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1. Úvod 

Předmětem této diplomové práce je právní úprava místního šetření v Evropské 

unii a České republice. Místní šetření prováděné na unijní úrovni Evropskou komisí, na 

české pak Úřadem pro ochranu hospodářské soutěţe má významné dopady na obchodní, 

soutěţní a správní právo. Rovněţ se velkou měrou dotýká základních práv podniků na 

ochranu soukromí, obydlí a listovního tajemství.  

Základním cílem této práce je důkladně popsat právní úpravu místního šetření v 

právu Evropské unie i v českém právním řádu a popsat případné problémy, které 

v souvislosti s právní úpravou místního šetření vyvstávají, a nabídnout postupy, jak lze 

vytyčené problémy překonat. Aktuální je v této souvislosti zejména téma střetu 

základních práv právnických osob a oprávnění orgánů dohlíţejících na hospodářskou 

soutěţ provádět místní šetření v prostorách těchto subjektů. Důraz bude kladen zejména 

na analýzu judikatury evropských i českých soudů, které se k popsanému střetu jiţ 

několikrát vyjádřily. Recentní judikatura Evropského soudu pro lidská práva totiţ 

naznačuje, ţe české soudy neposkytují dostatečnou ochranu právům podniků v rámci 

místního šetření. Účelem této práce je tak zejména objasnit, kde leţí hranice mezi 

pravomocemi orgánů dohlíţejících na hospodářskou soutěţ a právy vyšetřovaných 

subjektů.  

V rámci diplomové práce bude věnován prostor všem významným výkladovým 

sporům, které se v souvislosti s právní úpravou a s pravomocemi soutěţních úřadů 

v rámci místních šetření objevily v minulosti nebo mohou objevit v budoucnu. 

Tato práce vychází z předpokladu, ţe na český právní řád a na unijní právo je ve 

věci místního šetření třeba pohlíţet v souhrnném kontextu. Zejména judikatura soudů 

Evropské unie, která v mnohém doplňuje právní úpravu místního šetření, je důleţitým 

právním pramenem, který je třeba důkladně zkoumat a má nepochybné dopady i na 

český právní řád. Na ustanovení upravující místní šetření nelze v ţádném případě 

pohlíţet izolovaně a vţdy je třeba je vykládat systematicky s ohledem na ostatní právní 

předpisy a rozhodovací praxi soudů. 

V následujícím výkladu se nejprve věnuji v obecné rovině hospodářské soutěţi a 

soutěţnímu právu, a poté rovněţ orgánům, které na dodrţování pravidel hospodářské 

soutěţe dohlíţejí. Této problematice ponechám jen okrajový prostor, jelikoţ zaprvé není 
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účelem této práce popisovat soutěţní právo jako takové a zadruhé o tomto tématu byly 

napsány jiţ stovky děl a přínos této práce by byl v této oblasti minimální. V navazující 

kapitole se jiţ budu věnovat konkrétní unijní i české právní úpravě místního šetření 

s důrazem na analýzu jednotlivých zákonných ustanovení a na případné rozdíly mezi 

unijní a českou právní úpravou. Posléze přejdu k otázce základních práv podniků, kdy 

se pokusím zejména popsat relevantní judikaturu a analyzovat její dopady na právní 

úpravu místního šetření. V této práci bude rovněţ zmíněna spolupráce mezi orgány 

provádějící místní šetření. Významnou kapitolou v rámci této práce bude popis a 

důkladná analýza jednotlivých pravomocí, kterými disponují soutěţní orgány při 

provádění místního šetření. Práce bude zakončena popisem typického průběhu místního 

šetření s důrazem na analýzu některých problémových aspektů.  

Na tomto místě je třeba upozornit, ţe s ohledem na články 101 a 102 Smlouvy o 

fungování Evropské unie
1
 bude v diplomové práci pouţíván primárně výraz „podnik―, 

který je povaţován za synonymum českého pojmu „soutěţitel―. 

  

                                                 

1
 Smlouva o fungování Evropské unie ve znění Lisabonské smlouvy podepsané dne 13. 12. 2007, Úřední 

věstník C 326, 26/10/2012 S. 0001 – 0390. 
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2. Hospodářská soutěž a soutěžní právo 

Hospodářskou soutěţí se v obecné rovině rozumí vzájemné soupeření mezi 

subjekty na trhu, které se zde snaţí dosáhnout co nejlepší pozice. V hospodářské soutěţi 

zpravidla vítězí ten, kdo dokáţe zákazníkům nabídnout nejlevnější případně 

nejkvalitnější plnění. Účinná hospodářská soutěţ přináší niţší ceny, širší výběr 

produktů, větší míru inovací, lepší produkty a větší efektivitu vyuţívání zdrojů neţ 

v případech, kdy je vyloučena, jak je tomu například v situaci tzv. trţního selhání, 

kterou představuje monopol
2
. 

Soutěţní právo je souborem hmotněprávních a procesněprávních norem, jejichţ 

hlavním cílem je chránit hospodářskou soutěţ na trhu za účelem maximalizace 

společenského blahobytu
3
. V Evropě je soutěţní právo zakotveno na unijní úrovni i na 

úrovni jednotlivých členských států. Evropské soutěţní právo má dva základní 

vzájemně se doplňující cíle, a to zaprvé ochranu hospodářské soutěţe na trhu a zadruhé 

odstraňování překáţek, které narušují jednotný trh
4
. 

Evropské soutěţní právo vychází z předpokladu, ţe účinná hospodářská soutěţ 

na trhu, na rozdíl od státem řízené ekonomiky nebo monopolů, je nejlepším 

mechanismem k efektivní alokaci a vyuţívání dostupných zdrojů. Zároveň soutěţní 

aktivity zúčastněných subjektů přispívají k blahobytu spotřebitelů a celé společnosti
5
. 

Podle názoru Soudního dvora Evropské unie spočívá funkce soutěţního práva 

v zabránění narušení hospodářské soutěţe, které je na újmu obecného zájmu 

jednotlivých podniků a spotřebitelů, a tímto přispívat k blahobytu v Evropské unii.
6
 

Hmotněprávní ustanovení soutěţního práva upravují situace, kdy dochází  k 

narušení či ohroţení hospodářské soutěţe zejména v důsledku uzavírání protisoutěţních 

dohod, zneuţívání dominantního postavení nebo spojování podniků. V právu Evropské 

                                                 

2
 WHISH R. in WHISH R., BAILEY D.; Competition Law, 7. vydání, 2012, Oxford University Press, 

ISBN: 9780199586554, s. 20. 

3
 Tamtéţ, s. 2. 

4
 ROSE V., BAILEY D. in Bellamy and Child: European Union Law of Competition, 7. vydání, 2013, 

Oxford University Press, ISBN: 9780199667871, s. 8. 

5
 WHISH R. in WHISH R., BAILEY D.; Competition Law, 7. vydání, 2012, Oxford University Press, 

ISBN: 9780199586554, s. 9. 

6
 Rozsudek SDEU ze dne 17. února 2011 ve věci C-52/09 Konkurrensverket v TeliaSonera Sverige 

[2011] ECR I-00527, bod 22. 
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unie jsou pravidla upravující zakázané dohody a zneuţití dominantního postavení 

zakotvena na úrovní primárního práva v článku 101 respektive 102 Smlouvy o 

fungování Evropské unie. Pravidla týkající se spojování podniků pak obsahuje Nařízení 

Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků
7
. V českém právním řádu jsou tyto 

instituty upraveny zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěţe a o změně 

některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěţe). 

Procesněprávní úprava soutěţního práva upravuje řízení před orgány, které 

dohlíţejí na dodrţování hmotněprávních pravidel. V České republice je touto pravomocí 

nadán Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe, na unijní úrovni to je pak Evropská 

komise. Mezi orgány, které nepřímo dohlíţejí na dodrţování soutěţního práva 

prostřednictvím přezkoumávání rozhodnutí ÚOHS a Komise, by bylo moţné zařadit 

v České republice správní soudy, na evropské úrovni pak Tribunál a Soudní dvůr 

Evropské unie. Proces před ÚOHS upravuje zejména zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád, a ZOHS, na evropské úrovni jsou to pak Nařízení Rady č. 1/2003 o provádění 

pravidel hospodářské soutěţe stanovených v čl. 81 a 82 Smlouvy
8
 a Nařízení Komise č. 

773/2004 o vedení řízení Komise podle článků 81 a 82 Smlouvy o ES
9
.  

Při vyšetřování protisoutěţních jednání podniků jsou soutěţní orgány nadány 

značně širokými pravomocemi, které jim umoţňují řádně prověřit, zda došlo v daném 

případě k porušení soutěţního práva. Soutěţní orgány mohou podniky poţádat o 

poskytnutí informací a podkladů souvisejících s prováděným vyšetřováním, které je jim 

dotčený podnik povinen poskytnout
10

. Soutěţní orgány mohou dále provádět místní 

šetření v prostorách šetřeného podniku za účelem nalezení důkazů, které by prokazovaly 

porušení pravidel upravujících hospodářskou soutěţ
11

. Vzhledem k tomu, ţe místní 

šetření není zpravidla soutěţním orgánem dotčenému podniku předem oznamováno, 

představuje místní šetření nejefektivnější nástroj slouţící k odhalování protisoutěţního 

                                                 

7
 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků, Úřední věstník L 

024, 29/01/2004 S. 0001 – 0022. 

8
 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. 12. 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěţe 

stanovených v čl. 81 a 82 Smlouvy, Úřední věstník L 1, 4. 1. 2003. 

9
 Nařízení Komise (ES) č. 773/2004 ze dne 7. dubna 2004 o vedení řízení Komise podle článků 81 a 82 

Smlouvy o ES, Úřední věstník L 123, 27/04/2004 S. 0018 – 0024. 

10
 Čl. 18 Nařízení 1/2003; § 21e ZOHS. 

11
 Čl. 20 Nařízení 1/2003; § 21f ZOHS. 
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jednání. Účelem místního šetření je zejména prověřit, zda je podezření soutěţního 

orgánu, ţe došlo k porušení soutěţního práva, oprávněné a nalézt důkazy, které by toto 

porušení prokazovaly. Za tímto účelem jsou soutěţní orgány v rámci místního šetření 

oprávněny prověřovat aţ na výjimky všechny obchodní záznamy, které se v prostorách 

daného podniku nacházejí
12

. V případě podezření, ţe se důkazy prokazující 

protisoutěţní jednání podniku nacházejí mimo jeho prostory, mohou soutěţní orgány 

provést místní šetření i mimo prostory podniku na místech, kde se domnívají, ţe se 

důkazy nacházejí
13

. 

  

                                                 

12
 Čl. 20 odst. 2 písm. b) Nařízení 1/2003; § 21f ZOHS odst. 2 písm. c) ZOHS. 

13
 Čl. 21 Nařízení 1/2003; § 21g ZOHS. 
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3. Právní úprava místního šetření 

V souvislosti s přistoupením České republiky do Evropské unie bylo nutné z 

důvodu plné harmonizace soutěţního práva přijmout nový zákon, který by upravoval 

pravidla hospodářské soutěţe
14

. Nově přijatý zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěţe, který nahradil zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské 

soutěţe z 1. března 1991, vychází výlučně z unijních předpisů
15

, a je proto moţné 

konstatovat, ţe úprava českého soutěţního práva je aţ na drobné výjimky totoţná 

s unijní úpravou. Tento závěr potvrdil i Nejvyšší správní soud a rovněţ dovodil
16

, ţe 

hmotná i procesní ustanovení zákona o ochraně hospodářské soutěţe musí být 

vykládána eurokonformě. S ohledem na výše uvedené povaţuji za vhodné nejprve 

popsat pravidla, kterými je vázána Komise při provádění místního šetření a aţ posléze 

věnovat prostor českému právnímu řádu. 

3.1 Unijní právní úprava místního šetření 

Oprávnění Komise vykonávat místní šetření plyne z Nařízení 1/2003
17

. Článek 

20 odst. 1 tohoto nařízení svěřuje Komisi pravomoc provádět veškeré nezbytné kontroly 

podniků a sdruţení podniků. Kontrola Komise spočívá zejména v moţnosti vstupu do 

všech prostorů, na pozemky a do dopravních prostředků podniků a sdruţení podniků
18

 a 

následné kontrole obchodních záznamů
19

 nalezených ve zmíněných prostorách. V čl. 20 

odst. 2 je dále uveden výčet pravomocí, ke kterým je Komise při provádění kontroly 

zmocněna. Jednotlivým pravomocím je věnován prostor níţe. 

                                                 

14
 Důvodová zpráva k zákonu č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěţe. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/. 

15
 Co se týče úpravy místního šetření, z důvodové zprávy k zákonu č. 143/2001 Sb. o ochraně 

hospodářské soutěţe, vyplývá, ţe pravomoci ÚOHS v rámci místního šetření „korespondují s 

povinnostmi a oprávněními Evropské komise“. 

16
 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. května 2009, sp. zn. 5 Afs 95/2007 – 353. 

17
 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. 12. 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěţe 

stanovených v čl. 81 a 82 Smlouvy, ÚV L 1, 4. 1. 2003, s. 1. 

18
 Čl. 20 odst. 2 písm. a) Nařízení 1/2003. 

19
 Čl. 20 odst. 2 písm. b) Nařízení 1/2003. 
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Kontrolu podniků můţe Komise provádět na základě písemného zmocnění
20

 

nebo na základě rozhodnutí
21

. Zásadní rozdíl mezi uvedenými typy kontrol spočívá 

v tom, ţe v případě kontroly prováděné na základě „pouhého― zmocnění nejsou podniky 

povinny s Komisí spolupracovat, a tudíţ nejsou povinny se takovémuto šetření podrobit. 

Je však třeba uvést, ţe jakmile podnik dobrovolně poskytne souhlas s kontrolou, 

nemůţe bránit nebo ztěţovat provádění kontroly
22

, a v případě poskytnutí neúplných 

nebo zkreslených obchodních záznamů můţe být podniku uloţena pokuta
23

. Na druhou 

stranu, vzhledem k tomu, ţe je tento typ kontroly podmíněn dobrovolným svolením 

podniku, můţe být souhlas s prováděním kontroly kdykoliv odvolán. Z výše uvedeného 

je patrné, ţe kontrola na základě zmocnění není z hlediska Komise vhodným právním 

instrumentem v situacích, kdy je potřeba vykonat překvapivou kontrolu v prostorách 

podniku z důvodu podezření, ţe šetřený podnik porušuje pravidla hospodářské soutěţe. 

V případě, kdyby Komise disponovala pouze písemným zmocněním, mohl by podnik 

takovouto kontrolu jednoduše odmítnout a následně by se mohl pokusit zbavit všech 

záznamů prokazujících jeho provinění. Proto je Komise nadána pravomocí konat 

kontroly na základě rozhodnutí, kdy jsou podniky povinny podřídit se kontrole. 

Další rozdíl mezi kontrolou na základě zmocnění a na základě rozhodnutí 

spočívá ve skutečnosti, ţe v případě kontroly na základě zmocnění musí Komise včas 

před uskutečněním kontroly informovat prostřednictvím oznámení orgán pro 

hospodářskou soutěţ členského státu, na jehoţ území bude kontrola probíhat
24

. Oproti 

tomu v případě kontroly na základě rozhodnutí musí Komise přijmout takovéto 

rozhodnutí aţ po konzultaci s orgánem pro hospodářskou soutěţ členského státu, na 

jehoţ území se má kontrola provést
25

. Spolupráci Komise a národních orgánů v rámci 

místního šetření je věnován prostor v samostatné kapitole níţe.  

                                                 

20
 Čl. 20 odst. 3 Nařízení 1/2003. 

21
 Čl. 20 odst. 4 Nařízení 1/2003. 

22
 Dealing with the Commission: Notifications, complaints, inspections and fact-finding powers under 

Articles 85 and 86 of the EEC Treaty, ISBN 92-828-1724-5, European Communities, 1997, s. 35: 

„Podnik nemá povinnost podrobit se dobrovolné kontrole, nicméně jakmile s kontrolou souhlasí, musí 

v rámci kontroly aktivně spolupracovat“ (pozn. překlad autora).  

23
 Čl. 23 odst. 1 písm. c) a d) Nařízení 1/2003. 

24
 Čl. 20 odst. 3 Nařízení 1/2003. 

25
 Čl. 20 odst. 4 Nařízení 1/2003. 
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Rozdíl mezi oběma typy kontroly spočívá rovněţ v sankcích, které mohou být 

podnikům uloţeny. Z logiky věci vyplývá, ţe v případě kontroly na základě zmocnění 

nelze podnik postihnout za to, ţe se odmítne podřídit kontrole.  

Volba typu kontroly v konkrétním případě závisí zcela na uváţení Komise, která 

při rozhodování zohlední zejména okolnosti a specifika daného případu
26

. Kontrolu na 

základě zmocnění a na základě rozhodnutí je potřeba chápat jako dvě alternativy, které 

se nedoplňují, ani na sebe nenavazují. Ze soft law vyplývá
27

, ţe Komise není povinna 

uvádět důvody, pro které se rozhodla nařídit kontrolu na základě zmocnění či na základě 

rozhodnutí. Komise zpravidla přistupuje ke kontrolám na základě rozhodnutí 

v případech, kdy se šetřený podnik odmítl podrobit dobrovolné kontrole, nebo s ní 

souhlasil a posléze svůj souhlas odvolal, nebo poskytl záznamy v neúplné formě. Na 

základě rozhodnutí bude Komise postupovat vţdy v případech, kdy se bude domnívat, 

ţe záznamům prokazujícím protisoutěţní jednání podniku bude hrozit zničení, nebo kdy 

má podezření, ţe se podnik účastní zvlášť závaţných jednání (např. kartelové dohody). 

V takových případech je velice nepravděpodobné, ţe by dotyčný podnik s Komisí 

dobrovolně spolupracoval
28

. 

3.1.1 Kontrola na základě zmocnění 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, podle čl. 20 odst. 3 je Komise oprávněna provádět 

kontrolu v prostorách podniků po předloţení písemného zmocnění. Písemné zmocnění 

k provedení kontroly musí být v úředním jazyce členského státu, ve kterém se nachází 

šetřený podnik
29

, a musí obsahovat:  

1. předmět a účel kontroly,  

                                                 

26
 Rozsudek SDEU ze dne 21. září 1979 136/79 National Panasonic v Commission [1980] ECR 2033, 

body 28 aţ 30. 

27
 Dealing with the Commission: Notifications, complaints, inspections and fact-finding powers under 

Articles 85 and 86 of the EEC Treaty, ISBN 92-828-1724-5, European Communities, 1997, s. 36.   

28
 Za předpokladu, ţe např. nepodal ţádost o leniency (program shovívavosti). 

29
 Dokument European Commission – Antitrust - Manual of Procedures - Internal DG Competition 

working documents  on procedures for the application  of Articles 101 and 102 TFEU, March 2012, 

kapitola 27, bod 21, Dostupné z: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/ – „Inspekce se provádějí v 

úředním jazyce členského státu, ve kterém se nachází podnik“ (pozn. překlad autora). 



13 

2. název (obchodní firmu) podniku nebo sdruţení podniků, které budou 

vyšetřovány, 

3. sankce pro případ, ţe poţadované obchodní záznamy podniku jsou předloţeny 

neúplně nebo ţe odpovědi na otázky poloţené zástupcům nebo zaměstnancům 

podniku jsou nesprávné nebo zavádějící. 

Důleţitými předpoklady pro vykonání kontroly je vymezení předmětu a účelu 

kontroly a existence důvodného podezření, ţe se informace prokazující protisoutěţní 

jednání nacházejí v prostorách šetřeného podniku. Podmínka přítomnosti důvodného 

podezření Komise má zásadní význam pro zákonnost celého procesu kontroly a její 

absence můţe vést k zrušení zmocnění ke kontrole v rámci následného soudního 

přezkumu. Na tomto místě je třeba uvést, ţe kontrola na základě zmocnění je zpravidla 

vykonávána v případech, kdy Komise obdrţí oznámení o moţném protisoutěţním 

jednání, o kterém Komisi informuje samotný podnik prostřednictvím svého vedení
30

. 

Podnik tak tímto oznámením zároveň souhlasí s provedením kontroly. Podmínka 

důvodného podezření porušení soutěţního práva je automaticky splněna tím, ţe podnik 

sám poskytne alespoň náznak informací o tom, ţe soutěţní právo mohlo být porušeno. 

Povinnost Komise spočívající ve vymezení předmětu a účelu kontroly je 

zevrubně popsána níţe v rámci kapitoly věnované kontrole na základě rozhodnutí. 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o dobrovolné šetření, je na místě se domnívat, ţe podnik 

nevznese námitky proti zmocnění a nebude rozporovat jeho zákonnost, jelikoţ můţe 

provedení šetření jednoduše odmítnout. Z tohoto důvodu se lze domnívat, ţe nároky na 

důkladné vymezení předmětu a účelu šetření nebudou tak vysoké jako u rozhodnutí o 

kontrole. 

Písemné zmocnění dále obsahuje název podniku nebo sdruţení podniků. Komise 

obvykle ve zmocnění označí za cíl kontroly mateřskou společnost a společnosti, které 

jsou jí přímo nebo nepřímo kontrolovány
31

 a rovněţ uvede adresy sídel těchto 

společností. Komise můţe v rámci kontroly vstupovat do všech prostor vyjmenovaných 

                                                 

30
 Podnik je v takových případech motivován moţností sníţení nebo odpuštění pokuty výměnou za 

poskytnutí informací prokazující protisoutěţní jednání (program shovívavosti/leniency). 

31
 Např. rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2010 ve věci T-141/08 E.ON v. Evropská komise [2010] 

ECR II-5761, bod 5; rozsudek Tribunálu ze dne 6. září 2013 ve spojených věcech T-289/11, T-290/11 a 

T-521/11 Deutsche Bahn v Evropská komise, bod 3 nebo rozsudek Tribunálu ze dne 14. listopadu 2012 

ve věci T-135/09 Nexans France SAS a Nexans SA v Evropská komise [2012], bod 3. 
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podniků
32

, ať uţ se nacházejí na adrese sídla šetřených podniků či nikoliv. Rozhodující 

skutečností je, ţe náleţí k šetřenému podniku. Z tohoto vyplývá, ţe klíčovým faktorem 

v případě kontroly je název šetřené společnosti a nikoliv její sídlo, které je spíše 

doplňkovou poloţkou písemného zmocnění
33

. 

