 

možnost jediné nabídky

novela zákona č. 40/2015 Sb. možnost jediné nabídky

zák. opatření Senátu č. 341/2013 Sb.
částečná modifikace pro nákup vysoce 
specializovaných výrobků s omezenou 
možností výběru zadavatele

novela zákona č. 55/2012 Sb.
poprvé zavedeno zrušení zadávacího 
řízení v důsledku jedinné nabídky

 Sněmovní tisk 300/0, část č. 1/4 novela zákona o veřejných zakázkách: Důvodová zpráva k novele zákona o 54

veřejných  zakázkách,  dostupná  na  internetových  stránkách  Poslanecké  sněmovny    (Poslanecká  sněmovna 
Parlamentu, 3. 9. 2014) <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=300&CT1=0> cit. 31. 1. 2017
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4. 2. Historie evropské právní úpravy soutěžního práva

Soutěžní  právo  bylo  od  počátku  fungování  Evropské  unie  klíčovým 

nástrojem  pro  vytváření  jednotného  trhu,  proto  není  s  podivem, že  již  zakládací 

Smlouva o evropském společenství uhlí  a oceli z 19. 3. 1951 obsahuje ustanovení 55

na  ochranu  hospodářské  soutěže,  a  to  v článcích  65  a  66  jako  „systému 

zajišťujícího, aby v rámci společného trhu nebyla narušována hospodářská soutěž“. 

Soutěžní politika na úrovní Evropského společenství uhlí a oceli od svého počátku 

až  do  dnešní  unijní  úpravy  sleduje  zejména  dosažení  cíle  jednotného  společného 

trhu. Právní úprava obsažená v článcích 101 a 102 Smlouvy o fungování vychází 56

a částěčně kopíruje americkou úpravu antitrustu obsaženou v Shermanově zákoně z 

roku  1890.  Silná  inspirace  americkým  přístupem  je  zdůvodňována  zejména 

mnohem  delší  tradicí  soutěžního  práva  ve  Spojených  státech  ve  srovnání  s 

evropskými  státy,  které  začaly  přijímat  národní  soutěžní  zákony  až  ve  druhé 

polovině 20. století. 

Soutěžní právo již od počátko patřilo do výlučné pravomoci Evropské unie, 

pokud  se  jednalo  o  ustanovení  k  vytvoření  jednotného  trhu  -  mělo  tedy  spíše 

zabraňovat přeshraničním protisoutěžním jednáním soutěžitelů, soustředilo se však 

i na preferenční zacházení členských států vůči národním podnikům.  

Pravomoc  prošetřovat  možné  protisoutěžní  praktiky  získala  Evropská 

komise  v  roce  1962.  Pro  aplikaci  soutěžní  politiky  Evropské  unie  je  klíčové 57

Generální ředitelství  pro  hospodářskou  soutěž,  které  v  průběhu  své  existence 

dosáhlo  velmi  silného  postavení  v  rámci  Komise  a  bývá  označováno  za  generální 

ředitelství  se  statusem  rockové  hvězdy  kvůli  kauzám  s širokým  společenským 58

dopadem  pro  spotřebitele  i  výraznými  důsledky  v  případě  porušení  soutěžního 

práva  pro  soutěžitele  (Tabulka č.  7).  Kauzám  projednávaným  Komisí  se  dostává 

velké mediální pozornosti, jelikož v poslední době velké kauzy zahrnují zpravidla i 

 Smlouva o Evropském společenství uhlí a oceli (ESUO) podapsána dne 25. 3. 1957, jež vstoupila v platnost 55

dne 1. 1. 1958

 Po Lisabonské smlouvě (2009), která konsolidovala zakládací smlouvy, se změnilo číslování článků smlouvy.56

 nařízení Rady 17/1962 ze dne 6. února 1962, první nařízení, kterým se provádějí články 81 a 82 Smlouvy57

  CHALMERS,  Damien,  DAVIES,  Gareth  a  Giorgio  MONTI. European  Union  Law.  3.  vydání.  Glasgow: 58

Cambridge University Press, 2014. 957 s. ISBN 978-1-107-66-434-0.
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nadnárodní  společnosti,  jejichž  protisoutěžní  chování  má  dopad  na  trh  celé  Unie 

jako  Google,  Apple,  Intel,  Microsoft  a  další.  Dalším  důvodem  je  postupné 

zařazování dalších a dalších oblastí, na které se soutěžní právo vztahuje. 

Tabulka č. 7: Výše peněžitých pokut uložených  
Evropskou komisí v letech 2011 – 2017  59

Česká  republika  vstoupila  do  Evroské  unie  k  1.  4.  2004.  Vstupem  do 60

Evropské  unie  jsme  jako  nový členský  stát  na  základě  principu  acquis 

communitaire  přistoupili  ke  všem  třem  Smlouvám  o  založení  Evropských 

společenství, ve znění k datu přístupu a byly tak akceptovány všechny komunitární 

právní  akty,  které  do  tohoto  data  přijaly  orgány  ES.  Převzetím "acquis 

communautaire" jsme se po přístupu dostali do stejné právní situace jako dosavadní 

členské státy s možností Evropské komise rozhodovat o případech, kdy v důsledku 

zakázané dohody mohl být podstatně ovlivněn obchod mězi členskými státy.  

 rok částka v EUR

2011 614.053.000,-

2012 1.875.694.000,-

2013 1.882.975.000,-

2014 1.689.497.000,-

2015 14.960.000,-

2016 3.726.976.000,-

2017 999.649.000,-

celkem  9.321.507.000,-

  Evropská  komise.  Generální ředitelství  pro  hospodářskou  soutěž  Evropské  komise  (Evropská  komise,  2017) 59

<http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf> cit. 23. 3. 2017

 Smlouva o přístoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské 60

republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k 
Evropské Unii podepsaná dne 23. 9. 2003, jež vešla v platnost dne 1. 4. 2004, L 236 
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Pojem ovlivnění obchodu mezi členskými státy 

Definice rozsahu pojmu je důležitá z hlediska posouzení, v jakých případech 

bude aplikováno evropské právo. Pro splnění požadavku je dle Oznámení Komise 61

třeba  posuzovat  kumulativně  tři  kritéria  dohody,  jež  musí  být  splněna,  a  to 

(i) obchod mezi členskými státy, (ii) možnost ovlivnění a (iii) koncept ocenitelnosti. 

Kritérium  obchodu  mezi členskými  státy  je  vykládáno široce,  tak  aby  zahrnovalo 

nejen  samotný  obchod,  ale  jakoukoliv  přeshraniční  ekonomickou  aktivitu,  která  

přesahuje  hranice členského  státu  a  zasahuje  do  ekonomické činnosti  na  území 

dalšího členského státu, zahrnuje tedy všechny základní čtyři svobody trhu - volný 

pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu. Široké vymezení činností se tak snaží pokrýt 

všechny  potenciální činnosti  se  způsobilostí  narušit  soutěž.  Druhým  kritériem  je 

samotná možnost ovlinění, tato možnost může být jak přímá či nepřímá, aktuální či 

jen potenciální, avšak musí být předvídatelná adresátem normy na základě právních 

předpisů.  První  dvě  kritéria  jsou  doplněna  třetím  kvalitativním  kritériem,  které 

omezuje  pravomoc  evropského  práva  na  případy  od  určité  závažnosti,  kterou 

spojuje  s  obratem  soutěžitele  za  předchozí  rok.  Fungování  vnitřního  trhu  bylo 

důvodem, proč soutěžní právo vůbec zařadit do zřizovacím smluv a po dlouhá léta 62

byl  tento  důvod  jediným  důvodem  vymáhání.  To  se  však  později  začalo  měnit 

zejména  díky  tomu, že  se  díky  novele  evropského  soutěžního  práva,  začala 

Evropská komise zabývat i dalšími cíly, které vyplývají z primárního práva, které 63

mají v gesci jiná generální ředitelství. 

Nařízení 1/2003 

Klíčová  reforma  evropského  soutěžního  práva  nastala  přijetím 

nařízení č.  1/2003,  které  nahradilo  předchozí  původní  nařízení  z  roku  1962,  a 64

jehož  hlavním  účelem  bylo  zajistit  účinné  a  jednotné  aplikování  evropského 

 Guidelines on the effect on trade concept contained in Articles 81 and 82 of the Treaty ze one 27. 4. 200461

  CHALMERS,  Damien,  DAVIES,  Gareth  a  Giorgio  MONTI. European  Union  Law.  3.  vydání.  Glasgow: 62

Cambridge University Press, 2014. 957 s. ISBN 978-1-107-66-434-0.

  CHALMERS,  Damien,  DAVIES,  Gareth  a  Giorgio  MONTI. European  Union  Law.  3.  vydání.  Glasgow: 63

Cambridge University Press, 2014. 953 s. ISBN 978-1-107-66-434-0.

  nařízení č.  1/2003  SE  ze  dne  16.  12.  2002,  o  provádění  pravidel  hospodářské  soutěže  stanovených  ve 64

článcích 81 a 82 Smlouvy
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soutěžního  práva  na  vnitřním  trhu.  Tato  změna  byla  zásadní,  neboť  umožnila 65

Komisi soustředit se na vybrané závažnější případy díky tomu, že již nebylo třeba 

vydávat rozhodnutí, že se nejedná o zakázanou dohodu. Nově bylo na soutěžitelích, 

aby  sami  posoudili  vlastnosti  dohody  a  to  zda  spadají  do článku  101(3)  SFEU, 

nemuseli tak čekat na individuální rozhodnutí Komise. 

Článek  3  nařízení  se  věnuje  spolupráci  národních  soutěžních  autorit  a 

Evropské  komise  -  dotahuje  tedy  dekoncentraci  aplikace  evropského  soutěžního 

práva  zahájenou  ještě  před  přijetím  nařízení.  Národní  soutěžní  úřady  tak  mohou 

aplikovat evropské soutěžní právo s výjimkou, kdy soutěžní právo členského státu 

předvídá  přísnější  právní  úpravu.    Národní  úřady  informují  Komisi  ještě  předtím 

než přijmou rozhodnutí a to ne déle než třicet dní. Komise tak funguje částečně 66

jako  pojistka  proti  národním  úřadům,  které  by  mohly  protěžovat  národní  podniky 

na  úkor  podniků  z  jiných členských  států,  neboť  díky  této  podmínce  má  Komise 

možnost sledovat aplikaci evropského práva ve všech členských státech a sledovat, 

jestli je vykládáno a aplikováno jednotně.  

Spolupráce  při  aplikaci článku  101  SFEU  probíhá  v  rámci  platformy 

Evropské  soutěžní  sítě  (ECN  -  European  Competition  Network).  Cílem  sítě  je 

efektivní vymáhání soutěžního práva díky vzájemnému informování se o případech 

a  rozhodnutích.  Národní  soutěžní  úřady  zpravidla  publikují  rozhodnutí  a  ostatní 

soutěžní  autority  mají  možnost  je  připomínkovat či  se  vyjadřovat  v  rámci  vlastní 

zkušenosti  v  obdobných  případech.  Popřípadě  si  mohou  i  vzájemně  pomáhat  při 

vyšetřování,  pokud  je  možnost, že  se  jedná  o  přeshraniční  jednání, či  o  jednání 

spáchané  v  jednom členském  státě,  avšak  s  účinkem  ve  státě  druhém,  nebo  se  v 

jiném  státě  prostě  jen  nachází  důkazní  prostředky,  které  chce  Úřad  pro  své řízení 

získat. 

Členské státy spolupracují i na teoretické úrovni, kdy se snaží řešit aktuální 

problémy v oblasti hospodářské soutěže a sdílet zkušenosti nejvhodnějších postupů 

při šetření  soutěžních  případů.  Za  tímto  účelem  jsou  zakládány  pracovní  a 

 čl.  18 nařízení č.  1/2003  SE  ze  dne  16.  12.  2002,  o  provádění  pravidel  hospodářské  soutěže  stanovených  ve 65

článcích 81 a 82 Smlouvy

 č. 11(4) nařízení č. 1/2003 SE ze dne 16. 12. 2002, o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených ve 66

článcích 81 a 82 Smlouvy
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sektorové skupiny, neboť specifická odvětví trhu vyžadují specializovaný přístup. I 

přes  neformální  charakteristiku  této  sítě  se  jedná  o  efektivní  nástroj,  který 

usnadňuje  spolupráci  mezi  národními  soutěžními  úřady  bez  toho,  aby  je 

bezdůvodně  nadměrně  administrativně  zatěžoval.  V  současné  době  je  vedena 

diskuze  o  nové  směrnici,  která  by  měla  posílit  postavení  národních  soutěžních 67

úřadů  při  aplikaci  evropského  soutěžního  práva  a  modifikovat  současnou  podobu 

Evropské soutěžní sítě. 

4. 3. Problém nových trhů - digitální ekonomika

V  posledních  letech  dochází  k  pokusům  o  postupnou částečnou  právní 

úpravu nových typů trhů - rychle se měnících trhů, na které se má aplikovat obecné 

soutěžní  právo,  avšak  jejich  povaha  vylučuje  jeho  efektivní  aplikaci.  Studie 

vypracovaná  Ekonomickou  komisí  Evropského  parlamentu  identifikovala  hlavní 68

problémy pro regulaci problematického odvětví spojeného s digitální ekonomikou - 

ekonomikou,  se  kterou  zpravidla  není  spojen  fyzický  produkt  a  která  využívá 

informačních a komunikačních technologií. Při aplikaci však narážíme na problém 

nemožnosti užití všeobecných teorií, neboť je na tyto trhy nelze aplikovat z důvodu 

rychle  se  měnících  “hranic”  relevantních  trhů či  trhů  bez  produktu,  který  by šel 

vymezit.  Problém  hranic  trhu  je  způsoben  rychle  se  měnícím  očekáváním 

spotřebitelů,  kdy  některé  produkty  nejsou  určeny  pro  trvalou  nabídku  na  trhu,  ale 

soutěžitel  počítá  s  jejich  nahrazením  novým  produktem,  jehož  relevantní  trh  bude 

vymezen  rozdílně  -  nový  produkt  bude  uspokojovat  rozdílné  potřeby  a  v  očích 

spotřebitele bude nahraditelným a zaměnitelným jiným okruhem výrobků či služeb. 

Vzhledem k době trvání správních řízení je pak náročné určit relevantní trh, který 

byl  v  určité  době  ohrožen či  poškozen  a  co  je  důležitější,  je  téměř  nemožné 

dosáhnout účelu řízení, jelikož prodleva mezi protisoutěžním jednáním a uložením 

sankce  je  taková, že  její  dopad  nemůže  odčinit  omezení  hospodářské  soutěže  a 

 Evropská komise. Návrh směrnice, která vnitrostátním orgánům pro hospodářskou soutěž umožní ještě účinněji 67

vymáhat  dodržování  pravidel  v  zájmu  pracovních  příležitostí  a  růstu  (Evropská  komise,  23.  3.  2017)  <http://
ec.europa.eu/competition/antitrust/proposed_directive_en.pdf> cit. 23. 3. 2017

  Ekonomický  výbor  Evropského  Parlamentu.  Challenges  for  Competition  Policy  in  a  Digitilised  Economy 68

(Evropský  Parlament,  2015)  <http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542235/
IPOL_STU(2015)542235_EN.pdf> cit. 31. 1. 2017
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nemůže efektivně působit jako prevence jak generální nebo individuální. V době 69

uložení sankce je trh natolik změněn, že sankce nemusí mít takový účinek, jaký je 

od ní očekáván a vyžadován.  

Na  úrovni  Evropské  unie  v  důsledku  toho  vznikla  iniciativa  Digitálního 

vnitřního  trhu  jako  součásti  Digitalní Agendy  pro  Evropu  2020,  jejiž  součástí  je 70

vytvořit  vnitřní  digitální  trh  reformou  mnoha  klíčových  odvětví  od  reformy 

autorských  práv,  regulace  internetových  platforem  s  problematickými 

dvoustrannými  trhy  a  internetové  inzerce.  Většina  z  celkových  16  předpisů  je 

tvořena  směrnicemi,  tudíž  je  na členských  státech,  aby  upravily  s  ohledem  na  cíl 

směrnice právní úpravu dle potřeby státu. 

Prvními členskými  zeměmi  Evropské  unie,  které  se  snaží  překlenout 

problémy spojené s digitální ekonomikou, národní právní úpravou jsou Německo a 

Francie.  Německo  publikovalo  studii ,  jež  navazuje  na  studii  Ekonomického 71 72

výboru,  ve  které  se  nejen  snaží  identifikovat  hlavní  problémy,  se  kterými  se  bude 

muset  v  budoucnu  vypořádat,  ale  nastiňuje  i  jejich  možné řešení.  Mezi  hlavní 

problémy řadí  stejně  jako  Výbor  vymezení  relevantního  trhu  (1)  u  trhů,  které 

nemají  produkty  (platformy,  obchod  s  reklamou),  (2)  u  trhů,  které  se  vyvíjí  tak 

rychle, že  nelze  v  jedinném  okamžiku  identifikovat  jeho  hranice  a  dále  (3)  u 

soutěžitelů,  kteří  operují  na  internetu  a  relevantní  trh  nelze  vymezit  vymezením 

relevantního  produktu,  ale  spíše  vymezením  obchodního  modelu.  Mnoho 

soutěžitelů totiž zároveň působí na vícero trzích, které navzájem spojují zákazníky 

(Booking, AirBnB) a zárověň získávají tržby z reklamy na webové stránce nebo v 

aplikaci, která tento produkt nabízí. V těchto případech obchodní model napovídá 

mnoho o tom, jak soutěžitel na trhu funguje a jaká je jeho obchodní strategie pro 

  Ekonomický  výbor  Evropského  Parlamentu,  Challenges  for  Competition  Policy  in  a  Digitilised  Economy 69

(Evropský  Parlament,  2015)  <http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542235/
IPOL_STU(2015)542235_EN.pdf> cit. 31. 1. 2017

 Evropská komise. Digital Single Market (Evropská komise, 2016) <https://ec.europa.eu/commission/priorities/70

digital-single-market_en> cit. 31. 1. 2017

 OSBORNE, Clark. German competition authority publishes working paper on market power of platforms and 71

digital  networks  (Osborne  Clark,  5.  7.  2016)  <http://www.osborneclarke.com/insights/german-competition-
authority-publishes-working-paper-on-market-power-of-platforms-and-digital-networks/> cit. 31. 1. 2017

  Bundeskartellamt.  Arbeitspapier,  Markmacht  von  Plattformen  und  Netzwerken  (Bundeskartellamt,, červen 72

2016)  <http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Berichte/Think-Tank-Bericht.pdf?
__blob=publicationFile&v=2> cit. 31. 1. 2017
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hospodářskou soutěž a dosahování zisku. Může tedy být tím ukazatelem, který určí, 

jak  k  danému  problému  na  trhu  přistupovat  efektivně.  Lassere,  bývalý  prezident 

francouzské soutěžní autority, však v souvislosti se zaváděním nových pravidel pro 

posuzování narušení hospodářské soutěže pomocí obchodních modelů, upozorňuje 

na další problém speciální právní úpravy a to určení, koho mají chránit, zda ostatní 

soutěžitele  nebo  potenciální  nové  soutěžitele  vstupující  na  trh.  Zaváděním 

inovativních přístupů k hodnocení relevantního trhu se totiž soutěžní autority snaží 

zamezit  přílišné  ochraně  již  existujících  soutěžitelů  na  úkor  ochrany  soutěžitelů 

potenciálních,  kteří  nabídnou  nové  produkty  pro  spotřebitele.    Chráněna  je  tedy 73

propustnost  trhu  -  to, že  noví  soutěžtelé  mohou  začít  na  trhu  soutěžit  bez  větších 

vstupních  bariér  trhu.  Dochází  tak  opět  k  jisté  nekonzistentnosti  v  určení,  koho 

vlastně  soutěžní  právo  chrání  a  k  jakým  cílům  má  být  soutěžní  právo  aplikováno 

bez toho, aby tyto cíle byly upraveny v právním předpise. 

V  roce  2017  chce  Bundeskartellamt  (německý  soutěžní  úřad)  představit 

konkrétní právní předpisy, které by situaci řešily. Jednou z navrhovaných koncepcí 

je i vytvoření zcela nové instituce (s možností vyháhat porušení soutěžního práva) 

specializované přímo na digitální trh. Jako v mnoha dalších případech soutěžního 74

práva bude Německo pravděpodobně první vlaštovkou, kterou ostatní státy budou v 

regulaci následovat. 

    LASSERRE,  Bruno.  New  business  models  and  competition  enforcement:  must  we  ride  the  tide  of  change? 73

(Competition  Policy  International,  2015)  <https://www.competitionpolicyinternational.com/wp-content/uploads/
2016/03/New-business-models.pdf> cit. 1. 2. 2017

  HIRST,  Nicolas.  Germany  advocates  creation  of  internet  regulator  (POLITICO,  3.  4.  2015)  <http://74

www.politico.eu/article/germany-advocates-creation-of-internet-regulator/>cit. 31. 1. 2017
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5. Účel sankcionování kartelových dohod

Z hlediska aplikace práva na konkrétní posuzovaný soutěžní případ je velice 

důležité dopředu vymezit účel,   jaký právní norma sleduje a jaké hodnoty uznává. 

V  souladu  s  takovým  cílem  je  pak  právní  norma  vykládána  a  aplikována. Takový 

výklad  „e  ratione  legis“,  tedy  ze  smyslu  zákona,  nazýváme  teleologický.  U 

soutěžního  práva  více  než  u  jiných  právních  odvětví  tento  cíl  vymezují  převážně 

ekonomové  a  význam  ekonomických  analýz  pro  praktickou  aplikaci  i  vytváření 

samotné  regulace  je  nedocenitelný.  Tento  cíl  se  v  průběhu  vývoje  několikrát 

změnil, v důsledku toho, jaké byly aktuální potřeby společnosti. Jak bylo nastíněno 

v předchozí kapitole, a dotváří se dodnes, stejně tak se vytváří i názory na to, jak by 

měly být soutěžní pravidla vymáhány. Některé doktríny jako např. neoliberalismus 

dokonce považují soutěžní politiku a aplikaci soutěžního práva paradoxně za jednu 

z  největších  překážek  svobodného  trhu,  neboť  pokud  se  podíváme  na  počet 75

pravomocně skončených soutěžních případů, které skončily potrestáním pachatele, 

soutěžní právo dle některých spíše obtěžuje „řádné“ podnikatele. Jedná se o natolik 

odůvodněné  obavy špatné  aplikace, že  již  dokonce  existují  i  studie  na  téma 

falešných negativních (jednání se jeví jako v souladu se soutěžním právem, ačkoliv 

je protisoutěžní - nedojde k potrestání ani napravení porušení hospodářské soutěže) 

a falešných pozitivních chyb (jednání, které není v rozporu s objektivním právem, 

je trestáno, čímž může dojít k ještě horšímu narušení relevantního trhu) a jaký mají 

tyto chyby dopad na soutěžní trh. V případě falešných pozitivních chyb z tohoto 76

důvodu  hovoříme  o  přílišné  regulaci  (over-regulation)  a  přílišnému  vymáhání 

soutěžního práva (over-enforcement), které ve svém důsledku vede k tomu, že klesá 

důvěra v soutěžní úřad, který plýtvá svými lidskými i finančními zdroji na případy, 

v nichž figurují “nevinní” soutěžitelé. 

