
 

Abstrakt 

Tato diplomová práce popisuje a analyzuje právní úpravu místního šetření, které 

je prováděno Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí. Soutěžní 

úřady jsou oprávněny prošetřovat obchodní a jiné prostory za účelem nalezení 

informací, které prokazují porušení soutěžního práva. Místní šetření neboli také tzv. 

dawn raid je nejefektivnější vyšetřovací pravomocí soutěžních úřadů v rámci řízení ve 

věcech porušení soutěžního práva. 

Hlavním cílem této práce je poskytnout detailní popis relevantních zákonných 

pravidel a související judikatury, upozornit na možné právní problémy související s 

místním šetřením a nabídnout jejich řešení, a konečně se také věnovat ochraně a 

zárukám základních práv poskytovaných podnikům v průběhu šetření. 

Tato diplomová práce se skládá z osmi kapitol. První a druhá kapitola jsou 

úvodními kapitolami a popisují základní pojmy spojené s právem hospodářské soutěže. 

Ve třetí kapitole jsou popsány české a unijní právní předpisy upravující místní šetření. 

Kapitola čtvrtá se zabývá zárukami základních práv šetřených podniků v rámci místního 

šetření. Tato kapitola zevrubně popisuje a analyzuje relevantní rozhodovací praxi 

Evropského soudu pro lidská práva, českých i unijních soudů, v rámci které se uvedené 

soudy zabývaly problematikou dodržení základních práv šetřených podniků, zejména 

tedy práva na ochranu obydlí, respektování soukromí a práva na spravedlivý proces a 

účinnou obhajobu. Kapitola se soustředí na nedávný rozsudek Evropského soudu pro 

lidská práva ve věci Delta Pekárny a zabývá se jeho dopady zejména na český právní 

řád. Kapitola pátá stručně pojednává o spolupráci mezi Komisí a vnitrostátními orgány 

pro hospodářskou soutěž při provádění šetření. Šestá kapitola je zaměřena na konkrétní 

pravomoci soutěžních orgánů. V rámci této kapitoly je významný prostor věnován 

situacím, kdy soutěžní orgány překročí vymezený předmět místního šetření a v důsledku 

této skutečnosti provádějí tzv. vyšetřovací výpravy. Nakonec kapitola sedmá popisuje 

typický průběh kontroly s důrazem na specifické problémy, které se mohou v průběhu 

inspekce vyskytnout. Závěry diplomové práce jsou shrnuty v kapitole osmé. 

 