Samotná kontrola je prováděna úředníky Komise a ostatními doprovázejícími 

osobami, které byly zmocněny Komisí
34

. Nařízení 1/2003 blíţe neurčuje, kdo můţe být 

zmocněn jako doprovázející osoba, nicméně zcela bezpochyby se jedná o externí 

specialisty
35

, kteří nejsou zaměstnanci Komise. Důleţitou osobou v rámci kontroly je 

vedoucí vyšetřovacího týmu, jehoţ hlavním úkolem je komunikace se zástupci 

šetřeného podniku. Úkolem vedoucího je zejména poučení podniku, respektive jeho 

zástupců, o jejich právech a povinnostech v průběhu šetření. Vedoucí dále můţe 

například pečetit prostory nebo podepsat záznam o porušení pečeti
36

. V případě, ţe se 

kontrola podniku koná ve více lokalitách najednou, například v pobočkách podniku, je 

vedoucí vyšetřovacího týmu jmenován pro kaţdý vyšetřovací tým. Zmocnění musí dále 

obsahovat jména všech osob, které jsou oprávněny provádět kontrolu. 

Ve zmocnění musí být rovněţ jasně uvedeny sankce, které hrozí šetřenému 

podniku v případě, kdyţ úmyslně nebo z nedbalosti poskytne obchodní záznamy 

v neúplné formě
37

 nebo poskytne nesprávné nebo zavádějící odpovědi na otázky 

poloţené Komisí, případně neopraví ve lhůtě stanovené Komisí nesprávnou, neúplnou 

nebo zavádějící odpověď uvedenou zaměstnanci
38

. Stále je potřeba mít na paměti, ţe 

kontrola na základě zmocnění, můţe být vykonána pouze se souhlasem šetřeného 

podniku. Sankce tedy mohou být uloţeny aţ poté, co se podnik dobrovolně podrobí 

kontrole. Samotná kontrola se poté ve své důkladnosti nikterak neliší od kontroly 

                                                 

32
 Čl. 20 odst. 3 Nařízení 1/2003. 

33
 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 14. října 1994 ve věci Akzo Chemicals [1994] OJ L294/31, bod 

16. 

34
 Čl. 20 odst. 3 Nařízení 1/2003. 

35
 Například IT odborníci, jejichţ úkolem je pomoci Komisi při prověřování a získávání elektronických 

dat.  

36
 Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2010 ve věci T-141/08 E.ON v. Evropská komise [2010] ECR 

II-5761, body 4, 103, 138 a 254. 

37
 Čl. 23 odst. 1 písm. c) Nařízení 1/2003. 

38
 Čl. 23 odst. 1 písm. d) Nařízení 1/2003. 
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prováděné na základě rozhodnutí. To se týká i pravidel pro ukládání pokut, dopustí-li se 

podnik některých z výše uvedených provinění. Otázkou, která se v tomto případě nabízí, 

je moţnost odvolání souhlasu s prováděnou kontrolou. Proviní-li se podnik například 

tím, ţe poskytne vyţadované informace v neúplné formě a posléze svůj souhlas 

s prováděním kontroly odvolá, bude i přesto pokutován.  

Komise spolu se zmocněním předloţí šetřenému podniku vysvětlivky tzv. 

Explanatory note
39

. Tyto vysvětlivky mají neformální charakter a nemají ţádný vliv na 

vyšetřovací pravomoci inspektorů. Hlavním účelem vysvětlivek je popsat šetřenému 

podniku zejména průběh kontroly, základní práva a povinnosti šetřeného podniku a 

pravomoci inspektorů Komise zahrnující například moţnost pokládat otázky 

zaměstnancům, pečetit prostory nebo pořizovat kopie obchodních záznamů. Ve 

vysvětlivkách je vţdy výslovně uvedeno, ţe podnik není povinen podrobit se kontrole a 

můţe ji kdykoliv odmítnout. V případě, ţe se podnik odmítne podrobit kontrole, 

inspektoři sepíší o tomto odmítnutí protokol, jehoţ kopii poskytnou na poţádání 

šetřenému podniku
40

.   

Komise je povinna včas před uskutečněním plánované kontroly informovat 

orgán pro hospodářskou soutěţ členského státu, na jehoţ území se má kontrola provést. 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, na formě poskytnutí takovéto informace zásadně nezáleţí a 

Komise tak můţe učinit neformálním způsobem
41

. 

3.1.2 Kontrola na základě rozhodnutí
42

 

Komise je dle článku 20 odst. 4 Nařízení 1/2003 oprávněna vydávat rozhodnutí 

nařizující kontrolu, které se musí dotčený podnik podrobit. Rozhodnutí musí obsahovat: 

1. předmět a účel kontroly, 

                                                 

39
 Explanatory note for an authorisation to conduct inspection based on a Commission authorisation under 

Article 20(3) of Council Regulation No 1/2003. Není dostupné na internetu, informace z SAUER,  R., 

BLANCO, L.O. a JÖRGENS K. in BLANCO, L.O.: EU Competition Procedure, Oxford University 

Press; 3. vydání, 2013, ISBN: 978-0199641833, s. 327. 

40
 Tamtéţ, body 1-3 a 6. 

41
 Rozsudek SDEU ze dne 23. září 1986 C-5/85 AKZO Chemie v Commission [1986] ECR 2585, bod 24. 

42
 Obdobně platí stejné, co v případě kontroly na základě zmocnění. Tato kapitola se věnuje zejména 

rozdílům a podstatným náleţitostem rozhodnutí.  
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2. název (obchodní firmu) podniku nebo sdruţení podniků, které budou 

vyšetřovány, 

3. datum, kdy má kontrola začít, 

4. uvedení sankcí podle článků 23 a 24 Nařízení 1/2003 a 

5. uvedení práva na přezkoumání rozhodnutí Soudním dvorem.  

Zásadní sloţkou rozhodnutí je vymezení předmětu a účelu kontroly, jehoţ 

smyslem je prokázat odůvodněnost zamýšlené kontroly. Komise musí mít v prvé řadě 

důvodné podezření, ţe podnik disponuje důleţitými informacemi, které prokazují 

porušení soutěţního práva. Je třeba zdůraznit, ţe Komise nemusí mít podezření, ţe se 

přímo šetřený podnik dopustil porušení pravidel hospodářské soutěţe. Z logiky věci se 

však ve většině případů budou informace o protisoutěţním jednání nacházet 

v prostorách toho podniku, který se zakázaného jednání dopustil. Z tohoto důvodu 

budou kontroly prováděny zejména u podniků, které se dopustí soutěţněprávního 

deliktu. Pokud by Komise neměla důvodné podezření, ţe se informace nacházejí 

v příslušných prostorách, mohlo by být narušeno právo šetřeného podniku na ochranu 

vůči svévolným a nepřiměřeným zásahům veřejné moci do sféry jeho činnosti
43

, stejně 

jako jeho právo na účinnou obhajobu
44

.  

Při vymezení předmětu a účelu kontroly není Komise povinna uvést veškeré 

informace, které má k dispozici o prověřovaném protisoutěţním jednání. Stejně tak 

nemusí uvádět právní kvalifikaci vytýkaných jednání
45

 nebo dobu, během níţ k těmto 

jednáním docházelo
46

. Komise je naopak povinna uvést co nejpřesněji předpoklady a 

domněnky, které zamýšlí ověřit
47

. Jinými slovy Komisi přísluší, aby v rozhodnutí s co 

největší moţnou přesností uvedla, co je hledáno, a skutečnosti, kterých se má kontrola 

                                                 

43
 Článek 7 Listiny základních práv Evropské unie vyhlášené v Nice dne 7. prosince 2000 (Úř. věst. C 

364, s.1): „Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a 

komunikace.“ 

44
 Rozsudek Tribunálu ze dne 14. listopadu 2012 ve věci T-135/09 Nexans France SAS a Nexans SA 

v Evropská komise [2012], bod 42. 

45
 Rozsudek SDEU ze dne 17. října 1989 ve věci 97/87, 98/87 a 99/87 Dow Chemical Ibérica 

v Commission [1989] ECR I-3165, bod 45. 

46
 Rozsudek SDEU ze dne 22. října 2002 ve věci C-94/00 Roquette Frères v Commission [2002] ECR I-

9011, bod 48. 

47
 Rozsudek Tribunálu ze dne 12. července 2007 ve věci CB v Komise [2007] ECR II-00083, body 36 a 

37 nebo rozsudek Tribunálu ze dne 6. září 2013 ve spojených věcech T-289/11, T-290/11 a T-521/11 

Deutsche Bahn v Evropská komise, bod 170. 
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týkat
48

. Komise má dále povinnost „uvést podstatné charakteristické rysy 

předpokládaného právního jednání tak, že uvede domnělý relevantní trh a povahu 

domnělých omezení hospodářské soutěže [a] vysvětlí způsob, jakým se podnik, na který 

se kontrola vztahuje, údajně účastnil protiprávního jednání.“
49

 Z judikatury SDEU 

rovněţ vyplývá, ţe Komise musí v rozhodnutí uvést, ţe disponuje poznatky a indiciemi, 

na jejichţ základě se důvodně domnívá, ţe dotčený podnik porušil pravidla soutěţního 

práva
50

.  

Z výše uvedeného je zřejmé, ţe na odůvodnění rozhodnutí Komise o kontrole 

jsou kladeny poměrně velké nároky. Tyto nároky jsou však kladeny za účelem 

zachování práva podniků na obhajobu, jelikoţ toto právo by bylo váţně oslabeno 

v případech, kdyby Komise mohla vyuţívat důkazy, jeţ získala během místního šetření, 

ale které však nesouvisely s jeho předmětem či účelem
51

. Proto Nařízení 1/2003 stanoví, 

ţe informace a dokumenty získané v průběhu místního šetření lze pouţít jenom pro ten 

účel, pro který byly získány
52

. Toto ustanovení má za cíl zabránit, aby Komise 

v podnicích v rámci místních šetření prováděla tzv. vyšetřovací výpravy (fishing 

expeditions), které spočívají buďto v cíleném vyhledávání dokumentů, které nesouvisejí 

s předmětem a účelem šetření, nebo v neodůvodněně širokém vymezení předmětu 

kontroly. V rozsudku ve věci Nexans
53

 posuzoval Tribunál, zda měla Komise dostatečné 

indicie k provedení šetření. Kontrola měla být provedena v souvislosti s údajnými 

kartelovými dohodami, kterých se měly účastnit vyšetřované společnosti. Tribunál 

zjistil, ţe přestoţe měla Komise důkazy pouze ohledně protisoutěţního jednání v oblasti 

dodávek podzemních a podvodních kabelů pro vysoké napětí, vymezila předmět 

kontroly výrazně šířeji jako dodávky všech elektrických kabelů a souvisejícího 

                                                 

48
 Rozsudek SDEU ze dne 21. září 1979 136/79 National Panasonic v Commission [1980] ECR 2033, 

body 26 a 27. 

49
 Rozsudek Tribunálu ze dne 6. září 2013 ve spojených věcech T-289/11, T-290/11 a T-521/11 Deutsche 

Bahn v Evropská komise, bod 171. 

50
 Rozsudek SDEU ze dne 22. října 2002 ve věci C-94/00 Roquette Frères v Commission [2002] ECR I-

9011, bod 55, 61 a 99. 

51
 Rozsudek SDEU ze dne 17. října 1989 ve věci 85/87 Dow Benelux NV proti Komisi Evropských 

společenství [1989] ECR 3137, bod 18. 

52
 Čl. 28 odst. 1 Nařízení 1/2003. 

53
 Rozsudek Tribunálu ze dne 14. listopadu 2012 ve věci T-135/09 Nexans France SAS a Nexans SA v 

Evropská komise [2012]. 
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materiálu
54

. Tribunál dovodil, ţe Komise neměla dostatečně závaţné nepřímé důkazy 

k tomu, aby nařídila kontrolu týkající se všech elektrických kabelů a proto rozhodnutí o 

provedení kontroly v rozsahu, v němţ se vztahovalo na elektrické kabely jiné neţ 

podmořské a podzemní kabely pro vysoké napětí, zrušil
55

. Z uvedeného vyplývá, ţe při 

vymezování předmětu kontroly je třeba, aby Komise vycházela pouze z důkazů, které 

má dostupné a aby neodůvodněně nerozšiřovala předmět řízení. Komise by se rovněţ 

měla soustředit pouze na dokumenty, které souvisejí s předmětem šetření a nevyuţívat 

místní šetření k tomu, aby prověřila všechny dokumenty, které se v obchodních 

prostorách daného podniku nachází. 

Výjimku ze zákazu prověřovat dokumenty spadající mimo předmět šetření tvoří 

náhodně nalezené dokumenty, které naznačují existenci jiného protisoutěţního jednání, 

neţ které je prošetřováno. V takových případech je Komise oprávněna zahájit nové 

šetření
56

. Více prostoru je této tématice věnováno v kapitole 6.2 této práce. 

V případě, ţe Komise poţadavky na vymezení předmětu a účelu kontroly 

nenaplní, hrozí jí, ţe bude její rozhodnutí o kontrole soudem zrušeno a Komise tak 

nebude moci materiály získané v rámci kontroly pouţít proti šetřenému podniku jako 

důkazy
57

. Pokud by i přesto Komise zaloţila následné rozhodnutí o porušení soutěţního 

práva na důkazních prostředcích získaných na základě zrušeného rozhodnutí, soud 

takovéto rozhodnutí zruší
58

. 

Na rozdíl od zmocnění musí rozhodnutí o kontrole obsahovat datum, kdy má 

kontrola začít. Je třeba poznamenat, ţe kontrola nemusí nezbytně začít tentýţ den, jaký 

bude uveden v rozhodnutí. Komise můţe zahájit kontrolu aţ o několik dnů později 
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 Tamtéţ, bod 91. 

55
 Tamtéţ, bod 94. 
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 Rozsudek SDEU ze dne 17. října 1989 ve věci 85/87 Dow Benelux NV proti Komisi Evropských 

společenství [1989] ECR 3137, bod 19. 

57
 Rozsudek SDEU ze dne 21. září 1989 ve spojených věcech 48/87 a 227/88 Hoechst v Commission 

[1989] ECR 2859, body 29 a 41; a rozsudek SDEU ze dne 11. prosince 2003 ve věci T-66/99 Minoan 

Lines v Commission [2003] ECR-II 5515, bod 55. 
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 Rozsudek SDEU ze dne 21. září 1989 ve spojených věcech 46/87 a 227/88 Hoechst AG proti Komisi 

Evropských společenství, [1989] ECR 2859, bod 36 a rozsudek SDEU ze dne 17. října 1989 ve věci 

85/87 Dow Benelux NV proti Komisi Evropských společenství, [1989] ECR 3137, bod 17. 
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z důvodu neočekávaných překáţek, které brání provedení kontroly
59

. Pozdější zahájení 

kontroly oproti datu uvedenému v rozhodnutí nečiní rozhodnutí nezákonným v případě, 

ţe je splněna podmínka, ţe bude kontrola zahájena v odůvodněném a v co nejbliţším 

moţném termínu
60

. S tímto názorem se plně ztotoţňuji. Domnívám se totiţ, ţe 

s ohledem na to, ţe se rozhodnutí podniku doručuje aţ se zahájením kontroly, nelze 

argumentovat tím, ţe pozdějším zahájením kontroly by došlo k narušení právní jistoty 

podniků nebo práva na obhajobu. Pozdější zahájení kontroly, za předpokladu, ţe je doba 

skutečného zahájení kontroly přiměřená okolnostem a původnímu předpokládanému 

datu zahájení, tak podle mého názoru nemůţe vést k závěru, ţe by rozhodnutí o kontrole 

nebo její průběh byly s ohledem na pozdější zahájení nezákonné.  

Rozhodnutí naopak neobsahuje datum, do kdy má být kontrola ukončena, 

protoţe délku kontroly nelze objektivně dopředu odhadnout zejména z důvodů 

spočívajících například v rozsahu prověřovaných záznamů, technických problémech, 

apod. 

Rozhodnutí dále musí obsahovat výčet sankcí, které můţe Komise uloţit 

šetřenému podniku, poruší-li v průběhu kontroly své povinnosti. Komise můţe 

rozhodnutím uloţit podniku pokutu, pokud úmyslně nebo z nedbalosti při kontrole 

předloţil poţadované záznamy v neúplné formě, odmítl se podřídit kontrole, uvedl 

nesprávnou nebo zavádějící odpověď, neopravil ve stanovené lhůtě nesprávnou, 

neúplnou nebo zavádějící odpověď uvedenou zaměstnanci, neposkytl nebo odmítl 

poskytnout úplnou odpověď na otázky týkající se předmětu a účelu kontroly nebo byly 

porušeny pečeti umístěné Komisí
61

. Rozhodnutí musí rovněţ obsahovat informaci, ţe 

Komise je oprávněna uloţit podniku penále v situaci, kdy se podnik odmítne podřídit 

kontrole
62

. 

Nezbytnou součástí rozhodnutí je rovněţ uvedení práva na přezkoumání 

zákonnosti rozhodnutí o kontrole Soudním dvorem Evropské unie. Na tomto místě je 

                                                 

59
 Například nedostatek inspektorů/expertů nutných k provedení šetření. 

60
 SAUER,  R., BLANCO, L.O. a JÖRGENS K. in BLANCO, L.O.: EU Competition Procedure, Oxford 

University Press; 3. vydání, 2013, ISBN: 978-0199641833, s. 331. 

61
 Čl. 23 odst. 1 Nařízení 1/2003. 

62
 Čl. 24 odst. 1 písm. e) Nařízení 1/2003. 



20 

třeba zdůraznit odlišnost mezi nezákonností rozhodnutí o kontrole a nezákonností 

postupu Komise při kontrole. Šetřený podnik můţe proti rozhodnutí podat ţalobu na 

neplatnost podle článku 263 SFEU. Takovýto soudní přezkum nemá souvislost a je 

nezávislý na případném přezkumu konečného rozhodnutí Komise ve věci, kterým 

konstatuje, ţe došlo k porušení článku 101 nebo 102 SFEU. V případě, ţe podnik 

nebude namítat nezákonnost rozhodnutí o kontrole a nepodá proti němu ţalobu, nemůţe 

jiţ takovýto nárok uplatnit později, tj. v ţalobě proti konečnému rozhodnutí ve věci
63

. 

V rámci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o kontrole můţe být namítáno zejména 

porušení podstatných formálních náleţitostí, zneuţití pravomoci Komise nebo porušení 

jakéhokoli právního předpisu týkajícího se jejich provádění
64

. Nezákonnost rozhodnutí 

lze napadnout ţalobou na neplatnost a to pouze ve lhůtě dvou měsíců
65

. Odlišnou situací 

je nezákonný postup Komise při provádění kontroly. Takovéto pochybení Komise 

spočívající například v zabavení dokumentů osobní povahy nebo dokumentů podléhající 

profesnímu tajemství můţe být namítáno aţ v rámci ţaloby proti konečnému rozhodnutí 

Komise v dané věci
66

.  

Komise je povinna předloţit podniku spolu s rozhodnutím o kontrole také 

Explanatory note
67

 (vysvětlivky), které popisují způsob, jakým bude kontrola 

prováděna. Jedná se o neformální dokument vydaný Komisí, jehoţ účelem je vysvětlit, 

jakými právy a povinnostmi disponuje v průběhu šetření podnik i Komise. Vysvětlivky 

například obsahují povinnost uvést jména inspektorů pověřených prováděním kontroly, 

povinnost oznámit a předat kopii rozhodnutí nařizující kontrolu, výčet pravomocí 

inspektorů, právo vyuţít sluţeb advokáta, zaznamenávání ústních vysvětlení atd.  

                                                 

63
 Rozsudek SDEU ze dne 11. prosince 2003 ve věci T-66/99 Minoan Lines v Commission [2003] ECR-II 

5515, bod 41 a násl.  
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 Smlouva o fungování Evropské unie ve znění Lisabonské smlouvy podepsané dne 13. 12. 2007, Úřední 

věstník C 326, 26/10/2012 S. 0001 – 0390, čl. 263. 

65
 Tamtéţ, „Žaloby uvedené v tomto článku musí být podány ve lhůtě dvou měsíců, a to podle okolností 

ode dne vyhlášení příslušného aktu, ode dne jeho oznámení navrhovateli nebo ode dne, kdy se o něm 

navrhovatel dozvěděl.“ 

66
 Rozsudek SDEU ze dne 14. listopadu 2012 ve věci T-135/09 Nexans France SAS a Nexans SA 

v Evropská komise [2012], bod 132. 

67
 Explanatory note to an authorisation to conduct an inspection in execution of a Commission decision 

under Article 20(4) of Council Regulation, bod 9. Dostupné z: http://ec.europa.eu/competition/. 
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3.1.3 Kontrola v jiných prostorách 

Komise má moţnost provádět kontrolu i v jiných prostorách, neţ které náleţí 

šetřenému podniku. V případech, kdy existuje důvodné podezření, ţe by se obchodní 

záznamy prokazující porušení soutěţních pravidel nacházely jinde neţ prostorách 

šetřeného podniku, můţe Komise svým rozhodnutím nařídit provedení kontroly 

v jakýchkoli prostorách, pozemcích nebo dopravních prostředcích
68

. Podle Nařízení 

1/2003 se jedná zejména o byty, ať uţ ředitelů, vedoucích pracovníků či dalších 

zaměstnanců šetřených podniků. Kontrola se tak můţe týkat všech osob, které jsou vůči 

podniku v zaměstnaneckém poměru. Pravomoc Komise bude zcela jistě dopadat také na 

členy dozorčího orgánu společnosti, typicky dozorčí nebo správní rady. 