Teleologický výklad je v soutěžním právu obzvlášť důležitý, neboť soutěžní 

právo  obsahuje  velké  množství  neurčitých  právních  pojmů  a  neexistuje  jedna 

správná  definice  hospodářské  soutěže,  svobodné  soutěže  nebo  spotřebitelského 

  BEJČEK,  Josef.  Cílové  konflikty  v  soutěžním  právu. Právník.  Praha:  Ústav  státu  a  práva  AV ČR,  2007, 75

roč 146., č. 6. s. 663. ISSN 0231-6625.

 The Role of Error Analysis in Antitrust Cases and Why Antitrust Cases are Vulnerable to Erroneous Decisions 76

(New York Law School, 2016) <http://www.eucomplaw.com/error-types/> cit. 1. 2. 2017
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blahobytu. Zákon je v tomto smyslu poněkud vágní, když v § 1 odst. 1 prohlašuje, 

že  chrání  hospodářskou  soutěž proti  jejímu  vyloučení,  omezení,  jinému  narušení 

nebo ohrožení, přičemž dále pro tyto pojmy používá legislativní zkratku a označuje 

je  souhrnně  jako narušení  hospodářské  soutěže.  Co  však  narušuje  hospodářskou 

soutěž a co chce zákonodárce chránit? Je to svobodná soutěž jako taková? Ochrana 

spotřebitele?  Udržení  standardu  spotřebitelského  blahobytu?  Konkurence? 

Odpověď na tuto otázku oddělují různé regionální přístupy k ekonomické regulaci 

soutěžním právem - zatímco americké soutěžní právo chrání primárně spotřebitele a 

soutěž jako takovou, evropské právo chrání celou mozaiku zájmů, které vycházejí 

do popředí v různých případech a v poslední době se stále více přiklání k ochraně 

samotných  soutěžitelů  i  potenciálních  soutěžitelů, čímž  se  vzdaluje  od  cílů 

amerického soutěžního práva. 

 5. 1. Ochrana spotřebitele – standard spotřebitelského blahobytu 

Primárním  cílem  je  ochrana  spotřebitele  jako  slabší  méně  informované 

strany. Evropské právo definuje spotřebitele jako fyzickou osobu, která ve vztahu s 

profesionálním obchodníkem jedná za účelem, jež nelze považovat za její obchodní 

činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání. V souvislosti s ochranou spotřebitele 77

mluvíme  o  standardu  spotřebitelského  blahobytu  (consumer  welfare  standard) 

typickém  zejména  pro  anglosaské  antitrustové  právo.  Spotřebitelský  blahobyt  je 

definován jako součet jednotlivých zisků všech spotřebitelů na relevantním trhu – 

spotřebitelský  zisk  je  pak  rozdíl  mezi  spotřebitelovým  oceněním  určitého  zboží  a 

cenou, kterou za toto zboží musí skutečně zaplatit. 78

Potřebu  ochrany  spotřebitele  reflektuje  i  Smlouva  o  fungování  Evropské 

unie,  která  ji  zdůrazňuje  v čl.  12 „Požadavky  vyplývající  z  ochrany  spotřebitele 

budou brány v úvahu při vymezování a provádění jiných politik a činností Unie.“ 

Potřeba  ochrany  spotřebitele  by  tak  měla  prostupovat  celou  právní  úpravou 

Evropské unie. V souvislosti ochrany spotřebitele tak Evropské komise vyzdvihuje 

 Sdělení Evropské komise – Pokyny k prioritám Komise v oblasti prosazování práva při používání článku 82 77

Smlouvy o ES na zneužívající chování dominantních podniků vylučující ostatní soutěžitele.

  SWAINE,  Edward  T.  “Competition,  Not  Competitors”  Nor  Canards:  Ways  of  Criticizing  the  Commission. 78

Journal  of  International  Economic  Law. University  of  Pennsylvania  Law  School,  2002, č  1.  603  s. 
ISSN1369-3034.
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pozitivní  vliv  soutěžního  práva  na  hladinu  cen  zboží  a  služeb,  jeho  rozmanitost  i  

vliv na podporu investic do vývoje. Evropská komise odhaduje prospěšnost trestání 

kartelů na nárůst spotřebitelského blahobytu v rozmezí 0,99 - 1, 49 mld. EUR pro 

rok 2015 a přisuzuje soutěžnímu právu vliv na růst hrubého domácího produktu v 

Evropské unii ve výši 0, 4%. Tento přístup, kdy je blahobyt spotřebitele brán jako 79

absolutní priorota však nesmí být jediným určovatelem stavu hospodářské soutěže. 

Doslovná  aplikace  tohoto  principu  by  znamenala  výši  prodejní  ceny  jen  o  něco 

vyšší  než  jsou  náklady  výrobce  a  za  takové  situace  na  trhu  by  soutěžitel  neměl 

žádnou  motivaci  k  investicím  do  dalšího  vývoje  a  rozvoje  své činnosti  a 

spotřebitelský blahobyt by se tak naopak snížil. 

 5. 2. Ekonomická efektivita 

Chicagská škola upřednostňuje ekonomickou efektivitu, která je dle tohoto 

ekonomického  přístupu  jedinou  cestou,  jak  dosáhnout  spotřebitelského  blahobytu. 

Spočívá  na  principu  dosažení  maximálního  užitku  společnosti  jako  celkem.    Je 

nejčastěji  využívána  v  anglosaském  antitrustovém  právu  v  kombinaci  s  dalším 

cílem – užitkem spotřebitele (consumer surplus). K důležitosti chránit soutěž jako 

takovou  se  přiklání  i  ESD  ve  věci  kartelu  mobilních  operátorů,  který  prohlásil že 

pravidla hospodářské soutěže nesměřují pouze k tomu, aby bezprostředně chránily 

hospodářské  zájmy  spotřebitelů,  nýbrž  aby  chránily  strukturu  trhu  a  tím 

hospodářskou soutěž jako takovou. 

 5. 3. Ekonomická svoboda a fungování trhu 

„Hospodářská soutěž je nemilosrdný proces, podnik, který snižuje náklady a 

zvyšuje prodeje, zraňuje své rivaly, mnohdy i smrtelně. Podnik, který nejvíce srazí 

ceny,  si  zajistí  nejvyšší  prodeje,  a  tak  konkurenci  uštědří  nejvytší  rány. Čím  jsou 

však  tyto  rány  hlubší,  tím  větší  je  potencionální  prospěch  spotřebitelů.  Takové 

poškození  rivalů  je  vedlejším  produktem  intenzivní  soutěže  a  soutěžní  právo  není 

  Evropská  komise.  Empowering  National  Competition  Authorities:  Sourrn  dopadů  návrhu  směrnice,  která 79

vnitrostátním  orgánům  pro  hospodářskou  soutěž  umožní  ještě  účinněji  vymáhat  dodržování  pravidel  v  zájmu 
pracovních  příležitostí  a  růstu  (SWD(2017)115/F1)  (Evropská  komise,  23.  3.  2017)  <http://ec.europa.eu/
competition/antitrust/impact_assessment_annexes_en.pdf> cit. 23. 3. 2017
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mastí  na  jejich  rány. “ Ačkoliv  je  předchozí  citace  převzata  z  amerického 80

rozsudku platí i pro evropské právo - trh jako takový a jeho struktura jsou chráněny 

jako legitimně sledovaný cíl soutěžního práva SDEU tento cíl potvrdil v rozsudku 

GlaxoSmithKline  Services ,  argumentuje  zejména  tím, že  v  důsledku  poškozené 81

struktury  trhu  by  došlo  k  dalším  negativním  následkům  pro  spotřebitele  i 

soutěžitele. 

 5. 4. Výběr spotřebitele 

Nové  paradigma,  které  by  mohlo  být  celosvětově  aplikovatelné je výběr 82

spotřebitele (consumer  choice),  kterého  by  bylo  možné  dosáhnout,  kdyby  nebyla 

konkurence uměle omezována ze strany soutěžitelů. Nejedná se však o novou teorii 

jako  takovou,  neboť  nepřichází  s žádným  novým  poznatkem,  který  by  nebyl  již 

obsažen  v  rámci  jiných  teorií,  avšak  je  důležité  ji  zmínit,  neboť  v  důsledku 

internacionalizace  kartelů  samotných  i  jejich  postihu  hledají  odborníci  kritérium 

pro posuzování kartelů, které by bylo mezinárodně aplikovatelné a zvýšilo by tak 

stupeň  právní  jistoty  mezi  adresáty  soutěžních  norem  –  zejména  nadnárodní 

společnosti,  které  by  věděly, že  existuje  všeobecně  platný  standard  pro  určení 

účinku  protisoutěžního  jednání.  Dle Šmejkala   by  tento  přístup  zastřešil  ostatní 83

účely  způsobem, že  by  na  základě  aplikace  výběru  spotřebitele  zůstalo  stejně 

identifikovaných 95 % soutěžních případů - má tedy potenciál stát se universálním 

parametrem. 

  PETR,  Michal.  Zakázané  dohody  a  zneužívání  dominantního  postavení  v ČR.  1.  vydání.  Praha:  C.H.  Beck, 80

2010. s. 30. ISBN 978-80-7400-307-3.

 rozsudek SDEU ve věci GlaxoSmithKline Services a další v. Komise, C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P a 81

C-519/06 P, [2009], odst. 63

 ŠMEJKAL, Václav. Výběr spotřebitele – nové paradigma pro globální antitrust? ANTITRUST. Praha: KAIROS, 82

2014, č. 1. s. 42. ISSN 1804-1183.
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6. Instituce

6. 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Teorie  vymezuje  dva  základní  typy  institucí,  jež  dozorují  dodržování 

soutěžních  předpisů.  Anglosaský  model  trestá  kartely  v  rámci  trestního  práva  s 

bohatou  tradicí  občanskoprávního  vymáhání  náhrady škody  poškozenými,  které 

trestní postih doplňuje tak, že náhrada škody odráží až trojnásobnou výši skutečně 

způsobené škody. Působí tak jako další represivní složka k odrazení protisoutěžního 

chování  soutěžitelů.  Většina  evropských  států  však  používá  druhý  typ  - 

administrativní model po vzoru německého Bundeskartellamntu, kterému je svěřen 

dozor  nad  dodržováním  pravidel  hospodářské  soutěže  a  trestání  porušení  těchto 

pravidel, jakož i ukládání opatření k nápravě. Soutěžní autorita je důrazně oddělena 

od dalších institucí a zejména od politického vlivu plynoucího z napojení na vládu. 

Nezávislost  soutěžního  úřadu  je  základní  charakteristikou  tohoto  modelu. 

Implementací  směrnice č.  2014/114/EU,  o  určitých  pravidlech  upravujících 84

žaloby  o  náhradu škody  podle  vnitrostátního  práva  v  případě  porušení  právních 

předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži, dojde k přiblížení 

obou systémů.  

V české právní úpravě je působnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

vymezena  zákonem  o  působnosti  Úřadu č.  273/2006  Sb.,  který  upravuje  také 

způsob,  jakým  je  jmenován  předseda  a  místopředsedové  Úřadu,  které  na  návrh 

vlády  jmenuje  a  odvolává  prezident  republiky.  Kompetenční  zákon  Úřadu  pro 85

ochranu  hospodářské  soutěže  přiznává  postavení  ústředního  správního  úřadu. 

Takovéto  institucionální  vymezení  naplňuje  předpoklad  nezávislosti  a  patřičné 

samostatnosti  instituce  potřebný  k  nestrannému  aplikování  práva,  které  je 

nejdůležitějším  předpokladem  k  vytváření  podmínek  pro  podporu  a  ochranu 

hospodářské  soutěže.  Tato  nestrannost  má  dvě  dimenze.  První  zahrnuje  oddělení 

klíčových rozhodnutí zasahujících do struktury trhu od potenciálních krátkodobých 

  Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2014/104/EU  ze  dne  26.  listopadu  2014  o  určitých  pravidlech 84

upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských 
států a Evropské unie o hospodářské soutěži

 zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, kterým se 85

určují jednotlivé ústřední orgány a upravuje jejich působnost.
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politických  cílů  -  Úřad  je  nezávislý,  není  vázán  pokyny  od  jiného  orgánu  moci 

výkonné. Úřad sám rozhoduje, kdy je zapotřebí zahájit správní řízení a pokračovat 

až k vydání individuálního rozhodnutí a kdy řízení nezahájí a bude se soustředit na 

jiné případy, které závažněji ohrožují hospodářskou soutěž. Druhá dimenze spočívá 

v  nezávislosti  samotné  instituce,  která  vyplývá  z  jejího  postavení  mezi  dalšími 

správními  orgány  jako  součásti  moci  výkonné.  Tato  nezávislost  zahrnuje  i 

zaměstnance  Úřadu,  jejichž  postavení  v  rámci  organizace  státní  služby  je 

specifické  -  služební  předpisy  organizující  službu  vydávané  náměstkem  pro  státní 

službu se na ně nevztahují. 86

Úřad má pravomoc vydávat právní předpisy ve formě vyhlášek (např. může 

vyhláškou  upravit  blokové  výjimky  ze  zákazu  kartelových  dohod,  tuto  pravomoc 

však  zatím  Úřad  nevyužil).  Úřad  dále  vydává  soft-law  Oznámení,  kde  oznamuje 

své postupy, kterými se od uveřejnění řídí např. 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 a Oznámení úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 8. listopadu 2013 o proceduře směřující k 

urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle 

§ 22ba odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže (procedura narovnání). 

Působností  Úřadu  je  vykonávat  dozor  nad  způsobem,  jakým  soutěžitelé  a 

orgány veřejné správy plní povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně hospodářské 

soutěže  nebo článku  101  a  102  Smlouvy  o  fungování  Evropské  unie  -  zda 

nedochází  k  narušení  hospodářské  soutěže.  Pokud  takové  narušení  zjistí,  může 

Úřad  uložit  opatření  k  nápravě či  uložit  správní  trest  soutěžiteli či  orgánu  veřejné 

správy.  

6. 2. Evropská komise

V rámci evropského soutěžního práva dodnes existují rozpory o tom, jak by 

měl  být  soutěžní  úřad  institucionálně  vypadat.  V  současné  době  je  orgánem 

rozhodujícím  v  působnosti  soutěžního  práva  Evropská  komise,  které  náleží 

vyšetřovací  pravomoci  a  pravomoci  udělovat  pokuty,  jiné  sankce  a  opatření  k 

 § 11 zákona č.234/2014 Sb., zákon o státní službě, ve znění pozdějších předpisů86
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nápravě. V rámci Evropské komise je vyčleněno generální ředitelství Hospodářské 

soutěže,  v  jehož čele  stojí  komisařka  Marghrete  Vestager.  Vzhledem  k 

pravomocem,  kterými  její ředitelství  disponuje  bývá  komisař  odpovědný  za 

soutěžní politiku EU opakovaně označován za nejvlivnější osobu v administrativě 

Evropské  komise. V  rámci  tohoto  generálního ředitelství  je  klíčový  úředník 

spadající  přímo  pod  komisaře  Hlavní  ekonom  se  zaměřením  na  hospodářskou 

soutěž  (Chief  economic  officer),  který  zaštiťuje  nezávislou  ekonomickou  analýzu 

soutěžních případů a vede ekonomický tým.      

Dalšími  důležitými  úředníky  jsou  Úředníci  pro  slyšení  (Hearing  Officer), 

kteří pracují nezávisle na ředitelství a jejich rolí je jednak dohlížet na zachovávání 

práva  na  spravedlivý  proces  a  dále  zlepšovat  jeho  kvalitu  tak,  aby  se  snižovalo 

riziko, že  budou  rozhodnutí  Komise  zrušeny  soudem.  Instituce  Úředníků  pro 

slyšení  byla  zavedena  v  roce  1982  jako  protiváha  kumulace  vyšetřovacích  a 87

rozhodovacích  pravomocí  Evropské  komise,  které  byly  kritizovány  pro 88

porušování  Evropské  úmluvy  pro  ochranu  lidských  práv  z  důvodu  absence  prvku 

nestrannosti Komise. 

Jelikož  je  Komise  kolegiálním  orgánem,  je  konečné  rozhodnutí  o  udělení  

sankcí projednáno všechny členy Komise jako celku. V rámci schválení rozhodnutí 

je  tedy  třeba,  aby  o  rozhodnutí  hlasovali  komisaři,  kteří  nemusí  mít  odbornou 

kvalifikaci  v  oblasti  hospodářské  soutěže  ani čas,  aby  posuzovali  komplexní 

soutěžní  případy  včetně  ekonomických  analýz.  Jednotliví  komisaři  tak  navíc 

posuzují soutěžní případy, i když jejich výsledek může mít dopad na oblast jejich 

vlastní  působnosti  v  Evropské  komisi.  Za  účelem  prosazování  zájmů  jejich 

vlastních  generálního ředitelství  ,tak  nemohou  postupovat  nestranně  a  nezaujatě  k 

prosazování hospodářské soutěže jako nejvyššího cíle, který je těmito rozhodnutími 

sledován.  Kritici  současného  modelu  navíc  upozorňují  i  na  způsob,  jakým  je  o 89

návrhu  rozhodnutí  hlasováno  - často  bez  diskuze  mezi  komisaři,  kdy  je  návrh 

  Evropská  komise.  Hearing  Officer,  Mission  (Evropská  komise,  2017)  <http://ec.europa.eu/competition/87

hearing_officers/index_en.html> cit. 9. 3. 2017

  ZINGALES,  Nicolo.  The  Hearing  Officer  in  EU  Competition  Law  Proceedings. Competition  Law  Review. 88

Londýn: Sweet & Maxwell, 2010, č. 7 (1) s. 133. ISSN 0144-3054.

  CHALMERS,  Damien,  DAVIES,  Gareth  a  Giorgio  MONTI. European  Union  Law.  3.  vydání.  Glasgow: 89

Cambridge University Press, 2014. 978 s. ISBN 978-1-107-66-434-0.
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rozhodnutí  zaslán  jednotlivým  komisařům  a  pokud  nejsou  v časovém  limitu 

doručeny námitky k návrhu, rozhodnutí je přijato. 

Evropský kartelový úřad 

V  minulosti  byla  projednávána  možnost  vyčlenit  uplatňování  soutěžního 

práva  z  politického  vlivu,  jakým čelí  kvůli  svému  začlenění  v  rámci  generálního 

ředitelství  Evropské  komise,  avšak  ta  se  nechtěla  rozsáhlých  pravomoci  vzdát  a 90

bránila návrhu Německa vytvořit nezávislou agenturu - Evropský kartelový úřad 91

(European Cartel Office) nebo v některých případech označovaných jako Evropská 

soutěžní  agentura.  Nejblíže  se  ke  schválení  samostatné  evropské  agentury  dostal 

návrh  v  rámci  jednání  o  Jednotném  evropském  aktu  v  90.  letech,  kdy  se  dokonce 

jednalo  i  o  případném  sídle  agentury,  které  mělo  být  umístěno  v  Lucemburku. 92

Komise argumentovala úzkým propojením soutěžního práva k dalším politikám, jež 

Komise  zastřešuje.  Pokud  by  došlo  k  oddělení,  soutěžní  právo  by  dle  Komise 93 94

nemělo  možnost  stát  se  tak  efektivním,  jako  je  dnes.  Hlavní  kritika  hlasování  o 

rozhodnutích členy komise je tak zároveň hlavním argumentem, jak pro nezávislost 

tak  proti  nezávislosti  soutěžní  autority  -  obě  strany  argumentu  věří  ve  zvýšení 

efektivity  aplikace  soutěžního  práva,  pokud  dojde  k  uplatnění  jejich  přístupu. 

Zřizováním specializovaných institucí tak dochází k větší profesionalitě v aplikaci 

soutěžního práva. 

Úřad evropského veřejného žalobce 

Jelikož  snahy  o  nezávislou  apolitickou  instituci  selhaly,  jejich  potenciální 

náhradou  alespoň  pro  oblast  trestání  bid-riggingu  v  trestním řízení  se  jeví  zřízení 

 MAJONE, Giandomenico. Regulating Europe (The European Commission as Regulator: The Uncertain Pursuit 90

of the Competitive Market).  1. vydání. Oxon: Rutladge, 1996. 231 s. ISBN 978-0415142960.

 KELEMEN, R. Daniel. The Politics of “Eurocratic” Structure and the New European Agencies. West European 91

Politics. Londýn: Routledge, 2002, roč. 25, č. 4. s. 111. ISSN 1743-9655.

 WESSELING, Rein, The Modernisation of EC Antitrust Law: Institutional Issues at the Central Level. Oxford: 92

Hart Publishing, 2000. 169 s. ISBN 978-18-4113-121-4.

  VAN  MIERT,  Karel.  The  Proposal  for  a  European  competition  agency  (Evropská  komise,  1996)  <http://93

ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1996_023_en.html> cit. 1. 2. 2017

 Ibid. 9394

+ z +  40 103

http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1996_023_en.html


navrhovaného Úřadu evropského prokurátora. Dle návrhu nařízení Komise by se 95

mělo  jednat  o  nezávislou  instituci,  jejímž  účelem  by  bylo  důsledněji  chránit 96

finanční zájmy EU. Návrh počítá s decentralizovanou podobou Úřadu s pověřenými 

národními  veřejnými žalobci,  díky  nimž  bude  zajištěna  znalost  právní  úpravy 

členských států a zároveň bude možnost koordinovat aktivity žalobce tak, že bude 

zachována hiearchie - pověření národní veřejní žalobci se budou muset řídit pokyny 

Evropského  veřejného žalobce.  Celý  systém  naváže  na  předchozí  spolupráci 

členských států v rámci EUROJUSTU. 

 Návrh nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Evropská rada, 17. 7. 2013) <http://eur-95

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52013PC0534>cit. 1. 2. 2017

  Sdělení  Komise  Evropskému  parlamentu,  Radě,  Evropskému  hospodářskému  a  sociálnímu  výboru  a Výboru 96

regionů: Lepší ochrana finančních zájmů Unie: Zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce a reforma Eurojustu 
(Evropská  komise,  17.  7.  2013)  <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX
%3A52013DC0532> cit. 1. 2. 2017
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7. Odpovědnost za správní delikt a jeho následky

  V  předchozích  kapitolách  byla  definována  skutková  podstata  zakázané 

dohody, vysvětleno proč jsou kartely trestány, jaké instituce jsou k trestání příslušné 

a jak jsou tyto instituce uspořádány. V následují části budou představeny jednotlivé 

druhy  odpovědnosti  za  delikt  kartelu  a  následky,  které  jsou  s  nimi  spojovány. 

Jelikož je správní sankcionování nejvýznamější formou právní úpravy zakázaných 

dohod, protože zahrnuje nejširší okruh trestaných subjektů a možnost uložení nejen 

sankce  ale  i  nápravných  opatření,  a  ostatní  formy  odpovědnosti  ji  spíše  doplňují, 

bude  rozebráno  také  správní řízení,  které  obsahuje řadu  klíčových  institutů,  které 

umožňují  Úřadu  efektivně  soutěžní  případy řešit  tak,  aby  došlo  k  potrestání 

protiprávního  jednání  a  zároveň,  aby  bylo  nežádoucímu  protiprávnímu  jednání 

předcházeno a jeho škodlivé účinky byly napraveny. 

  Právní  odpovědnost  definujeme  jako  povinnost  subjektu  snášet  sankce 

spojené s porušením primární povinnosti nebo s protiprávním jednáním, stanovené 

v  právní  normě.  Zákaz  kartelových  dohod  je  obsažen  v  §  3  odst.  1  OHS,  který 

dohody  mezi  soutěžiteli  narušující  hospodářskou  soutěž  výslovně  označuje  za 

zakázané. Souhrn různých právních odpovědností a právních následků představuje 

soutěžně  právní  regulaci,  jejímž  účelem  je  ochrana  hospodářské  soutěže.  Její 

jednotlivé  složky  pak  působí  na  různé  aspekty  protiprávního  jednání  - 

občanskoprávní odpovědnost cílí na náhradu skutečně způsobené škody a má tedy 

funkci  reparační,  správní  a  trestní  sankce  působí  výchovně  k  individuální  i 

generální prevenci protiprávního jednání.  

  Správním  deliktem  rozumíme  protiprávní  jednání  fyzické  nebo  právnické 

osoby,  jehož  znaky  jsou  uvedeny  v  zákoně,  které  je  postižitelné  sankcí  uloženou 

orgánem  veřejné  správy  na  základě  zákona.  K  deliktní  způsobilosti  v  oblasti 97

hospodářské  soutěže  je  vyžadováno  postavení  zvláštního  subjektu  soutěžitele.  U 

fyzických  podnikajících  osob,  právnických  osob  a  orgánů  veřejné  správy  se 

nepřihlíží  k  zavinění,  jsou  v  rámci  objektivní  odpovědnosti  odpovědné  za 

protiprávní stav narušení soutěže. 

  SLÁDEČEK,  Vladimír. Obecné  správní  právo.  3.  vydání.  Praha:  Wolters  Kluver,  2013.  201  s. 97

ISBN 978-80-7478-002-8.

+ z +  42 103



8.  Odhalování  kartelů  a  postup  před  zahájením 
sankčního správního řízení o dohodách narušujících 
hospodářskou soutěž

Zakázaná  dohoda  je  už  ze  své  povahy  pro  její  účastníky  efektivní  jen  v 

případě, kdy zůstává utajena. Odhalení okolností jejího vzniku a fungování je však 

klíčové  proto,  aby  její  účastníci  mohli  být  sankcionováni  a  účinky  dohody  na 

hospodářskou  soutěž  ukončeny  a  pokud  možno  také  napraveny.  Úřad  se  o 

nedovolené dohodě může dozvědět různými způsoby, a to buď na základě vlastního 

monitoringu  soutěžního  trhu  na  úseku  určitého  odvětví  trhu  nebo  produktu či  při 

provádění sektorových šetření. K odhalování zakázaných dohod na základě šetření 

prováděných Úřadem však dochází jen velmi zřídka.  

Dalším způsobem, jak odhalit protizákonné jednání, je na základě prošetření 

podnětu osoby, která není účastníkem zakázané dohody, ale nějakým způsobem se 

o  ní  dozvěděla.  Touto  osobou  může  být  například  spotřebitel  nebo  i  orgán  státní 

správy,  který  při  své  vlastní činnosti  dospěl  k  závěru, že  existuje  podezření  na 

porušení zákona. Další časté podněty jsou ze strany zadavatelů veřejných zakázek, 

kteří v průběhu zadávacího řízení pojmou podezření, že došlo při přípravě nabídek 

podávaných v zadávacím řízení k uzavírání zakázaných dohod - bid riggingu. 

Třetím  způsobem  odhalení  je  nahlášení  existence  zakázané  dohody 

účastníkem  kartelu,  který  si  zažádá  o  účast  na  dohodě  o  leniency  programu 

(program shovívavosti) dle § 22ba odst. 1 OHS. 

Leniency program 

Program leniency je aplikován od roku 2007 na základě soft law vydaného 

Úřadem:  Oznámení  o  programu  aplikace  mírnějšího řežimu  při  ukládání  pokut 

podle § 22 zákona č. 143/2001, o ochraně hospodářské soutěže u zakázaných dohod 

narušujících soutěž. Při splnění podmínek lze stranám takových zakázaných dohod 

upustit  od  uložení  pokuty  nebo  výši  pokuty  podstatně  snížit.  Toto  oznámení 

kopírovalo postup používaný Evropskou komisí. Od roku 2013 je program leniency 

upraven i přímo v zákoně v § 22ba odst. 1 OHS, který jej upravuje jako „žádost o 
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upuštění od potrestání“ (leniency typu I - odhalení zakázané dohody) a „žádost o 

snížení  pokuty“  (leniency  typu  II  -  předložení  podkladů  o  dohodě  s  významnou 

přidanou  důkazní  hodnotou).  Zákonná  úprava  v  OHS  vychází  z  unijní  úpravy  a 

přímo  uvádí, že  je  třeba  ji  i  vykládat  v  souladu  s  výkladem  Evropské  komise, 

úprava  leniency  také  vychází  z  modelového  leniency  programu  European 

Competition Network. 

Program  leniency  pracuje  s  ekonomickým  modelem  „vězňovo  dilema“, 

které se zakládá na premise, že pro každého je nejvýhodnější nespolupracovat. Kdy 

prospěch, který může lenient získat je větší, než kdyby kartel zradil někdo jiný. Je 

však  zároveň  menší,  než  kdyby  soutěžitelé  spolupracovali  -  tj.  nikdo  by  kartel 

nezradil.  Program  leniency  je  tedy  metodou,  jak  se  pokusit  narušit  důvěru  mezi 

členy kartelu, tak že panuje neustálá obava, že některý člen, který skupinu „zradí“ 

vyvázne bez trestu, nebo je mu pokuta výrazně snížena. Úřad sníží nebo dokonce i 

promine  sankci  za  účást  na  nedovolené  dohodě,  pokud  pachatel  poskytne  Úřadu 

součinnost  a  doloží  informace  a  dokumenty,  které  objasní  případ  a  odůvodní 

provedení  místního šetření.  V  letech  2010  -  2013  byly  díky  leniency  programu 

odhaleny  dokonce  všechny  zakázané  dohody,  o  kterých  Evropská  komise  po 

prošetření vydala rozhodnutí o tom, že byla v jejich důsledku narušena hospodářská 

soutěž.  98

Problémem  se  kterým  se  Úřad  i  Komise  potýká  je, že žadatelé  o  leniency 

žádosti částo  podávají  až  v  době,  kdy  už  dohoda  není  účinná  (a  nemají  již  tedy  z 

této dohody zisk) anebo v případě, kdy se obávají, že je již někdo „zradil“ dříve a 

žádost  taktéž  podal.  V  tomto  případě  záleží  hlavně  na  vzájemné  důvěře  mezi 

účastníky kartelu, neboť existuje-li pochybnost, že již někdo kartel zradil, vostatní 

účastníci chtějí podat žádost také, aby se vyhnuli přísnému potrestání. Pro ilustraci, 

že  jsou často  podávány žádosti  i  více  účastníky  kartelu,  je  níže  uveden  graf 

převzatý  ze  stránek  německého  soutěžního  úřadu  (neboť česká  data  nejsou 

dostupná), který dokazuje trend vícečetných žádostí. 

 MARVAO,  Catherine  Moura  Pinto.  The  EU  leniency  programme  and  recidivism. Review  of  Industrial 98

Organization. Industrial Organization Society, Springer Verlag, 2016, č. 1. s. 23. ISSN 1573-7160. 
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Tabulka č. 2 99

Srovnání počtu žádostí o leniency s počtem soutěžních případů 

Z grafu jasně vyplývá, že často jsou podány i dvě a více žádostí o leniency. 

Díky  tomu, že  jsou  dokumenty  týkající  se  programu  leniency  uchovávány  mimo 

spis, nemají ostatní účastníci správního řízení k těmto dokumetům přístup a nevědí 

tedy,  kolik  toho  Úřad  již  o  jejich  protisoutěžním  chování  zjistil.  Účastníci řízení 

jsou  tak  motivováni  k  poskytování  důkazů  proti  dalším  účastníkům řízení.  Tato 

právní úprava navíc vytváří tlak uvnitř kartelu tak, že si účastníci nikdy nemohou 

být jisti, zda se mohou na spoluúčastníky v kartelu plně spolehnout. Sama existence 

programu tedy působí jako prevence.  

Snaha o získání dalšího zdroje informací o protisoutěžním jednání vedla   k 

ustanovení  nového  způsobu  odhalování  kartelů.  Evropská  komise  v  březnu  2017 

představila nový program pro tzv. whistleblowery, od kterého si slibuje navýšení 100

  Bundeskartellamt.  Leniency  programe  (Bundeskartellamt,  2016)  <http://www.bundeskartellamt.de/EN/99

Banoncartels/Leniency_programme/leniencyprogramme_node.html> cit. 1. 2. 2017

  Evropská  komise.  Anonymous  Whistleblower  Tool  (Evropská  komise,  16.  3.  2017)  <http://ec.europa.eu/100

competition/cartels/whistleblower/index.html> cit. 17. 3. 2017
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počtu  podnětů  podaných  Komisi  k  prošetření.  Program  cílí  na  zaměstnance 

soutěžitelů,  kteří  se  podílí  na  protisoutěžním  jednání,  a  spočívá  v  umožnění 

odhalení  kartelů  prostřednictvím  poskytování  interních  dokumentů  prokazujících 

protiprávní  jednání.  Komise  zaručuje  whistleblowerům  absolutní  anonymitu 

prostřednictvím šifrování  veškeré  komunikace  s  Komisí.  Nový  program  by  měl 

umožnit  odhalení  většího  množství  protiprávních  jednání.  Úřad  pro  ochranu 

hospodářské  soutěže  zatím  neavizoval, že  by  uvažoval  o  přijetí  podobného 

programu. 

V  případě  odhalení  existence  zakázané  dohody  je  nejdůležitější  zachovat 

utajení  dohody  a  samotného  oznámení  (podnětu)  v  době  počátečního šetření 

alespoň až do doby, kdy bude moci Úřad u podezřelých provést neohlášené místní 

šetření za účelem zajištění důkazního materiálu o existenci dohody, o jejím rozsahu 

a době trvání.  

 Šetření na místě 

 Šetření  na  místě  provádí  pověřené  osoby  Úřadu  na  základě  písemného 

pověření  předsedy  Úřadu  nebo  jiné  pověřené  osoby,  která  v  pověření  specifikuje 

prostor, kde má být šetření provedeno, co je předmětem šetření a které osoby byly 

pověřeny jeho vykonáním. Před samotným zahájením šetření sdělí pověřené osoby 

soutěžiteli, v jehož obchodních prostorách má probíhat místní šetření, právní důvod 

a  účel šetření  a  poučí  ho  o  jeho  právech  a  povinnostech  -  zejména  o  možnosti 

uložení pokuty při ztěžování místního šetření, popřípadě také o oprávněních, které 

pověřené  osoby  při  místním šetření  mají  –  zejména  možnost  nahlížet  do 

obchodních záznamů soutěžitele, pořizovat z nich kopie nebo oprávnění sjednat si 

přístup  k  obchodním  záznamům  a  pečetit  obchodní  prostory  nebo  schránky,  ve 

kterých  se  obchodní  záznamy  soutěžitele  nachází  za  účelem  předcházení jejich 

zničení. 

  Na  problém, že  k  uskutečnění  místního šetření  není  třeba  předchozího 

svolení  soudu  a  zejména  na  následnou  nepřezkoumatelnost  tohoto  postupu,  si  u 

Evropského  soudu  pro  lidská  práva  stěžovala  vyšetřovaná  společnost  DELTA 

PEKÁRNY, a.s., která se dovolávala ochrany práva na soukromí v čl. 8 Úmluvy o 
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ochraně  lidských  práv  a  základních  svobod,  která  je  dle  judikatury  ESLP  (případ 

Dow Chemical ) aplikovatelná i na obchodní prostory. K nezákonnému místnímu 101

šetření  mělo  dojít  v  roce  2003  avšak  případ  trval  až  do  tohoto  roku. Mezi 102

argumenty stěžovatelky uznané ESLP patřilo jednak to, že v pověření k místnímu 

šetření nebyly popsány skutečnosti, které vedly Úřad k tomu, že je nezbytné místní 

šetření  provést  ani  rozsah  v  jakém  mělo  být  provedeno.  Dle  platné  právní  úpravy 

rozhodnutí o konání místního šetření nebylo přezkoumatelné soudy. Evropský soud 

pro  lidská  práva  proto  v  rozsudku  deklaroval  potřebu  přijmutí  takových  opatření, 

aby  právní řád  a  praxe  v  této  oblasti  stanovily  dostatečné  záruky  zamezující 

možnosti,  aby  správní  orgány  přijímaly  svévolná  opatření  zasahující  do  práv 

stěžovatelů  na  respektování  jejich  obydlí. ESLP  dále  v  rozsudku  vysvětluje 103

podmínky pro zásah do práva v čl. 8 Úmluvy – zásah musí být proveden na základě 

zákona a sledovat legitimní cíl a musí být nezbytný v demokratické společnosti. Je 

tedy  zdůrazňována  zásada šetření  práv,  aby  bylo  místní šetření  prováděno  jen 

v případech, kdy je tento zásah nezbytný.  

  Toto  přelomové  rozhodnutí,  i  když  přijato  jen  těsnou  většinou  soudu, 104

způsobilo  před  svým  vyhlášením  kompletní  přerušení  provádění  místních šetření 

Úřadem  v  roce  2015.  Rozsudek  byl  sledován  s  velkým  očekáváním, 

neboť 13 dalších členských států Evropské unie má pro místní šetření obdobnou 105

právní  úpravu  nevyžadující  souhlas  soudu  před  provedením šetření  na  místě.  Po 

vyhlášení rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, který apeloval na Českou 

republiku,  aby  zavedla  možnost  soudní  kontroly  nad  místními šetřeními,  nebylo 

jisté,  jak  situaci řešit.  Novelou  OHS  o  rok  později č.  293/2016  Sb.  došlo  k 

napravení  tohoto  pochybení  přijetím  ustanovení  §  21f  odst.  7-8  OHS,  ve  kterých 

zákon  výslovně  zakotvuje  právo  podat  proti šetření  v  obchodních  prostorách 

 rozsudek ESLP ve věci DELTA PEKÁRNY, a. s. proti České republice č. 97/11 [2014]101

 Ústavní soud zamítl návrh na obnovu řízení v únoru 2017 ve věci ústavní stížnosti DELTA PEKÁRNY a.s., 102

sp. zn. Pl. ÚS 4/15 [2017]

 rozsudek ESLP ve věci Delta pekárny a. s. proti České republice, sp. zn. 97/11[2014]103

  BRAUN,  Arthur.  No  More  Dawn  Raids  in  the  Czech  Republic  (Kluver  Competition  Law  Blog, 104

18.  11.  2014)  <http://kluwercompetitionlawblog.com/2014/11/18/no-more-dawn-raids-in-the-czech-republic/> 
cit. 1. 2. 2017

 Ibid. 104105
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soutěžitelů  zásahovou žalobu  dle  §  82  SŘS  (a  to  i  v  případě šetření  v  prostorách 

orgánů veřejné správy). Tato žaloba směřuje nejen proti podmínkám pro zákonnost 

šetření,  ale  i  proti  průběhu šetření  samotného.   Zákonodárce  se  tak  snaží  docílit 106

rovnováhy mezi rozsáhlými pravomocemi Úřadu a právy vyšetřovaných osob, které 

do té doby mohly podávat pouze správní žalobu na nezákonnost rozhodnutí ÚOHS, 

které  bylo  odůvodněno  důkazy  získanými  na  základě  (potenciálně)  nezákonného 

šetření na místě. 

  V  případech  prostor  odlišných  od  obchodních  je  nutné  vyslovení 

předběžného  souhlasu  s  provedením šetřením  soudem,  a  to  na  návrh  Úřadu  pro 

ochranu  hospodářské  soutěže  nebo  Evropské  komise.  Toto řízení  o  souhlasu  je 

upraveno v § 323 - 331 v zákoně č. 292/2013 Sb.,   o zvláštních řízeních soudních. 

Na  rozdíl  od  obchodních  prostor  tak  právo  na  soukromí  požívá  vyššího  stupně 

ochrany požadující svolení soudu již před vykonáním šetření na místě. 

 Důvodová zpráva k zákonu č. 293/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 106

soutěže  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o  ochraně  hospodářské  soutěže),  ve  znění  pozdějších  předpisů, 
bod 35 <http://www.duvodovazprava.cz/home.php/posts/2506> cit. 1. 2. 2017
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9. Sankční správní řízení
  

9. 1. Zahájení správního řízení

  Obecně  je  správní řízení  postupem  správního  orgánu,  jehož  účelem  je 

vydání  rozhodnutí,  jímž  se  v  určité  věci  zakládají,  mění  nebo  ruší  práva  anebo 

povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková 

osoba  práva  nebo  povinnosti  má  anebo  nemá.  Ve  správním řízení  o  dohodách 

narušujících hospodářskou soutěž tento účel spočívá v rozhodnutí o tom, zda se stal 

skutek,  pro  který  se řízení  vede,  zda  jej  spáchali  účastníci  tohoto řízení  a  jaká 

sankce  jim  za  tento  správní  delikt  bude  uložena  nebo  zda  bude  od  potrestání 

upuštěno. Úřad může dále rozhodnout o nápravných opatřeních, jejichž účelem je 

napravení narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu.  

K zahájení řízení však vůbec nemusí dojít v případě každé zjištěné zakázané 

dohody, pokud Úřad neshledá, že je na takovém řízení veřejný zájem s ohledem na 

účinek  dohody  na  hospodářskou  soutěž.  Počet  takto  zahájených řízení  tedy 107

nemusí  být  vysoký  (Tabulka č.  3),  ale  s  ohledem  na  významnost  a  závažnost 

případů,  které  jsou  vyšetřovány  se  sankcionováním  závažnějších  protiprávních 

jednání  docílí  výraznějšího  účinku  vzhledem  k  ochraně  hospodářské  soutěže. 

Nejvyšší  správní  soud  při  tomto  posouzení  významnosti  narušení  vyzdvihuje  účel 

Úřadu, kterým je dohlížet na trh jako na celek: Úřad musí rozpoznat, kdy nedochází 

k narušení soutěže, byť jsou formální znaky naplněny, resp. kdy není třeba zásahu, 

neboť se jednání na kvalitě soutěžního prostředí neprojeví.  Řídí se tak principem 108

oportunity,  kdy  zahajuje řízení  podle  vlastního  uvážení  o  tom,  jak  nejúčelněji  a 

nejefektivněji  hospodářskou  soutěž  chránit  a  podporovat.  Pro  vyhodnocení 

účelnosti  Úřad  přihlíží  zejména  k  (i)  povaze  jednání  a  způsobu  jeho  provedení, 

(ii) významu dotčeného trhu a (iii) počtu dotčených spotřebitelů.  109

 § 21 odst. 2 OHS107

 rozsudek  Nejvyššího  správního  soudu  ve  věci  T-Mobile  v.  Úřad  pro  ochranu  hospodářské  soutěže, 108

sp. zn. 2 A 13/2002 [2005]

 Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o alternativním řešení soutěžních problémů a o odložení 109

věci  –  bod č.  6  (ÚOHS,  2013)  <http://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez/ceska-republika.html> 
cit. 1. 2. 2017
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Zvláštní  právní  úprava  správního řízení  je  upravena  přímo  v  zákoně  o 

ochraně hospodářské soutěže, subsidiárně lze aplikovat i správní řád, s výjimkami 

taxativně  vypočtenými  v  ustanovení  §  25a  OHS.  Naopak  je  pro  postup  Úřadu 

vyloučeno použití zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole.  

Tabulka č. 3: Počet zahájených správních řízení ÚOHS  110

9. 2. Povinnost součinnosti

V průběhu správního řízení i před jeho zahájením má účastník i třetí osoby 

povinnost  poskytovat  Úřadu  součinnost  a  dále  poskytovat  na  výzvu  Úřadu 

podklady  a  informace,  popřípadě  strpět  místní šetření.  Pokud  účastníci  ztěžují 

vyšetřování  skutkového  stavu  nebo  neposkytují  potřebnou  součinnost  při 

vyšetřování,  může  jim  být  dle  §  22c  OHS  uložena  pořádková  pokuta  ve  výši 

až  300.000,-Kč  nebo  až  do  výše  1% čistého  obratu  dosaženého  za  poslední 

ukončené  účetní  období.  Tato  pokuta  může  být  ukládána  i  opakovaně  až  do  výše 

1  milionu  korun.  Avšak  nesmí  dosáhnout  10% čistého  obratu  soutěžitele  za 

poslední ukončené účetní období. Horní hranice pokuty uložené v případě uložení 

správní sankce za zakázanou dohodu se shoduje s horní hranicí pořádkové pokuty.  

 ÚOHS. Statistiky z oblasti hospodářské soutěže (ÚOHS, 2017) <https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/110

statistiky/statistiky-z-oblasti-hospodarske-souteze.html> cit. 1. 2. 2017
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I  kvůli  takto  vysokým  sankcím  je  nutný  výše  uvedený  soudní  přezkum 

místního šetření,  protože  pokud  by  se  vyšetřovaní  rozhodli  neposkytnout 

součinnost  při  místním šetření,  stále  by  museli  zaplatit  drakonickou  pořádkovou 

pokutu,  neboť  proti šetření  by  jinak  nebyla  možnost  soudní  ochrany,  bylo  by 

nepřezkoumatelné.  Soutěžní  případy  navíc  trvají  mnoho  let,  než  jsou  úplně 

dořešeny, při čerpání všech opravných prostředků, může celková doba přesáhnout i 

deset  let.  Panují  pbavy, že  v  případech,  kdy  Úřad  nebo  Komise  zahajují  správní 

řízení  ex  offo  bez  leniency žádosti,  mohou  být  výzvy  k  součinnosti  zneužívány  k 

fakty  nepodloženým  vyšetřováním  (tzv.  fishing  expeditions),  kdy  pod  hrozbou 

vysokých pořádkových pokut tak budou šikanováni soutěžitelé, kteří budou muset 

poskytovat informace na základě příliš stručných, neurčitých, všeobecných žádostí, 

které  v  některých  ohledech  nejsou  jednoznačné  odůvodněny.   Tribunál  tento 111

problém rozhodoval ve věci kartelu cementu a urgoval, co největší určitost žádostí 

o  informace: Komise  může  požadovat  sdělení  pouze  takových  informací,  které  jí 

mohou  umožnit  ověřit  domněnky  protiprávního  jednání,  které  odůvodňují  vedení 

šetření a které jsou uvedeny v žádosti o informace.  I v návaznosti na tento případ, 112

kdy Soudní dvůr zrušil v důsledku tohoto pochybení rozhodnutí Komise o udělení 

pokuty,  byla  právní  úprava  výzev  zpřísněna  tak,  aby  nemohly  být  zneužívány  a 

osoby nebo soutěžitelé vyzvaní Úřadem či Komisí měli potřebné informace v době 

poskytování dokumentů či informací. 