Vzhledem k tomu, ţe kontrola v jiných prostorách vede k omezení práva 

šetřených fyzických osob na soukromí a ochranu obydlí zaručené článkem 8 Evropské 

úmluvy o ochraně lidských práv, musí existovat alespoň důvodné podezření, ţe se 

obchodní záznamy prokazující protisoutěţní jednání nacházejí v těchto jiných 

prostorách.  

Před vykonáním kontroly v jiných prostorách musí mít Komise podloţené 

informace, které naznačují, ţe došlo k závaţnému porušení článku 101 nebo 102 

SFEU
69

. Nařízení blíţe nespecifikuje, co se myslí závaţným porušením, nicméně je 

moţné se domnívat, ţe podmínka závaţnosti bude splněna v případě zneuţití 

dominantního postavení a tzv. hard-core kartelových dohod, jelikoţ právě tato jednání 

mají významný negativní dopad na hospodářskou soutěţ. Závaţnost protiprávního 

jednání spočívající v porušení soutěţního práva kaţdopádně posuzuje vnitrostátní soud 

v rámci řízení o poskytnutí souhlasu s kontrolou. Závaţnost jednání hodnotí zejména 

s ohledem na to, zda není opatření v podobě nařízené kontroly svévolné a nepřiměřené 

vzhledem k sledovanému účelu
70

. 
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 Čl. 21 odst. 1 Nařízení 1/2003. 

69
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Oprávnění Komise v rámci kontroly v jiných prostorách jsou ve srovnání 

s kontrolou podniků výrazně omezená. Komise je oprávněna vstoupit do prostoru 

vymezeného rozhodnutím o provedení kontroly, kontrolovat účetní knihy a obchodní 

záznamy nacházející se v těchto prostorách bez ohledu na to, v jaké formě jsou uloţeny 

a kopírovat nebo získávat v jakékoli formě kopie nebo výpisy z těchto knih nebo 

záznamů. Komise tak nemůţe pečetit šetřené prostory nebo se jakkoli doţadovat 

vysvětlení od zaměstnance šetřeného podniku, kterému prošetřované prostory náleţí. 

Komise rovněţ nemá moţnost uloţit jakoukoli pokutu v souvislosti s kontrolou v jiných 

prostorách. To vychází z logické skutečnosti, ţe podnik by neměl být odpovědný za 

případné obstruktivní jednání fyzické osoby, jejíţ osobní prostory jsou prohledávány. 

V případě provedení kontroly v jiných prostorách Komise doručí rozhodnutí 

všem fyzickým osobám, kterým náleţí jakékoli právo k prostorám, které jsou 

předmětem kontroly. Adresátem rozhodnutí tak bude většinou vlastník nebo nájemce 

daného prostoru. Je nicméně na místě, aby Komise informovala i osoby, které byt 

skutečně uţívají, a také pronajímatele. Právo těchto osob na ochranu soukromí a obydlí 

můţe být a ve většině případů také bude kontrolou narušeno. Tyto osoby pak budou 

rovněţ oprávněny podat proti rozhodnutí ţalobu pro jeho nezákonnost, zejména pak 

z důvodu porušení práva na respektování soukromí a obydlí. 

Nezbytnou podmínkou pro provedení kontroly v jiných prostorách je předchozí 

povolení ze strany vnitrostátního soudu členského státu. Vnitrostátní soud přezkoumá, 

zda je rozhodnutí Komise pravé a zda navrhovaná donucovací opatření nejsou svévolná 

ani nepřiměřená
71

. S ohledem na to přezkoumá zejména závaţnost předpokládaného 

protiprávního jednání, význam hledaných důkazů, zapojení dotyčného podniku a 

odůvodněnou pravděpodobnost, ţe účetní knihy a záznamy týkající se předmětu 

kontroly jsou uchovávány v prostorách, pro které se ţádá povolení.  

Nařízení dává vnitrostátnímu soudu moţnost přímo nebo prostřednictvím orgánu 

pro hospodářskou soutěţ svého členského státu poţádat Komisi o podrobné vysvětlení 

okolností, které jsou nezbytné pro přezkoumání přiměřenosti kontroly. Vnitrostátní soud 

však nesmí zpochybnit nezbytnost kontroly ani poţadovat informace ze spisu Komise, 
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jelikoţ zákonnost rozhodnutí Komise můţe být přezkoumána pouze Soudním dvorem 

Evropské unie
72

. 

3.2 Česká právní úprava 

Stejně jako unijní právní úprava rozlišuje ZOHS šetření u podniků v jejich 

obchodních prostorách a šetření mimo takové obchodní prostory. Podle mého názoru je 

hlavním a na první pohled patrným rozdílem mezi českou a unijní úpravou skutečnost, 

ţe místní šetření ÚOHS je povaţováno za pouhý procesní úkon v rámci daného 

správního řízení vedeného s podnikem pro porušení soutěţního práva, zatímco 

v případě unijního práva je místní šetření spojováno s vydáním rozhodnutí o jeho 

provedení
73

. Jinými slovy ÚOHS nemusí vydat rozhodnutí k tomu, aby mohl provést 

místní šetření.  

3.2.1 Šetření na místě v obchodních prostorách 

Oprávnění ÚOHS provádět místní šetření u podniků je zakotveno v § 21f ZOHS. 

Šetřené podniky mají základní povinnost, která spočívá v podrobení se šetření vedeném 

ÚOHS
74

. Z formulace tohoto ustanovení lze dovodit, ţe ÚOHS teoreticky můţe 

provádět místní šetření i bez zahájení správního řízení
75

. ZOHS totiţ neodkazuje na 

účastníky řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ale na soutěţitele. Šetření se 

tak musí podrobit všechny subjekty, které splňují všechny podmínky definice 

soutěţitele podle § 2 odst. 1 ZOHS, tedy fyzické a právnické osoby, a jejich sdruţení, 

pokud se účastní hospodářské soutěţe nebo ji mohou svou činností ovlivňovat. Uvedený 

závěr potvrzuje i skutečnost, ţe dle § 20 odst. 3 ZOHS je ÚOHS v rámci výkonu své 

dozorové pravomoci nad dodrţováním ZOHS oprávněn postupovat přiměřeně podle 

ustanovení § 21f. Toto tzv. předběţné šetření je ÚOHS oprávněn vést bez zahájení 
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správního řízení s konkrétním soutěţitelem. Provedení místního šetření mimo správní 

řízení proti danému soutěţiteli však nebude v praxi příliš častým jevem. 

ÚOHS je oprávněn provádět šetření výlučně v obchodních prostorách dotčených 

podniků. Obchodními prostory se myslí všechny pozemky a objekty, místnosti a 

dopravní prostředky, které jsou dotčeným podnikem vyuţívány v rámci jeho činnosti 

v hospodářské soutěţi. Skutečnost, zda dotčený podnik obchodní prostory vlastní či zda 

je pouze uţívá, není pro účely prováděného místního šetření relevantní. Stejně tak není 

určující, zda se v daných obchodních prostorách nachází sídlo dotčeného podniku, 

provozovna nebo jsou vyuţívány podnikem jakkoli jinak. Jediným a rozhodujícím 

faktorem je, ţe obchodní prostory mají přímou souvislost s činností podniku 

vykonávanou v rámci hospodářské soutěţe. U většiny podniků se bude jednat o 

prostory, které vyuţívají při své podnikatelské činnosti, typicky kanceláře, výrobní, 

skladovací a další prostory, u nepodnikajících soutěţitelů pak půjde o prostory, které 

vyuţívají k jiné soutěţní činnosti neţ podnikání
76

. 

Taxativní výčet oprávnění ÚOHS v rámci šetření je svěřen jeho zaměstnancům, 

kteří kontrolu provádějí, a dále také osobám, které ÚOHS pro účely šetření zmocní. 

Zmíněné osoby mohou v rámci šetření provádět následující činnosti
77

: 

 vstupovat do obchodních prostor soutěţitelů, u kterých šetření probíhá, 

 ověřit, zda se v případě dokumentů a záznamů jedná o obchodní záznamy, 

 nahlíţet do obchodních záznamů, které se v obchodních prostorách nacházejí 

nebo jsou z nich přístupné, bez ohledu na to, v jaké formě jsou uloţeny, 

 kopírovat nebo získávat v jakékoli formě kopie nebo výpisy z obchodních 

záznamů, 

 pečetit obchodní prostory, popřípadě skříně, schránky nebo obchodní záznamy v 

nich se nacházející na dobu a v rozsahu nezbytném k provedení šetření, 

 poţadovat od soutěţitele a osob v pracovněprávním nebo jiném obdobném 

vztahu k němu, případně osob, které soutěţitel pověřil vykonávat v jeho 
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prospěch určité činnosti, v nezbytném rozsahu součinnost nezbytnou k 

provedení šetření, jakoţ i vysvětlení k obchodním záznamům. 

Podrobnějšímu popisu jednotlivých oprávnění je věnována samostatná kapitola 

níţe. 

Soutěţitelé jsou povinni poskytnout ÚOHS při provádění šetření nezbytnou 

součinnost k výkonu jeho oprávnění a výkon těchto oprávnění strpět
78

. V případě, ţe by 

tak neučinil, můţe mu ÚOHS za neposkytnutí součinnosti uloţit pořádkovou pokutu aţ 

do výše 300 000 Kč nebo 1 % z čistého obratu, kterého dosáhl dotčený soutěţitel za 

poslední ukončené období
79

. Tuto pokutu lze uloţit i opakovaně, přičemţ celková výše 

pokuty nesmí překročit 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaţeného 

soutěţitelem za poslední ukončené účetní období
80

. 

V souvislosti s oprávněním ÚOHS vstupovat do obchodních prostor podniků, u 

kterých šetření probíhá, jsou zaměstnanci ÚOHS výslovně oprávněni zjednat si do 

těchto obchodních prostor přístup. Za tímto účelem mohou otevřít uzavřené skříně nebo 

schránky, popřípadě si jiným způsobem zjednat přístup k obchodním záznamům, a to 

dokonce i přes odpor podniku
81

. Jak bylo uvedeno výše, šetřený podnik má povinnost 

součinnosti a musí strpět výkon oprávnění ÚOHS. V této konkrétní situaci, tak 

zpravidla bude mít povinnost zpřístupnit všechny své obchodní prostory a odstranit 

moţné překáţky, které by mohly narušit průběh místního šetření. Povinnost strpět 

výkon pravomocí ÚOHS nemá pouze šetřený podnik, ale také třetí osoby, v jejichţ 

objektu se obchodní prostory dotčeného podniku nacházejí. Pokud takováto třetí osoba 

nesplní tuto povinnost, jsou opět zaměstnanci ÚOHS oprávněni zjednat si k nim přístup 

i přes jejich odpor. Toto oprávnění dopadá na situace, kdy je potřeba překonat 

mechanické nebo technické překáţky, které brání vstupu do obchodních prostor 

dotčeného podniku a tím pádem i přístupu k obchodním záznamům. Můţe se například 

jednat o otevření vstupních dveří do obchodních prostor podniku, dveří do jednotlivých 

kanceláří, skříní či trezorů, které obsahují obchodní záznamy, ale také i o přístupy 
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 § 22c odst. 2 ZOHS. 
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 § 21f odst. 4 ZOHS. 
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k počítačům a k zařízení výpočetní techniky obecně, která jsou chráněna přístupovými 

hesly. Podnik a případně třetí osoby mají povinnost zajistit, aby po dobu šetření byly 

přístupné všechny obchodní prostory spolu s jednotlivými skříněmi, schránkami, 

trezory, zásuvkami a technickými zařízeními a dalšími objekty, které by mohly 

obsahovat obchodní záznamy v listinné nebo elektronické podobě. V případě, ţe podnik 

nebo třetí osoba ztěţuje nebo znemoţňuje vstup do obchodních prostor, je ÚOHS 

oprávněn si zjednat tento přístup i s překonáním odporu. Tento odpor můţe ÚOHS 

překonat za vyuţití vlastních zaměstnanců, ale také osob, které nemají k ÚOHS ţádný 

vztah. Typicky se můţe jednat o zámečníka v případě potřeby otevření zamčených dveří 

nebo počítačového technika pro přístup k zařízením výpočetní techniky, která jsou 

chráněna heslem nebo jiným způsobem. V krajních případech lze uvaţovat i o účasti 

Policie České republiky.  

Místní šetření je prováděno na základě písemného pověření vystaveného 

předsedou ÚOHS nebo jinou osobou k tomu oprávněnou podle vnitřních předpisů 

ÚOHS
82

. Pověření musí obsahovat zejména identifikaci pověřujícího, tedy ÚOHS a 

osoby oprávněné k vystavení pověření spolu s údajem o datu vystavení a otiskem 

úředního razítka. Pověření musí také obsahovat identifikaci šetřeného podniku spolu 

s označením obchodních prostor, v nichţ má být šetření provedeno. V pověření musí 

být nezbytně uvedeno, podle kterého právního ustanovení má být šetření provedeno, 

tedy § 21f, a dále také i předmět šetření a datum jeho zahájení. V neposlední řadě musí 

být uvedena jména a příjmení zaměstnanců ÚOHS, případně dalších ÚOHS pověřených 

osob, které mají šetření provést. Podle důvodové zprávy k zákonu č. 360/2012 Sb.
83

, 

který dotčené ustanovení vloţil do ZOHS, vede toto ustanovení k zpřesnění 

komplexnosti úpravy místního šetření a ke zvýšení právní jistoty šetřených podniků. 

Pověření k provedení místního šetření se zakládá do správního spisu vedeného v dané 

věci
84

. 
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 § 21f odst. 5 ZOHS. 
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 Důvodová zpráva k zákonu č. 360/2012 Sb. Dostupné z: http://www.psp.cz/.  

84
 RAUS, D., ORŠULOVÁ, A. Zákon o ochraně hospodářské soutěţe Komentář, 1. vydání, Wolters 

Kluwer, 2014, ISBN: 9788074784705, s. 481. 
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Před zahájením šetření na místě je ÚOHS povinen sdělit podniku právní důvod a 

účel šetření a poučit jej o právech a povinnostech v průběhu šetření
85

. Podnik musí být 

explicitně poučen o moţnostech, v jakých případech mu můţe být za jeho jednání 

uloţena pokuta. Vzhledem k povaze místního šetření a aspektu momentu překvapení, 

oznamuje ÚOHS svůj záměr provést místní šetření bezprostředně při jeho zahájení. 

Z důvodové zprávy k novele
86

, která zavedla toto ustanovení do ZOHS, je moţné 

vyčíst, ţe pojmem „před zahájením řízení“ se myslí zpravidla bezprostředně před tím, 

neţ jsou zahájeny vyšetřovací úkony
87

. Důvodová zpráva uvádí, ţe šetření na místě 

„zásadně probíhá jako šetření předem neohlášené“ a „nezbytnost takového 

vyšetřovacího oprávnění vyplývá z dosavadní praxe a je potvrzena i judikatorní činností 

soudů“. Český právní řád tedy nepřipouští, ţe by místní šetření mohlo být prováděno 

pouze na jakési „dobrovolnické― bázi, stejně tak jak je tomu u kontroly Komise 

prováděné na základě zmocnění. Vzhledem ke skutečnosti, ţe je mnohdy místní šetření 

spojeno se zahájením správního řízení vůči danému podniku, informuje ÚOHS o 

provedení místního šetření spolu s oznámením o zahájení správního řízení. Sdělení 

právního důvodu a účelu šetření má významný dopad na případný soudní přezkum 

zákonnosti prováděného místního šetření. Formu sdělení právní řád neřeší, lze se tedy 

domnívat, ţe poučení můţe být i neformální. To zda a jakým způsobem k poučení 

skutečně došlo, bude zachyceno v protokolu o provedení místního šetření. 

3.2.2 Šetření na místě v jiných než obchodních prostorách 

ÚOHS je podle § 21g oprávněn provádět místní šetření i v jiných neţ 

obchodních prostorách. Jinými neţ obchodními prostory se myslí prostory, které nejsou 

přímo v dispozici šetřeného podniku, nicméně existuje důvodné podezření, ţe se právě 

v takovýchto prostorách nacházejí obchodní záznamy související s případným 

porušením pravidel soutěţního práva. Podle zákona patří mezi jiné neţ obchodní 

prostory zejména byty fyzických osob, které jsou statutárními orgány podniku nebo 

jejich členy pro případ, ţe je statutární orgán kolektivní, nebo jsou k podniku 
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 § 21f odst. 6 ZOHS. 
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v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. Uvedený výčet obsaţený v zákoně je 

demonstrativní a mezi prostory lze dozajista podřadit i jiné prostory neţ jen byty 

dotčených osob. Šetření můţe probíhat například na pozemcích, zahradách, chatách a 

jiných nemovitých věcech dotčených osob. 

ÚOHS má pravomoc vykonávat v rámci šetření v jiných neţ obchodních 

prostorách všechna oprávnění jako v případě šetření v obchodních prostorách 

s výjimkou pouţití pečeti na šetřené prostory, případně na skříně nebo schránky. 

Místní šetření v jiných neţ obchodních prostorách můţe probíhat pouze 

s předchozím souhlasem soudu. Soud bude v řízení o povolení šetření zejména 

posuzovat, zda existuje důvodné podezření, ţe se obchodní záznamy nezbytné 

k prokázání protisoutěţního jednání vyskytují v jiných neţ obchodních prostorách 

dotčeného podniku. Dále pak bude posuzovat účel prováděného šetření s ohledem na 

práva dotčených fyzických osob, zejména pak na jejich právo na soukromí a 

nedotknutelnost obydlí. 

Řízení o předběţném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany 

hospodářské soutěţe upravuje zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních
88

. 

Pro řízení je místně příslušný soud, v jehoţ obvodu má sídlo Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěţe, tedy Krajský soud v Brně
89

. Návrh na zahájení řízení je oprávněn 

podat pouze ÚOHS nebo Evropská komise
90

, kteří se mohou domáhat výhradně 

vyslovení souhlasu s šetřením v jiných neţ obchodních prostorách. Vyslovení 

případných podmínek nebo omezení nemůţe být v rámci tohoto řízení poţadováno
91

. 

Pokud návrh podá kdokoliv jiný, soud návrh odmítne
92

. Řízení se koná v případech, kdy 

má navrhovatel důvodné podezření, ţe se obchodní knihy nebo jiné záznamy nacházejí 

v jiných neţ obchodních prostorách, včetně bytů fyzických osob, které jsou členy 

statutárních orgánů nebo zaměstnanci podniku, a navrhovatel chce v uvedených 

                                                 

88
 Do 1. ledna 2014 byla úprava soudního přezkumu zakotvena v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád, § 200h a násl. 
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 § 2 písm. j), § 3 odst. 2 písm. e) a § 323 zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních a § 1 

odst. 2 zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe. 
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 § 325 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních. 
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 RAUS, D., ORŠULOVÁ, A. Zákon o ochraně hospodářské soutěţe Komentář, 1. vydání, Wolters 

Kluwer, 2014, ISBN: 9788074784705, s. 483. 
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prostorách řízení provést. Návrh na zahájení řízení musí kromě obecných náleţitostí 

podání obsahovat označení jiných neţ obchodních prostor, v nichţ má být šetření 

provedeno
93

. V praxi tak bude v návrhu uvedena adresa šetřených prostor, případně i 

jejich vlastník či jejich uţivatel. V návrhu musí být dále vymezen předmět a účel šetření 

spolu s uvedením doby, ve které má být šetření provedeno
94

. Navrhovatel je rovněţ 

povinen uvést skutečnosti, které dokládají důvodné podezření
95

, ţe se obchodní 

záznamy nacházejí v jiných neţ obchodních prostorách. Soud návrh odmítne, pokud 

navrhovatel neuvede všechny náleţitosti nebo bude návrh nesrozumitelný nebo 

neurčitý. Je třeba upozornit na skutečnost, ţe navrhovatel nemá moţnost návrh opravit 

nebo doplnit, po okamţiku jeho podání
96

. Účastníkem řízení je navrhovatel, tedy ÚOHS 

nebo Komise, a osoba, která uţívá šetřené prostory
97

. V případě, ţe je navrhovatelem 

Komise, je účastníkem řízení i ÚOHS
 98

, nicméně pokud je navrhovatelem pouze 

ÚOHS, Komise účastníkem řízení nebude. Povaha řízení vylučuje nařízení jednání a 

tudíţ ani nebude nařizováno
99

. Co se týče dokazování, primární a v mnohých případech 

i výlučnou roli bude hrát navrhovatel. Soud sice můţe v řízení provést jiné neţ 

účastníky navrţené důkazy, ale ty musí být potřebné k zjištění skutkového stavu a 

vyplývat z obsahu spisu. Vzhledem k povaze místního šetření, bude soud vycházet 

především z důkazů navrţených ÚOHS nebo Komisí, kteří se budou soud snaţit 

přesvědčit o tom, ţe se obchodní záznamy prokazující protisoutěţní jednání podniku 

nacházejí v prostorách, do kterých poţadují přístup. Lze si těţko představit, ţe soud 

bude sám vyhledávat důkazy o tom, ţe se v předmětných prostorách mohou nacházet 

obchodní záznamy. Je třeba uvést, ţe ke slyšení uţivatele předmětných prostor bude 

v rámci řízení docházet pouze ve výjimečných případech. Případným slyšením uţivatele 

před rozhodnutím soudu totiţ nesmí být zmařen účel šetření
100

, coţ by mohlo nastat 

v okamţiku, kdyby se uţivatel dozvěděl, ţe se chystá provedení místního šetření a 
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s vědomím této informace by se pokusil předmětné obchodní záznamy zničit nebo by 

informoval šetřený podnik o chystané kontrole. 

V rozhodnutí soudu musí být označeny prostory, v nichţ má být šetření 

provedeno, uveden předmět a účel šetření a doba, ve které má být šetření provedeno
101

. 