9. 3. Ekonomický přístup

  Při samotném hodnocení důkazů mají stále větší a větší prostor ekonomové 

na  úkor  právníků.  Využívání  ekonomického  přístupu  k  hodnocení  narušení  trhu 

posouvá  výklad  od  formalistické  aplikace  k  opravdu  důkladnému  posouzení 

faktických  účinků  protiprávního  jednání.  Hlavní  ekonom  se  zaměřením  na 

hospodářskou  soutěž  (Chief  economic  officer)  má  prominentní  místo  v 

administrativě  generálního ředitelství  pro  hospodářskou  soutěž.  Jeho  úkolem  je 

nezávisle  posuzovat  ekonomickou  dimenzi  protisoutěžního  jednání  vyšetřovaných 

 rozsudek SDEU ve věci HeidelbergCement AG v. Evropská komise, sp. zn. C-247/14 P [2016] odst. 39111

 rozsudek Tribunálu ve věci HeidelbergCement AG v. Evropská komise, sp. zn. T- 302/11 [2014] odst. 34112
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soutěžitelů v rámci řízení o správním deliktu i v rámci (preventivních) samostaných 

sektorových šetření trhu. V posledních letech můžeme sledovat trend nárůstu počtu 

ekonomů na úkor právníků v týmu generálního ředitelství. 

  Ekonomičtější  přístup  k  posuzování  soutěžních  případů  byl  původně 

vnímán  pozitivně,  neboť  zaváděl  pragmatický  přistup  k  narušení  trhu  - 

protisoutěžní  jednání  bylo  trestáno  jen  v  případech,  kdy  byla  objektivně  shledána 

ekonomická  újma.  S  postupem času  se  však  tento  vývoj  změnil  v  analýzy  pro 

analýzy a v nejnovějších vědeckých článcích můžeme najít spíše skepsi. 

  Prvním  důvodem  pro  vzrůstající  nedůvěru  v  tento  přístup  je  nemožnost 

stanovit  u některých jednání předběžně, zda toto jednání bude mít negativní dopad 

na  trh,  neboť  nelze  dopředu  předvídat  vývoj  relevantního  trhu.  Je  tedy  opět 

oslabena právní jistota v to, zda je předmětné jednání v souladu či v nesouladu se 

zákonem. 

    Druhým  důvodem,  kterým  se  zabývají  akademici  (Broulík,  2017) ,  je 113

obava, že  si  tito  odborníci  sami  sobě  vytváří  práci. Akademici  zkoumají  a  píší  o 

různých  stále  komplikovanějších  metodách,  jak  studovat  a  analyzovat  trh. 

Komplikovanější analýza je výhodnější pro velké společnosti s vlastními právními 

odděleními  specializovanými  na  compliance  programy  s  regulací  hospodářské 

soutěže, jejichž ekonomové mohou v početnosti konkurovat těm, které zaměstnává 

Úřad.  Pokud  akademická  obec  svými  odbornými  závěry  podporuje  složitější 

ekonomické  analýzy,  je  pravděpodobné, že  se  soutěžitelé  obávající  se  sankcí  v 

oblasti soutžěního práva, budou snažit tento výzkum podporovat. Broulík  navíc 114

upozorňuje  i  na  rostoucí  kooperací  mezi  akademiky  financovanými  soukromou 

sférou,  jejichž  akademický  výzkum  může  být  ovlivněn  jejich  zájmem  na  vyvíjení 

komplikovaných ekonomických výzkumů pro jejich benefaktory. 

  I přes sílící kritiku je však role ekonomie v soutěžním právu nezastupitelná. 

Problém konfliktu výhodnosti analýz pro určení škodlivosti jednání a riziko jejich 

zneužití pro obhajobu protioutěžního jednání však nelze rozuzlit a pravděpodobně 

bude nadále jednou ze sporných otázek soutěžního práva. 

  BROULÍK,  Jan.  Economics  in Antitrust  Enforcement  and  the  Private  Benefit  of  Scholarly  Commentators. 113

TILEC Discussion Paper. Tilburg: Tilburg Law and Economic Center, 2017, č. 1. s. 8. ISSN 1572-4042.

 Ibid. 113, s. 13114
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9. 4. Nahlížení do správního spisu

  Právo  účastníka řízení  nahlížet  do  správního  spisu  je  důležitou  součástí 

práva  na  spravedlivý  proces  a  konkrétněji  práva  na  obhajobu.  Právní  úprava 

nahlížení do správního spisu je omezena povahou dokumentů, které slouží v řízení  

o  zakázané  dohodě  jako  důkazní  prostředky.  Úřad  při  své činnosti  shromažďuje 

velké množství dokumentů, jejichž odhalení by mohlo vyšetřovaným soutěžitelům 

přivodit újmu v případě vyzrazení třetím osobám, jako jsou interní ceníky zboží a 

služeb,  nákladové  tabulky,  smlouvy či  dokonce  samotné  výrobní  postupy.  Je  tedy 

na  místě,  aby  bylo  zacházení  s  obchodním  tajemstvím  zvláště  upraveno,  aby  se 

předešlo  vzniku  této  újmy.  Dochází  zde  ke  střetu  práva  nahlížet  do  spisu  jako 

základního  procesního  práva  účinné  obhajoby,  které  má  umožnit  účastníku řízení 

vyjádřit se ke všem důkazům nashromážděným proti němu nebo v jeho prospěch a 

soukromoprávní ochrany obchodního tajemství.    

  Obchodním  tajemstvím  se  dle  §  504  OZ  rozumí  konkurenčně  významné, 

určitelné,  ocenitelné  a  v  příslušných  obchodních  kruzích  běžně  nedostupné 

skutečnosti,  které  souvisejí  se  závodem  a  jejichž  vlastník  je  zajišťuje  ve  svém 

zájmu  způsobem  odpovídajícím  jejich  utajení.  Nahlížení  do  správního  spisu 

vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže upravuje zákon v § 21c OHS, 

který  modifikuje  obecnou  úpravu  nahlížení  do  spisu  upravenou  v  §  38  SŘ. 115

Správní řád  v  §  38  odst.  4  uvádí  výjimku  z částí  spisu,  které  jsou  vyloučeny 

z nahlížení do spisu z důvodu, že obsahují utajované informace nebo skutečnosti, 

na  něž  se  vztahuje  zákonem  uložená  nebo  uznaná  povinnost  mlčenlivosti, kdy  se 

vyloučení  nevztahuje  na části  spisu,  kterými  byl  nebo  bude  prováděn  důkaz. 

Modifikace obsažená v § 21c odst. 2 OHS   poměrně elegantně přichází s řešením, 

které umožní nahlížet do všech částí spisu, jak stanovuje obecný předpis, kterým je 

správní řád  a  zároveň  neumožní  dalším  účastníkům  v řízení  přístup  k  citlivým 

informacím  obchodního  charakteru.  Účastníci řízení  jsou  totiž  sami  povinni  ve 

svých podáních či listinách vyžádaných Úřadem označit informace, které pokládájí 

za  obchodní  tajemství  a  vyhotovit  tyto  listiny  v  podobě  s  a  v  podobě  bez 

obchodního  tajemství.  Novelou  zákona č.  293/2016  Sb.  byla  dokonce  zavedena 

 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů115
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nevyvratitelná  domněnka,  pokud  účastník  tyto  listiny  neoznačí,  listiny  obchodní 

tajemství  neobsahují.  Stejně  pak  musí  být  postupováno  v  případě, že  je  obchodní 

tajemství  zneužito  v  důsledku  neoznačení.  Jelikož  sami  obchodní  tajemství 

označují, nemohou namítat jeho porušení, umožněním nahlížení jiným účastníkům. 

Při nahlížení do spisu je pak k nahlížení poskytnuta podoba listiny bez obchodního 

tajemství.  

  Na  základě  stejné  výše  uvedené  novely  zákona  bylo  zavedeno  prolomení 

zásady nezpřistupňovat části spisů vedených, kterými je prováděn důkaz obsahující 

obchodní,  bankovní  a  jiné  zákonem  chráněné  tajemství.  Prolomení  této  zásady  je 

však  možné  jen  u  dokumentů  v řízeních  o  sankcích,  kam  kartelové  dohody 

dle  §  3  odst.  1  OHS  spadají  a  to  z  důvodu  převažujícího  zájmu  ochrany  práv 

účastníků řízení na spravedlivý proces. Nahlížení je umožněno ve fázi po sdělení 116

výhrad  a  to  pouze  po  seznámení  s  povinností  mlčenlivosti  a  s  důsledky  porušení 

takového poučení. Na důkaz poučení je pořizován protokol. Při nahlížení do části 

spisu obsahující obchodní tajemství však nadále není povoleno pořizovat si kopie či 

výpisy. 

Z  nahlížení  do  spisu  se  vylučují  listiny  týkající  se  leniency  programu  a 

procedury narovnání, které se až do sdělení výhrad uchovávají mimo „hlavní“ spis. 

Pro tuto část spisu je zcela vyloučena aplikace ustanovení § 38 SŘ.   Seznámení se 

s částí  spisu  týkající  se  programu  leniency  je  umožněno  jen  v  omezeném řežimu, 

kdy  není  povoleno  pořizovat  fotokopie,  až  po  oznámení  sdělení  výhrad  tedy 

bezprostředně  před  vydáním  rozhodnutí,  když  již  správní  spis  není  doplňován  o 

další  důkazy.  Odůvodněnost  tohoto  omezení  byla  potvrzena  Nejvyšším  správním 

soudem,  který  potvrdil, že  tento  postup  není  porušením  práva  na  účinnou 

obhajobu.   V  případě  leniency žádostí  tedy  převažuje  veřejný  zájem  na  jeho 117

efektivním  využívání  pro  odhalování  protisoutěžního  jednání,  tak  aby  byli  ostatní 

účastníci kartelu motivováni ke spolupráci s Úřadem.   118

 Důvodová zpráva k zákonu č. 293/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 116

soutěže  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o  ochraně  hospodářské  soutěže),  ve  znění  pozdějších  předpisů, 
bod 32 a bod 33 <http://www.duvodovazprava.cz/home.php/posts/2506> cit. 1. 2. 2017

 rozsudek NSS ve věci DELTA PEKÁRNY, a.s., sp. zn. 5 Afs 7/2011 – 619 [2014]117

 Ibid. 116, bod 33118
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9. 5. Sdělení výhrad

  Institut  Sdělení  výhrad  nebo  jen  Výhrady  je  formálním  postupem  ve 

správním řízení,  kterým  končí  vyšetřovací  fáze řízení.  Ve  vyšetřovací  fázi  Úřad 

shromažďuje  podklady  pro  své  rozhodnutí,  provádí  místní šetření  a  hodnotí či 

ověřuje  informace,  které  jsou  mu  předkládány  v žádostech  o  leniency.  Institut 

Výhrad  se  inspiroval  v řízení  Evropské  komise,  která  jej  upravuje  v  nařízení 

Komise č. 773/2004 o vedení řízení Komise podle článků 81 a 82 Smlouvy o ES. 119

Po  několikaleté  neformální  aplikaci  byl  do českých  právních  předpisů  zaveden 

novelou  OHS  ze  září  2009.  Ve  Sdělení  výhrad  Úřad  nebo  Evropská  komise 120

předběžně  a  stručně  sděluje  své  dosavadní  závěry  o  protisoutěžním  jednání,  o 

nashromážděných  důkazech  obsažených  ve  správním  spise,  které  jsou  podkladem 

pro  vydání  rozhodnutí  a  o  výši  navrhované  pokuty,  kterou  hodlá  za  protiprávní 

jednání uložit. Po sdělení výhrad je účastníkovi umožněno seznámit se s obsahem 

spisu a účastník má právo vyjádřit se ke shromážděným důkazům a uplatnit tak své 

právo na účinnou obhajobu. Institut narovnání je důležitým mezníkem ve správním 

řízení.  Jeho  vydáním  dochází  ke  koncentraci řízení  a  umožňuje  rychlejší  vydání 

meritorního  rozhodnutí  tím, že  brání  neodůvodněnému  předkládání  dalších  a 

dalších  podkladů  stanovením  přiměřené  alespoň  15ti  denní  lhůty,  ve  které  má 

účastník  právo  se  ke  sdělení  výhrad  vyjádřit či  navrhnout  další  dokazování. K 121

později  uvedeným  skutečnostem  a  důkazům  se  nepřihlíží  s  výjimkou  takových, 

které  nemohl  účastník  uplatnit  dříve.  Úřad  má  po  sdělení  výhrad  možnost  využít 

možnost  alternativního řešení  soutěžních  případů,  které  se  svojí  charakteristikou 

podobají  odklonům  v  trestním řízení.  Tato řešení  zahrnují  proceduru  narovnání  a 

možnost přijímání závazkových rozhodnutí. Jejich účelem je zkrátit správní řízení a 

zároveň napravit účinky protisoutěžního jednání. 

 nařízení Evropské komise č. 773/2004 ze dne 7. dubna 2004 o vedení řízení Evropské Komise podle článků 81 119

a 82 Smlouvy o ES

 novela OHS č. 155/2009 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a 120

o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů

 PETR, Michal. Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR. 1. vydání.   Praha: C.H. Beck, 121

2010. 434 s. ISBN 978-80-7400-307-3.
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9. 5. 1. Procedura narovnání

Procedura  narovnání  (settlement  procedure)  je  původně  vyšetřovacím 

nástrojem,  který  umožňuje  uložit  o  20  %  nižší  pokutu  účastníkovi řízení,  který  

výslovně  přiznal  spáchání  správního  deliktu  a  nezpochybňuje  skutková  zjištění 

prokázaná  Úřadem  ve  zkráceném řízení.  Snížení  pokuty  o  fixní  výši  20%  je  však 

možné,  pouze  pokud  má  Úřad  za  to, že  je  s  ohledem  na  povahu  a  závažnost 

spárvního deliktu takový postih dostatečný. 122

Procedura narovnání je používána Úřadem již od roku 2008 a ukázala se být 

užitečným  nástrojem  Úřadu,  který  je  výhodný  jak  z  pohledu  soutěžitele,  kterému 

umožňuje výrazné zrychlení řízení (řízení v prvním stupni trvá průměrně dva až tři 

roky,  přičemž  aplikace  narovnání  zkracuje řízení  na  měsíce ),  tak  z  pohledu 123

Úřadu,  protože  ten  se  pak  díky  rychlejšímu  vyřešení  jednoduších  kauz,  může 

věnovat  složitějším  případům  a  účiněji  tak  zasahovat  proti  jednání,  jež  mohou 

negativně ovlivnit hospodářskou soutěž závažnějším způsobem.  

Zákon  narovnání  definuje  v  §  22ba  odst.  2  OHS,  kde  taxativně  vymezuje 

podmínky, za kterých může být použito. Užití procedury narovnání předpokládá, že 

se  účastník,  proti  kterému  je  vedeno  správní řízení  pro  podezření  z  porušení 

pravidel hospodářské soutěže, bude aktivně podílet na objasnění skutkové situace a 

v žádosti o narovnání výslovně uzná právní kvalifikaci svého protiprávního jednání.  

Dalším  argumentem  pro  užití  procedury  může  být  také  skutečnost, že  se  účastník 

aktivně snažil odškodnit poškozené. Výše náhrady škody může být navíc Úřadem 

zohledněna při ukládání pokuty. 

Žádost o narovnání musí účastník řízení podat nejpozději ve lhůtě určené ve 

sdělení výhrad, zpravidla však jednání o přistoupení k proceduře narovnání probíhá 

již dříve v průběhu správního řízení. V případě, že k proceduře narovnání přistoupí 

všichni účastníci řízení, je vydáváno jen stručné sdělení výhrad, jelikož není třeba 

rozsáhlé  argumentace  a  zjištění  skutkových  okolností  do  takové  míry,  jako 

v  případě,  kdy  je  vydáváno  „klasické  rozhodnutí“,  proti  kterému  je  možné  podat 

 § 22 ba odst. 2 OHS122

  V  kauze  RWE  došlo  k  vydání  pravomocného  rozhodnutí  za čtyři  měsíce  o  zakájení  správního řízení; 123

rozhodnutí ÚOHS ve věci RWE Transgas, a.s., sp. zn. S052/2009 [2009]
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rozklad.  Účastníci řízení  se  v  rámci  procesu  narovnání  vzdávají  svých  procesních 

práv  s  tím, že  deklarují, že  jim  bylo  umožněno  je  ve  správním řízení  dostatečně 

uplatnit  a že  je  nehodlají  v  rámci  procedury  narovnání  dále  uplatňovat.  Jedná  se 

tedy o podobný postup, jakým je v trestním řízení dohoda o vině a trestu. 

  Výše  ukládané  peněžité  pokuty  se  vypočítává  z částky,  ve  které  již  byly 

promítnuty  přitěžující  a  polehčující  okolnosti  případu,  případně  také  leniency 

program. To znamená, že výsledná výše pokuty může být podstatně snížena, což je 

hlavní motivací pro tento postup. Rozhodnutí, zda může být na případ aplikována 

procedura  narovnání  však  náleží  pouze  ÚOHS  a  v  případě, že  by  Úřad  došel 

k  závěru, že  je  třeba  přehodnotit  své  rozhodnutí,  pokračuje  se  ve  „standardním 

správním řízení“ s běžným typem dokazování, tedy ne ve zkráceném řízení.  

Tabulka č. 5: Přehled výpočtu pokut včetně zohlednění snížení výše pokuty  

při použití narovnání v rozhodnutích o vertikálních zakázaných dohodách  124

Rozhodnutí Kofola Albatros KMW

Typ řízení Vertikální dohoda Vertikální dohoda Vertikální dohoda

Základní částka 
pokuty

27.105.337,- 330.502,- 13.400.000,-

Přitěžující okolnosti 25 % 45 % 15 %

Polehčující okolnosti 20 % 0 % 40 %

Základní částka 
pokuty po úpravách

28.460.603,- 479.228,- 10.050.000,-

Narovnání 20 % 20 % 20 %

Částka narovnání 5.692.120,- 95.845,- 2.010.000,-

Konečná pokuta 22.768.483,- 383.383,- 8.040.000,-

  NEJEZCHLEB,  Kamil.  Narovnání  po česku  a  evropsku. ANTITRUST.  Praha:  KAIROS,  2011, č.  2,  s.  749. 124

ISSN 1804-1183.
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9. 5. 2. Závazková rozhodnutí 

Úřad má možnost ukončit správní řízení pod podmínkou přijetí závazků ve 

prospěch  obnovení  hospodářské  soutěže.  Splněním  závazků  má  být  splněn  účel 

řízení a odstraněn závadný stav narušení nebo ohrožení hospodářské soutěže. Tento 

způsob  alternativního řešení  je  užíván  od  roku  2004,  kdy  byl  zaveden  v českém  i 

v evropském právu a je zakotven v § 7 OHS. Předpokládá přijetí takových závazků 

ze  strany  soutěžitele,  aby  v  budoucnu  nedošlo  k  opakování  protisoutěžního 

chování. Navržené závazky nemohou být měněny a jsou pro navrhovatele závazné. 

Na  rozdíl  od  dalších  alternativních řešení  soutěžních  případů  není  v  tomto 

případě  v  rozhodnutí  deklarována  protizákonnost  jednání  ani  uložena  sankce. 

Soutěžitelé mají možnost navrhnout závazek nejpozději ve lhůtě určené ve sdělení 

výhrad mohou je však navrhovat i dříve v průběhu správního řízení. Úřad pak tento 

návrh posoudí a v případě, že je uzná za dostatečné (a narušení soutěže způsobené 

protiprávním  jednáním  není  podstatné),  může  správní řízení  zastavit.  V  opačném 

případě sdělí Úřad účastníkům důvody, pro které neshledal závazky dostatečnými a 

pokračuje dále ve správním řízení. 

V  případě  nesplnění  závazků,  ke  kterým  se  soutěžitel  zavázal,  může  být 

uložena pokuta, jejíž horní hranice odpovídá výši pokuty, kterou by soutěžitel mohl 

očekávat  i  v  případě, že  bude  vyslovena  protiprávnost  jeho  jednání  a  bude  mu  za 

protisoutěžní jednání uložena pokuta.  

9. 6. Rozhodnutí ÚOHS
  

Rozhodnutím  je  zakončeno  správní řízení  v  soutěžních  případech,  ve 

kterých  je  rozhodováno  o  právech  a  povinnostech  účastníků řízení.  Kromě 

meritorního  rozhodnutí  může  Úřad  také  vydat  usnesení  o  zastavení řízení 

v  případech,  kdy řízení  pro  stejný  skutek  zahájila  Evropská  komise  nebo  může 

řízení  usnesením  přerušit  z  důvodu  zahájení řízení  jiným  národním  soutěžním 

úřadem, který je příslušný pro vedení řízení. 

  Meritorní  rozhodnutí  obsahuje  výrok,  odůvodnění  a  poučení  o  opravných 

prostředcích proti rozhodnutí. Ve výrokové části rozhodnutí je popsán skutek a jeho 

právní  kvalifikace  a  je  deklarována  protiprávnost  jednání  účastníka.  Další část 
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výroku má konstitutivní povahu a uvádí druh a výměru sankce. V tzv. doplňujícím 

výroku je zakázáno budoucí plnění zakázané dohody a může být uloženo opatření 

k  nápravě,  kterým  by  měl  být  odstraněn  závadný  stav  nastalý  účinky  zakázané 

dohody.  Rozhodnutí  musí  být řádně  odůvodněné  a  obsahovat  skutečnosti,  na 

základě kterých Úřad rozhodoval a způsob, jakým byla vypočtena výše peněžitého 

trestu. Rozhodnutí dále obsahuje také výrok o nákladech řízení, jelikož řízení bylo 

vyvoláno porušením povinnosti účastníkem řízení.  

  Proti rozhodnutí Úřadu se lze odvolat rozkladem dle § 152 SŘ. O rozkladu 

rozhoduje předseda ÚOHS, který má k dispozici návrh rozkladové komise, kterou 

kromě  zaměstnanců  Úřadu  tvoří  i  odborníci  z  oboru  soutěžního  práva.  Předseda 

může  přezkoumávané  rozhodnutí  zrušit  nebo  změnit.  Při  rozhodování  o  rozkladu 

není  předseda  vázán  zásadou  zákazu  změny  rozhodnutí  k  horšímu  - zákazu 

reformatio  in  peius , neboť  zákon  o  ochraně  hospodářské  soutěže v §  25a 125

obsahuje  zvláštní  úpravu  vůči  správnímu řádu.  Předseda  ÚOHS,  který  o  rozhladu 

rozhoduje,  může  tedy  rozhodnutím  o  rozkladu  změnit  napadené  rozhodnutí 

způsobem, který by byl pro účastníka nepříznivější a předseda tak již i několikrát 

učinil, když po přezkoumání rozhodnutí dospěl k závěru, že uložené sankce nebyly 

dostatečné vzhledem k závažnosti deliktu. Rozhoduje-li Komise, je možné se proti 

rozhodnutí odvolat k Tribunálu. 

 § 90 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů125
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10. Řízení o přestupku: změny v právní úpravě 
spojené s novou klasifikací správního deliktu

  Od 1. 7. 2017 se stává účinným zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich. Tento zákon upravuje společné základy správněprávní 126

odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob spolu s právní 

úpravou  specifického řízení  k  uplatnění  správněprávní  odpovědnosti. Tato  právní 

norma  sjednocuje  právní  úpravu  správních  deliktů  tak, že  dle  nové  právní  úpravy 

budou  všechny  správní  delikty  v  zákoně  o  ochraně  hospodářské  soutěže 

projednávány v přestupkovém řízení, v němž zůstane nadále věcně příslušný Úřad 

pro ochranu hospodářské soutěže. Dle této nové právní úpravy se tedy na všechny 

správní  delikty  vypočtené  v  zákoně  o  ochraně  hospodářské  soutěže  bude  hledět  v 

souladu  s  §112  odst.  1  zákona č.  250/2016  Sb.,  o  odpovědnosti  za  přestupky  a 

řízení o nich, jako na přestupky fyzických a přestupky právnických osob, přestupky 

podnikajících fyzických osob a přestupky orgánů veřejné správy. 

  I  když  by  se  na  první  pohled  mohlo  zdát, že  dochází  k  zásadním 

systémovým  změnám,  jak  budou  zakázané  dohody  trestány,  vzhledem  ke 

specifičnosti  odvětví  soutěžního  práva  a  navázání  na  evropskou  právní  úpravu, 

zůstává  právní  úprava  zachována  díky  početným  odchylkám  od  obecné  právní 

úpravy  přestupků.  Tyto  právní  odchylky  budou  blíže  specifikovány  navrhovaným 

zákonem,  kterým  se  mění  některé  zákony  v  souvislosti  s  přijetím  zákona  o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, který 

novelizuje zákon o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s novým zákonem o 

přestupcích.   Zákon  o  ochraně  hospodářské  soutěže  bude  vůči  zákonu  o 127

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ve vztahu speciality. 

  Posouzení změn v řízení a v kvalifikaci správních deliktů bude rozděleno do 

tří částí,  ve  kterých  budou  uvedeny  nejdůležitejší  odchylky  od  obecné  úpravy  a 

změny  v řízení  -  v  první části  bude  posouzena  otázka  odpovědnosti  za  přestupek, 

 dále jen ZOP126

  Navrhovaný  zákon  byl  22.  2.  2017  projednán  ve  2. čtení  Poslaneckou  sněmovnou  Parlamentu  bez 127

pozměňovacích návrhů k návrhu změny zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže; návrh zákona je 
dostupný na webových stránkách Poslanecké sněmovny <http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw>

+ z +  60 103

http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw


druhá část představí změny v řízení o přestupku ve srovnání se správním řízením a 

třetí část se bude věnovat druhům správních trestů a náhradě škody. 

  

  Novou  právní  kvalifikací  pro  správní  delikty  spáchané  dle  zákona  o 

hospodářské  soutěži  je  přestupek,  který  je  vymezen  v §  5  ZOP:  Přestupkem  je 

společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně 

označen  a  který  vykazuje  znaky  stanovené  zákonem.  Za  přestupek  bude 

kvalifikováno  naplnění  skutkové  podstaty  §  3  odst.  1  OHS  uzavřením  zakázané 

dohody  mezi  soutěžiteli,  jejichž  cílem  nebo  výsledkem  je  narušení  hospodářské 

soutěže.  Jelikož  je  i  nadále  pro  deliktní  odpovědnost  dostačující  objektivní 

zavinění,  jsou  vyloučena  ustanovení  týkající  se  skutkového či  právního  omylu, 

stejně  tak  i  okolností  vylučující  protiprávnost  z  důvodu  vyšších  nároků  na 

odbornost,  jež  zákonodárce  klade  na  soutěžitele  účastnící  se  hospodářské  soutěže. 

Předpoklady  deliktní  odpovědnosti  tak  zůstávají  nezměněny  ve  srovnání  ke  stavu 

před přijetím zákona. 

  Zajímavou  novinkou,  kterou  zavede  účinnost  přestupkového  zákona,  bude 

možnost  trestat  osoby,  jejichž  jednání  je  přičitatelné  právnické  osobě,  neboť  dle 

nové  právní  úpravy  v  §  20  odst.  3  ZOP  by  nebylo  pro  tyto  fyzické  osoby 

vyžadováno  zvláštní  postavení  soutěžitele  dle  §  2  odst.  2  OHS,  který  pro  vznik 

odpovědnosti  vyžaduje  zvláštní  subjekt  deliktu.  Možnost  individuálně  potrestat 

členy  statutárního  orgánu či  zaměstnance,  kteří  svým  jednáním  přispěli  k 

protiprávnímu  jednání,  by  mohla  být  účinnou  prevencí  kartelových  dohod.  Pokud 

by  byl  tento  okruh  fyzických  osob  vystaven  hrozbě  individuálního  uložení  sankcí 

(horní  hranice  peněžité  pokuty činí  u  přestupku  fyzické  osoby  jako 

soutěžitele 10 milionů korun) výrazně by to snížilo jejich ochotu podstupovat risk 

spojený  s  odhalením  zakázané  dohody.  Jelikož  však  v  současné  době  Úřad 

zpravidla  nedohledává  fyzické  osoby,  které  se  jednání  přičitatelného  právnické 

osobě  skutečně  dopustili,  je  otázkou,  zda  v  budoucnu  svůj  postup  přehodnotí  a 

zavede  možnost  trestat  osoby,  jejichž  jednání  se  fyzickým  podnikajícím  a 

právnickým  osobám  přičítá,  do  zákona  OHS.  Argumentem  proti  zavedení  této 

možnosti  by  bylo  možné  snížení  efektivity  Úřadu  složitým  dohledáváním 
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odpovědných  osob,  když  je  stejný  argument  uplatněn  i  jako  důvod  proč  je  dosud 

vyžadována jen objektivní odpovědnost za protiprávní stav. Zajímavá úvaha, která 

by předvídala větší důraz na prevenci zakázaných dohod by tak naopak mohla být 

na škodu efektivnosti Úřadu při ochraně a podpoře hospodářské soutěže. 

  

  Zánik odpovědnosti za přestupek 

  Nová  právní  úprava  reálně  prodluží  dobu  promlčení,  po  jejímž  uplynutí 

zaniká  odpovědnost  za  spáchaný  správní  delikt. V  současné  právní  úpravě  zaniká 

odpovědnost  za  správní  delikt  do  pěti  let,  pokud  Úřad  nezahájí řízení,  nejpozději 

však deset let ode dne, kdy byl delikt spáchán. Nový přestupkový zákon stanovuje  

v § 30 písm. b) obecnou promlčecí lhůtu 3 roky za přestupky, jejichž horní hranice 

sazby  pokuty  je  vyšší  než  100.000  korun.  Takto  krátká  doba  by  reálně  odstranila 

možnost  projednávat  soutěžní  případy,  a  proto  návrh  zvláštní  úpravy,  která  sice 

zachovává  promlčecí  dobu  deset  let,  představuje  však  nově  možnosti  stavení  a 

přerušení promlčecí doby tak, že přestupek v případě přerušení zanikne nejpozději 

uplynutím  14  let  od  spáchání  přestupku.  Důvodem  pro  přerušení  je  oznámění  o 

zahájení řízení, vydání sdělení výhrad, vydání rozhodnutí, jímž je obviněný uznán 

vinným či  okamžikem  předání  věci  Evropské  komisi  nebo  orgánu  pro 

hospodářskou  soutěž  jiného členského  státu.  Po  přerušení  počíná  běžet  nová 

promlčecí  doba.  V  souvislosti  se  zavedením  možnosti  soudního  přezkumu šetření 

na místě se do promlčecí doby nezapočítává doba, po kterou je toto soudní řížení ve 

správním  soudnictví  vedeno,  což  může  celkovou  dobu řízení  prodloužit  ještě  o 

několik let. 

  

  Zvláštnosti řízení o přestupku 

  Vzhledem  k  povaze  kartelových  dohod,  jsou řízení  vedená  Úřadem  s 

účastníky podezřelými z uzavření zakázané dohody výlučně společná. Oznámení o 

zahájení řízení se však z důvodu nutnosti konání šetření na místě, které má zajistit 

důkazní prostředky, doručuje až po zahájení tohoto šetření. Společné řízení bude i 

nadále zahajováno doručením prvnímu z účastníků. Aplikace § 78 odst. 2 alinea 3 

je  tak  vyloučena.  Vzhledem  k  náročnosti  dokazování  je  vyloučeno  také  uplatnění 
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lhůty  pro  vydání  rozhodnutí.  Vydání  rozhodnutí  podle  obecné  právní  úpravy 

do 60 dnů by bylo nepředstavitelné, jelikož řízení u Úřadu trvají zpravidla i několik 

let. Úřad i nadále není povinen nařizovat ústní jednání, což je vzhledem k povaze 

řízení  u  Úřadu,  které  má  písemnou  povahu,  odůvodněnou  odchylkou  z  obecné 

úpravy.  

  Platná  a  účinná  právní  úprava  správního řízení  obsahuje  mnoho 

specifických  institutů,  jež  v  něm  mají  své  přesné  místo  pro  dosažení  efektivity  a 

hospodárnosti řízení  jako  jsou  program  leniency,  závazková  rozhodnutí  nebo 

procedura  narovnání,  všechny  tyto  instituty  umožňují  zkracovat  délku  trvání 

správního řízení  a  zaručují  Úřadu  možnosti  alternativního řešení  soutěžních 

případů.  Při  využití  procedury  narovnání  může  správní řízení  trvat  dokonce  i  jen 

několik  měsíců.  Zvláštní  druhy řízení  obsažené  v  zákoně  o  odpovědnosti  za 

přestupky  v  §  89  až  92,  tak  nemohou  nabídnout  nový  způsob,  jak  správní  delikty 

efektivně projednávat, a proto je jejich aplikace vyloučena. 

  

  Správní tresty  

 Za spáchání přestupku bude možné uložit stejné druhy správních trestů jako 

v  současné  právní  úpravě  a  jejich  výměra  bude  i  nadále  upravena  v  zákoně  o 

ochraně hospodářské soutěže odlišně od obecné úpravy v ZOP. Vyloučena je tedy 

aplikace  ustanovení  zákona  o  přestupcích  týkající  se  druhu  a  výměry  správního 

trestu či polehčujících okolností, stejně tak jako možnost upuštění od potrestání či 

upuštění  od  uložení  správního  trestu,  které  jsou  v  zákoně  o  ochraně  hospodářské 

soutěže  upraveny  odlišně  z  důvodu  používání  programu  lenieny  a  procedury 

narovnání,  které  mají  i  svojí  evropskou  obdobu  a  jsou  navázány  na  speciální 

podmínky pro jejich využití. Upustit od potrestání nebo od uložení správního trestu 

může  Úřad  stále  jen  na  základě žádosti  podané  soutěžitelem  v  rámci  programu 

leniency,  u  procedury  narovnání  je  možnost  snížení  pokuty,  ale  nemůže  být  od 

potrestání upuštěno. Ve všech jiných případech je soutěžiteli, který je rozhodnutím 

Úřadu uznán vinným z protiprávního jednání správní trest vždy ukládán. 

  Obecná  právní  úprava  v  ZOP  zavede  nový  druh  správního  trestu 

zveřejněním  rozhodnutí  o  přestupku.  Zavedení  nového  typu  trestu  ve  zvláštní 
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právní  úpravě  by  bez  zjevných  negativ  přineslo  dvě  velmi  důležité  výhody  oproti 

stávající  právní  úpravě. Tou  první  by  bylo  seznámení širší  veřejnosti  se  správním 

deliktem pachatele a upozornění potenciálních poškozených, kteří by v návaznosti 

na rozhodnutí Úřadu mohli podat žalobu na náhradu škody. V současné době jsou 

sice  rozhodnutí  zveřejňována  na  webových  stránkách  Úřadu  avšak  do  médií  se 

dostávají  jen  některé  soutěžní  případy  a  to  jen  ve  zkratkovitém  podání.  Někteří 

poškození tedy ani neví, že jim byla způsobena škoda. Vzhledem k její výši se jim 

často ani jako “samostatným” poškozeným nevyplatí náhradu škody žádat. To by se 

mohlo  díky  zveřejnění  rozhodnutí  změnit.  Mohla  by  se  tak  posílit  pozice 

poškozených v občanskoprávním řízení o náhradu škody. Druhým benefitem by byl 

odstrašující  efekt  samotné  možnosti  tento  trest  uložit.  Zveřejnění  rozhodnutí  by 

znamenalo  vyšší  stupeň  difamace,  než  jaký  je  v  současné  době  s  přestupkem 

spojován. V dnešní době mnoho společností investuje veké finanční prostředky do 

propagace a budování image pro spořebitele. Možnost uveřejnění by mohla přinést 

obavy  potenciálním  účastníkům  kartelu,  zda  se  jim  risk  spojený  s  protiprávním 

jednáním opravdu vyplatí z hlediska dlouhodobého podnikatelského plánu. 

  Pravomocná  rozhodnutí  o  přestupku  budou  nově  také  zapisována  do 

evidence  přestupků.  Z  Rejstříku  tak  bude  patrné,  zda  již  byla  v  minulosti  osoba 

sankcionována a v důsledku recidivy jí může být uložena vyšší pokuta. Jelikož je 

však Úřad jediným trestajícím orgánem veřejné správy, nejedná se změnu, která by 

mohla přispět k lepšímu ukládání trestů. 

  V  souhrnu  vzhledem  kvůli  velkému  množství  odchylek  od  obecné  úpravy 

nedojde  k  velkým  změnám  v  právní  úpravě  správního  deliktu  zakázané  dohody 

narušující  hospodářskou  soutěž  a  v řízení  o  něm.  Jako  pozitivní  může  být 

hodnocena možnost přerušit a stavit promlčecí dobu - Úřad tak bude mít více času 

na prošetření soutěžních případů.  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11. Druhy sankcí ukládaných za správní delikty

Sankce  za  porušení  hmotněprávních  ustanovení  zákona  o  ochraně 

hospodářské  soutěže  rozlišujeme  na  sankce  peněžité  a  nepeněžité  povahy, 

trestněprávní sankce a v poslední době stále aktuálnější eventualitu soukromoprávní 

odpovědnosti  za škodu  způsobenou  porušením  soutěžních  pravidel,  která  má 

doplňovat  veřejnoprávní  větev  sankcionování,  tak  aby  byl  naplněn  účel  správního 

řízení  a  došlo  k  retribuci škody  způsobené  zásahem  do  svobodné  hospodářské 

soutěže. 

Úřad při ukládání sankcí musí přihlížet ke způsobu spáchání, přitěžujícím a 

polehčujícím  okolnostem  a  době  trvání  protiprávního  jednání  tak,  aby  výsledná 

sankce  byla  přiměřená  spáchanému  deliktu.  Zároveň  je  Úřad  vázán  obecnými 

zásadami  pro  ukládání  sankcí,  kdy  může  ukládat  jen  takové  tresty,  jaké  jsou 

uvedeny zákoně - nulla poena sine lege. 

11. 1. Peněžité sankce

Peněžitá  sankce,  neboli  pokuta  je  nejčastěji  užívanou  sankcí,  jež  Úřad 

ukládá  a  je  příjmem  státního  rozpočtu.  Subjekty  protisoutěžních  deliktů  jednají 

protiprávně za účelem dosažení větších zisků. Peněžitá  sankce, která odčerpá tento 

protiprávně obdržený zisk se tak jeví jako optimální způsob trestu. Stanovení výše 

pokuty  je  v  soutěžních  případech  vysoce  individualizované,  aby  odpovídalo 

závažnosti  narušení  soutěže.  Zákon  upravuje  horní  hranici  peněžité  pokuty  ve 

výši  10  milionů  korun  pro  všechny  subjekty  s  možností  stanovení  vyšší  pokuty  u 

fyzických  podnikajících  osob  a  u  právnických  osob,  kde  je  horní 

hranice  10% čistého  obratu  dosaženého  soutěžitelem  za  poslední  ukončené  účetní 

období.  Přičemž  horní  hranicí  je  ta částka,  která  je  vyšší  tedy  buď  10  milionů 

nebo 10 % čistého obratu. Zákonná definice nestanovuje minimální výši sankce, a 

tak má Úřad možnost uložit i jen nízkou symbolickou pokutu, pokud se domnívá, 

že  je  její  výše  dostatečná.  Možnost  uložit  pokutu  „na  míru“  díky  poměrně 

individualizující formuli, jež zákon pro výpočet poskytuje, musí být však zároveň 
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v  souladu  s  principem  správního  trestání  –  legitimního  očekávání,  kdy  by  při 

skutkově podobných případech neměly vznikat nedůvodné rozdíly. 

Správní  orgán  musí  při  užití  správního  uvážení  dostatečně  odůvodnit 

uložení  pokuty  v  rámci  stanoveného  rozpětí.  Úřad  vydal  oznámení  o  Zásadách 

postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut , ve 128

kterém  deklaruje,  jakým  způsobem  budou  ukládány  pokuty  a  které  okolnosti 

spáchání  správního  deliktu  budou  relevantní  pro  stanovení  její  výše.  I  když  toto 

oznámení  nemá  právní  sílu  zákona,  je  napříště  pro  Úřad  závazné  a  z  odůvodnění 

rozhodnutí  musí  vždy  vyplývat,  jak  správní  orgán  k částce  pokuty  došel  a  která 

kritéria přitom zvážil a vedly ho k uložení sankce. Úřad si však i přes to vyhrazuje 

možnost změnit tento systém výpočtu, pokud to bude nezbytné k efektivní aplikaci 

soutěžního práva.  129

Úřad  nejprve  vymezí  základní částku  pokuty,  která  reflektuje  (1)  obrat 

dosažený soutěžitelem z prodeje zboží na relevatním trhu, jehož se narušení týká, 

(2)  typovou  závažnost  narušení  a  (3)  délku  trvání  zakázané  dohody.  Po  určení 

základní částky  jsou  zohledněny  přitěžující  a  polehčující  okolnosti  spáchání 

správního  deliktu,  které  mohou  být  zohledněny  až  50%  snížením či  zvýšením 

pokuty. Okolnostmi, které jsou relevantní, je postavení soutěžitele v kartelu, to jak 

aktivně  v  kartelu  vystupoval,  zda  byl  iniciátorem  nebo  naopak  jen  dodržoval 

pokyny stanovené mezi účastníky kartelu. Mezi přitěžující okolnosti patří i to, zda 

se  účastník  dopustil  porušení  zákona  úmyslně.  Tato  přitěžující  oklnost  je 130

zařazena  i  přes  to, že  se  způsob  zavinění  neposuzuje  při  zkoumání,  zda  byla 

naplněna  skutková  podstata  zakázané  dohody,  kdy  je  dostačující  objektivní 

odpovědnost soutěžitele. 

Konečná výše pokuty reflektuje také případné snížení pokuty díky přiznání 

statusu lenienta,  kdy  je  možné  snížení  aplikovat  také  souběžně  se  snížením 

 ÚOHS. Zásady postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2 128

zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění (ÚOHS, 2017) <https://www.uohs.cz/
cs/legislativa/hospodarska-soutez/ceska-republika.html> cit. 19. 3. 2017

 Ibid. 128129

 ÚOHS. Zásady postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2 130

zákona č.  143/2001  Sb.,  o  ochraně  hospodářské  soutěže,  v  platném  znění  (ÚOHS,  2017)  bod  8  -  subjektivní 
stránka)  a  bod  33(b)  -  úmysl  <https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez/ceska-republika.html> 
cit. 19. 3. 2017
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spojeným s procedurou narovnání. V takovém případě je možnost snížení sankce až 

50% za leniency a 20% za narovnání.  

 Úřad při Sdělení výhrad oznámí, jakou pokutu účastníkům řízení uloží a jak 

byla tato částka vypočtena. Účastníci řízení se tak k výši pokuty mohou vyjádřit a 

jejich námitky jsou vypořádány v meritorním rozhodnutí o uložení pokuty. Ačkoliv 

se výše uvedený postup může zdát velice jasný a podrobný, ve správním soudnictví 

již byly posuzovány téměř všechny aspekty stanovení výše peněžité pokuty, neboť 

tento postup dává Úřadu vysokou míru správního uvážení. 

Likvidačnost sankce 

Pravděpodobně  nejčastější  námitkou  užívanou  v  opravných  prostředcích 

proti rozhodnutí o sankci bude výše sankce, její údajná nepřiměřenost a likvidační 

následky,  jež  s  sebou  bude  přinášet.    K  likvidačním  povahám  pokut  se  vyjádřil  i 

Ústavní  soud,    který  apeluje  na  správní  orgány,  aby  postupovaly  v  souladu  se 

zásadou  přiměřenosti  a  pokuty  ukládaly  tak,  aby  jejich  výše  byla  přiměřená 

majetkovému postavení pachatele a protiprávnímu činu, kterého se dospustil a aby 

byl každý trest individualizovaný. Stejná výše pokuty pokuty uložená majetnému se 

bude jevit směšná a neúčinná, zatímco v případě postihu nemajetného bude působit 

likvidačně.  Procentuální  určení  pokuty  vypočtené  z  obratu  dosaženého 131

soutěžitelem,  které  je  počítáno  z čistého  obratu  pachatele,  kterému  byla  uložena 

pokuta, se jeví jako dostatečné tomuto požadavku. Individualizace peněžitého trestu 

je  v  podání  Úřadu  zajištěna  promyšleným  systémem  zohledňujícím  finanční  stav 

trestané osoby stejně tak jako nejrůznější okolnosti spáchání správního deliktu, jež 

mají  hodnotu  různých  koeficientů  a  jejich  použití  je  v  rozhodnutí  Úřadu  vždy 

detailně vysvětleno. 

Poslední účetní období 

Formulace  zákona  ve  vztahu  k „poslednímu  ukončenému  období“, jež má 

být  podkladem  pro  výpočet  pokuty  je  nepřesná  -  zákon  přímo  neurčuje,  zda  se 

 nález Ústavního soudu ČR ve věci ve věci návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České 131

republiky na zrušení části ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 231/2002 Sb.sp. zn. Pl. ÚS 
38/02 [2004]
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jedná  o  poslední  účetní  období  trvání  protiprávního  jednání, či  poslední  účetní 

období  před  vynesením  rozhodnutí  Úřadu.  Opět  se  zde  jedná  o  střet  několika 

principů.  Podle  některých  odborníků  by  mělo  být  za  poslední  ukončené  období 

bráno  účetní  období  v  době  páchání  protiprávního  jednání,  neboť částka 

představovaná  obratem,  kterého  soutěžitel  dosáhl  v  tomto  roce  obsahuje  i 

kartelovou přirážku – tedy zisk, kterého by soutěžitel nedosáhl, kdyby se nepodílel 

na  omezení  konkurence  zakázanou  dohodou.  Výpočet  sankce  z  této částky  by  se 

tedy  snažil  “odčerpat”  tyto  protiprávně  získané  peněžité  prostředky.  Při 

rozhodování  v  prvním  stupni  se  však  za  poslední  účetní  období  považuje  účetní 

období  předcházející  roku,  v  němž  je  o  správním  deliktu  rozhodováno  v  prvním 

stupni. 