Proti rozhodnutí nejsou přípustné ţádné opravné prostředky. Rozhodnutí se doručuje 

uţivateli šetřených prostor při zahájení šetření. Není-li uţivatel prostor přítomen, je 

třeba k šetření přibrat osobu, která není na věci zúčastněna. V takovém případě se 

uţivateli doručí rozhodnutí spolu s vyrozuměním, ţe šetření bylo provedeno, a s 

protokolem pořízeným při takovém šetření
102

. 

Zajímavá otázka vyvstává v souvislosti s doručováním rozhodnutí. Jak bylo výše 

zmíněno, rozhodnutí se doručuje uţivateli dotčených prostor při zahájení šetření. Zákon 

uţ však neřeší situaci, kdy soud s šetřením souhlas nevysloví, například z důvodu, ţe 

navrhovatel dostatečně neprokázal, ţe by se důkazy mohly nacházet v prostorách, do 

kterých vyţaduje přístup. V takovém případě vůbec nedochází k zahájení šetření a 

nabízí se tedy otázka, zda vůbec a případně kdy se bude rozhodnutí uţivateli dotčených 

prostor oznamovat. Komentovaná literatura
103

 dovozuje, ţe v případech, kdy soud návrh 

odmítne nebo zamítne, musí se i takovéto negativní rozhodnutí soudu uţivateli doručit, 

jelikoţ je účastníkem řízení jiţ od podání návrhu. S takovýmto závěrem se neztotoţňuji 

a to zejména proto, ţe kdyby bylo připuštěno, aby se doručovalo uţivateli prostor i 

negativní rozhodnutí, zcela určitě by došlo k zmaření účelu šetření. Mezi základní 

principy místního šetření, ať uţ je prováděno v obchodních prostorách podniků nebo 

v soukromých prostorách fyzických osob, patří moment překvapení. V případech, 

kdyby bylo místní šetření předem ohlašováno, je téměř jisté, ţe by se podniky i fyzické 

osoby pokoušely zbavit případných důkazů, které by prokazovaly deliktní jednání. 

Jinými slovy, místní šetření by bylo zbaveno svojí efektivity v případech, kdyby bylo 

vyšetřovaným subjektům předem ohlašováno. Podle mého názoru by uţ tedy ze 

samotné podstaty mělo být zabráněno tomu, aby se vyšetřované subjekty dozvěděly o 

chystaném místním šetření dříve, neţ je zahájeno. Doručením negativního rozhodnutí 
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soudu by však fakticky došlo k prozrazení záměru soutěţních orgánů a k zmaření účelu 

šetření. V této souvislosti je třeba ještě připomenout, ţe zákon neumoţňuje doručit 

rozhodnutí soudu v jiném okamţiku neţ při zahájení šetření. Domnívám se proto, ţe 

nebude-li šetření zahájeno, ať uţ je to z jakýchkoli důvodů, rozhodnutí se uţivateli osob 

doručovat nebude.   
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4. Záruky základních práv v rámci místního šetření 

Provádění místního šetření v obchodních prostorách podniků či jiných 

prostorách se dotýká základních práv spočívajících zejména v ochraně obydlí, soukromí 

či listovního tajemství. Tato práva jsou na evropské úrovni zakotvena v Evropské 

úmluvě o ochraně lidských práv
104

, na úrovni Evropské unie byla dovozována 

judikaturou a v současné době jsou explicitně uvedena v Listině základních práv 

Evropské unie
105

 a konečně v českém právním právu nalezneme jejich ochranu v Listině 

základních práv a svobod
106

.  

Střetem práva na ochranu obydlí a moţností soutěţních orgánů toto právo 

omezit při provádění místních šetření se důkladně zabývaly evropské i české soudy. 

Přesto některé aspekty tohoto střetu zůstávají stále nedořešené, alespoň na české úrovni, 

přihlédneme-li zejména k recentní judikatuře Evropské soudu pro lidská práva. 

V následujících podkapitolách bude nastíněn přístup soudů k otázce, zda a jakým 

způsobem je moţné provádět místní šetření s ohledem na právo na ochranu obydlí a 

soukromí. 

4.1 Evropský soud pro lidská práva 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv zakotvuje právo na respektování 

soukromého a rodinného ţivota, obydlí a korespondence
107

. Toto právo mohou státní 

orgány omezit v případech, „kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické 

společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu 

země, ochrany pořádku a předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo 

ochrany práv a svobod jiných
108

.“ Z uvedeného ustanovení vyplývají tři základní 

kumulativní podmínky, které musí být splněny, aby mohla být ochrana soukromí 

prolomena. Zaprvé se musí jednat o zásah v souladu se zákonem, zadruhé musí sledovat 
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legitimní cíl a zatřetí musí být v demokratické společnosti k dosaţení tohoto cíle 

nezbytný.  

Ve své judikatuře ESLP dovodil, ţe pojem obydlí má širší význam a nelze ho 

tudíţ spojovat pouze s příbytky fyzických osob, které jsou fyzickými osobami 

vyuţívány k trávení volného času. Pojem obydlí tak můţe zahrnovat pracovnu nebo 

kancelář příslušníka svobodného povolání, jak ESLP dovodil v případu Niemietz proti 

Německu
109

 na počátku devadesátých let minulého století. V roce 2002 ve věci Société 

Colas Est a ostatní proti Francii
110

 pak šel ESLP ještě dále, kdyţ konstatoval, ţe právo 

na ochranu soukromí je nutné vykládat v tom smyslu, ţe zahrnuje i právo právnických 

osob (společností) na respektování jich sídla, poboček či obchodních prostorů. Místní 

šetření prováděná v obchodních prostorách podniků tak představují zásah do práva 

těchto podniků na respektování obydlí ve smyslu čl. 8 Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv. V této souvislosti je proto nutné zkoumat podmínky, za kterých je šetření 

prováděno a posoudit, zda můţe být ochrana soukromí prováděním místního šetření 

narušena.  

Obecně podle ESLP platí, ţe zásah je v souladu se zákonem, kdyţ má základ ve 

vnitrostátním právu. Proto, aby mohlo dojít v rámci místního šetření k omezení práva na 

soukromí, je potřeba, aby bylo toto šetření upraveno vnitrostátním právem
111

. Co se týče 

podmínky existence legitimního cíle, s ohledem na hospodářský blahobyt země, ESLP 

obecně uznává, ţe pokud je účelem šetření vyhledat důkazy o porušení soutěţního 

práva, lze konstatovat, ţe šetření nepochybně sleduje hospodářský blahobyt země
112

. 

Podmínka nezbytnosti zásahu vyţaduje, aby byl zásah zaloţen na naléhavé společenské 

potřebě a zejména přiměřený sledovanému legitimnímu cíli
113

. Jak ESLP zmínil 
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v případu Funke proti Francii
114

, povaţují-li státy za nutné provádět místní šetření za 

účelem zajištění hmotných důkazů prokazujících porušení soutěţněprávních norem, je 

nutné, aby právní řád poskytoval přiměřené a dostatečné záruky zamezující situacím, 

kdy by správní orgány přijímaly svévolná opatření zasahující do práv podniků na 

respektování jejich obydlí. S ohledem na záruky ESLP zejména zkoumá, za jakých 

okolností můţe soutěţní orgán vydat rozhodnutí o provedení místního šetření, jak široké 

jsou jeho pravomoci, které má v rámci místního šetření k dispozici, a zda musí být 

místní šetření vykonáváno na základě povolení uděleného soudem. Ve věci Société 

Colas Est ESLP konstatoval, ţe francouzský soutěţní orgán disponoval velmi širokými 

pravomocemi, které mu umoţnily, aby sám posoudil vhodnost, mnoţství, délku a rozsah 

předmětných úkonů v rámci prováděných místních šetření. Zároveň bylo zjištěno, ţe 

francouzské právo nevyţadovalo předběţný souhlas soudu s provedením šetření. Za 

těchto okolností byla podle názoru ESLP jedinou zárukou moţnost následné soudní 

kontroly místního šetření, se kterým ale francouzské právo nepočítalo. ESLP tak 

uzavřel, ţe záruky zajišťující ochranu práv na ochranu soukromí nebyly v daném 

případě přítomny a místní šetření nebylo přiměřené sledovaným legitimním cílům
115

. 

Jak bylo výše naznačeno, nedostatek soudního povolení k místnímu šetření lze podle 

názoru ESLP vyváţit následnou soudní kontrolou, tedy realizovanou ex post facto
116

. 

Následná soudní kontrola posoudí zákonnost a nezbytnost místního šetření, přičemţ je 

však nutné, aby byla tato kontrola fakticky účinná s přihlédnutím ke konkrétním 

okolnostem projednávané věci
117

.  

Shrnu-li výše uvedené, ESLP je v zásadě toho názoru, ţe v případě místních 

šetření prováděných soutěţními orgány, je pro zachování práva na ochranu obydlí 

dotčených podniků potřeba buď předběţného souhlasu soudu, nebo následné soudní 
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kontroly, která posoudí zákonnost a přiměřenost prováděného šetření. Je tedy nutné mít 

na paměti, ţe neexistence předchozího souhlasu soudu s místním šetřením je pouze 

jedním z prvků, které je třeba zohledňovat při posouzení záruk proti porušení práva na 

ochranu obydlí. Dalšími skutečnostmi, které je potřeba brát v úvahu, je rozsah 

pravomocí soutěţního orgánu, okolnosti zásahu, moţnost následného přezkoumání 

soudem a případné další záruky. 

4.2 Soudní dvůr Evropské unie 

Poprvé posuzoval dnešní SDEU střet práva na ochranu soukromí šetřených 

podniků a právní úpravy místního šetření ve věci Hoechst
118

. V tomto případě SDEU 

nepřiznal podnikům právo zaručující nedotknutelnost obydlí
119

 a rovněţ vyloučil 

aplikaci čl. 8 Evropské úmluvy o lidských právech, jelikoţ „předmět ochrany v tomto 

článku se týká rozvoje osobní svobody člověka, a nelze ho tedy rozšířit na obchodní 

prostory
120

“. SDEU nicméně uvedl, ţe zásahy veřejné moci do sféry fyzické či 

právnické osoby musí spočívat na zákonném základě a ţe tyto systémy následně stanoví 

ochranu před zásahy, které by byly svévolné nebo nepřiměřené
121

, a proto se zabýval, 

zda oprávnění Komise provádět místní šetření není nepřiměřeným zásahem do 

soukromé sféry prošetřovaného podniku. Postup Komise byl v tomto případě SDEU 

posouzen jako zákonný. Zlom v judikatuře SDEU přišel s rozsudkem ve věci Roquette 

Frères
122

, kdy SDEU prohlásil, ţe je třeba vzít v úvahu judikaturu Evropského soudu 

pro lidská práva, a uznal, ţe ochrana obydlí můţe být za určitých okolností rozšířena i 

na obchodní prostory podnikatelů
123

.  

Závěry uvedené v kapitole výše, tedy nutnost existence ex ante nebo ex post 

soudní kontroly zaručující, aby nebylo porušeno právo na ochranu obydlí, se tak 

vztahují i na místní šetření prováděná Komisí. Otázkou, zda takové záruky v unijním 
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právu existují, se Tribunál zabýval poměrně zevrubně ve věci Deutsche Bahn
124

. 

Společnosti skupiny Deutsche Bahn podaly k Tribunálu ţalobu proti rozhodnutí Komise 

o provedení místního šetření, v rámci níţ mimo jiné namítaly, ţe rozhodnutí bylo přijato 

bez předchozího soudního povolení, a tudíţ nebyly dodrţeny záruky nedotknutelnosti 

obydlí. Tribunál poukázal na judikaturu
125

 Evropského soudu pro lidská práva, která 

dovozuje, tak jak jiţ bylo výše zmíněno, ţe chybějící soudní povolení můţe být 

vyváţeno úplným přezkumem, ke kterému dojde po kontrole
126

, případně dalšími 

skutečnostmi, které poskytují podniku dostatečné záruky před porušením jeho práv. 

Tribunál konstatoval, ţe v unijním právu existuje pět kategorií záruk „týkajících se 

zaprvé odůvodnění rozhodnutí o kontrole, zadruhé omezení uložených Komisi v průběhu 

kontrol, zatřetí skutečnosti, že Komise nemůže kontrolu vnutit silou, začtvrté zásahu 

vnitrostátních orgánů a zapáté existence opravných prostředků a posteriori
127

.“  

K jednotlivým zárukám Tribunál uvedl následující. V odůvodnění rozhodnutí o 

kontrole, jak bylo popsáno v kapitole 3.1.2, je Komise povinna uvést zejména předmět a 

účel kontroly, předpoklady a domněnky, které chce Komise ověřit, dále rovněţ popíše 

domnělý relevantní trh a povahu předpokládaných omezení hospodářské soutěţe
128

. Co 

se týče omezení Komise v průběhu kontrol, z místního šetření jsou vyloučeny zejména 

dokumenty nesouvisející s obchodní činností podniku
129

 a komunikace mezi podnikem 

a advokátem
130

 (blíţe popsáno v kapitole 6.2.). Dále pak platí zákaz sebeobviňování, 

coţ znamená, ţe Komise nemůţe podniku uloţit povinnost poskytnout odpovědi, které 

by vedly k přiznání podniku k jednání, které má Komise povinnost dokázat
131

. Komise 
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je rovněţ povinna poskytnout podniku Explanatory note (vysvětlivky), které upřesňují 

způsob, jak bude Komise při provádění místního šetření postupovat
132

. S ohledem na 

neexistenci donucovacích opatření a pomoc vnitrostátních orgánů, Tribunál uvedl, ţe 

Komise nedisponuje donucovacími prostředky k vykonání kontroly
133

 a při odmítnutí 

podniku podřídit se kontrole musí spoléhat na pomoc vnitrostátních orgánů, kterým 

v daném případě přísluší přezkoumat, zda zamýšlená donucovací opatření nejsou 

svévolná a nepřiměřená vzhledem k předmětu šetření
134

. Co se týče opravných 

prostředků proti rozhodnutí o kontrole, dotčený podnik má moţnost podat ţalobu a 

domáhat se přezkoumání rozhodnutí v plném rozsahu unijním soudem
135

.  

Shrnu-li výše uvedené, Tribunál dovodil, ţe není potřeba předchozího soudního 

souhlasu s místním šetřením, které je prováděno Komisí, jelikoţ v unijním právu 

existuje dostatečný systém záruk chránící podniky před narušením jejich práva na 

ochranu obydlí. Unijní úprava explicitně zakotvuje bezprostřední soudní kontrolu 

unijními soudy, která vyvaţuje nedostatek předcházejícího soudního povolení. Navíc 

jsou v unijním právu přítomny další záruky, ať uţ jsou to poţadavky na odůvodnění 

rozhodnutí o kontrole nebo omezení pravomocí Komise v průběhu šetření. S ohledem 

na závěry ESLP se domnívám, ţe ačkoliv není Evropská unie signatářem Evropské 

úmluvy o ochraně lidských práv, systém záruk v rámci unijního práva je dostatečný 

k tomu, aby nedošlo k nepřiměřenému narušení práva podniků na ochranu jejich obydlí.  

4.3 České soudy (Krajský soud v Brně, Nejvyšší správní soud, Ústavní 

soud) 

České správní soudy se měly moţnost vyjádřit k problematice střetu základních 

práv a provádění místního šetření v případu DELTA PEKÁRNY. ÚOHS zahájil v roce 

2003 se společností DELTA PEKÁRNY a.s. a dvěma dalšími správní řízení pro údajné 

uzavření kartelové dohody o prodejních cenách pekárenských výrobků. V rámci 

vedeného řízení ÚOHS provedl místní šetření, v jehoţ průběhu došlo ze strany 
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společnosti DELTA PEKÁRNY a.s. k porušení povinnosti poskytnout součinnost, kdyţ 

neumoţnila prošetřit veškeré elektronické údaje obchodní povahy nacházející se v jejích 

prostorách a kdyţ vzala zaměstnancům ÚOHS zpět dva ze zabavených dokumentů. Za 

popsané jednání byla společnosti uloţena pokuta ve výši 300.000 Kč
136

. Rozhodnutí 

bylo následně potvrzeno předsedou ÚOHS
137

. Proti rozhodnutí podala společnost 

správní ţalobu, v níţ mimo jiné namítala, ţe ustanovení ZOHS o místním šetření jsou 

protiústavní a nesplňují poţadavky vyplývající z judikatury Evropského soudu pro 

lidská práva
138

, jelikoţ pro provedení místního šetření ÚOHS není vyţadován předchozí 

souhlas soudu. Krajský soud v Brně ţalobu zamítl
139

, přičemţ konstatoval, ţe 

ustanovení ZOHS upravující místní šetření nejsou v rozporu s Ústavou České republiky. 

Podle názoru Krajského soudu v Brně se „důvody pro předem neohlášený 

„vyšetřovací“ úkon s možností následné soudní kontroly (postupem podle § 65 a násl. s. 

ř. s.) tu tedy jeví být zcela dostatečnými, přiměřenými a z pohledu celospolečenského 

zájmu dostatečně přesvědčivými – a tedy splňujícími podmínky podávané z článku 8 

odst. 2 Úmluvy.“ V následné kasační stíţnosti ani Nejvyšší správní soud
140

 nespatřoval 

rozpor ustanovení ZOHS upravující místní šetření s čl. 8 Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv a sporný zásah shledal za přiměřený. Nejvyšší správní soud vycházel 

zejména z jiţ několikrát zmíněného rozsudku ESLP ve věci Société Colas Est. 

Srovnáním pravomocí ÚOHS a francouzského soutěţního úřadu v rámci místního 

šetření Nejvyšší správní soud dovodil, ţe oprávnění francouzského soutěţního úřadu 

byly širší, zejména s ohledem na náleţitosti protokolu, na moţnost zabavit originály 

dokumentů, na moţnost zadrţet fyzickou osobu v případě zjevného porušení právních 
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předpisů či na moţnost otevřít podezřelé poštovní zásilky. Zejména však Nejvyšší 

správní soud dovodil, ţe „soutěžitelům v rámci českého právního řádu je bezprostřední 

možnost ohradit se proti prováděnému šetření v případě, že se soutěžitel domnívá, že 

šetření proběhlo nezákonným a nepřiměřeným způsobem, zaručena ustanovením § 82 a 

násl. s. ř. s. upravujícím žalobu na ochranu před nezákonným zásahem. Námitku, že 

šetření proběhlo nezákonným a nepřiměřeným způsobem mimo meritum věci (mimo 

soudní řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ohledně samotného hmotného 

porušení soutěžního práva) soutěžitel mohl uplatnit a také uplatnil i v žalobě proti 

rozhodnutí správního orgánu o uložení pokuty ve smyslu ustanovení § 65 a násl. s. ř. s.“ 

V českém právu je tak podle názoru Nejvyššího správního soudu dostatečně zakotven 

institut ex post kontroly takovým způsobem, jak je vyţadován Evropským soudem pro 

lidská práva. Případ se dostal i k Ústavnímu soudu
141

, který předmětnou ústavní stíţnost 

odmítl jako zjevně neopodstatněnou, jelikoţ se ÚOHS i soudy, kterým byla věc 

předloţena, nedopustily nepřiměřeného zásahu a řádně reagovaly na veškeré námitky, 

přičemţ správně dovodily, ţe z judikatury Evropského soudu pro lidská práva 

nevyplývá, ţe by provedení místního šetření vyţadovalo předchozí souhlas soudu. 

Ústavní soud rovněţ připomněl svůj předchozí nález
142

, kterým zrušil ustanovení § 83a 

zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád), podle kterého bylo 

moţné vykonat prohlídku jiných prostor (a pozemků) neţ obydlí v přípravném řízení 

pouze se souhlasem státního zástupce nebo policejního orgánu, tedy bez souhlasu 

soudu. Hlavní odlišnost uvedeného nálezu a posuzovaného případu spatřoval Ústavní 

soud v tom, ţe v uvedeném nálezu posuzoval ústavní stíţnost fyzické osoby a v rámci 

trestního řízení (resp. hrozby trestní represe). V uvedeném nálezu Ústavní soud 

poukázal zejména na nemoţnost striktního oddělení osobních aktivit jednotlivce od jeho 

aktivit pracovních a zájmových a potřebu ochrany soukromé sféry jednotlivce. Z těchto 

důvodů povaţoval Ústavní soud za nutné provádět kontroly jiných prostor a pozemků 

v rámci přípravného řízení v trestních věcech pouze s předchozím souhlasem soudu. 

Ústavní soud tedy ochranu obchodním prostorům podnikatelů v rámci správního řízení 
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nepřiznal, jelikoţ je nutné činit rozdíl mezi právy fyzických a právnických osob a také 

mezi správním a trestním řízením. 

Podle názoru českých soudů existovala v českém právním řádu dostatečná 

záruka před porušením práva na ochranu obydlí prostřednictvím bezprostřední ex post 

soudní kontroly v podobě ţaloby na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo 

donucením správního orgánu podle ustanovení § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb. 

soudní řád správní, či ţaloby proti rozhodnutí správního orgánu o pokutě podle 

ustanovení § 65 uvedeného zákona, případně také v ţalobě proti meritornímu 

rozhodnutí ve věci porušení pravidel hospodářské soutěţe.  

K těmto závěrům je třeba učinit pár poznámek. 

Zaprvé, vzhledem k tomu, ţe provádění místního šetření ze strany ÚOHS je 

pouhým procesním úkonem ve správním řízení vedeném ve věci porušení soutěţního 

práva, jeví se jako nejvhodnější způsob ochrany proti takovému postupu ţaloba proti 

nezákonnému zásahu. Ţalobu proti rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení § 65 

SŘS totiţ nelze pouţít, jelikoţ ţádné rozhodnutí o místním šetření ÚOHS nevydává. 

Podle judikatury správních soudů však má ţaloba na ochranu před nezákonným 

zásahem podle § 82 SŘS subsidiární charakter vůči ţalobě proti rozhodnutí podle § 65 

SŘS. Ţaloba proti nezákonnému zásahu je přípustná pouze tehdy, není-li moţné se 

domáhat ochrany nebo nápravy jinými prostředky
143

. Tato situace typicky dopadá na 

případy údajného nezákonného postupu ve správním řízení, kdy se lze ochrany proti 

takovému postupu domáhat v rámci ţaloby proti meritornímu rozhodnutí ve věci. 