Pro  účely  rozhodování  o  opravném  prostředku  proti  prvostupňovému 

rozhodnutí  vyvstala  otázka,  zda  se  při  výpočtu  pokuty  musí  odvolací  orgán řídit 

účetním  obdobím,  které  předcházelo  rozhodnutí  odvolacího  orgánu.  Principy 

správního  trestání  o  dvojstupňovosti  správního řízení,  které  potvrdil  i  výklad 

Nejvyššího správního soudu však za relevantní účetní období pro výpočet konečné 

pokuty  stanoví  poslední  ukončené  účetní  období  relevantní  v  okamžiku  uložení 

pokuty  správním  orgánem  prvního  stupně.   Tento  postup  je  odůvodněn  tím, že 132

jinak  by  při  rozhodonání  o  rozkladu  bylo  o  pokutě  rozhodováno  zcela  nově  a 

takové rozhodování by už nepodléhalo správnímu přezkumu. Podobné úvahy jsou 

však spíše teoretického významu, neboť stanovení čistého obratu soutěžitele slouží 

ke  stanovení  horní  hranice  peněžité  pokuty,  je  tedy  jenom  jedním  aspektem  při 

určování  výše  pokuty.  Úřad  však  doposud  ukládal  pokuty  v  dolní  polovině 

zákonem stanovené sazby (Tabulka č. 4). 133

 usnesení NSS ve věci České dráhy, a.s. v. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sp. zn. 7 Afs 57/2011 [2014]132

 ÚOHS. Zásady postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2 133

zákona č.  143/2001  Sb.,  o  ochraně  hospodářské  soutěže,  v  platném  znění  (ÚOHS,  2017)  bod  11  <https://
www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez/ceska-republika.html> cit. 19. 3. 2017
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Tabulka č. 4: Výše uložených sankcí v I. stupni v millionech  134

11. 2. Nepeněžité sankce

 Zákaz plnění veřejných zakázek a zákaz plnění koncesních smluv 

  Před  novelou  zákona  OHS č.  293/2016  Sb.  měl  Úřad  povinnost,  byla-li 

zakázaná  dohoda  (zejména  typu  bid  rigging)  uzavřena  v  souvislosti  se  zadávacím 

řízením podle zákona o veřejných zakázkách  nebo uzavíráním smlouvy na plnění 135

veřejných  zakázek  malého  rozsahu  (u  kterých  neprobíhá  zadávací řízení),  kromě 

pokuty uložit také sankci zákazu plnění veřejných zakázek. Stejná sankce hrozila, 

pokud se soutěžitel dopustil správního deliktu v souvislosti s koncesním řízením dle 

zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení, kdy se zákaz vztahoval na 136

plnění koncesních smluv. Po nabytí účinnosti novely však dle § 22 a odst. 4 však 

Úřad  má  diskreční  pravomoc,  zda  tuto  sankci  uloží.  Došlo  tedy  ke  zmírnění  v 

sankcionování bid riggingu. 

 ÚOHS. Statistiky z oblasti hospodářské soutěže (ÚOHS, 2017) <https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/134

statistiky/statistiky-z-oblasti-hospodarske-souteze.html> cit. 1. 2. 2017

 zákon č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách (tento zákon byl zrušen a nahrazen zákonem č. 134/2016 135

Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek)

 zákon č. 139/2006 Sb., zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (tento zákon byl zrušen a nahrazen 136

zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek)
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U  obou  výše  uvedených  zákazů  hovoříme  o  nesamostatných  sankcích. 

Zákaz  plnění  veřejných  zakázek  a  zákaz  plnění  koncesních  smluv  nelze  uložit 

samostatně  bez  toho,  aby  byla  pachateli  uložena  se  zákazem  zároveň  i  pokuta. 

Pokud  Úřad  upustí  od  uložení  pokuty  nebo  je  aplikován  program  Leniency,  kdy 

pachatel  poskytne  Úřadu  informace  nebo  podnět,  na  základě  kterých  je  zakázaná 

dohoda odhalena, nebo výrazně přispěje k prokázání skutkového stavu soutěžního 

případu  v  rámci  programu  leniency či  procedury  narovnání,  nelze  dle  §  22  ba 

odst. 3  OHS  uložit  samostatně  ani  sankci  některého  ze  zákazů.  Při  upuštění  o 

potrestání  pokutou  se  Úřad  tedy  vzdává  i  možnosti  uložit  sankci  některého  ze 

zákazů.  

Oba  zákazy  lze  uložit  na  dobu  tří  let  a  jsou  účinné  od  nabytí  právní  moci 

rozhodnutí,  kterým  je  zákaz  uložen  a  mají  mít  především  odstrašující  efekt  pro 

ostatní  soutěžitele.  Soutěžitelé,  jimž  je  tento  druh  sankce  uložen  jsou  zapsáni  do 

veřejného rejstříku vedeného Úřadem (v rejstříku zatím není žádný zápis), který 137

po novele OHS č. 293/2016 Sb. nahradil rejstřík vedený Ministerstvem pro místní 

rozvoj. 

Vzhledem  k  početnosti  odhalených  případů  bid  rigingu  většina členských 

států  EU  zavedla  trest  zákazu  účasti  na  zadávacím řízení  o  veřejných  zakázkách. 

Některé státy však začaly aplikovat tento trest i podmíněně. Příkladem je Litva, kde 

má  během  roční  lhůty  soutěžitel  možnost  obnovit  svou  důvěryhodnost  a  s  tím  i 

možnost  účastnit  se  zadávacích řízení  o  veřejných  zakázkách,  pokud  se  soutěžitel  

ke  spáchání  deliktu  přizná  v  plném  rozsahu  a  splní  závazky  uložené  soutěžní 

autoritou, které zajistí, že se podobné protisoutěžní jednání nebude znovu opakovat 

-  tyto  závazky  podporují  prevenci  budoucího  protiprávního  jednání  a  zahrnují 

zejména  vzdělávání  zaměstnanců  a členů  statutárních  orgánů,  a  zlepšování 

vnitřních předpisů týkající se odhalování a předcházení protisoutěžního jednání.   138

Po  jednom  roce  je  tento  proces  vyhodnocen  soutěžní  autoritou  a  v  případě 

kladného  hodnocení  je  možné,  aby  byla  soutěžiteli  umožněna  účast  v  zadávacích 

 § 22 a (6) OHS137

 Competition Council of the Republic of Latvia, Competition protection in Latvia: year 2016 in numbers and 138

facts (Competition Council of the Republic of Latvia, 3. 2. 2017) <http://www.kp.gov.lv/en/aktualitates-en/667-
competition-protection-in-latvia-year-2017-in-numbers-and-facts> cit. 4. 2. 2017
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řízeních  o  veřejných  zakázkách.  V  roce  2015  bylo  takto  restorováno  osm 

soutěžitelů  -  litevská  soutěžní  autorita  proto  tento  postup  považuje  za  velice 

úspěšný  preventivní  způsob  ukládání  sankcí.   Otázka  zda  zavést  tento  trest  v 139

podmíněné  dohode  směřuje  k  uvážení,  zda  má  tento  trest  spíše  výchovnou  funkci 

jako  v  případě  Lotyšska,  kdy  je  s  ním  spojeno  vzdělávání  a  důraz  na  prevenci. 

Nebo  má  povahu  eliminační či  izolační  a  je  tedy  účelem  trestu  vyloučit  ze 

zadávacích řízení  osoby,  které  se  uzavřely  zakázanou  dohodu.  V české  právní 

úpravě je zatím kladen důraz na jejich vyloučení bez toho, aby byla brána v potaz 

výchovná funkce trestu. Po vykonání třech let trestu tedy soutěžitelé znovu mohou 

podávat nabídky v zadávacích řízeních jakoby potrestáni nebyli. 

 Competition Council of the Republic of Latvia, Competition protection in Latvia: year 2016 in numbers and 139

facts (Competition Council of the Republic of Latvia, 3. 2. 2017) <http://www.kp.gov.lv/en/aktualitates-en/667-
competition-protection-in-latvia-year-2017-in-numbers-and-facts> cit. 4. 2. 2017
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12.  Opatření k nápravě

  Účelem  ukládání  sankcí  správním  orgánem  je  znovu  obnovit  situaci,  kdy 

nedocházelo  k  porušování  hmotněprávních  pravidel  pro  ochranu  hospodářské 

soutěže.  Aby  tohoto  účelu  ÚOHS  dosáhnul  musí  zpravidla  vedle  sankce  trestní 

povahy  doplňujícím  výrokem  uložit  pachateli  zákaz,  aby  se  napříště  zdržel  svého 

protiprávního jednání. V praxi uložení opatření k nápravě znamená, že se soutěžitel 

ve  svých  obchodních  stycích  musí  chovat  tak,  aby  jeho  budoucí  chování 

odpovídalo  pravidlům  hopodářské  soutěže  a  je  zakázáno  budoucí  plnění  ze 

zakázané  dohody.  Jelikož  narušení  hospodářské  soutěže  zakázanou  dohodou 

zpravidla  nelze  účelně  napravit,  nejedná  se  v  současné  době  o  efektivní  nástroj 

soutěžního práva v této oblasti 

  Teoreticky  by  však  v  souvislosti  se  zakázanými  dohodami  mohlo  být 

ukládáno absolvování vzdělávacího programu v oblasti hospodářské soutěže, které 

by povinně museli absovovat členové statutárních orgánů či zaměstnanci odpovědní 

za  podávání  nabídek  v  zadávacích řízeních  a  další  odpovědní  zaměstnanci.  V 

souvislosti s ukládáním vysokých sankcí je sice pravděpodobné, že osoby, jimž jsou 

tyto tresty uloženy, zavedou compliance program avšak cílem takového programu 

bude pravděpodobně jen zajištění toho, aby pro příště nebyla dohoda odhalena. 

  Pokud  nedojde  ke  splnění  povinností  uložených  doplňujícím  výrokem  o 

uložení opatření k nápravě, dopustí se fyzická osoba, jíž bylo opatření pravomocně 

uloženo, přestupku dle § 22 odst. 1 písm. f) a může jí být uložena pokuta ve výší do 

10 milionů korun. Právnické osobě ve stejném případě hrozí pokuta taktéž ve výši 

do 10 milionů, nebo až ve výši do 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem 

(tedy  pokuta  stejně  vysoká  jaká  může  být  udělela  při  spáchání  správního  deliktu 

zakázané dohody dle § 3 OHS). 
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13. Trestněprávní odpovědnost

13. 1. Vztah správního deliktu a trestného činu

Trestněprávní  odpovědnost  je  subsidiární  vůči  správní  odpovědnosti  dle 

zásady  ultima  ratio  (subsidiarita  trestní  represe)  zakotvené  v  §  12  odst.  2  zákona 

č.  40/2009  Sb.,  trestního  zákoníku  mnohokrát  judikované  Ústavním  soudem, 140

zejména  pokud  tak  rozhodne  orgán činný  v  trestním řízení  z  okolností  spáchání 

tohoto trestného činu.  

Takovou  okolností  se  rozumí  zejména  dlouhá  doba  trvání  protiprávního 

jednání  nebo  rozsah  způsobené  újmy,  tzv.  overcharge  nebo česky  „kartelová 

přirážka“   způsobená  zvýšením  cen  oproti  cenám,  které  by  spotřebitel  zaplatil, 141

pokud by k uzavření nedovolené dohody nedošlo. Tedy v případech, kdy po zvážení 

závažnosti  a  společenské škodlivosti  protiprávního  jednání  dojdou  orgány činné 

v trestním řízení k závěru, že k potrestání zakázané dohody jsou sankce, jež nabízí 

správní právo trestní nedostatečné a zároveň se podaří dohledat fyzické osoby, které 

jsou  za  protirpávní  jednání  odpovědné.  Trestní  právo  však  spíše  doplňuje  správní 

právo,  které  v  trestání  zakázaných  dohod  postihuje širší  okruh  subjektů  -  fyzické 

osoby,  fyzické  podnikající  osoby,  právnické  osoby  a  orgány  veřejné  správy. 

Zatímco  trestní  odpovědnost  se  vztahuje  jenom  na  fyzické  osoby,  které  úmyslně 

uzavřely zakázanou dohodu.  Netrestá také všechny zakázané dohody, ale vyhradně 

jen dohody horizontální, z nichž demonstrativně vypočítává ty nejzávažnější, které 

hospodářskou  soutěž  narušují  svým  účelem  -  dohody  o  cenách  a  dohody  o 

rozdělení  trhu.  Jelikož  se  jedná  o  demonstrativní  výčet,  je  zde  uvedena  zbytková 

kategorie  dohod  “jiné  dohody  narušující  soutěž”    pro  případ  dohod,  které  nejsou 

závažné  typově,  ale  v  konkrétním  případě  nebude  dostatečné  uložení  sankce  ve 

správním řízení.  

 nález  Ústavního  soudu ČR  sp.  zn.  IV.  ÚS  469/02  [2005],  nález  Ústavního  soudu ČR  sp.  zn.  I.  ÚS  3113/13 140

[2015]

 KINDL, Jiří. Některé problémy zavedení trestného činu „kartelu“ v novém trestním zákoníku. Právní rozhledy 141

č. 17/2010, s. 622.
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13. 2. Kartelová dohoda jako trestný čin

Skutková podstata zakázaných dohod je vymezena ve zvláštní části trestního 

zákoníku v § 248 odstavci 2 alinee 1:  

Kdo  v  rozporu  s  jiným  právním  předpisem  na  ochranu 

hospodářské  soutěže  se  svým  konkurentem  uzavře  dohodu  o 

určení  ceny,  dohodu  o  rozdělení  trhu  nebo  jinou  dohodu 

narušující hospodářskou soutěž, a způsobí tím ve větším rozsahu 

újmu  jiným  soutěžitelům  nebo  spotřebitelům,  zadavateli  nebo 

jinému  dodavateli  nebo  opatří  tím  sobě  nebo  jinému  ve  větším 

rozsahu  neoprávněné  výhody,  bude  potrestán  odnětím  svobody 

až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné 

majetkové hodnoty.  

Hospodářský  trestný čin porušení předpisů  o  pravidlech  hospodářské 

soutěže  je  zařazen  v  třetím  dílu šesté  hlavy  zvláštní části  trestního  zákoníku  142

nazvaném Trestné činy  proti  závazným  pravidlům  tržní  ekonomiky  a  oběhu 

zboží  ve  styku  s  cizinou. V  blanketní  dispozici  zákonodárce  odkazuje  na jiný 

zvláštní předpis, kterým je zákon o ochraně hospodářské soutěže.    

Z  dikce  zákona  dále  vyplývá, že zákonodárce  chce  trestně  stíhat  pouze 

uzavírání  tzv.  horizontálních  dohod,  což  můžeme  dovodit  ze  spojení uzavření 

zakázané dohody se svým konkurentem, neboť horizontální dohody představují pro 

hospodářskou  soutěž  největší  hrozbu  z  hlediska  negativních  dopadů,  v  odborné 

literatuře se můžeme setkat s termínem tzv. hard-core kartely. Z hlediska zavinění je 

vyžadováno  na  rozdíl  od  správního  trestání  zavinění  ve  formě  úmyslu,  tedy 143

úmysl získat majetkový prospěch ze svého jednání.  

Naopak k zániku trestní odpovědnosti dochází přiznáním statutu lenienta. 144

Účinná lítost v důsledku přiznání leniency programu je univerzální a vztahuje se i 

 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů142

ŠÁMAL, Pavel. Trestné činy související se zadáváním veřejných zakázek. Buletin advokacie. roč. 2015, č. 10 143

<http://www.bulletin-advokacie.cz/trestne-ciny-souvisejici-se-zadavanim-a-realizaci-verejnych-zakazek?
browser=mobi> cit. 18. 3. 2017

 Případ účinné lítosti dle § 33 písm b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů144
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správní řízení  vedené  Úřadem či  Komisí,  tak  i  na  případné  trestní řízení.  Trestní 

zákoník tento princip výslovně zakotvil v § 248a jako zvláštní účinnou lítost, která 

je podmíněna splněním podmínek ve zvlástním zákoně - tedy v zákoně o ochraně 

hospodářské soutěže. 

Pachatelem  trestného činu  se  může  stát  pouze fyzická  osoba,  která  z  titulu 

svého  zaměstnání,  pracovního či  funkčního  zařazení,  povolání  nebo  postavení 

odpovídá za plnění hospodářských úkolů, při nichž musí dodržet příslušné závazné 

pravidlo.  U právnických osob to tedy budou statutární orgány či jednatelé, kteří 145

protiprávní jednání iniciovali.  

Zákonodárce  v  dispozici  normy  použil širší  pojem  újma  ve  větším  rozsahu 

způsobená  jiným  soutěžitelům  a  spotřebitelům   -  to  znamená, že  se  do 

vyžadovaného účinku nezpočítává pouze se škoda majetková, která je vyjádřitelná 

v  penězích  (zpravidla  ušlý  zisk),  ale  i  s  újmou  nemajetkovou.  Stačí  však  aby  tato 

újma  byla  způsobena  i  jedinému  spotřebiteli  nebo  soutěžiteli,  pokud  je  splněn 146

požadavek na větší rozsah způsobené újmy, tedy alespoň 50.000 korun. 

Trestem za ukládaným za trestný čin narušení hospodářské soutěže může být 

potrestání odnětím svobody až na osm let s výší horní sazby trestu dle způsobené 

výše škody, která byla protiprávním jednáním způsobena. Dalšími možnými tresty 

jsou  zákaz činnosti či  propadnutí  věci.  Trest  zákazu činnosti  zahrnuje  i  zákaz 

činnosti spočívající ve výkonu povolání nebo funkce. V případě zakázaných dohod 

a  obzvlášť  u  bid  riggingu  se  tak  jedná  o  trest,  který  může  být  považován  za 

nejefektivnější,  jelikož  v  jeho  důsledku  dojde  k  faktickému  odstranění  osob,  jež 

mají  s  protiprávním  jednáním  zkušenost  a  podílely  se  na  vytvoření  prostředí,  v 

němž  zakázaná  dohoda  vznikla.  Zákaz  může  být  soudem  uložen  na  dobu  od 

jednoho  roku  do  deseti  let,  po  polovině  trestu  je  možné  podmíněné  upuštění  od 

výkonu  zbytku  trestu.  Na  rozdíl  od  podmíněného  propuštění  při  výkonu  trestu 

odnětí  svobody  však  není  v  tomto  případě  možné  ukládat  přiměřená  omezení  a 

 ŠÁMAL,  Pavel. Trestní  zákoník:  komentář.  2.  vydání.  Praha:  C.H.  Beck,  2012.  2535  s. 145

ISBN 978-80-7400-428-5.

 ŠÁMAL,  Pavel. Trestní  zákoník:  komentář.  2.  vydání.  Praha:  C.H.  Beck,  2012.  2512  s. 146

ISBN 978-80-7400-428-5.
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povinnnosti.  Jak bylo už uvedeno dříve, možnost uložení povinného absolvování 147

vzdělávacího  programu  v  oblasti  hospodářské  soutěže  by  mohla  působit 

preventivním účinkem, který by se odrazil v budoucím jednání odsouzeného. 

Poškození  mají  právo  nejpozději  před  zahájením  dokazovaní  v  hlavním 

líčení vznést nárok na náhradu škody, která jim vznikla v důsledku projednávaného 

trestného činu. Soud může o tomto nároku rozhodnout a náhradu škody přiznat ve 

vedlejším  výroku  odsuzujícího  rozsudku.  Poškozeným  může  být  i  zadavatel 

v  případech  bid  riggingu,  který  v  důsledku  účinnosti  kartelu  přidělil  veřejnou 

zakázku  za  vyšší  cenu,  než  za  jakou  by  byla  vysoutěžena  v  případě  zdravého 

konkurenčního prostředí. 

13. 3. Trestní odpovědnost právnický osob

Pachatelem nemůže být právnická osoba, neboť trestný čin proti závazným 

pravidlům  tržní  ekonomiky  uvedený  v  §  246  trestního  zákoníku  je  uveden  v 

§  7  TOPO ,  který  taxativně  vymezuje  trestné činy,  za  které  nelze  trestně  stíhat 148

také právnické osoby. Při jednání o zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob 

se ÚOHS stavěl jednoznačně proti zavedení trestní odpovědnost právnických osob 

za trestný čin narušení hospodářské soutěže zakázanou dohodou. 

Nejvýraznějším argumentem proti zavedení trestní odpovědnosti právnických 

osob  však  byla  komplikovanost  soutěžního  práva.  Orgány činné  v  trestním řízení 

nejsou  proškoleny  v  problematice  soutěžního  práva  a  jejího  odhalování  a 

sankcionování často vysoce sofistikovaných hospodářských trestných činů, kam se 

zakázané  dohody řadí,  je  efektivnější  v  pravomoci  vysoce  specializovaných 

správních  úřadů,  k  této  argumentaci  se  v  prohlášení  ze  dne  20.  9.  2011  k  návrhu 

zákona TOPO přidal i Úřad:  

„Uvedená  úprava  by  dosti  pravděpodobně  vedla  k 

podstatnému  snížení  efektivity  vymáhání  soutěžního  práva  i 

kontroly  veřejných  zakázek.  Rozdělení  pravomocí  mezi  několik 

 ŠÁMAL,  Pavel  a  kol. Trestní  právo  hmotné. 7.  vydání.  Praha:  Wolters  Kluver,  2014.  338  s. 147

ISBN 978-80-7478-616-7.

 zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim148
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odpovědných  orgánů  by  vedlo,  zejména  v  počátku,  k 

podstatnému  snížení  kvality  dosahovaných  výsledků,  především 

vzhledem  k  nedostatku  odborného  personálu  a  zkušeností. 

Rozdělení pravomocí by přineslo také vyšší míru nepřehlednosti 

výkonu státní správy.“  

Následně  byl  tedy  trestní  postih  kartelů  ze  seznamu  v  návrhu  novely 

vyškrtnut a sankcionování kartelových dohod zůstalo nadále ve výlučné pravomoci 

ÚOHS a to i po novele TOPO v roce 2016 č. 183/2016. 

Nemožnost  trestně  stíhat  právnické  osoby  zachovává  hlavní  úlohu  trestání 

zakázaných  dohod  na  Úřadu  pro  ochranu  hospodářské  soutěže  a  na  Evropské 

komisi.  Trestní řízení  s  fyzickými  osobami  se  však  spíše  zakládá  na  předchozím 

rozhodnutí Úřadu a jeho šetřeních ohledně závažnosti protiprávního jednání než na 

samostatné činnosti  orgánů činných  v  trestním řízení,  které  by  tato  protiprávní 

jednání samostatně nezávisle na práci Úřadu odhalovaly.  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14. Odpovědnost za škodu

14. 1. 1. Uplatnění soukromoprávních nároků

Zatímco  veřejnoprávní  prosazování  soutěžního  práva  má  mít  odrazující  a 

represivní  účinek,  účelem  občanskoprávní  odpovědnosti  je  kompenzovat škodu, 

která v důsledku protisoutěžního jednání vznikla, a to jak skutečně vzniklou škodu 

tak  kompenzaci  ušlého  zisku.  Občanskoprávní  odpovědnost  zde  tedy  působí 

komplementárně  k  veřejnoprávní  odpovědnosti,  aby  zajistila  efektivitu  právní 

odpovědnosti  za  protiprávní  jednání,  jak  potrestáním  pachatele  ve  správním či 

trestním řízení,  tak  postižením  majetkových  poměrů  pachatele  náhradou škody 

poškozeným.   Občanskoprávní  odpovědnost  závazku  z  deliktu  vzniká  již  v 149

důsledku  samotného  omezení  hospodářské  soutěže  jako  následek  protiprávního 

jednání  soutěžitele  na  rozdíl  od  veřejnoprávní  odpovědnosti,  kde  je  nezbytný 

právotvorný  individuální  správní  akt  o  uložení  sankce.   Sekundární  povinnost 150

náhrady škody  tedy  vzniká  jako  následek  porušení  primární  povinnosti  a  je 

předvídána sankční složkou občanskoprávní normy. 