V roce 2014 Nejvyšší správní soud zamítl kasační stíţnost
144

 společnosti, která se 

domáhala prostřednictvím ţaloby podle § 82 SŘS ochrany proti nezákonnému zásahu 

ÚOHS, který spatřovala v provádění místního šetření v jejich obchodních prostorách. 

Společnost zejména namítala, ţe pracovníci ÚOHS vtrhli do jejich prostor bez 

předchozího soudního souhlasu, pouze s přípisem o zahájení správního řízení, který 

však nijak nespecifikoval rozsah šetření nebo důkazy, které by osvědčovaly přiměřenost 

a nezbytnost šetření. Nejvyšší soud posuzoval vztah ţaloby proti rozhodnutí a ţaloby 
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proti nezákonnému zásahu a s odkazem na svoji předchozí judikaturu uvedl, ţe primát 

hraje ţaloba proti rozhodnutí a „možnost úspěšně podat žalobu proti nezákonnému 

zásahu nastupuje teprve tehdy, pokud žaloba proti rozhodnutí nepřipadá v úvahu.“ 

Nejvyšší správní soud tak uzavřel, ţe se společnost nemůţe domáhat ochrany proti 

provedení místního šetření prostřednictvím ţaloby proti nezákonnému zásahu, jelikoţ ta 

neslouţí k přezkoumávání zákonnosti jednotlivých procesních úkonů provedených 

správním orgánem v rámci zahájeného správního řízení. Nejvyšší správní soud 

poznamenal, ţe „v případě, že by byl soudní přezkum takových procesních úkonů 

připuštěn, správní soudy by tímto způsobem zasahovaly do správního řízení před jeho 

ukončením a nepřípustně by ovlivňovaly rozhodovací činnost správních orgánů.“ Podle 

současného názoru Nejvyššího správního soudu, který je podotýkám výrazně odlišný od 

závěru, který Nejvyšší správní soud učinil v případu DELTA PEKÁRNY, se tak ochrany 

proti nezákonnému provedení místního šetření můţe dotčený podnik domáhat aţ 

v rámci ţaloby proti meritornímu rozhodnutí ve věci porušení soutěţního práva. Pokud 

správní orgán shledá, ţe se podnik správního deliktu v podobě porušení pravidel 

hospodářské soutěţe nedopustil, můţe se dotčený podnik domáhat náhrady materiální i 

nemateriální újmy způsobené nesprávným úředním postupem podle zákona č. 82/1998 

Sb. Závěr prezentovaný ve zmíněném rozsudku zcela zapadá do předchozí rozhodovací 

praxe Nejvyššího správního soudu týkající se přípustnosti ţalob podle § 82 SŘS
145

. 

S ohledem na rozsudek ve věci DELTA PEKÁRNY je však tímto závěrem vyloučena 

jedna z moţností domáhat se ochrany proti místnímu šetření. Ţalobu proti nezákonnému 

zásahu je tak moţné podat pouze v případě, kdyby ÚOHS prováděl místní šetření bez 

zahájení správního řízení. Podle Krajského soudu v Brně by mohlo být moţné podat 

ţalobu také v případech, kdy ÚOHS povede řízení, u něhoţ je na první pohled zřetelně 

jasné, ţe ho není oprávněn vést
146

. Z uvedeného vyplývá, ţe pro většinu případů 

prováděného místního šetření nebude moţné pouţít ţalobu proti nezákonnému zásahu 

k tomu, aby byla přezkoumána jeho zákonnost a přiměřenost.  
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Zadruhé Nejvyšší správní soud v rozsudku ve věci DELTA PEKÁRNY předvídal, 

ţe dotčený podnik můţe zpochybnit zákonnost a přiměřenost místního šetření v rámci 

ţaloby proti rozhodnutí, kterým mu správní orgán uloţí pokutu za porušení povinností 

v rámci prováděného místního šetření. Tato moţnost samozřejmě existuje, podle mého 

názoru je však dosti pochybná. Je přeci absurdní, aby šetřený podnik musel nejprve 

porušit povinnosti stanovené zákonem a spoléhat na to, ţe mu za toto porušení ÚOHS 

uloţí pokutu, aby mohl v ţalobě proti rozhodnutí o uloţení této pokuty zpochybnit 

zákonnost a přiměřenost prováděného šetření. 

Z uvedeného vyplývá, ţe jedinou regulérní moţností, kdy můţe dotčený podnik 

rozporovat zákonnost a přiměřenost místního šetření ÚOHS, je ţaloba proti 

meritornímu rozhodnutí ve věci porušení soutěţního práva. Vezmeme-li v úvahu 

skutečnost, ţe místní šetření je v drtivé většině případů prováděno na samém počátku 

správního řízení a obvyklou dobu do vydání meritorního rozhodnutí, která se pohybuje 

v řádech několika měsíců aţ let, je zřejmé, ţe ţaloba proti meritornímu rozhodnutí není 

bezprostředním způsobem ochrany proti prováděnému místnímu šetření. Je tedy 

otázkou, zda jsou v právním řádu České republiky skutečně zakotveny dostatečné 

záruky před porušením práva na ochranu obydlí, zejména s ohledem na ex post soudní 

kontrolu zákonnosti a přiměřenosti místního šetření. Této otázce se mimo jiné věnoval 

Evropský soud pro lidská práva v rámci posuzování stíţnosti
147

 podané společností 

DELTA PEKÁRNY a.s., která namítala, ţe místním šetřením ÚOHS bylo porušeno její 

právo na ochranu obydlí ve smyslu čl. 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. 

Soud v tomto případu vycházel z třístupňového testu, který byl zmíněn výše. Došel 

k názoru, ţe zásah ÚOHS byl v souladu se zákonem a sledoval legitimní cíl v podobě 

hospodářského blahobytu země. Ovšem, co se týče nezbytnosti zásahu v demokratické 

společnosti, soud uvedl, ţe v daném případě neexistoval opravný prostředek, kterým by 

mohl být přezkoumán řádný průběh šetření ÚOHS. Soud uznal, ţe Nejvyšší správní 

soud sice zkoumal existenci zákonného základu, legitimního cíle a přiměřenost místního 

šetření, nicméně se nezabýval skutkovými okolnostmi, které ÚOHS k provedení šetření 
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vedly
148

. V důsledku toho pak nebyl podle názoru soudu výkon pravomoci ÚOHS 

spočívající v posouzení vhodnosti, délky a rozsahu šetření předmětem soudního 

přezkumu. Soud tak uzavřel, ţe v daném případě, soudní kontrola provedená ex post 

facto neposkytovala společnosti DELTA PEKÁRNY a.s. dostatek záruk proti svévoli, a 

tudíţ nelze zásah povaţovat za přiměřený sledovanému cíli.  

K závěrům Evropského soudu pro lidská práva je třeba uvést následující.  

Zaprvé, z rozsudku nepřímo vyplývá, ţe česká právní úprava místního šetření a 

obrana proti takovému zásahu ze strany ÚOHS není v nesouladu s Evropskou úmluvou 

o ochraně lidských práv. Na vině byly v daném případě správní soudy, které neposkytly 

ochranu práva na respektování obydlí tím, ţe v případě námitky na zákonnost a 

přiměřenost provedeného místního šetření dostatečně neposoudily jeho vhodnost a 

faktický průběh s ohledem na skutkové okolnosti případu.  

Zadruhé, z rozsudku rovněţ vyplývá, ţe soudní kontrola ex post facto můţe být 

provedena aţ v rámci obrany proti meritornímu rozhodnutí ve věci porušení soutěţního 

práva, ale musí být provedena důkladně a posoudit v plném rozsahu skutkové okolnosti 

šetření a související okolnosti uvedené výše. Rozdíl několika let mezi provedením 

místního šetření a vydáním meritorního rozhodnutí, proti němuţ lze následně brojit a 

namítat pochybení při provádění místního šetření, tak není porušením základního práva.  

V současné době zatím není zřejmé, jaké dopady bude mít rozsudek Evropského 

soudu pro lidská práva ve věci DELTA PEKÁRNY na český právní řád. Jedno je však do 

budoucna jisté, české správní soudy budou muset důkladněji přistupovat k přezkumu 

místních šetření vedených ÚOHS. V případě zpochybnění zákonnosti a přiměřenosti 

prováděného šetření budou muset soudy zkoumat nejenom zákonnost a účel šetření jako 

doposud, ale budou muset také posoudit jeho vhodnost, rozsah, průběh a přiměřenost 

k okolnostem případu.  

Co se týče úvah ohledně moţných řešení, nabízí se několik variant. První z nich 

je přehodnocení názoru správních soudů na přípustnost ţaloby proti nezákonnému 

zásahu podle § 82 SŘS. Tuto moţnost nevidím jako pravděpodobnou vzhledem ke 

konceptu ţaloby, ustálené judikatuře a dopadů na jiná správní řízení. Druhou moţností 
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je legislativní úprava § 21f ZOHS, a to v podobě zakotvení předběţného souhlasu soudu 

s prováděním místního šetření i v obchodních prostorách podniků. Třetí moţností je 

rovněţ legislativní změna spočívající ve změně celkového konceptu místního šetření 

tím způsobem, ţe bude při provádění místního šetření vydáváno rozhodnutí ÚOHS 

podobně jako v případě Evropské komise, které bude muset splňovat zákonem 

stanovené náleţitosti. Toto rozhodnutí pak bude podléhat soudnímu přezkumu podle 

§ 65 SŘS. Čtvrtým a zřejmě i nejpravděpodobnějším postupem je pouhá změna 

rozhodovací praxe soudů, které se nyní budou pečlivěji zabývat skutkovými 

okolnostmi, které ÚOHS k provedení místních šetření vedou, a důsledně zhodnotí 

skutkové okolnosti případu, tak jak naznačil ve svém rozsudku Evropský soud pro 

lidská práva. 
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5. Spolupráce Komise a národních soutěžních úřadů v rámci místního 

šetření 

Spolupráce Komise a národních soutěţních úřadů v rámci místního šetření 

prováděného Komisí probíhá v zásadě ve třech rovinách, zaprvé je Komise povinna 

informovat či konzultovat s národním soutěţním úřadem prováděné kontroly, zadruhé 

se zaměstnanci národních úřadu mohou podílet na kontrolách prováděných Komisí a 

konečně zatřetí můţe Komise poţádat úřad o provedení kontroly v předmětné věci. 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, Komise má v případě kontroly na základě 

zmocnění
149

 povinnost zaslat před jejím uskutečněním oznámení o kontrole orgánu pro 

hospodářskou soutěţ, na jehoţ území se má kontrola provést a jedná-li se o kontrolu na 

základě rozhodnutí
150

 či kontrolu v jiných prostorách
151

, musí Komise toto rozhodnutí 

s orgánem pro hospodářskou soutěţ předem konzultovat. Komise se můţe rozhodnout, 

v jakém časovém horizontu před konáním kontroly a v jaké formě bude národní 

soutěţní úřad informovat. Z judikatury
152

 je zřejmé, ţe tak můţe učinit i prostřednictvím 

telefonního rozhovoru, v praxi si lze představit, ţe nejběţnější formou bude písemné 

oznámení. Konzultace s národním soutěţním úřadem můţe mít pro Komisi a následné 

šetření velký význam, jelikoţ úřad můţe disponovat informacemi, které Komisi nejsou 

známy a konzultace tak můţe v mnohých aspektech usnadnit provádění šetření.  

Zaměstnanci národních soutěţních úřadů se mohou účastnit místních šetření 

prováděných Komisí a to buď na ţádost samotného úřadu, nebo na ţádost Komise
153

. 

V takovém případě pak aktivně pomáhají Komisi v rámci místního šetření a poţívají 

pravomocí, kterými disponuje Komise
154

. Fakticky se tak stávají osobami, které Komise 

pověřila k provádění místního šetření, proto v rámci šetření nemají dohlíţecí nebo 

neutrální funkci. 

                                                 

149
 Čl. 20 odst. 3 Nařízení 1/2003. 

150
 Čl. 20 odst. 4 Nařízení 1/2003. 

151
 Čl. 21 odst. 2 Nařízení 1/2003. 

152
 Rozsudek SDEU ze dne 23. září 1986 C-5/85 AKZO Chemie v Commission [1986] ECR 2585, bod 

24. 

153
 Čl. 20 odst. 5 Nařízení 1/2003. 

154
 Tamtéţ. 



46 

Nařízení 1/2003 nedává Komisi moţnost vynutit si vůči podniku provedení 

kontroly. Jedinou moţností v dispozici Komise je uloţení pokuty
155

 za odmítnutí 

podřídit se kontrole, coţ je však s ohledem na cíl a účel místního šetření neadekvátním 

nástrojem. Proto v případě, kdy se podnik odmítne podrobit kontrole na základě 

rozhodnutí, odmítá součinnost, případně maří její průběh, můţe si Komise vyţádat 

pomoc od členského státu, na jehoţ území kontrola probíhá
156

. V takovém případě 

vstupuje do hry policie, případně jiný donucovací orgán, který umoţní Komisi kontrolu 

provést. Je na místě uvést, ţe ÚOHS disponuje pravomocí zjednat si přístup
157

 do 

obchodních prostor, které podléhají místnímu šetření. V případě šetření prováděného na 

území České republiky by se tak Komise obrátila na ÚOHS, jelikoţ ten jiţ ze zákona 

disponuje pravomocí vynutit si přístup do obchodních prostor.  

Zamýšlí-li Komise provést místní šetření s pomocí vnitrostátních orgánů, 

typicky, kdyţ se podnik odmítne podrobit kontrole, je v prvé řadě povinna dodrţovat 

procesní záruky stanovené příslušným vnitrostátním právem
158

. V mnoha členských 

státech totiţ podléhá provedení místního šetření předběţnému povolení ze strany soudu. 

Pokud se v těchto členských státech podnik odmítne podrobit kontrole Komise, musí 

Komise poţádat vnitrostátní soud, aby kontrolu povolil
159

. Postup Komise a příslušného 

vnitrostátního soudu je upraven v čl. 20 odst. 8 a z převáţné míry vychází z rozsudku 

Soudního dvora Evropské unie ve věci Roquette Frères
160

. Vnitrostátní soudní orgán 

v takových případech zkoumá, zda donucovací opatření nejsou svévolná a nepřiměřená 

vzhledem k předmětu kontroly
161

. Komise musí v této souvislosti zajistit, aby měl soud 

k dispozici všechny nezbytné informace, které mu umoţní náleţité provedení 
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přezkumu
162

. Pro posouzení, zda je ţádané donucující opatření svévolné, je Komise 

povinna poskytnout soudu dostatečné vysvětlení, z nichţ bude vyplývat, ţe Komise 

disponuje informacemi, případně přesvědčivými důkazy, které jí umoţňují nabýt 

podezření z porušení soutěţního práva
163

. Vnitrostátní soud však nesmí poţadovat 

předání informací a nepřímých důkazů ze spisu Komise
164

. V případě posouzení 

přiměřenosti donucujících opatření v rámci místního šetření, je nutné, aby Komise 

prokázala, ţe tato opatření nezpůsobují příliš nepříznivé následky vzhledem k cílům 

sledovaným šetřením
165

. Především musí být prokázáno, ţe pokud by Komise nemohla 

získat pomoc pro překonání odporu podniku, prokázání skutečností prokazujících 

porušení soutěţního práva by bylo zmařeno nebo by se stalo velmi obtíţným
166

. Komise 

je tak povinna poskytnout soudu „informace o podstatných znacích porušení, na nějž 

má podezření, k tomu, aby mohl posoudit stupeň závažnosti a uvést dotčený relevantní 

trh a povahu podezřelých omezení soutěže, jakož i stupeň předpokládané účasti 

dotčeného podniku
167

.“ Vnitrostátní soud je oprávněn odmítnout ţádaná donucující 

opatření, je-li podezřelé narušení soutěţe minimální, stupeň předpokládané účasti 

šetřeného podniku velmi nízký či to, co je hledáno, je natolik nevýznamné, aby 

odůvodnilo zásah do soukromé sféry podniku, který by byl v uvedených případech 

nepřiměřený a nepřípustný vzhledem k cílům šetření
168

. Vnitrostátní soud však nemůţe 

ţádost Komise bez dalšího odmítnout. S ohledem na zásadu loajální spolupráce
169

 musí 

soud a Komise spolupracovat, a soud je tedy zejména povinen informovat Komisi o 

obtíţích, s nimiţ se při posuzování ţádosti setkal a podle okolností poţádat Komisi o 
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 Tamtéţ, body 34 a 35. 

163
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 Tamtéţ, bod 62. 
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390 „Podle zásady loajální spolupráce se Unie a členské státy navzájem respektují a pomáhají si při 

plnění úkolů vyplývajících ze Smluv.“ 
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dodatečné informace, jeţ mu umoţní provést přezkum
170

. Jak konstatoval SDEU: 

„Teprve poté, co příslušný vnitrostátní soud získal takováto případná objasnění nebo 

neuskuteční-li Komise potřebné kroky k tomu, aby odpověděla na jeho žádost, je tento 

soud oprávněn odmítnout poskytnutí žádané pomoci, pokud nemůže na základě 

informací, jež má, učinit závěr, že zamýšlená donucující opatření nejsou svévolná ani 

nepřiměřená vzhledem k předmětu šetření
171

.“ Vnitrostátní soud zásadně nesmí 

posuzovat zákonnost a náleţitosti rozhodnutí Komise o provedení místního šetření nebo 

jeho nezbytnost. Tato pravomoc přísluší výhradně Soudnímu dvoru Evropské unie
172

. 

Skutečnost, ţe Komise nakonec získá přístup do prostor šetřeného podniku, 

nevylučuje uloţení pokuty za odmítnutí povinnosti podřídit se kontrole. Rovněţ Komise 

zcela jistě zohlední odmítnutí v případném meritorním rozhodnutí o porušení 

soutěţního práva. Odmítnutí podrobit se kontrole totiţ představuje přitěţující okolnost 

při výpočtu pokuty
173

 za soutěţněprávní delikt.   

Nařízení 1/2003 dává Komisi moţnost poţádat národní soutěţní úřad, aby za 

Komisi vykonal místní šetření
174

. Komise buď můţe vydat rozhodnutí podle čl. 20 odst. 

4, kterým se úřad bude řídit, nebo jednoduše poţádat úřad o vykonání šetření vůči 

danému podniku. Zaměstnanci úřadu, případně pověřené osoby, v obou případech 

postupují podle svých národních předpisů. Úředníci Komise mohou asistovat 

zaměstnancům úřadu v rámci šetření
175

. Na základě Nařízení 1/2003 můţe národní 

soutěţní úřad poţádat národní soutěţní úřad jiného členského státu, aby provedl na 

svém území místní šetření jménem a na účet ţádajícího úřadu, za účelem zjištění, zda 
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došlo k porušení článků 101 nebo 102 SFEU
176

. Výše uvedené pravidlo je nezbytné 

k tomu, aby byla zajištěna efektivní spolupráce v rámci Evropské sítě soutěţních 

úřadů
177

. Tato ustanovení především umoţňují národním soutěţním úřadům řešit 

situace, kdyţ se některé důkazy nacházejí nebo mohou nacházet na území jiných 

členských států. Rovněţ umoţňují Komisi ušetřit finanční zdroje vynaloţené na 

provádění místních šetření. 

  

                                                 

176
 Čl. 22 odst. 1 Nařízení 1/2003. 
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 Bod 28 Preambule Nařízení 1/2003. 
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6. Pravomoci soutěžních úřadů v rámci místního šetření 

Výčet pravomocí Komise i ÚOHS byl uveden výše. Porovnáním úpravy 

Nařízení 1/2003 a ZOHS zjistíme, ţe oba orgány mají pravomoci takřka totoţné, přesto 

povaţuji za nutné zmínit hlavní rozdíly obou úprav, neţ přejdu k popisu jednotlivých 

pravomocí. 

Předně s ohledem na pravomoc týkající se vstupu do obchodních prostor, je 

třeba si uvědomit, ţe Komise nemá pravomoc vynutit si přístup do těchto prostor nebo 

konat šetření bez souhlasu šetřeného podniku. Pokud se podnik nepodrobí kontrole a 

odmítne Komisi vykonat šetření na místě, musí Komise poţádat členský stát o 

spolupráci, přičemţ členský stát je povinen poskytnout nezbytnou pomoc, aby bylo 

moţné překonat odpor dotčeného podniku
178

. Oproti tomu ZOHS opravňuje 

zaměstnance ÚOHS k tomu, aby si vynutili sami nebo případně za pomoci policejních 

orgánů přístup do obchodních prostor
179

. Je třeba mít na paměti, ţe v obou případech se 

podnik vystavuje nebezpečí uloţení pokuty z důvodu neposkytnutí nezbytné součinnosti 

k provedení šetření.  

Druhým spíše formálním rozdílem je úprava ZOHS v §21f odst. 2 písm. b), 

podle které je ÚOHS oprávněn ověřit, zda se v případě dokumentů nalezených v rámci 

místního šetření jedná o obchodní záznamy. Toto ustanovení dopadá na situace, kdy se 

v šetřených prostorách nachází dokumenty, které jsou vyloučeny z přezkumu ÚOHS. 

Například se můţe jednat o soukromou korespondenci zaměstnance, která se nachází 

v jeho pracovním notebooku. Nahlíţení do takové korespondence by vedlo k porušení 

základního práva na ochranu soukromí a listovního tajemství
180

. Proto je ÚOHS 

povinen nejprve prověřit povahu daného dokumentu s ohledem na to, zda se jedná o 

dokument obchodního charakteru či nikoliv. U dopisu nebo e-mailové zprávy tak 

ÚOHS bude zkoumat nejprve označení nebo název (typicky předmět e-mailové zprávy) 
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 § 21f odst. 4 ZOHS. 
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záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou 

případů a způsobem, které stanoví zákon.“ Listiny základních práv a svobod, ústavní zákon č. 2/1993 Sb. 
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a v případě, ţe bude patrné, ţe je dokument soukromého charakteru, nebude jej v šetření 

dále prověřovat. Ačkoliv Nařízení 1/2003 výslovně neupravuje podobnou pravomoc 

Komise, je moţné dovodit, ţe Komise má pravomoc kontrolovat pouze účetní knihy a 

ostatní obchodní záznamy
181

. Z toho vyplývá, ţe Komise nemůţe kontrolovat 

dokumenty osobní nebo soukromé povahy. Tento závěr dovozuje také judikatura 

SDEU
182

. 