Každý, kdo utrpěl škodu v důsledku porušení pravidel hospodářské soutěže 

EU, má nárok na náhradu škody, kterou může díky decentralizaci, kterou přineslo 

nařízení č. 1/2003 ES uplatňovat i u národních soudů, které mohou přímo aplikovat 

články 101 a 102 SFEU. V současné době je u českých soudů projednáváno několik 

desítek případů , kdy poškození požadují náhradu škody na základě § 2990 OZ: 151

“Osoba, jejíž právo bylo ohroženo nebo porušeno nedovoleným omezením soutěže, 

má práva stanovená v § 2988.” Avšak toto ustanovení občanského zákoníku pouze 

odkazuje  na  ochranu  poskytovanou  poškozeným  v  rámci  soukromoprávního 

omezování  trhu  nekalou  soutěží,  a  to  ustanovení  §  2988  OZ,  které  poškozenému  

poskytuje  právo  požadovat  zdržení  se  a  odstranění  závadného  stavu  a  dále 

  DVOŘÁK,  Jan, ŠVESTKA,  Jiří,  ZUKLÍNOVÁ,  Michaela  a  kol.  Občanské  právo  hmotné  I..  Svazek  I.  Díl 149

první. Obecná část. Praha: Wolters Kluver ČR, 2013. s. 369

 Ibid. 150, s. 368150

  Závěrečná  zpráva  z  hodnocení  dopadů  regulace  k  Návrhu  zákona  o  náhradě škody  v  oblasti  hospodářské 151

soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o 
ochraně  hospodářské  soutěže),  ve  znění  pozdějších  předpisů  (zákon  o  náhradě škody  v  oblasti  hospodářské 
soutěže)  (Informační  systém  ODOK)  <https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNA7XBELK9> 
cit. 7. 3. 2017
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požadování  přiměřeného  zadostiučinění,  náhradu škody  a  vydání  bezdůvodného 

obohacení  po škůdci,  který škodu  způsobil.  Dosud  však  nebyly  dostatečně 

upraveny procesní postupy ani postup pro určování náhrady škody. 

Ze  Sdělení  Komise  o  určení  výše škody  v žalobách  o  náhradu škody  při 

porušení článku  101  nebo  102  Smlouvy  o  fungování  Evropské  unie  nevyplývá, 152

jak  má  být  přesně  výše  náhrady  vypočtena,  jelikož  je  přesnou částku  téměř 

nemožné  stanovit  podle  objektivních  kritérií,  poskytuje  však  alespoň  podpůrná 

vodítka, jak má soud postupovat:  

“Výpočet výše takové škody vyžaduje srovnání skutečného stavu 

poškozeného se stavem, v němž by se poškozený nacházel, kdyby 

k  protiprávnímu  jednání  nedošlo.  To  však  nelze  zjistit  ze 

skutečného stavu, neboť nelze s určitostí zjistit, jak by se vyvíjely 

tržní  podmínky  a  jednání  tržních  aktérů,  nedošlo-li  by  k 

porušení.  Jedinou  možností  je  odhadnout  vývoj,  k  němuž  by 

mohlo  dojít,  kdyby  k  porušení  nedošlo.  Určení  výše škody  v 

případech  týkajících  se  hospodářské  soutěže  vykazuje  ze  své 

vlastní povahy vždy výrazná omezení svých možností, pokud jde 

o  stupeň  jistoty  a  přesnosti,  jaký  lze  očekávat.  Někdy  je  možné 

vycházet pouze z přibližných odhadů.“  153

Odpovědí  na  absenci  jednotné  právní  úpravy  bylo  schválení  směrnice 

č.  2014/114/EU,  o  pravidlech  upravujících žaloby  o  náhradu škody  podle 

vnitrostátního  práva  v  případě  porušení  právních  přepisů členských  států  a 

Evropské unie o hospodářské soutěži. Směrnice, která dává vnitrostátním soudům 

pravomoc  v  souladu  s  vnitrostátním  právem  stanovit  výši škody  odhadem,  je-li 

prakticky  nemožné  nebo  nepřiměřeně  obtížné  přesně  stanovit  výši škody.  K 154

 Sdělení Komise o určení výše škody v žalobách o náhradu škody při porušení článku 101 nebo 102 Smlouvy o 152

fungování Evropské unie

 Ibid. 153153

 čl.  17  (1) směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady č.  2014/104/EU  ze  dne  26.  listopadu  2014  o  určitých 154

pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů 
členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži
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implementaci  směrnice  má  sloužit  navrhovaný  zákon  o  náhradě škody  v  oblasti 

hospodářské soutěže, jehož návrh byl schválen usnesením vlády 23. 11. 2016 a 155

nyní  je  očekáváno  jeho  projednání  v  rámci  legislativního  procesu  Poslaneckou 

sněmovnou  Parlamentu.  Největším  přínosem  navrhovaného  zákona  je  zajištění 

reálné  možnosti  získat  odškodnění  v  plné  výši  bez  ohledu  na členský  stát,  ve 

kterém škoda  vznikla  a  sjednocení  možnosti  vymáhání  náhrady škody  napříč 

vnitřním  trhem  EU  a  konečně  také  efektivní  využití  soudního  systému. Na 156

druhou  stranu  však  navrhovaný  zákon  chrání  specifické  skupiny  dokumentů,  jež 

nemohou být při soukromoprávních žalobách využity, jelikož pokud by bylo jejich 

užití  dovoleno,  snížila  by  se  efektivnost  veřejnoprávní  ochrany  hospodářské 

soutěže. Návrh provádějící směrnici zaručuje, že se nároky poškozených nepromlčí 

ve lhůtě kratší než pět let a tudíž dává poškozeným dostatečný prostor po uplatnění 

náhrady škody u národních soudů i s ohledem na stavení této lhůty po dobu trvání 

řízení Úřadu.  

Příčinná souvislost 

Zásadní podmínkou pro přiznání náhrady škody je kauzální nexus (příčinná 

souvislost)  mezi  uplatňovanou škodou  a  existencí  zakázané  kartelové  dohody. 

Směrnice  zavádí  vyvratitelnou  domněnku  existence škody  v  souvislosti  se 

zakázanou dohodou: “Má se za to, že omezováním hospodářské soutěže ve formě 

kartelu  vzniká škoda”.   Důkazní  břemeno  je  tedy  na žalovaném,  který  musí 157

prokázat, že škoda  v  důsledku  kartelu  nevznikla.  Tato  příčinná  souvislost  je  však 

vykládána  opravdu široce  dokonce  i  na  zvýšení  cen  uplatňovaných  při  uzavírání 

smluv se soutěžiteli, kteří se neúčastnily kartelových dohod avšak jejich ceny byly 

navýšeny  v  důsledku  omezení  hospodářské  soutěže  na  relevantním  trhu. 

 Návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně 155

hospodářské  soutěže  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o  ochraně  hospodářské  soutěže),  ve  znění  pozdějších 
předpisů  (zákon  o  náhradě škody  v  oblasti  hospodářské  soutěže)  (Informační  systém  ODOK)  <https://
apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNA7XBELK9> cit. 7. 3. 2017

  Závěrečná  zpráva  z  hodnocení  dopadů  regulace  k  Návrhu  zákona  o  náhradě škody  v  oblasti  hospodářské 156

soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o 
ochraně  hospodářské  soutěže),  ve  znění  pozdějších  předpisů  (zákon  o  náhradě škody  v  oblasti  hospodářské 
soutěže)  (Informační  systém  ODOK)  <https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNA7XBELK9> 
cit. 7. 3. 2017

  §  3  návrhu  zákona  o  náhradě škody  v  oblasti  hospodářské  soutěže  a  o  změně  zákona č.  143/2001  Sb.,  o 157

ochraně  hospodářské  soutěže  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o  ochraně  hospodářské  soutěže),  ve  znění 
pozdějších předpisů (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže) (Informační systém ODOK) <https://
apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNA7XBELK9> cit. 7. 3. 2017
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Rozsudkem  ESD  v  předběžné  otázce,  který  předcházel  přijetí  směrnice,  ve  věci 

Kone  AG  a  další  byla  soudem  nalezena  příčinná  souvislost  v  existenci škody 158

vyplývající  z  vyšší  ceny,  kterou  ÖBB-Infrastruktur  AG  zaplatila  v  důsledku 

omezení  soutěže  na  trhu  s  výtahy  a  eskalátory  soutěžiteli,  který  se  kartelu 

neúčastnil.  Poškozený  tedy  nebyl  ve  smluvním  vztahu  se  soutěžitelem,  který  se 

dopustil  protisoutěžního  jednání  účastí  na  zakázané  dohodě.  ESD  však  ve  svém 

výkladu  pojmu  příčinná  souvislost  zavádí  pojem  tzv.  účinku  cenového  deštníku 

(“umbrella  pricing”),  který  spočívá  v  situaci,  kdy  kartelová  dohoda  vede  ke 

zvýšeným  cenám  na  trhu,  na  které  podniky  stojící  mimo  tuto  kartelovou  dohodu 

reagují  tak, že  stanoví  vyšší  cenu,  než  jakou  by  uplatňovaly  při  neexistenci 

kartelu.   Tento  samostatně  jednající  soutěžitel  tak  zneužívá  situaci  na  trhu  a 159

získává vyšší zisk, než jaký by získal za běžných podmínek hospodářské soutěže. 

ESD  však  ve  svém  výkladu  pojmu  příčinné  souvislosti  poukázal  na  problém, že 

pokud by byl pojem vykládán způsobem, kdy neexistence smluvního vztahu mezi 

poškozeným  a  účastníky  kartelu  způsobuje  nemožnost  požadovat  náhradu  vzniklé 

škody, došlo by k ohrožení účinnosti článku 101 SFEU. Členové kartelu tak byli 160

uznáni  odpovědnými  za škodu,  která  vznikla,  i  když  nebyli  s  poškozeným  ve 

smluvním vztahu. 

Žalovaní členové kartelu odpovídají za škodu solidárně s výjimkou případů, 

kdy je žalován lenient, který má z důvodu svého postavení lepší pozici – odpovídá 

za škodu  pouze  těm,  kteří  jsou  jeho  přímí  nebo  nepřímí  odběratelé.   V  případě 161

žaloby od soutěžitelů, kteří se zakázané dohody neúčastnily, ale byly jí poškozeni 

odpovídá poměrně, nikoliv solidárně jako ostatní žalovaní. 

Vzhledem  k  tomu že  v České  republice  není  tradice  skupinových žalob, 

nejeví  se  tento  postup  jako  zásadní  zvrat  ve  vymáhání  soutěžních  předpisů, 

obzvlášť  srovnáme-li  velkorysou  trojnásobnou  náhradu škody  za  protisoutěžní 

 rozsudek SDEU ve věci Kone AG a další v. ÖBB-Infrastruktur AG, sp. zn. C-577/12 [2014]158

 Ibid. 159, odst. 29159

 Ibid. 159, odst. 21160

  Přímým  odběratelem  rozumíme  osobu,  která  pořídila  zboží  nebo  služby  od  osoby  omezující  hospodářskou 161

soutěž. Nepřímým odběratelem je osoba, která zbočí či služby pořídila od přímého odběratele.
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jednání  ve  Spojených  státech  amerických   s  možnostmi,  které  zavádí  směrnice. 162

Směrnice  přímo  zakazuje  několikanásobnou  náhradu škody,  kterou  označuje  za 

způsob  vedoucí  k  nadměrnému  odškodnění  s  nežádoucí  represivní  funkcí.  Tuto 163

dikci  přebírá  i  návrh  zákona ,  který  v  §  4  návrhu  ustanovuje, že  náhrada škody 164

nesmí vést k nadměrnému odškodnění. Naproti tomu však zárověň vylučuje snížení 

náhrady škody  z  důvodů  zvláštního  zřetele  (§  2953  OZ)  a  explicitně  zaručuje 

náhradu škody  v  plné  výši  včetně  zohlednění  znehodnocení  peněz či  úroku  z 

prodlení v průběhu soudního řázení vymáhajícím nárok na náhradu škody v oblasti 

hospodářské soutěže.   165

Dojde-li  tento  návrh  zákona  schválen,  dojde  k  ucelení  právní  úpravy 

soukromoprávního  vymáhání  nároku  na škodu,  která  odstraní  nerovnosti  ve 

vymáhání škody  na  vnitřním  trhu,  kdy  by  v  opačném  případě  mohly  protiprávně 

jednající  soutěžitelé  těžit  z  toho,  kde  mají  sídlo  a  vyhýbat  se  tak  odškodnění 

poškozených usazením v jiném členském státě. 

14.  1.  2. Využití  dokumentů  ze  správního  spisu  při 
soukromoprávních žalobách o náhradu škody poškozeným

  Při obstarávání důkazů pro žalobu na náhradu škody v oblasti hospodářské 

soutěže  se  nabízí  možnost  využití  informací  a  důkazních  prostředků  ze  správního 

spisu shomážděných Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. S pravděpodobným 

brzkým  přijetím  zákona  o  náhradě škody  v  oblasti  hospodářské  soutěže  bude  tato 

situace brzy palčivým problémem, který je nutné řešit. Tento problém vystupuje 166

 tzv. treble damages (Clayton Antitrust Act, čl. 15)162

 čl. 3 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/104/EU ze dne 26. listopadu 2014 o určitých 163

pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů 
členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži

 Návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně 164

hospodářské  soutěže  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o  ochraně  hospodářské  soutěže),  ve  znění  pozdějších 
předpisů  (zákon  o  náhradě škody  v  oblasti  hospodářské  soutěže)  (Informační  systém  ODOK)  <https://
apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNA7XBELK9> cit. 7. 3. 2017

  §4  Návrhu  zákona  o  náhradě škody  v  oblasti  hospodářské  soutěže  a  o  změně  zákona č.  143/2001  Sb.,  o 165

ochraně  hospodářské  soutěže  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o  ochraně  hospodářské  soutěže),  ve  znění 
pozdějších předpisů (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže) (Informační systém ODOK) <https://
apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNA7XBELK9> cit. 7. 3. 2017

 Lhůta pro implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/104/EU ze dne 26. listopadu 2014 o 166

určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních 
předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži uplynula dne 27. 12. 2016
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do  popředí  zejména  při  využití  programu  leniency,  kdy  se  pachatel  sám  výslovně 

doznává  k  protiprávnímu  jednání  a  sám  obstarává  a  nabízí  důkazy  důležité 

k objasnění skutkového stavu případu. Úřad má k dispozici nejen sebeusvědčující 

prohlášení člena kartelu, ale také interní dokumenty společností zajištěné úředními 

procesními  úkony  v řízení,  které  mohou  obsahovat  obchodní  tajemství  a 

v  neposlední řadě  také  dokumenty,  které  vznikly  v  průběhu  správního řízení  při 

programu  leniency.  Poškozeným  osobám  se  tak  přímo  nabízí  atraktivní  možnost 

využít  tyto  informace  při  občanskoprávním  soudním  procesu  o  náhradu škody 

vzniklé protisoutěžním jednáním lenienta. 

Předběžnou  otázkou,  zda  má  soutěžní  úřad  povinnost  umožnit  osobě 

poškozené  kartelovou  dohodou  přístup  k  informacím  ze  spisu,  které člen  kartelu 

dobrovolně  posktnul,  se  zabýval  evropský  soudní  dvůr  ve  věci  kartelu  výrobců 

dekoračního  papíru  v  Německu  –  případ Pfleiderer ,  kdy  poškozený žaloval 167

soutěžní  úřad  na  vydání  informací  ze  správního  spisu  týkajících  se  programu 

leniency,  zejména  pak  na  poskytnutí  sebeusvědčujícího  prohlášení člena  kartelu, 

který byl ve věci žaloby na náhradu škody žalovaným. Ve výše uvedeném případě 

tedy  dochází  ke  střetu  zájmu  na  zachování  účinnosti  a  efektivnosti  programu 

leniency a na straně druhé právo na informace pro soukromé výmáhání soutěžního 

práva, které může mít v určitých případech také doplňující preventivní účinek.  

Generální  advokát  ve  věci  zaujal  stanovisko ,  které  podporovalo  zákaz 168

poskytnutí informací týkajících se programu leniency z důvodu, že by tento postup 

učinil program leniency méně atraktivním pro případné zájemce, kteří by jej chtěli 

využít  a  přispět  tak  k  odhalení  kartelů.  Rozsudek  soudního  dvora  však 169

překvapivě  upřednostnil  zájem  poškozených  na  náhradu škody,  i  přes  to že 

v odůvodnění zmiňuje, že pokud tento přístup odradí od užívání programu leniency, 

dojde  k  odhalování  menšího  počtu  kartelů  a  následně  tedy  k  méně 

soukromoprávním žalobám na náhradu škodu.   Výrok mimo jiné poukazuje na to, 

že evropské  právo  nebrání  tomu,  aby  osobě,  která  byla  poškozena  protiprávním 

 rozsudek SDEU ve věci Pfleiderer AG v. Bundeskartellamt, sp. zn. C-360/09 [2011]167

 stanovisko generálního advokáta Mazáka ve věci Pfleiderer AG v. Bundeskartellamt, sp. zn. C-360/09 [2010] 168

 Ibid. 167169
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kartelem a která se domáhá náhrady škody, byly zpřístupněny dokumenty týkající se 

řízení  o  shovívavosti  vedeného  s  účastníkem  kartelu.   Zároveň  však  dodává, že 170

záleží na vnitrostrostátních pravidlech, která si členské státy určí pro posouzení, zda 

infomace poskytnou či nikoliv a na to, jak dojde k posouzení protijdoucích zájmů, 

musí však při tomto procesu vážit zájmy chráněné evropským právem. Rozhodnutí 

ve věci Pfleiderer tedy nepřináší návod, jak se v dané situaci zachovat a rozhodnutí 

přenechávalo na státní úpravě států. Česká právní úprava přímo v zákoně upravuje 

nemožnost  nahlížení  do části  spisu  týkající  se  leniency  v  §  21c  odst.  4  OHS, 

výkladem by se tedy dalo dovodit, že žádosti poškozených o poskytování informací 

z části spisu týkajícího se leniency budou zamítány.  

Evropská komise do roku 2006 zásadně neposkytovala informace týkající 

se leniency bez souhlasu žadatele o leniency.  Tento postup byl konečně vymezen 171

i  právním  předpisem  v  listopadu  2014,  kdy  byla  přijata  nová  směrnice  týkající  se 

vymáhání  náhrady škody  způsobené  protisoutěžním  jednáním  –  směrnice 

č. 2014/114/EU, o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle 

vnitrostátního  práva  v  případě  porušení  právních  předpisů členských  států  a 

Evropské unie o hospodářské soutěži, která má umožnit žalobcům snažší přístup do 

spisu  a  důkazním  materiálům  v  rukách  třetích  osob,  kdy  mohou  dokonce  požádat 

soud,  aby  nařídil  zpřístupnění  těchto  dokumentů  bez  ohledu  na řízení  orgánu  pro 

ochranu  hospodářské  soutěže.  Tato  nová  směrnice  však  výslovně zakazuje 

poskytování  prohlášení žadatele  o  leniency,  avšak  ostatní  materiály  související 

s  programem  leniency  (kromě  vnitřních  dokumentů  soutěžního  úřadu)  mohou  být 

žalobcům poskytnuty.  

Směrnice tento postup v čl. 26 odůvodňuje následovně:  

Pokud  by  byla  zpřístupňována  sebeusvědčující  prohlášení, 

jako  jsou  prohlášení  v  rámci  programu  shovívavosti  a  návrhy  na 

narovnání…mohly  by  se  podniky  v  takové  situaci  zdráhat 

spolupráci  v  rámci  programů  shovívavosti  a řízení  o  narovnání 

poskytnout.  Zpřístupněním  těchto  dokumentů  by  mohlo  vzniknout 

 rozsudek SDEU ve věci Pfleiderer AG v. Bundeskartellamt, sp. zn. C-360/09 [2011] odst. 32170

 Oznámení Komise o pravidlech pro přístup do spisu Komise v případech podle článků 81 a 82 Smlouvy o ES, 171

článků 53, 54 a 57 Dohody o EHP a nařízení Rady (ES) č. 139/2004
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riziko, že  spolupracující  podniky  nebo  jejich  vedoucí  pracovníci 

budou  vystaveni  občanskoprávní  nebo  trestněprávní  odpovědnosti 

za  méně  příznivých  podmínek  než  ostatní  spoluporušitelé,  kteří  s 

orgány  pro  hospodářskou  soutěž  nespolupracují.  Aby  bylo 

zajištěno, že podniky budou i nadále ochotny obracet se dobrovolně 

na  orgány  pro  hospodářskou  soutěž  s  prohlášeními  v  rámci 

programu  shovívavosti  nebo  s  návrhy  na  narovnání,  měly  by  být 

tyto  dokumenty  vyňaty  z  okruhu  zpřístupňovaných  důkazů.  Tato 

výjimka  by  se  měla  rovněž  vztahovat  na  doslovné  citace  z 

prohlášení  v  rámci  programu  shovívavosti  nebo  návrhů  na 

narovnání, jež jsou obsaženy v jiných dokumentech.  

Kromě  Úřadu  může  soud  na  návrh  účastníka řízení,  uložit  usnesením 

povinnost zpřístupnit dokumenty také osobě, o níž se účastník domnívá, že má pod 

svou  kontrolou  takové  písemnosti  nebo  dokumenty,  které  mohou  objasnit  stav 

projednávané věci. Navrhovatel musí osvědčit věrohodnost svého práva na náhradu 

škody  a  složit  soudu  jistotu  k  zajištění  náhrady škody či  újmy  ve 

výši 100.000 korun. Povinná osoba musí dokumenty zpřístupnit pod sankcí uložení 

pokuty  do  výše  10  milionů  korun či  1% čistého  obratu  dosaženého  za  poslední 

účetní  období.    Stanovením  poměrně  vysoké  jistoty  pro  navrhovatele  a  vysoké 

pokuty  pro  povinného  se  zákonodárce  snaží  dosáhnout  toho, že  tento  institut  na 

jedné straně nebude zneužíván k získávání citlivých informací o účastnících kartelu 

a  na  straně  druhé  bude  zajištěno, že  požadované  informace  budou  skutečně 

poskytnuty pro uplatnění práva poškozených na náhradu škody. 

14. 1. 3. Adhezní řízení

  Trestní řízení 

  V  trestním řízení  může  poškozený,  kterému  vznikla škoda  v  důsledku 

trestného činu, žádat  náhradu škody  a  to  nejpozději  před  zahájením  dokazování 

nebo při prvním jednání o dohodě o vině a trestu. Poškozený má právo navrhovat 172

 § 43 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů172
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důkazy, účastnit se hlavního líčení a před skončením řízení se k věci vyjádřit - má 

právo na závěrečnou řeč. V adhezním řízení poškozeny neplatí na rozdíl od podání 

žaloby  u  občanského  soudu  soudní  poplatek  a  nárok  je  projednán  v  již  v  rámci 

trestního řízení  o  vině  obviněného,  jedná  se  tedy  o  levnější  a  rychlejší  způsob 

uplatnění nároku než v případě podání civilní žaloby. 

  O návrhu poškozeného rozhodne soud a v odsuzujícím rozsudku ve výroku 

buď  uzná  nárok  poškozeného  a  uloží  obžalovanému,  aby  nárok  poškozeného 

uspokojil,  a  to  buď  jednorázově  nebo  ve  splátkách.  Uznán  může  být  buď  celý 

rozsah  náhrady škody  nebo  její část  a  se  zbyvající částí  soud  odkáže  na žalobu  v 

občanskoprávním řízení.  Jestliže  soud  obžalovaného  zprostí  obžaloby,  nemůže 

přiznat nárok poškozeného. 

 Řízení o přestupku 

  Obecná  úprava řízení  o  přestupcích  předpokládá, že  poškozený  bude 

účastníkem řízení  o  přestupku,  aby  mohl  uplatnit  svůj  nárok  na  náhradu škody, 

která  mu  byla  přestupkem  způsobena.  Taková  právní  úprava  by  však  byla  na 

překážku účelu řízení Úřadu, neboť by nadměrně prodlužovala dobu trvání řízení. 

Vzhledem  k  rozsahu  narušení  trhu  by  vyhledávání  poškozených  i  jejich  počet 

poškozených,  kteří  by  zahrnovali  jak  ostatní  soutěžitele  na  trhu  tak  poškozené 

spotřebitele  mohl  zcela  narušit  práci  Úřadu,  kdy  by  adhezní řízení  o  nárocích  na 

náhradu škody  mělo  neúměrné  nároky  na  množství  zaměstnanců  nutných  pro 

projednání  jednotlivých  případů,  kteří  by  místo řešení  dalších  soutěžních  případů 

byli  nuceni  projednávat  jednotlivé  nároky.   Návrh  proto  předpokládá  odchylnou 173

právní  úpravu  vylučující  použití  ustanovení  týkajících  se  poškozených  jako 

účastníků řízení dle §68 písm. b) ZOP, možnost narovnání dle § 87 ZOP, řízení o 

náhradě škody  a  o  vydání  bezdůvodného  obohacení  dle  §89  ZOP,  vyloučena  je 

proto i možnost v rozhodnutí o přestupku uvést výrok o nároku náhradu škody. V 

současné  době  je  projednáván  také  návrh  zákona  o  náhradě škody  v  oblasti 

hospodářské  soutěže,  který  umožní  poškozeným žalovat  o  náhradu škody  v 

civilním řízení. 

 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a 173

řízení  o  nich  a  zákona  o  některých  přestupcích  (Aplikace  ODOK,  2016)  str.  391  <https://apps.odok.cz/veklep-
detail?pid=KORNA9UBSAY9>
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15. Neplatnost kartelové dohody

Poněkud  přehlíženým  následkem  kartelových  dohod  je  jejich neplatnost. 

Zakázané dohody jsou z pohledu občanského práva závazkem vzniklým smlouvami 

mezi  soutěžiteli.  Tyto  smlouvy  zejména  pro  svůj  nezákonný  obsah  nemusí  a 

zpravidla  nemají  písemnou  podobu  a  jsou  konkludentním  jednáním  ve  smyslu 

§  1744  OZ.   Jsou  však  od  počátku  neplatné  (ex  tunc)  bez  nutnosti  speciálního 174

rozhodnutí pro rozpor obsahu smlouvy s dobrými mravy dle § 580 OZ : Neplatné je 

právní  jednání,  které  se  příčí  dobrým  mravům,  jakož  i  právní  jednání,  které 

odporuje  zákonu,  pokud  to  smysl  a  účel  zákona  vyžaduje.  Jedná  se  tedy  i  o 

preventivní  opatření  zákonodárce,  kdy  si  soutěžitelé  jistě  dají  větší  pozor  při 

uzavírání smluv (i takových zcela bez vědomé snahy o protisoutěžní jednání), aby 

jejich  smlouva  nebyla  neplatnou  a  tedy  i  soudně  nevymahatelnou.  Samozřejmě 

v případě oddělitelnosti ustanovení obsahujících protisoutěžní jednání, je neplatné 

pouze toto ustanovení (ustanovení o částečné neplatnosti § 576 OZ). 

Neplatností  zakázaných  ustanovení  smluv  s  protisoutěžním  obsahem  se 

zabýval  i  Evropský  soudní  dvůr  ve  svém  rozhodnutí  Minière :  „Předmětná 175

automatická  neplatnost  se  vztahuje  pouze  na  ty části  dohod,  které  jsou  postižené 

zakázaností,  případně  na  dohodu  jako  celek,  pokud  je  zřejmé, že  postižené části 

nejsou  od  zbytku  dohody  oddělitelné.“  Neplatnost  kartelových  dohod  je  výslovně 

vyjádřena také v čl. 101 odst. 2 SFEU a v § 3 odst. 3 OHS. 

  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník174

 rozsudek SDEU ve věci Societé Technique Miniere v. Maschinenbau Ulm GMBH, sp. zn. 56/65 [1966]175
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Závěr

V  diplomové  práci  byla  rozebrána  právní  úprava  sankcionování 

kartelových  dohod  v českém  a  v  evropském  právu.  V  úvodních  kapitolách  byla  

představena  skutková  podstata  zakázaných  dohod,  jejich  druhy  a  to  jak  se  v 

průběhu času  měnilo  vnímání  protiprávnosti  kartelů.  Upozornila  jsem  na  problém 

neurčitosti  vymezení  skutkové  podstaty,  která  je  koncipována  příliš  obecně. 

Soutěžitelé,  kteří  jsou  adresáty  právní  normy  se  tak  u  dohod,  jejichž  účinkem  je 

narušení  soutěže,  musí  spoléhat  i  na  soft  law  dokumenty  a  popřípadě  také  na 

ekonomické  analýzy,  které  však  nemohou  s  určitostí  předpovídat  vývoj  na  trhu. 

Tato nejistota pak může zabránit uzavírání dohod, které by naopak mohly být pro 

hospodářskou soutěž prospěšné. V následující kapitole věnované účelu soutěžního 

práva  je  tato  neurčitost  spatřována  také  v  možnosti  rozdílného  výkladu 

protiprávnosti  jednání  různými  národními  soutěžními  úřady,  které  upřednostňují 

různé  cíle  soutěžního  práva.  Následující  kapitola  zmínila  instituce,  které  dozorují 

dodržování soutěžního práva.   

Další část práce se věnovala druhům odpovědnosti, sankcím, které jsou v 

důsledku  této  odpovědnosti  ukládány  a  jak  je  tako  odpovědnost  uplatňována. 

Nejprve  byla  stručně  představena  právní  odpovědnost.  Po  vymezení  způsobů 

odhalování  kartelů  Úřadem  pro  ochranu  hospodářské  soutěže  následuje  rozbor 

toho,  jakým  způsobem  se  tato  odpovědnost  uplatňuje  ve  správním řízení.  Právní 

úprava  správního řízení  o  správním  deliktu  obsahuje  speciální  instituty,  jejichž 

účelem  je  zajistit  co  nejefektivnější  a  nejhospodárnější řízení.  I  přes  všechny  tyto 

možnosti  však  v  současnosti řízení  trvají  i  několik  let.  Nová  právní  úprava,  která 

zavádí stavení a přerušení promlčecí doby ve spojení s novelou zákona umožňující 

soudní přezkum šetření na místě, umožní ještě prodloužit dobu řízení, která by při 

užití  opravných  prostředků  mohla  dosáhnout  i  délky  dvaceti  let.  Vzhledem  k 

nástupu  nových  druhů  trhů  souvisejících  s  digitální  ekonomikou  je  tento  problém 

ještě  urgentnější,  jelikož  takový  postup  by  znamenal, že  u  těchto  trhů  nebude 

správní řízení  účelné.  Pravděpodobně  by  proto  bylo  optimální,  aby  tyto  trhy 

dozorovala specializovaná instituce.  
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Opakujícím  se  problémem  je  také  silné  postavení  Úřadu  a  Komise  ve 

srovnání s účastníky řízení. Po ostré kritice při soudním přezkumu rozhodnutí byly 

přijaty  novely  právní  úpravy,  které  mají  za  cíl  posílit  postavení  účastníka řízení 

umožněním širšího  uplatnění  práva  nahlížet  do  správního  spisu  a  možností 

přezkoumání  nezbytnosti  a  přiměřenosti  provedení  místního šetření  i  průběhu 

šetření samotného ve správním soudnictví. K omezení pravomocí Úřadu a Komise 

došlo  také  zpřísněním  pravidel  pro  výzvy  k  součinnosti,  které  nemohou  být 

zneužívány  k  nepodloženým šetřením.  Zákonodárce  tak  reagoval  na  rozhodnutí 

soudů,  která  již  delší  dobu  upozorňovala  na široké  pravomoci  Úřadu  a  výši 

pořádkových  pokut  ve  srovnání  s  limitovanými  možnostmi  účastníka řízení,  jak 

přezkoumat postup Úřadu. Možnost přezkumu také zabrání budoucím situacím, kdy 

bylo  v  minulosti  zrušeno  celé  rozhodnutí  v  důsledku  toho, že  bylo  založeno  na 

důkazech  z  nezákonného  místního šetření. Všechny  tři  změny  v  právní  úpravě  by 

měly  zlepšit  úroveň  ochrany  práv  účastníků řízení.  Zndůvodu  blížící  se  účinnosti 

zákona  o  odpovědnosti  za  přestupek  od  1.  7.  2016,  je  zařazena  i  kapitola,  která 

stručně uvádí změny, které nová právní úprava přinese a jak se s těmito změnami 

vypořádal návrh zákona, který má zapracovat odchylky od této obecné úpravy. 

Po  vymezení  způsobu řízení  je  v  další části  práce  věnující  se  sankcím 

ukládaným  ve  správním řízení  podrobně  analyzován  výpočet  pokuty,  která  je 

univerzálním  správním  trestem  za  narušení  hospodářské  soutěže.  Její  výše  je 

vysoce  individualizována,  aby  zohledňovala  finanční  situaci  soutěžitele  i  různé 

aspekty protiprávního jednání tak, aby byla účelná, ale zároveň nebyla při uložení 

likvidační.  Další část  se  věnuje  možnosti  uložení  zvláštního  druhu  nepeněžité 

sankce  zákazu  účasti  ve  veřejných  zakázkách  a  koncesních řízeních.  Vzhledem  k 

počtu  zadávaných  veřejných  zakázek  a  vysokému  podílu  bid  riggingu  mezi 

odhalenými  zakázanými  dohodami  je  tento  trest  důležitým  nástrojem  v  boji  proti 

plýtvání veřejných prostředků v důsledku manipulace s nabídkami. V minulosti byl 

trest  ukládán  obligatorně  v  případech  zjištění  zakázané  dohody  v  souvislosti  se 

zadávacím řešením.  Jelikož  však  byl  tento  způsob  ukládání  trestu  považován  za 

nepřiměřeně přísný, je nově na uvážení Úřadu, zda tento trest uloží či nikoliv. Podle 

mého  názoru  by  však  měla  být  tato  sankce  ukládána  ve  všech  případech  bid 
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riggingu,  neboť  se  zde  jedná  o  úmyslné  manipulování  se  zadávacím  nebo 

koncesním řízením prostřednictvím nejzávažnějších typů zakázaných dohod, které 

vždy způsobí podstatnou škodu.  

Dalším rozebraným druhem odpovědnosti je odpovědnost trestní. Možnost 

trestního  postihu  pro  fyzické  osoby,  jejichž  protiprávní  jednání  je  právnickým 

osobám přičítáno a uložení trestní sankce, doplňuje správní trestání, které nezjišťuje 

zavinění  ani  konkrétní  osobu,  která  se  jednání  dopustila.  Úřad  se  soustředí  na 

následky,  které  jsou  dohodou  způsobeny.  Naproti  tomu  trestní  odpovědnost  se 

vztahuje  na  subjekty,  které  úmyslně  jednaly  za  účelem  narušení  hospodářské 

soutěže  způsobit,  a  na  jejich  individuální  potrestání. Vhodně  tak  doplňuje  správní 

rovinu  trestání.  Hrozba  individuálního  trestního  postihu  bude  zřejmě  důvodem 

úspěšnosti  nově  zavedeného  programu  odhalování  zakázaných  dohod 

tzv.  whistleblowery.  Hrozí-li  totiž  zaměstnanci  nebo členu  statutárního  orgánu  při 

odhalení  kartelu  trestní  sankce  a  soutěžitel,  pro  něhož  pracuje,  nechce  kartel 

“zradit”  a  požádat  o  dohodu  o  účasti  na  leniency  programu,  bude  zvláště  u 

závažných  kartelů  whistleblowing  jediným  způsobem,  jak  se  vyvarovat 

individuálnímu  potrestání  prostřednictvím  zániku  trestní  odpovědnosti  účinnou 

lístostí. V souvislosti s trestní odpovědností jsou uvedeny i důvody,  proč nejsou za 

narušení  hospodářské  soutěže  zakázanou  dohodou  trestně  stíhány  také  právnické 

osoby.  Vzhledem  k  závažnosti  sankcí  ukládaných  ve  správním řízení,  však  nelze 

nepovažovat  absenci  trestní  odpovědnosti  právnických  osob  za  relevantní  pro 

efektivní sankcionování kartelových dohod. 

Poslední  posuzovaným  druhem  odpovědnosti  je  občanskoprávní 

odpovědnost  za škodu,  jež  má  být  komplexně  upravena  navrhovaným  zákonem  o 

odpovědnosti  za škodu  v  oblasti  hospodářské  soutěže.  Navrhovaný  zákon  má 

přispět  k četnějšímu  odškodňování  poškozených  i  díky  přizpůsobení  podmínek 

uplatňování  nároku  u  soudu  zahrnující  možnost žádat  o  informace  a  podklady  od 

Úřadu  i  třetích  osob  pro  potřeby žaloby,  a  obrácení  důkazního  břemene  na 

žalovaného.  Snaha  zlepšit  postavní  poškozeného  má  nahradit  absenci  možnosti 

uplatňování  nároků  na  náhradu škody  při řízení  u  Úřadu.  Povědomí  o  existenci 

zakázané  dohody  by  se  mohlo  zvýšit  zavedením  možnosti  trestu  zveřejněním 
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rozhodnutí  o  přestupku,  aby  poškození  ve  větším  počtu  mohli  jako žalobci  sdílet 

náklady  spojené  se  soudním řízením. Častější  vymáhání  náhrady škody 

poškozenými  by  mohlo  mít  i  vliv  na  výši  pokuty  ukládané  Úřadem,  která  by 

zohledňovala to, že účastník řízení bude pravděpodobně žalován o náhradu škody. 

Náhrada škody však na rozdíl od anglosaské právní úpravy, kde je umožněno žádat 

trojnásobek  výše  způsobené škody,  nebude  mít  represivní  charakter.  Omezení 

náhrady škody  jen  na  reálnou škodu  tak  ubírá  občanskoprávní  odpovědnosti 

možnost, jak působit jako další rovina trestu.  

Vedle trestů jsou v diplomové práci zmíněna i opatření k nápravě ukládaná 

Úřadem,  která  nemají  sankční  povahu  a  jejichž  účelem  je  napravení  stavu 

vyvolaného  protiprávním  jednáním.  Zmíněno  je  také  zavedení  možnosti  ukládat 

formou  nápravných  opatření  absolvování  preventivní  výchovných  programů. 

Zahraniční praxe poukazuje na dobré zkušenosti s programy s důrazem na prevenci, 

které by při převzetí do českého právního řádu mohly přispět k lepší regulaci. Tyto 

programy  jsou  navázány  různé  druhy  podmíněných  způsobů  ukládání  trestů  s 

možností  upuštění  od části  trestu  po  zavedení  mechanismu  vnitřních  kontrol 

společnosti a vzdělávacích programů pro zaměstnance a statutární orgány. Důraz na 

prevenci  by  totiž  mohl  přispět  k  předcházení  méně  závažného  protiprávního 

jednání, které soutěžitelé páchají jen z neznalosti soutěžního práva a jejichž dopad 

na  hospodářskou  soutěž  není  tak  podstatný. V  důsledku  této  prevence  by  se  mohl 

Úřad  soustředit  na  závažnější  zakázané  dohody  a  účiněji  chránit  a  podporovat 

hospodářskou soutěž. 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Abstrakt

  Cílem  diplomové  práce  je  analyzovat,  jaké  následky české  a  evropské 

právní předpisy s protiprávním jednáním účasti na kartelu spojují a to zejména ve 

světle  početných  novel  právních  předpisů.  Diplomová  práce  je  rozdělena  do 

patnácti  kapitol.  V  první  kapitole  je  rozebrána  legální  definice  kartelu  a  jeho 

skutková podstata. Druhá kapitola navazuje výkladem o druzích zakázaných dohod 

a legálních výjimkách z tohoto zákazu. V třetí kapitole je nastíněn historický vývoj 

regulace  a  výzvy  moderního  digitálního  trhu,  který  ztěžuje  efektivnost  aplikace 

soutěžního  práva.  Ve čtvrté  kapitole  jsou  představeny  účely,  kvůli  kterým  je 

soutěžní právo aplikováno, jelikož panují pochyby o tom, co by mělo být hlavním 

záměrem  regulace  hospodářské  soutěže.  Pátá  kapitola  zvažuje  formy,  jaké  mají 

instituce,  které  dozorují  hospodářskou  soutěž  a  jak  jejich  uspořádání  ovlivňuje 

způsob,  jakým  je  soutěžní  právo  aplikováno.  Následující  kapitoly  upravují  druhy 

právní odpovědnosti a procesní aspekty soutěžního práva. Šestá kapitola se věnuje 

odpovědnosti  obecně.  Sedmá  kapitola  poukazuje  na  problémy  v  souvislosti  s 

odhalováním kartelových dohod, zaměřuje se zejména na program leniency a nový 

program  pro  whistleblowery,  které  pracují  s  osobami,  které  znají  podrobnosti 

protiprávního  jednání  soutěžitelů,  jsou  tedy  nedocenitelným  zdrojem  při  boji  se 

zakázanými dohodami. V osmé kapitole je rozebráno správní řízení, jehož vysoká 

specializace  a  množství  nástrojů  pro  zařízení  co  nejvyšší  efektivnosti  a  zároveň 

hospodárnosti řízení přispívají k možnosti zajišťovat ochranu hospodářské soutěže. 

Pozornost  je  věnována  také  alternativním  způsobům řešení  soutěžních  případů.  V 

následující deváté kapitole je provedena stručná analýza změn, které přinese právní 

účinnost  zákona  o  odpovědnosti  za  přestupky,  který  změní  kvalifikaci  správního 

deliktu zakázané dohody na přestupek. V souvislosti s tímto zákonem je věnována 

pozornost  také  novým  možnostem,  které  obecná  úprava  nabízí  a  které  by  bylo 

vhodné  inkorporovat  i  do  zvláštní  právní  úpravy.  Desátá  a  jedenáctá  kapitola 

představují  tresty  ukládané  za  porušení  pravidel  hospodářské  soutěže  a  možnost 

uložení  opatření  k  nápravě.  Po  správním  trestání  je  v  dvanácté  kapitole  popsána 

možnost  v  trestním řízení  stíhat  fyzické  osoby,  které  se  úmyslně  podílely  na 

protiprávním  jednání  soutěžitele.  Tato  kapitola  je  rozdělena  na  tři části,  které  se 
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věnují  vztahu  správního  deliktu  a  trestného činu,  vlastní  skutkové  podstatě 

trestného činu  narušení  hospodářské  soutěže  a  důvodům  proč  nejsou  za  tento 

trestný čin  odpovědné  právnické  osoby.  Poslední  druh  odpovědnosti,  kterou  se 

diplomová  práce  zabývá  je  odpovědnost  za škodu,  která  byla  v  důsledku  kartelu 

způsobena. Návrh zákona, který implemenuje evropskou směrnici, kromě samotné 

možnosti  efektivně žalovat  náhradu škody  upravuje  i  podmínky,  které  by  měly 

usnadnit  poškozeným  nárok  uplatnit,  jedná  se  zejména  o  obrácení  důkazního 

břemene,  možnosti žádat  podklady  a  informace  od  Úřadu  i  třetích  osob  a  dlouhá 

lhůta  k  uplatnění  nároku  trvající  pět  let.  V  poslední  patnácté  kapitole  je  stručně 

uveden  poslední  následek  zakázané  dohody,  kterým  je  její  neplatnost  a 

nevymahatelnost  z  důvodu  rozporu  se  zákonem.  V  průběhu  práce  jsou  navžena  

změny právní úpravy ke zlepšení prevence a to zejména vzdělávací programy pro 

členy statutárních orgánů a odpovědné zaměstnance. Zahraniční praxe ukazuje, že 

je jejich ukládání efektivní a snižuje riziko opakování protiprávního jednání.  
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Abstract

Cartel  agreements  constitute  a  distortion  to  consumer  ́s  welfare  and 

economics environment itself by yielding higher profits without risks to those who 

engage in anticompetitive behavior. Therefore the purpose of this master thesis is to 

analyze the aspects of sanctioning cartels under Czech and European law especially 

with  regard  to  the  many  recent  changes  in  legislation  regulating  the  protection  of 

competition. 

The thesis is composed of fifteen chapters. Chapter one defines cartels and 

their characteristics. Second chapter builds on the first by introducing, the types of 

prohibited agreements. The background in history of competition regulation and its 

upcoming  challenges  is  provided  in  chapter  three  followed  by  explanation  of  the 

reasons why it is necessary to prosecute competitors who engage in anticompetitive 

conduct in chapter four. Since these reasons have changed several times in history 

as have the views of the regulator on the need of market regulation, it is important 

to  explore  the  issue  of  inconsistency  as  they  still  remain  topic  of  discussion  even 

nowadays.  Chapter  five  provides  overview  of  the  institutions  whose  task  it  is  to 

enforce competition law. After these background chapters, in chapter six the focus 

shifts  towards  liability  aspects  of  cartels  and  the  process  of  sanctioning  cartels  in 

various  ways.  The  following  chapters  deal  with  the  process.  The  main  aim  is  to 

critically assess the conditions of the process and point out the issues competition 

authorities  are  facing  since  the  approaches  being  taken  favor  different  aims. 

Chapter seven specifies the ways cartels can be uncovered, it focuses especially on 

the  leniency  program  and  the  new  whistleblower  tool  introduced  by  the 

Commission, which both enable those familiar with the circumstances of the illicit 

behavior  to  come  forward  with  evidence.  Chapter  eight  follows  the  steps  of  the 

process  focusing  on  the  tools  and  programs  used  to  make  the  procedure  efficient. 

Due to the upcoming changes in enforcement related to the adoption of the law on 

offense culpability a brief analysis of the changes is included in chapter nine. After 

the  process,  the  types  of  punishment  in  administrative  law  and  their  impact  is 

analyzed in chapter ten, followed by a chapter twelve on the remedy measures that 
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can be imposed to rectify the damage inflicted to the market. Criminal liability is 

explored  in  chapter  thirteen  besides  the  liability  issues  and  the  types  of 

punishments, section explaining why corporate criminal liability was not adopted. 

The  last  type  of  liability  -  civil  liability  is  discussed  in  chapter  fourteen.  The 

majority  of  the  chapter  analyzes  the  proposal  for  an  act  on  civil  liability  in 

competition which will ameliorate the position of those who suffered damage due 

to  the  cartel.  The  last  fifteen  chapter  remarks  on  the  fact  that  since  cartel  are 

prohibited,  the  agreement  or  its  part  must  be  automatically  considered  null  and 

void.  Throughout  the  thesis  multiple  amendments  to  the  legislation  are  suggested  

to  adopt  measures  dealing  with  prevention  of  cartel  agreements  by  education 

programs  for  the  member  of  boards  or  employees  responsible  for  adherence  to 

competition  law.  This  approach  is  being  used  by  foreign  competition  authorities 

with positive effect. 

Název diplomové práce v anglickém jazyce: 

Penalizing cartel agreements under Czech and European law 

Klíčová slova: kartelová dohoda, sankce, hospodářská soutěž 
Keywords: cartel, sanctions, competition  
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