Vzhledem k totoţnosti pravomocí bude v následujících kapitolách Komise a 

ÚOHS označeny pod společným pojmem soutěţní úřady. 

6.1 Ke vstupu do obchodních prostor  

Soutěţní úřady jsou oprávněny vstupovat do všech prostorů, na pozemky a do 

dopravních prostředků šetřeného podniku. Jinými slovy do takových prostor podniku, 

kde je fakticky vykonávána jeho podnikatelská činnost. Není tedy rozhodující, zda 

podnik tyto prostory vlastní nebo je uţívá na základě jiného právního titulu.  

Šetřený podnik zásadně nesmí bránit vstupu soutěţních úřadů do svých prostor, 

ledaţe se jedná o prostory externích právníků nebo účetních, jejichţ poradenství podnik 

vyuţívá
183

. Soutěţní úřady nejsou oprávněny vstupovat do těchto prostor i přesto, ţe 

existuje důvodné podezření, ţe tyto osoby mohou disponovat dokumenty, které náleţí 

šetřenému podniku. Soutěţní úřady mají v zásadě dvě moţnosti, jak se k informacím u 

takovýchto osob dostat, buď mohou poţádat tyto osoby o poskytnutí informací, nebo si 

vyţádat povolení soudu pro provedení místního šetření v jiných neţ obchodních 

prostorách. 

6.2 Ke kontrole a nahlížení do obchodních záznamů 

Pojem obchodní záznamy je značně široký a obsahuje veškeré psané nebo v jiné 

formě uloţené dokumenty či záznamy, které souvisí s obchodní činností šetřeného 
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podniku. V praxi se tak jedná o účetní knihy, korespondenci, finanční a obchodní 

dokumenty (smlouvy, finanční závěrky, faktury, atd.), fotografie, filmy, dokumenty a 

záznamy uloţené na přenosných médiích (diskety, CD, DVD, USB disky), v počítačích 

nebo serverech. Inspektoři jsou obecně oprávněni prohlíţet jakákoli média, která slouţí 

k zaznamenání informací, bez ohledu na formu těchto médií
184

. V případě psaných 

dokumentů je moţné nahlíţet do formálních (např. smlouvy nebo korespondence) i 

neformálních a interních dokumentů, mezi které je moţné zařadit například zápisy 

z jednání, interní memoranda, rukou psané poznámky či dokumenty ve fázi návrhu. 

Inspektoři nejsou při vyšetřování omezeni typem nebo formou daného dokumentu či 

záznamu, jelikoţ ujednání mezi podniky nebo jednání podniku v dominantním 

postavení, které narušuje hospodářskou soutěţ, jsou ve většině případů tajná a najít 

jakýkoli důkaz o tomto jednání je značně sloţité. Bylo by tudíţ téměř nemoţné prokázat 

protisoutěţní jednání podniku, pokud by inspektoři mohli zkoumat pouze formální a 

finální verze dokumentů nebo pouze písemné záznamy.  

Jak jiţ bylo výše řečeno, u konkrétního dokumentu nebo záznamu musí být 

nejprve zjištěno, zda se jedná o obchodní záznam. Zaměstnanci ÚOHS jsou oprávněni 

zjišťovat povahu dokumentů přímo na základě ZOHS
185

, u inspektorů Komise je tato 

povinnost dovozena judikaturou
186

. Obecně jsou dokumenty či záznamy nacházející se 

v prostorách šetřeného podniku povaţovány za obchodní záznamy, nicméně pokud se 

ukáţe, ţe dokument má soukromou povahu a tudíţ nesouvisí s obchodní činností 

šetřeného podniku, nebude k němu dále přihlíţeno ani z něho nebudou pořizovány 

kopie nebo výpisy
187

. V praxi bude povaha dokumentu či záznamu určena zejména 

podle obecného popisu dokumentu, jeho záhlaví, názvu nebo předmětu, kterého se týká, 

případně jiných charakteristik.  
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Inspektoři jsou oprávněni kontrolovat informace uloţené v elektronické podobě. 

Jedná se o data uloţená na přenosných médiích, v počítačích nebo na serverech
188

. Při 

prohledávání těchto zařízení pouţívají inspektoři integrované vyhledávací systémy 

v rámci daného operačního systému pouţívaného v počítači nebo mohou pouţít vlastní 

vyhledávací software, který jim můţe umoţnit vyhledávat i mezi odstraněnými daty
189

. 

Samotné vyhledávání probíhá pomocí zadávání klíčových slov do příslušných 

vyhledávačů
190

. 

V souvislosti s kontrolou elektronických dat inspektoři Komise často vytvářejí 

tzv. přesnou nebo integrální kopii úloţného média
191

. Inspektoři tak postupují zejména 

v případech, kdy prozkoumání dat uloţených na příslušném médiu objektivně zabere 

několik dní, coţ by vedlo k výraznému a neúměrnému prodlouţení místního šetření, 

nebo kdyţ není moţné daná data prozkoumat přímo v prostorách příslušného podniku. 

Komise rovněţ připouští tento postup v případech, kdy existuje důvodná obava, ţe by 

mohly být údaje na disku odstraněny. Inspektoři Komise v takových případech pořídí 

dvě integrální kopie dotčeného média, přičemţ jednu z nich vloţí do obálky, kterou 

zapečetí, a druhou předají šetřenému podniku – tzv. sealed envelope procedure. 

Následně je podnik pozván do kanceláří Komise v Bruselu, kde dojde k rozpečetění 

obálky a k prozkoumání příslušné integrální kopie. V případě, ţe jsou nalezeny jakékoli 

relevantní záznamy, předá Komise šetřenému podniku kopie těchto záznamů v papírové 

formě spolu se seznamem všech takovýchto dokumentů
192

. Zákonnost tohoto postupu 

ještě nebyla ze strany evropských soudů posouzena
193

. Vytvoření integrální kopie 

pevného disku je moţné vnímat jako značně extenzivní nástroj, který výrazně zasahuje 

do základních práv šetřeného podniku. Dotčené podniky mohou namítat, ţe Komise 
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54 

fakticky zabavuje všechna data, která se nacházejí na předmětném disku, přičemţ ne 

všechna data souvisí s předmětem šetření. Mezi takovými daty mohou rovněţ být 

dokumenty osobní povahy jako například soukromé e-maily apod. Jejich zabavením pak 

dochází k narušení soukromí a listovního tajemství. Je otázkou, zda jsou takovéto 

argumenty na místě. Vytvořením integrální kopie pevného disku Komise nezabavuje 

data, která se na daném disku nacházejí, ale pouze vytváří kopii pro jejich pozdější 

prozkoumání. Hlavním účelem vytvoření integrální kopie je bezpochyby nenarušit 

běţnou obchodní činnost podniku. Důkladné prověření pevných disků by totiţ výrazně 

prodlouţilo trvání kontroly, v důsledku čehoţ by došlo k narušení činnosti podniku a 

případně ke vzniku neodůvodněné škody na straně podniku. Proto Komise volí postup 

vytvoření integrální kopie pevného disku a následného zkoumání této kopie ve 

svých prostorách za účasti šetřeného podniku. Při zkoumání pevného disku podléhá 

Komise všem omezením, které se na ní vztahují, tedy nesmí prověřovat dokumenty, 

které spadají mimo vytyčený předmět šetření nebo které jsou soukromé povahy. 

Integrální kopie je v kaţdém případě po skončení prověřování podniku vrácena. Na 

základě výše uvedeného se domnívám, ţe postup Komise ve vytváření integrálních 

kopií pevných disků, které jsou následně zkoumány v prostorách Komise, nenarušuje 

základní práva šetřených podniků. Kaţdopádně bude zajímavé sledovat, jak postup 

Komise posoudí evropské soudy. 

Inspektoři jsou oprávněni nahlíţet nejen do obchodních záznamů, které se 

v podniku nacházejí, ale i záznamů, které jsou z obchodních prostor podniku 

přístupné
194

. Toto ustanovení typicky míří na kontrolu dat, která se nacházejí na 

serverech či různých on-line úloţištích. Podnik má povinnost umoţnit inspektorům 

přístup i k takovým datům. Za nesplnění této povinnosti, potaţmo povinnosti 

součinnosti v rámci místního šetření, můţe být povaţován případ, kdyţ podnik nemá 

v rámci místního šetření k dispozici ţádného zaměstnance (obvykle IT specialistu), 

který by byl schopen takovýto přístup inspektorům zřídit. Podnik by posléze mohl být 

za takovéto jednání pokutován
195

. 
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 Čl. 23 odst. 1 písm. c) Nařízení 1/2003. 
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Soutěţní orgány sice mohou v rámci místního šetření kontrolovat takřka všechny 

dokumenty, které se v podniku nacházejí, nicméně tyto dokumenty musí přímo nebo 

nepřímo souviset s předmětem a účelem místního šetření. Jak jiţ bylo zmíněno výše, 

Komise by se zásadně měla vyvarovat vyšetřovacích výprav (tzv. fishing expeditions), 

tedy situací, kdy Komise v rámci šetření záměrně zkoumá i dokumenty zjevně 

nesouvisející s předmětem šetření s cílem odhalit jakákoli další protisoutěţní jednání 

podniku. V takovém případě by došlo k porušení práv podniku na účinnou obhajobu a 

na respektování soukromí. 

O tom, zda konkrétní dokumenty spadají do předmětu šetření, však rozhodují 

samy soutěţní orgány. Jak vyplývá z ustálené judikatury
196

 unijních soudů: „rozhodnutí 

o tom, zda má být dokument zpřístupněn, či nikoliv, přísluší Komisi, nikoliv dotyčnému 

podniku nebo třetí osobě.“ Inspektorům tak musí být v zásadě umoţněn přístup ke všem 

záznamům, které se nacházejí v obchodních prostorách šetřeného podniku. Inspektoři 

pak sami určí, zda prověřované záznamy mají obchodní povahu a souvisí s daným 

šetřením. Pokud inspektoři po prozkoumání obchodního záznamu zjistí, ţe nesouvisí 

s předmětem místního šetření, nesmí takovýto záznam pouţít pro účely místního 

šetření
197

. Tribunál v této souvislosti uvedl: „Pokud by Komise nepodléhala tomuto 

omezení, měla by v praxi možnost – pokaždé když má nepřímý důkaz umožňující nabýt 

podezření, že podnik porušil pravidla hospodářské soutěže v konkrétní oblasti své 

činnosti – provést kontrolu veškerých činností s konečným cílem odhalit všechna 

porušení uvedených pravidel, kterých se mohl tento podnik dopustit, což je neslučitelné 

s ochranou sféry soukromé činnosti právních osob zaručenou jakožto základní právo v 

demokratické společnosti.
198

“ Z uvedeného vyplývá, ţe soutěţní orgány nesmí 

vyhledávat a zkoumat informace, které spadají mimo vymezený předmět místního 

šetření.  

                                                 

196
 Rozsudek SDEU ze dne 18. května 1982 ve věci C-155/79 AM & S Europe Limited proti Komisi 

Evropských společenství [1982] ECR I-1575, téţ rozsudek Tribunálu ze dne 27. září 2012 ve věci T-

357/06 Koninklijke Wegenbouw Stevin BV proti Evropské Komisi, zveřejněný v elektronické Sbírce 

rozhodnutí, ECLI:EU:T:2012:488, bod 238. 

197
 Rozsudek Tribunálu ze dne 14. listopadu 2012 ve věci T-135/09 Nexans France SAS a Nexans SA v 

Evropská komise [2012], bod 64. 

198
 Tamtéţ, bod 65. 



56 

Situace je ovšem odlišná, pokud se v rámci místního šetření seznámí inspektoři 

náhodně s dokumenty, které naznačují existenci jiného porušení soutěţního práva, neţ 

je v rámci prováděné kontroly vyšetřováno. Tyto dokumenty bezpochyby spadají mimo 

předmět i účel probíhajícího šetření, judikatura však dovodila, ţe lze náhodně nalezené 

informace pouţít k zahájení nového šetření. Bránění zahájení nového šetření by podle 

názoru SDEU představovalo neodůvodněné omezení vyšetřovacích pravomocí Komise, 

jelikoţ dotčený podnik můţe plně vykonávat své právo na obhajobu v rámci nového 

šetření. SDEU tak dovodil, ţe nic nebrání vyuţít náhodně nalezených informací, za 

předpokladu, ţe je zahájeno nové šetření, které je prováděno v souladu se zákonnými 

poţadavky
199

.  

Případ týkající se náhodného nalezení dokumentů je v současné době 

projednáván před SDEU
200

. V roce 2011 provedla Komise místní šetření v prostorách 

společnosti Deutsche Bahn a jejích dceřiných společností z důvodu podezření na 

zneuţití dominantního postavení v souvislosti s poskytováním slev na dodávky 

elektrické trakční energie. V průběhu kontroly nalezli inspektoři dokumenty, které 

naznačovaly existenci dalšího protisoutěţního jednání spočívajícího ve zvýhodněném 

vyuţívání infrastruktury Deutsche Bahn společností DUSS
201

. Na základě nalezených 

dokumentů provedli inspektoři další dvě místní šetření. Proti všem třem rozhodnutím o 

kontrole podala následně společnost Deutsche Bahn ţalobu k Tribunálu, 

prostřednictvím které se domáhala zrušení těchto rozhodnutí mimo jiné z důvodu 

porušení práva na ochranu soukromí a na obhajobu
202

. Podle názoru společnosti 

Deutsche Bahn byly informace, které naznačovaly protiprávní jednání společnosti 

DUSS, získány při první kontrole protiprávně. Komise totiţ měla údajně úmyslně 

vyhledávat informace týkající se společnosti DUSS, které však nespadaly pod předmět 

první kontroly. V rámci posuzování případu dospěl Tribunál k závěru, ţe dokumenty 

                                                 

199
 Rozsudek SDEU ze dne 17. října 1989 ve věci 85/87 Dow Benelux NV proti Komisi Evropských 

společenství [1989] ECR 3137, body 17 aţ 19. 

200
 Projednávaná věc C-583/13 P Deutsche Bahn a další proti Evropské Komisi. 

201
 Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH. 

202
 Rozsudek Tribunálu ze dne 6. září 2013 ve spojených věcech T-289/11, T-290/11 a T-521/11 

Deutsche Bahn v Evropská komise, zveřejněn v elektronické sbírce rozhodnutí ECLI:EU:T:2013:404. 
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DUSS objevené pří první kontrole byly Komisí nalezeny náhodně
203

. Ve světle 

dosavadní judikatury
204

 tak byla Komise oprávněna na základě takto náhodně 

nalezených informací zahájit další šetření. Společnost Deutsche Bahn podala proti 

rozsudku Tribunálu kasační opravný prostředek k SDEU, v rámci něhoţ mimo jiné 

zpochybnila závěry Tribunálu o tom, ţe byly dokumenty týkající se společnosti DUSS 

nalezeny při první kontrole „náhodně―. V současné době SDEU ještě o věci nerozhodl, 

nicméně generální advokát ve svém stanovisku
205

 doporučil, aby SDEU zrušil druhé a 

třetí rozhodnutí o kontrole, jelikoţ základem pro tato rozhodnutí byly informace, které 

byly získány v rozporu s pravidly stanovenými v Nařízení 1/2003
206

. Generální advokát 

totiţ dospěl k názoru, ţe Komise cíleně vyhledávala dokumenty týkající se společnosti 

DUSS. Inspektoři totiţ byli před zahájením první kontroly informování o stíţnosti na 

porušení soutěţního práva společností DUSS, přičemţ byli důkladně seznámeni 

s předmětem této stíţnosti. Vzhledem k tomu, ţe Komise dokonce sama uznala, ţe 

informace o stíţnosti nebyly skutečně uţitečné při vyhledávání informací o prvním 

protiprávním jednání, generální advokát dovodil, ţe inspektory o této stíţnosti nebylo 

nezbytné informovat, jelikoţ nijak nesouvisela s chystanou kontrolou. Podle 

generálního advokáta tak „Komise, ať již úmyslně nebo z nedbalosti, obešla pravidla 

upravující provádění kontrol stanovená v nařízení 1/2003 tím, že využila kontrolu k 

hledání dokumentů, které se týkaly jiné, nesouvisející, věci
207

.“ Generální advokát 

uzavřel, ţe byl inspektorům dán pokyn, ať uţ výslovně či implicitně, aby se mimo 

protisoutěţního jednání společnosti Deutsche Bahn soustředili také na informace 

související s druhým a odlišným předpokládaným protiprávním jednáním, které však 

nespadalo pod předmět nebo účel kontroly
208

. S ohledem na argumenty uvedené ve 

stanovisku generálního advokáta lze předpokládat, ţe SDEU zruší druhé a třetí 
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rozhodnutí o kontrole, které byly zaloţeny na protiprávně získaných informacích. Lze 

jen těţko pochopit, proč Komise jednoduše nepřijala další rozhodnutí o kontrole, které 

by se týkalo jednání společnosti DUSS a následně neprovedla ve společnosti Deutsche 

Bahn dvě šetření, které by probíhaly současně. Komise se však z nepochopitelných 

důvodů rozhodla uspořádat typickou vyšetřovací výpravu, při které vyuţila místní 

šetření k cílenému hledání informací mimo vymezený předmět tohoto šetření. 

Kdyţ se šetřený podnik domnívá, ţe inspektoři zabavili dokumenty a záznamy, 

které spadají mimo rámec daného šetření a nesouvisí s jeho účelem a předmětem, můţe 

podat ţalobu
209

 proti rozhodnutí Komise o provedení místního šetření k Tribunálu. 

SDEU konstatoval: „V případě, že Tribunál zruší uvedené rozhodnutí, Komise nemůže 

pro účely řízení o porušení soutěžních pravidel použít žádné dokumenty nebo nepřímé 

důkazy, které byly získány v rámci šetření, jinak by soud Společenství mohl zrušit její 

rozhodnutí týkající se porušení soutěžního práva, pokud by bylo založeno na těchto 

důkazních prostředcích.
210

“ Podnik si posléze můţe vyţádat vrácení předmětných kopií 

dokumentů a záznamů. Na tomto místě je třeba zdůraznit, ţe v českém právním řádu ani 

v judikatuře není řešeno vrácení zabavených dokumentů pro případ, kdyby ÚOHS svoje 

oprávnění překročil nebo kdyby vybočil z předmětu řízení.  

Z judikatury SDEU vyplývá
211

, ţe inspektoři jsou v rámci provádění šetření 

povinni respektovat důvěrnou povahu komunikace mezi šetřeným podnikem a jeho 

externími právními poradci. Ačkoliv můţe komunikace mezi podnikem a externími 

právními poradci spadat pod pojem obchodního záznamu a inspektoři by měli být 

oprávněni takovouto komunikaci prozkoumat, je nezbytné, aby bylo chráněno právo 

                                                 

209
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podniku na obhajobu, jelikoţ právě ochrana důvěrnosti takové komunikace je klíčová 

k zajištění tohoto práva
212

.  

Rozsudek SDEU ve věci AM & S Europe Limited byl první, který se tématu 

důvěrné komunikace věnoval. V uvedeném rozsudku bylo konstatováno, ţe v rámci 

kontrol prováděných Komisí musí být poskytována ochrana komunikaci mezi podnikem 

a externími právními poradci. V tomto rozsudku byly vymezeny základní podmínky, za 

kterých je moţné takovouto ochranu poskytnout a rovněţ bylo definováno, jak by měla 

Komise i šetřený podnik v případě důvěrné komunikace postupovat. Dle názoru SDEU 

musí být pro přiznání ochrany důvěrné komunikaci splněny dvě kumulativní 

podmínky
213

. Komunikace s externím právním poradcem musí mít spojitost s výkonem 

„práva na obhajobu klienta― a musí se jednat o komunikaci s „nezávislým― právním 

poradcem. 

K první podmínce je potřeba uvést, ţe ochrana bude poskytnuta veškeré písemné 

komunikaci mezi podnikem a externím právníkem, která byla učiněna za účelem obrany 

práv podniku a má souvislost s předmětem šetření soutěţních orgánů.  

Druhá podmínka spočívá v nezávislosti daného právního poradce. Poţadavek 

nezávislosti předpokládá neexistenci jakéhokoli zaměstnaneckého poměru mezi 

právníkem a jeho klientem
214

, takţe ochrana na základě zásady důvěrnosti se nevztahuje 

na korespondenci s interními právníky či advokáty v rámci daného podniku nebo 

koncernu
215

. K druhé podmínce SDEU dále poznamenal, ţe „požadavek týkající se 

postavení a vlastností nezávislého advokáta, které musí mít poradce, od něhož pochází 

korespondence, jež může být chráněna, vyplývá z pojetí role advokáta, považovaného za 

pomocníka při výkonu spravedlnosti soudy a povolaného k tomu, aby poskytl zcela 

nezávisle a ve vyšším zájmu tohoto výkonu spravedlnosti právní pomoc, kterou klient 

potřebuje. Tato ochrana je vyvážena profesní disciplínou, jež je uložena a kontrolována 

v obecném zájmu. Takové pojetí odpovídá společným právním tradicím členských států 

a má své místo i v právním řádu Unie, jak vyplývá z ustanovení článku 19 statutu 
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Soudního dvora.“
216

 Koncept nezávislosti je tak vymezen nejen z pozitivního hlediska, 

které představuje poţadavek na určitou procesní disciplínu regulovanou vnitrostátními 

předpisy, ale i z negativního hlediska, kde je klíčovým faktorem neexistence 

zaměstnaneckého, obecně pracovněprávního, poměru vůči podniku, se kterým 

komunikace probíhá. I kdyţ by byl interní advokát
217

 členem advokátní komory a 

podléhal jejím spojeným profesním pravidlům, nepoţívá ve vztahu ke svému 

zaměstnavateli stejného stupně nezávislosti jako advokát, který činnost pro svého 

klienta vykonává v externí advokátní kanceláři
218

. Interní advokát totiţ můţe čelit 

střetům mezi profesními povinnostmi a cíli sledovanými jeho klientem obtíţněji neţ 

externí advokát, a tudíţ lze pochybovat o jeho nezávislosti, která je základní podmínkou 

pro přiznání ochrany komunikace v rámci místního šetření. 

Externí advokát musí být oprávněn praktikovat advokacii v jednom ze států 

Evropské unie
219

 nebo ve státech, které jsou součástí Evropského hospodářského 

prostoru
220

. Z tohoto závěru je moţné usoudit, ţe komunikace mezi podnikem a 

mimoevropskými advokáty nepodléhá ochraně z důvodu důvěrnosti a inspektoři ji 

mohou zkoumat. 

Na komunikaci mezi podniky a jejich odbornými poradci, jako jsou účetní nebo 

patentoví poradci se ochrana důvěrnosti zásadně nevztahuje
221

. 

Ochrana důvěrnosti komunikace se vztahuje na celou korespondenci, která byla 

učiněna po začátku řízení, jehoţ předmětem je porušení pravidel hospodářské soutěţe. 

Ochrana je poskytována i takové komunikaci, která sice byla učiněna před začátkem 

řízení, ale zjevně souvisí s předmětem řízení. Bude se tak jednat například o komunikaci 

mezi podnikem a advokátem, která byla učiněna v souvislosti s ţádostí soutěţních 

orgánů o poskytnutí informací a podkladů před zahájením samotného řízení ve věci. 
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Ochrana důvěrnosti se můţe vztahovat i na přípravné dokumenty, pokud „byly 

vypracovány výlučně za účelem požádání advokáta o právní stanovisko v rámci výkonu 

práva na obhajobu. Naproti tomu, pouhá skutečnost, že dokument byl předmětem 

diskusí s advokátem, nemůže postačovat k tomu, aby mu byla tato ochrana přiznána.“
222

 

Podnik, který se dovolává této ochrany, nese důkazní břemeno, že dotčené dokumenty 

byly vypracovány pouze za účelem požádat advokáta o právní stanovisko. Toto musí 

jednoznačně vyplývat z obsahu samotných dokumentů nebo z kontextu, v němž byly tyto 

dokumenty připravovány a nalezeny.“
223

 

Ve svém příkazu ve věci Hilti
224

 se Tribunál zabýval otázkou, zda lze vztáhnout 

ochranu důvěrnosti na vnitřní pokyny podniku, které obsahovaly právní rady poskytnuté 

externím advokátem. Soud v dané věci uvedl, ţe ačkoliv uvedené právní poradenství 

nebylo přijato korespondenční formou, je třeba konstatovat, ţe zásada ochrany písemné 

komunikace mezi advokátem a klientem nemusí být omezena z toho důvodu, ţe obsah 

této komunikace byl přebrán a přijat ve formě vnitřního pokynu. Zásada ochrany 

korespondence mezi advokátem a klientem se musí, s ohledem na její účel, vztahovat i 

na vnitřní pokyny podniku, které přebírají text nebo obsah komunikace mezi advokátem 

a klientem
225

. Z uvedeného vyplývá, ţe pokud je obsah komunikace mezi advokátem a 

podnikem převzat do vnitřních pokynů podniku, podléhají tyto pokyny rovněţ ochraně 

důvěrnosti. 

Obecně posouzení toho, zda má korespondence důvěrnou povahu, bude záviset 

na stranách, mezi kterými komunikace probíhá, a na účelu, za kterým je komunikace 

vedena. Na základě uvedeného je moţné korespondenci rozdělit následovně: 

1. Právní poradenství obecné povahy 
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Pokud má být komunikace povaţována za důvěrnou, musí být učiněna za 

účelem obrany podniku ve vedeném správním řízení
226

. V takovém případě 

nebude obecné právní poradenství týkající se obecných otázek spadat pod 

ochranu důvěrnosti. Je však třeba připomenout, ţe stejně tak nebude ani 

předmětem šetření, jelikoţ zcela jistě nebude souviset s předmětem ani účelem 

šetření a inspektoři nebudou oprávněni danou komunikaci zkoumat.  

2. Komunikace podniku s interním právníkem 

Právní poradenství poskytnuté právníkem, který je v pracovněprávním vztahu 

s dotčeným podnikem, není chráněno, jelikoţ tento právník nesplňuje podmínku 

nezávislosti, která je klíčovou pro poskytnutí předmětné ochrany
227

. Chráněna 

nebude ani taková komunikace, která byla vypracována interním právníkem na 

základě rad od externího advokáta
228

. 

3. Komunikace s externími poradci 

Korespondence mezi podnikem a jakýmikoli externími poradci, ať uţ se jedná o 

daňové, finanční, patentové nebo technické poradce, nepodléhá ochraně 

z důvodu důvěrnosti. Tyto osoby opět nesplňují podmínky nezávislosti a rovněţ 

lze pochybovat o tom, nakolik mohou poskytnout relevantní poradenství 

s ohledem na obranu práv dotčeného podniku. 

4. Vnitřní pokyny vypracované interním právníkem na základě komunikace 

s externím advokátem 

Interní předpisy podniku mohou mít důvěrnou povahu v případě, pokud jsou 

vypracovány externím advokátem. Budou-li vnitřní pokyny jakkoli doplněny, 

tyto dodatky jiţ nebudou podléhat ochraně, jelikoţ té podléhá pouze část, která 

byla vypracována externím advokátem nebo která byla převzata z komunikace 

s ním
229

. 
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5. Dokumenty ve fázi návrhu (nebo přípravné dokumenty) vypracované za účelem 

poţádání externího advokáta o právní pomoc 

V mnohých případech je nezbytné, aby podnik poskytl externímu advokátovi 

shrnutí všech informací, které jsou relevantní a nezbytné k posouzení věci, ve 

které podnik ţádá o právní poradenství. Takové dokumenty jsou pak předmětem 

ochrany i v okamţiku, pokud externímu advokátovi nebyly zaslány
230

. 

6. Komunikace mezi podnikem a externím advokátem 

Komunikace mezi podnikem a externím advokátem podléhá ochraně vţdy, 

pokud je vedena za účelem obrany práv podniku a souvisí s předmětem řízení 

soutěţních orgánů. Jak jiţ bylo uvedeno výše, není rozhodující, zda byly 

dokumenty skutečně advokátovi poslány nebo zůstaly pouze ve fázi návrhu
231

. 

Externí advokát musí být členem advokátní komory v některém ze států 

Evropského hospodářského prostoru nebo zde musí být alespoň oprávněn 

provádět výkon advokacie. 

Podnik se můţe prostřednictvím ţádosti adresované inspektorům dovolávat 

ochrany určitého dokumentu z důvodu důvěrnosti. Takový podnik pak nese důkazní 

břemeno, ţe dotčený dokument skutečně podléhá této ochraně. Podnik je povinen 

poskytnout inspektorům informace, které mohou prokázat, ţe tyto záznamy splňují 

podmínky odůvodňující jejich právní ochranu, aniţ by musel být odhalen obsah 

dotyčných dokumentů
232

. Za tímto účelem podnik poskytne důkladné odůvodnění, 

s cílem zejména objasnit předmět daného dokumentu. Z judikatury evropských soudů 

vyplývá, ţe „podnik je povinen označit, kdo je autorem dokumentu a komu je dokument 

určen, objasnit funkce a odpovědnost každé z těchto osob a odkázat na cíl a celkové 

souvislosti, za nichž byl dokument sepsán. Rovněž může zmínit celkové souvislosti, za 

nichž byl dokument nalezen, způsob, jakým byl zařazen do spisu nebo jiné dokumenty, 

které s ním souvisejí.“
233

 Na podporu svých tvrzení můţe inspektorům umoţnit 

nahlédnout do části dokumentu, obvykle se bude jednat o hlavičku dokumentu 

s označením (adresou) daného externího advokáta. Jak uvedl Tribunál: „pouhá 
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skutečnost, že se podnik domáhá důvěrnosti dokumentu, nepostačuje k tomu, aby Komisi 

zabránila seznámit se s tímto dokumentem, jestliže krom toho tento podnik nepředložil 

žádný užitečný důkaz, který by mohl prokázat, že je skutečně chráněn z důvodu 

důvěrnosti.“
234

  

V případě, ţe podnik pouze konstatuje důvěrnost dokumentu a vůbec 

neodůvodní, ţe daný dokument poţívá ochrany důvěrnosti, jsou inspektoři oprávněni 

nařídit předloţení dotčené korespondence a pokud je třeba, uloţit podniku pokutu nebo 

penále, aby byl uvedený podnik potrestán za to, ţe odmítl buď předloţit doplňující 

důkazy, které jsou povaţovány za nezbytné, anebo předloţit dokumenty, u nichţ je 

zřejmé, ţe nemají právem chráněnou důvěrnou povahu.
235

  

Tribunál dovodil, ţe v případě, kdy na základě informací poskytnutých 

podnikem existují pochybnosti o důvěrném charakteru posuzovaného dokumentu, 

zvláště kdyţ podnik odepře inspektorům zběţné nahlédnutí do dokumentu, mohou 

úředníci Komise vloţit kopie dotčeného dokumentu do zalepené obálky a poté si je 

odnést za účelem pozdějšího rozhodnutí sporu. Toto řízení totiţ umoţňuje vyloučit 

rizika porušení důvěrnosti tím, ţe ponechá Komisi moţnost zachovat si určitou kontrolu 

nad dokumentem, který je předmětem šetření a zamezí rizikům zmizení nebo pozdější 

manipulace s těmito dokumenty.
236

 

Z uvedeného vyplývá, ţe Komise má v zásadě tři způsoby, jak o ţádosti podniku 

rozhodnout. Buď můţe ţádost uznat za odůvodněnou a dotčený dokument ponechat 

stranou, nebo ţádost posoudí jako neodůvodněnou, ochranu nepřizná, do dokumentu 

nahlédne a pořídí z něj kopie. V případě, ţe existují pochybnosti o důvěrné povaze 

dokumentu, Komise vloţí dokument do zapečetěné obálky s tím, ţe bude prozkoumán 

později
237

. Vyšetřovaný podnik můţe podat ţalobu na neplatnost proti takovému 

rozhodnutí, případně k ní připojit návrh na předběţná opatření.
238
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Co se týče české praxe, je moţné konstatovat, ţe je postavena na stejných 

principech jako praxe unijní. ÚOHS přiznává ochranu soukromé korespondenci i 

komunikaci mezi podnikem a externími advokáty. 

6.3 Ke kopírování a získávání kopií a výpisů z obchodních záznamů 

Hlavním cílem místního šetření je získat důkazy nasvědčující porušení 

soutěţního práva. Soutěţní úřady nejsou oprávněny zabavovat originály obchodních 

záznamů společnosti. Proto je jim svěřena pravomoc kopírovat příslušné obchodní 

záznamy, případně z nich pořizovat výpisy. Jak bylo zmíněno výše, zabavené kopie 

obchodních záznamů musí bezpodmínečně přímo nebo nepřímo souviset s předmětem a 

účelem místního šetření. Pokud jsou tyto podmínky naplněny, soutěţní úřady mohou 

v zásadě pořizovat kopie neomezeného mnoţství obchodních záznamů
239

. Ovšem 

v případě, kdyby soutěţní úřady zabavily kopie obchodních záznamů, které nesouvisí a 

nespadají do definovaného rozsahu daného místního šetření, byly by takové důkazy 

nepřípustné
240

, jak bylo rovněţ uvedeno výše.  

Kopírování písemných obchodních záznamů provádějí inspektoři soutěţních 

úřadů na zařízeních náleţejících šetřenému podniku. Ten můţe po provedení šetření 

poţádat soutěţní úřady, aby mu byly nahrazeny náklady s kopírováním spojené
241

. 

Šetřený podnik nicméně nemá povinnost vlastnit kopírovací zařízení a v případě, ţe na 

místě nejsou ţádná kopírovací zařízení, jsou soutěţní úřady nuceny obstarat si zařízení 

vlastní, coţ ovšem v konečném důsledku podstatně zvyšuje časovou náročnost místního 

šetření. 

Vzhledem k tomu, ţe v dnešní době, většina podniků vyuţívá výpočetní 

techniky a komunikace, ať uţ v rámci podniku nebo navenek, je ve většině případů 
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vedena elektronickou formou, stává se prohlídka počítačů, tabletů, úloţišť, telefonů a 

dalších zařízení významnou součástí místního šetření. Jak bylo zmíněno výše, soutěţní 

úřady mohou vytvářet kopie nejen e-mailové komunikace, ale i celých disků počítačů 

nebo jiných zařízení.  

Po ukončení místního šetření soutěţní úřady předají šetřenému podniku kopie 

všech kopií a výpisů obchodních záznamů, které byly v rámci řízení pořízeny. Na 

ţádost je šetřenému podniku předán rovněţ podepsaný seznam všech zkopírovaných 

dokumentů a všech výpisů, které byly pořízeny
242

. Seznam by měl v ideálním případě 

obsahovat název dokumentu, označení části, která byla zkopírována, místo, kde byl 

dokument nalezen a jméno toho, kdo kopii pořídil. Skutečnost, ţe jsou soutěţní úřady 

povinny předat šetřenému podniku seznam zkopírovaných obchodních záznamů, 

nevylučuje moţnost, aby si podnik vedl v rámci řízení vlastní seznam dokumentů, které 

byly soutěţními úřady zkopírovány. V případě jakýchkoli nesrovnalostí můţe pak 

podnik například namítat, ţe v seznamu nejsou uvedeny všechny dokumenty, které byly 

zkopírovány. Stejně tak můţe podnik v rámci šetření namítat, ţe zkopírované 

dokumenty nesouvisí s předmětem řízení a v této souvislosti poţádat soutěţní úřady, 

aby jim byly předmětné kopie navráceny. Je nutno podotknout, ţe soutěţní úřady tak 

učiní zpravidla v případech, kdy je evidentní, ţe zkopírované dokumenty zjevně 

nesouvisí s předmětem řízení, například byly zkopírovány omylem. V ostatních 

případech bude o daném sporu rozhodovat soud. 

Zabavené kopie dokumentů a výpisy z obchodních záznamů podléhají 

profesnímu tajemství a mohou být pouţity pouze pro ten účel, pro který byly získány, 

tedy pro prokázání porušení pravidel soutěţního práva
243

. Nastane-li situace, kdy je 

nutné, aby byly zpřístupněny zkopírované dokumenty také třetím stranám, například 

v šetření s více účastníky, dotčený podnik bude poţádán, aby v kopiích dokumentů 

vyznačil svá obchodní tajemství a poskytl verzi, která obchodní tajemství neobsahuje
244

. 
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Tato verze pak bude zpřístupněna třetím stranám při nahlíţení do spisu vedeného 

v příslušné věci. 

6.4 K pečetění obchodních prostor a obchodních záznamů 

Soutěţní úřady jsou oprávněny pouţít pečeti pro zajištění jednotlivých 

obchodních prostor nebo obchodních záznamů. Pouţití pečetí umoţňuje soutěţním 

úřadům zajistit dokumenty nebo data, které se v šetřených prostorách nacházejí, pro 

případ, ţe dotčené dokumenty nelze okamţitě prověřit nebo z nich vytvořit kopie. 

V této souvislosti si lze představit situaci, kdy se v šetřených prostorách nachází velmi 

rozsáhlé a zároveň nepřehledné mnoţství dokumentů, které je třeba prověřit, přičemţ 

existuje nebezpečí, ţe by se třetí osoby mohly pokusit o zmaření šetření zničením, 

pozměněním nebo krytím předmětných dokumentů. Kdyby soutěţní úřady 

nedisponovaly pravomocí pečetit prostory, zaměstnanci šetřeného podniku by mohli 

vyuţít zaneprázdněnosti inspektorů v jedné části podniku k tomu, aby se pokusili zničit 

obchodní záznamy nacházející se v druhé části podniku. Takové jednání by bezpochyby 

zmařilo celé šetření. Soutěţní úřady mohou k aplikaci pečeti přistoupit také v případech, 

kdy se v rámci šetřených prostor vyskytují třetí osoby
245

, které nejsou obeznámeny 

s probíhajícím šetřením. 

Pečeti mohou být soutěţními úřady pouţity pouze na nezbytnou dobu a 

v rozsahu nezbytném k provedení šetření
246

. Tyto okolnosti se mohou lišit s ohledem na 

dané šetření, nicméně obecně platí, ţe by pečeti neměly být aplikovány na dobu delší 

neţ 72 hodin
247

. 

V praxi přistupují soutěţní úřady k aplikaci pečetí v případech, kdy provedení 

šetření zabere více neţ jeden den. V takových situacích inspektoři zpravidla shromáţdí 

všechny relevantní dokumenty a výpočetní zařízení v jedné místnosti, kterou posléze 

zapečetí. Akt zapečetění i odpečetění místnosti následující den je zaprotokolován a 

podepsán inspektory a zástupci šetřeného podniku. Soutěţní úřady také obvykle pořídí 
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fotografie pečeti v okamţiku zapečetění i v okamţiku odpečetění
248

, aby mohla být lépe 

prokázána případná manipulace s pečetí. Šetřený podnik má totiţ povinnost zajistit, aby 

pečeti, stejně jako zapečetěný prostor zůstal neporušen. Šetřený podnik by měl 

především zamknout zapečetěné dveře, případně umístit upozornění, ţe dveře nelze za 

jakýchkoli okolností otevírat. Není od věci zajistit dveře dalším objektem, který bude 

bránit jejich otevření ani nechat dveře přes noc hlídat zaměstnancem nebo bezpečnostní 

sluţbou. Pokud totiţ bude pečeť porušena a podnik neprokáţe, ţe vynaloţil veškeré 

úsilí
249

, aby porušení zabránil, mohou mu soutěţní úřady uloţit pokutu
250

.  

6.5 K žádostem o podání vysvětlení k obchodním záznamům 

Inspektoři jsou oprávněni poţadovat od kaţdého zástupce nebo zaměstnance 

šetřeného podniku podání vysvětlení ke skutečnostem a obchodním záznamům, které 

souvisí s předmětem a účelem místního šetření. Hlavním cílem této pravomoci je 

zejména usnadnit průběh šetření. Inspektoři se tak typicky budou ptát na informace, 

které jim lépe pomohou pochopit a seznámit se se strukturou šetřeného podniku či jeho 

obchodními aktivitami. Otázky inspektorů také mohou směřovat na vysvětlení obsahu 

určitých dokumentů (např. pouţívané zkratky). Podnik má povinnost při podávání 

vysvětlení prostřednictvím svých zaměstnanců aktivně spolupracovat a poskytnout 

dostatečnou součinnost. Z tohoto důvodu by měl podnik zajistit, aby byli příslušní 

zaměstnanci inspektorům k dispozici. Rovněţ je vhodné, aby podnik určil jednoho 

zaměstnance pro případ místního šetření, který bude inspektorům vţdy k dispozici a 

bude slouţit jako prostředník mezi inspektory a podnikem.  

Komise je dále explicitně zmocněna odpovědi zaznamenávat
251

 a to v jakékoli 

formě
252

. Po skončení šetření je Komise povinna podniku předat kopie kaţdého 
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 Explanatory note to an authorisation to conduct an inspection in execution of a Commission decision 
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článků 81 a 82 Smlouvy o ES, Úřední věstník L 123, 27/04/2004 S. 0018 – 0024. 
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záznamu zaznamenávajícího příslušné odpovědi.
253

 Pokud inspektoři poţádali o 

vysvětlení zaměstnance podniku, který nebyl ze strany podniku oprávněn podávat 

vysvětlení, stanoví Komise lhůtu, během které můţe podnik předat Komisi opravu, 

změnu nebo dodatek k vysvětlením tohoto zaměstnance.
254

 

Podniku můţe být uloţena pokuta v případě, pokud jeho zaměstnanec uvede 

nesprávnou nebo zavádějící odpověď, neposkytne nebo odmítne poskytnout úplnou 

odpověď na otázky inspektorů, nebo kdyţ podnik neopraví ve lhůtě stanovené 

soutěţním orgánem nesprávnou, neúplnou nebo zavádějící odpověď uvedenou jeho 

zaměstnancem. 

V rámci kladení otázek platí obecný zákaz sebeobviňování. Ţádný zaměstnanec 

podniku není povinen odpovídat na otázky, které by mohly vystavit trestnímu stíhání 

jeho, či jemu blízké osoby (např. tak, ţe by v důsledku formulace otázky v odpovědi 

přiznal, ţe se podílel na protisoutěţním jednání)
255

. Tato skutečnost vyplývá i 

z judikatury
256

 SDEU, podle které Komise nemůţe šetřenému podniku uloţit povinnost 

poskytnout odpovědi, kterými by tento podnik musel přiznat existenci protiprávního 

jednání, kterou má prokázat Komise. Pokud se inspektoři přímo zeptají zaměstnance, 

zda se podnik účastnil na jakémkoli protisoutěţním jednání, jaký byl účel daného 

jednání nebo jaký byl vztah mezi určitou cenovou dohodou a uskutečněným setkáním, 

je moţné odpověď odmítnout, aniţ by mohla být dotčenému podniku uloţena pokuta za 

neposkytnutí řádné součinnosti. Nicméně toto omezení se týká jenom otázek, na něţ by 

odpověď spočívala v přiznání se podniku k protisoutěţnímu jednání. Čistě faktické 

otázky týkající se například existence nebo umístění určitých dokumentů či otázky, zda 

se zaměstnanec účastnil určité schůzky, musí být zodpovězeny. 
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V případě, ţe není moţné z jakéhokoli důvodu odpovědět na otázky inspektorů 

v průběhu inspekce, je moţné, aby soutěţní orgány poskytly podniku lhůtu na to, aby 

odpovědi poskytl písemně.  

Je třeba mít na paměti, ţe ani ÚOHS ani Komise, nemůţou podnik ani jeho 

zaměstnance donutit, aby jim odpovědi na kladené dotazy poskytl
257

. V případě 

odmítnutí odpovědi, však můţe být podniku uloţena pokuta
258

. 

  

                                                 

257
 V některých zemích je to moţné, neposkytnutím odpovědi se dotazovaní vystavují nebezpečí trestního 

stíhání. 
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7. Průběh šetření 

V této kapitole bude popsán typický průběh místního šetření s důrazem na 

některé klíčové okamţiky, které mohou při provádění místního šetření nastat. 

7.1 Zahájení šetření 

Příjezd inspektorů do šetřeného podniku probíhá obvykle v ranních hodinách
259

. 

Šetření bude zásadně zahájeno v pracovních dnech v obvyklých pracovních hodinách 

vedoucích zaměstnanců daného podniku. Po svém příjezdu informují inspektoři 

recepční nebo jiného zaměstnance, který má na starosti přijímání návštěv, a vyţádají si 

přítomnost vedoucího podniku, případně zaměstnance, který je pověřen k jednání 

s inspektory tzv. úředníka pro compliance. Inspektoři si dále vyţádají organizační 

strukturu podniku a plán podniku s vyznačením kanceláří nebo míst, kde je moţné 

nalézt pracovní místa konkrétních zaměstnanců.  

Před vstupem do dalších prostorů podniku a zahájením samotného šetření dovolí 

inspektoři podniku kontaktovat externí právní poradce. Otázka, zda jsou inspektoři 

povinni vyčkat na příjezd externího právního poradce nebo advokáta, byla zevrubně 

řešena v rozsudku SDEU ve věci Koninklijke Wegenbouw Stevin BV
260

.  V tomto 

případě prováděla Komise kontrolu u nizozemského podniku, který působí ve 

stavebnickém průmyslu. Šetření bylo odůvodněno podezřením na uzavření zakázané 

kartelové dohody na trhu se silničním bitumenem v Nizozemsku. Inspektoři Komise se 

spolu s úředníky nizozemského soutěţního úřadu dostavili na recepci dotčeného 

podniku v 9:30 hodin. Sekretářkou ředitele podniku jim ovšem bylo odmítnuto vstoupit 

do prostor podniku s odůvodněním, ţe je potřeba vyčkat na příjezd externích advokátů 

dotčeného podniku. Na ţádost inspektorů kontaktovali úředníci nizozemského 

soutěţního úřadu nizozemskou policii, za pomoci které byl následně inspektorům 

umoţněn vstup do obchodních prostor dotčeného podniku. V důsledku odmítnutí se 

provedení místního šetření zpozdilo o téměř 50 minut. Podniku byla za toto jednání 

uloţena pokuta za neposkytnutí dostatečné součinnosti v rámci šetření. V rámci řízení 
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 Odtud označení dawn raid, tedy nájezd za úsvitu. 
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před Tribunálem dotčený podnik argumentoval, ţe byl oprávněn od Komise poţadovat, 

aby před začátkem místního šetření vyčkala na příjezd jejich externích advokátů. 

Tribunál připomněl, ţe „podle čl. 6 odst. 3 písm. c) EÚLP „každý, kdo je 

obviněn má právo se obhajovat osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního 

výběru“ a podle čl. 47 druhého pododstavce Listiny základních práv Evropské unie 

„každému musí být umožněno poradit se, být obhajován a být zastupován“.
261

 Zároveň 

však dodal, ţe „ani nařízení č. 1/2003 či nařízení Komise (ES) č. 773/2004 neobsahují 

ustanovení o přítomnosti advokáta při šetřeních.“
262

 

Tribunál především podotkl, ţe je třeba zkoumat, zda „dodržení práva na 

obhajobu neohrožuje užitečný účinek šetření, aby mohla Komise zastávat svou funkci 

strážkyně Smlouvy v oblasti hospodářské soutěže.“
263

 Podle Tribunálu je potřeba 

k tomuto účelu „poměřit obecné zásady unijního práva týkající se práva na obhajobu s 

užitečným účinkem pravomoci Komise provádět šetření tím, že se předejde možnému 

zničení nebo ukrytí relevantních dokumentů.“
264

 

Tribunál byl toho názoru, ţe „externí advokát nebo interní právník podniku 

mohou být při šetření Komise přítomni, ale tato přítomnost by neměla být podmínkou 

legality tohoto šetření.“ Tribunál naznačil, ţe pokud není advokát přítomen na místě 

v průběhu šetření, můţe se s ním podnik spojit telefonicky.
265

  

Podle Tribunálu nesmí právo na pomoc advokáta ohrozit zdárný průběh šetření, 

a proto mají inspektoři „možnost okamžitě vstoupit do všech prostor podniku, oznámit 

mu rozhodnutí o šetření a zabrat kanceláře podle jejich výběru a nemusí čekat, až se 

podnik poradí se svým advokátem.“
266

  

Tribunál uzavřel, ţe „lhůta, kterou je Komise povinna podniku poskytnout, aby 

mohl kontaktovat svého advokáta před tím, než Komise začne nahlížet do spisů a jiných 

dokumentů, pořizovat z nich kopie, zapečeťovat prostory nebo dokumenty nebo žádat o 
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ústní vysvětlení kteréhokoliv zástupce nebo zaměstnance podniku, navíc závisí na 

zvláštních okolnostech každého projednávaného případu a v každém případě by měla 

být velmi krátká a omezena na nutné minimum.―
267

 

Z uvedeného vyplývá, ţe inspektoři mohou na ţádost podniku poskytnout 

alespoň krátkou lhůtu pro příjezd jeho externích advokátů. V takovém případě by měl 

podnik poskytnout záruku, ţe v průběhu čekání na příjezd externích advokátů nebudou 

ţádné dokumenty zničeny nebo s nimi nebude manipulováno. Inspektoři však zásadně 

nejsou povinni vyčkat s provedením místního šetření a jakákoli snaha ze strany 

šetřeného podniku o zdrţení šetření do příjezdu externích advokátů můţe být 

povaţována za odmítnutí podrobení se šetření, za coţ můţe být podniku uloţena pokuta. 

Podniky ovšem mohou kontaktovat advokáta telefonicky, případně si lze představit, ţe 

s vyuţitím moţností, které poskytuje moderní technologie (např. videohovory) můţe 

být advokát de facto přítomen uţ od začátku místního šetření. 

Šetřený podnik by měl v této fázi zejména zajistit, aby bylo informováno právní 

oddělení podniku, řídící zaměstnanci a IT oddělení. IT oddělení budou bezpochyby 

kontaktovat i inspektoři a to zejména z důvodu zablokování přístupu určeným 

zaměstnancům k počítači a e-mailovým účtům.  

Dále inspektoři obvykle podnik poţádají o přidělení místnosti, kde budou moci 

prověřovat a kopírovat obchodní záznamy a kde budou případně prováděny rozhovory 

se zaměstnanci. 

7.2 Identifikace a pověření inspektorů 

Inspektoři se vedoucímu nebo pověřenému zaměstnanci prokáţí svými 

identifikačními průkazy a předají mu dokumenty související s prováděním místního 

šetření.  

Při kontrole na základě zmocnění předají inspektoři Komise písemné oprávnění 

k provedení kontroly a poučení
268

 obsahující práva a povinnosti šetřeného podniku. 

V případě kontroly na základě rozhodnutí bude podniku předána ověřená kopie 
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rozhodnutí o provedení kontroly, písemné pověření pro jednotlivé inspektory a 

vysvětlivky
269

, které před zahájením šetření inspektoři přečtou. O předání těchto 

dokumentů je sepsán protokol. To nicméně neznamená, ţe podnik akceptuje zákonnost 

kontroly, ani to ţe s kontrolou souhlasí.
270

 Protokol představuje pouze potvrzení, ţe byl 

dotčený podnik seznámen s předloţenými dokumenty a tyto dokumenty přijal.  

V případě šetření, které je prováděné ÚOHS, je podniku obvykle předloţeno 

spolu s pověřením dle § 21f odst. 5, také oznámení o zahájení správního řízení a 

poučení o právech a povinnostech v průběhu šetření. 

Po předání uvedených dokumentů poskytnou inspektoři prostor k případným 

otázkám ze strany šetřeného podniku. Inspektoři nejsou povinni odůvodňovat 

rozhodnutí o provedení místního šetření ani blíţe specifikovat jeho účel a předmět.
271

 

Posléze inspektoři zahájí samotnou kontrolu. Obvykle začnou v těch 

kancelářích, kde by se mohly nacházet obchodní záznamy prokazující protisoutěţní 

jednání podniku.  

7.3 Součinnost podniku 

Šetřený podnik a všichni jeho zaměstnanci mají v rámci provádění místního 

šetření povinnost poskytnout inspektorům součinnost a strpět jeho průběh. Za 

neposkytnutí součinnosti je moţné povaţovat od odmítnutí podrobit se kontrole, přes 

zatajování některých okolností po opuštění prostor v průběhu šetření se sluţebním 

notebookem.  

Za zvlášť závaţné porušení povinnosti poskytnout součinnost v průběhu 

místního šetření je neplnění pokynů soutěţních orgánů. Například pokud si Komise 

vyţádá zablokování e-mailových účtů za účelem výlučného přístupu k nim, je podnik 

povinen takováto opatření učinit. Při provádění kontroly ve společnosti Energetický 

průmyslový holding a.s. si Komise vyţádala výlučný přístup k několika e-mailovým 
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účtům. V průběhu kontroly však došlo k odblokování jednoho z účtů a přesměrování 

příchozí pošty u jednoho z účtů. Podle Komise se podnik odmítl podřídit kontrole tím, 

ţe z nedbalosti umoţnil přístup k zablokovanému účtu elektronické pošty a úmyslně 

přesměroval příchozí poštu na server
272

. Případ byl řešen Tribunálem
273

, který 

konstatoval, ţe jiţ „pouhá skutečnost, že inspektoři nezískali, tak jak požadovali, 

výlučný přístup k účtu elektronické pošty [...], stačí k tomu, aby byl sporný incident 

charakterizován jako odmítnutí podřídit se kontrole.“
274

 Tribunál tak konstatoval, ţe 

odmítnutí podřídit se kontrole bylo v daném případě prokázáno, jelikoţ inspektoři 

neměli výlučný přístup k e-mailovému účtu. Přitom nemají povinnost vyšetřovat, zda se 

hledané e-maily nacházejí i někde jinde, například na centrálním serveru společnosti
275

.  

7.4 Vyšetřování inspektorů 

Před zahájením samotné kontroly si inspektoři obvykle vyţádají plánek podniku 

s vyznačením kanceláří jeho jednotlivých zaměstnanců. Pomocí plánku mohou 

inspektoři získat představu o tom, kde by se případně mohly nacházet obchodní 

záznamy, které by prokazovaly protisoutěţní jednání podniku. 

Posléze inspektoři přikročí k samotné kontrole obchodních záznamů a účetních 

knih, přičemţ mohou nahlíţet do všech dokumentů, které sami uznají za vhodné. 

Inspektoři mohou provádět kontrolu nahodile, ale také mohou poţádat podnik o 

poskytnutí konkrétních dokumentů. Můţe se například jednat o záznamy z jednání mezi 

podniky, na kterých došlo k uzavření kartelové dohody, nebo o specifickou e-mailovou 

komunikaci, která byla vedena s jinými podniky. 

Podnik má povinnost poskytnout všechny obchodní záznamy v úplné formě. 

Pokud tak neučiní nebo dokonce úplně odmítne dané dokumenty poskytnout, bude 

takovéto odmítnutí zaprotokolováno a šetřenému podniku můţe být uloţena pokuta. 
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Inspektoři mohou v rámci zkoumání dokumentů poţádat příslušné zaměstnance o 

podání vysvětlení ke konkrétnímu obchodnímu záznamu. 

Pokutován můţe být rovněţ neochotný přístup podniku v průběhu šetření. 

Podnik je povinen bez jakýchkoli neopodstatněných prodlev poskytnout inspektorům 

vyţádané dokumenty a odpovídat na otázky, které s těmito dokumenty souvisí. Za tímto 

účelem je vhodné, aby podnik určil zaměstnance, který bude inspektory v rámci 

kontroly doprovázet a bude jim neustále k dispozici. 

Podnik můţe sám upozornit inspektory na dokumenty, které nebyly inspektory 

v rámci šetření prozkoumány, ale podle názoru podniku souvisí s předmětem šetření. 

Inspektoři však nemusí takovéto výzvě podniku vyhovět.  

7.5 Seznam kopií a podkladů 

Kopírování obchodních záznamů budou obvykle provádět inspektoři. Nicméně 

mohou poţádat dotčený podnik, aby vyčlenil zaměstnance, kteří budou provádět 

kopírování za ně. Po dokončení šetření předají inspektoři podniku kopie všech 

dokumentů a dat, které byly zkopírovány spolu se seznamem všech kopií, který bude 

podepsán inspektory a zástupci šetřeného podniku. Šetřený podnik si můţe vyţádat 

jednotlivé protokoly, které byly pořízeny v rámci šetření a které zaznamenaly specifické 

události v jeho průběhu. Komise navíc po skončení šetření vypracovává zprávu 

popisující výsledky šetření. Tato zpráva je interním dokumentem Komise a slouţí 

výhradně pro její potřeby.
276

  

7.6 Doba trvání šetření 

Místní šetření v prostorách podniku obvykle trvá 1 aţ 3 dny s ohledem na rozsah 

daného šetření a velikost dotčeného podniku. Šetření by mělo obecně probíhat po co 

nejkratší moţnou dobu, zejména s ohledem na to, aby nebyla narušena běţná činnost 

podniku a jeho obchodní aktivity. 

                                                 

276
 Dealing with the Commission: Notifications, complaints, inspections and fact-finding powers under 

Articles 85 and 86 of the EEC Treaty, ISBN 92-828-1724-5, European Communities, 1997, s. 39. 
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Probíhá-li šetření déle neţ jeden den, inspektoři buď shromáţdí všechny 

doposud neprověřené dokumenty v jedné místnosti, kterou přes noc zapečetí, nebo 

zapečetí všechny místnosti, kde se doposud nacházejí neprověřené obchodní záznamy. 

V situacích prověřování pevných disků počítačů nebo záznamových médií 

s velkým mnoţstvím dokumentů, jejichţ zkoumání by neúměrně prodlouţilo trvání 

místního šetření, můţe Komise daná média zapečetit, vloţit do obálky a převést do 

svých kanceláří v Bruselu. Komise pak daná média zkoumá za přítomnosti šetřeného 

podniku. U ÚOHS takový postup ještě v praxi zaznamenán nebyl. 

7.7 Závěrečný protokol 

Na konci místního šetření sepíší inspektoři závěrečný protokol, v rámci něhoţ 

budou zaznamenány všechny rozhodné skutečnosti, které se udály v průběhu místního 

šetření, především všechny kroky inspektorů a šetřeného podniku. Podle českého práva 

protokol obsahuje „zejména místo, čas a označení úkonů, které jsou předmětem zápisu, 

údaje umožňující identifikaci přítomných osob, vylíčení průběhu předmětných úkonů, 

označení správního orgánu a jméno, příjmení a funkci nebo služební číslo oprávněné 

úřední osoby, která úkony provedla
277

.“ V souvislosti s místním šetřením bude 

nejdůleţitější částí protokolu seznam dokumentů, které inspektoři zkopírovali, a 

případná vysvětlení k dokumentům a skutečnostem podaných zaměstnanci podniku. 

V protokolu budou dále zaznamenána případná provinění podniku, kterých se dopustí 

v průběhu šetření.  Protokol bude rovněţ obsahovat jakékoli námitky, které bude podnik 

k provedenému místnímu šetření mít. Na závěr inspektoři protokol podepíší a vyzvou 

zástupce podniku, aby protokol zkontrolovali a svým podpisem potvrdili skutečnosti 

uvedené v protokolu. Odepření podpisu, důvody odepření, stejně jako námitky proti 

obsahu protokolu budou v protokolu zaznamenány
278

. 
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 § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.  

278
 § 18 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
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8. Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo shrnout a důkladně popsat právní úpravu místního 

šetření na české i unijní úrovni. Dalším cílem bylo poukázat na případné problémy 

v aplikační praxi a výkladové spory, které se k tomuto institutu váţí, a nabídnout 

postupy k jejich řešení. Jako základní metodologii k dosaţení těchto cílů jsem zvolil 

důkladnou analýzu právních předpisů, judikatury soudních institucí a názorů odborné 

veřejnosti. Na základě studia jsem dospěl k závěru, ţe v současné době jsou diskutované 

zejména záruky základních práv podniků v rámci šetření a s tím spojená soudní kontrola 

postupu soutěţních orgánů. K tomuto tématu se váţe vybočení soutěţních orgánů 

z vymezeného předmětu místního šetření, které bývá označováno jako provádění tzv. 

vyšetřovacích výprav (fishing expeditions). Konečně jisté otázky vyvstávají v souvislosti 

s procesem vytváření integrálních kopií pevných disků počítačů, který Komise uplatňuje při 

prověřování záznamů v elektronické formě. 

S ohledem na téma soudního přezkumu místního šetření je s odkazem na judikaturu 

Evropského soudu pro lidská práva třeba konstatovat, ţe k tomu, aby byla zajištěna základní 

práva šetřeného podniku v průběhu šetření, je nutné, aby bylo místní šetření podrobeno buď 

předběţné, nebo následné soudní kontrole. Absenci předchozího soudního souhlasu 

s provedením místního šetření lze vyváţit následnou a účinnou soudní kontrolou, která 

posoudí zákonnost, legitimní cíl a přiměřenost prováděného šetření. Soud se musí 

v následném přezkumu rovněţ věnovat posouzení skutkových okolností, které soutěţní 

orgány k provedení místního šetření vedly, tak aby byl soud s to posoudit vhodnost, 

délku a rozsah místního šetření. Následný přezkum můţe být proveden aţ v rámci 

obrany proti meritornímu rozhodnutí ve věci porušení soutěţního práva, nemusí být 

tedy proveden bezprostředně. Na základě judikatury ESLP, SDEU a relevantních 

unijních předpisů je zřejmé, ţe unijní právo poskytuje podnikům dostatečné záruky 

s ohledem na jejich právo na ochranu soukromí a respektovaní jejich obydlí, zejména 

tím, ţe zakotvuje bezprostřední soudní kontrolu unijními soudy, poţadavky na 

odůvodnění rozhodnutí o kontrole nebo omezení pravomocí Komise v průběhu šetření. 

Podle mého názoru platí stejný závěr i pro český právní řád, coţ potvrzuje i rozsudek 

ESLP ve věci DELTA PEKÁRNY proti České republice. Z tohoto rozsudku totiţ 

vyplývá, ţe česká právní úprava místního šetření a obrana proti němu není v nesouladu 

s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a obsahuje dostatečné záruky základních 
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práv dotčených podniků. Je třeba zdůraznit, ţe ESLP v této konkrétní věci shledal 

pochybení v postupu správních soudů a nikoliv v nedostatcích českého právního řádu. 

Podle ESLP v daném případě správní soudy neposkytly šetřené společnosti dostatečnou 

ochranu práva na respektování obydlí, kdyţ neposoudily vhodnost a faktický průběh 

prováděného šetření s ohledem na skutkové okolnosti případu, čímţ došlo k narušení 

základních práv dotčeného podniku. Na základě výše uvedeného se domnívám, ţe 

případné úvahy o legislativních změnách českého právního řádu nejsou na místě, jelikoţ 

k nápravě situace zcela jistě postačí pouhá změna v rozhodovací praxi českých 

správních soudů, které by měly zkoumat nejenom zákonnost a účel místního šetření 

jako doposud, ale od nynějška také posuzovat vhodnost, rozsah, průběh a přiměřenost 

k okolnostem případu. 

Druhým v současné době diskutovaným tématem je problematika vyšetřování 

soutěţních orgánů, které jde nad rámec vymezeného předmětu a účelu místního šetření. 

Základní pravidlo, kterým se musí soutěţní orgány řídit, spočívá v tom, ţe je moţné 

kontrolovat pouze dokumenty, které přímo nebo nepřímo souvisí s vymezeným 

předmětem a účelem místního šetření. Jen tehdy je zachováno právo šetřeného podniku 

na respektování obydlí a právo na spravedlivý proces. Fenomén, kdy Komise záměrně 

zkoumá i dokumenty zjevně nesouvisející s vymezeným předmětem šetření s cílem 

odhalit jakákoli další protisoutěţní jednání podniku, bývá označován termínem 

vyšetřovací výprava nebo také anglickým výrazem fishing expedition. Jak ukazuje 

nedávná judikatura Tribunálu a SDEU, Komise nesmí vyuţít místní šetření k hledání 

dokumentů, které se týkají jiné věci, která nemá s původním šetřením souvislost. 

Z uvedeného vyplývá, ţe by soutěţní orgány při vymezení předmětu kontroly měly 

vycházet pouze z důkazů, které jsou jim dostupné, a aby neodůvodněně nerozšiřovaly 

předmět řízení. Dále by v rámci řízení měly zkoumat pouze dokumenty, které souvisejí 

s předmětem šetření a nevyuţívat místní šetření k tomu, aby prověřily všechny 

dokumenty, které se v obchodních prostorách daného podniku nachází s cílem odhalit 

jakákoli další protisoutěţní jednání. V opačném případě soutěţní orgány riskují, ţe soud 

prohlásí takto získané důkazy za nepřípustné a tyto důkazy nebudou být moci vyuţity 

pro prokázání protisoutěţního jednání podniku. 

S problematikou vyšetřovacích výprav úzce souvisí otázka spočívající 

v zákonnosti postupu vytváření integrálních kopií pevných disků, který vyuţívá Komise 
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v rámci prováděných místních šetření, a následného zkoumání těchto kopií v prostorách 

Komise za účasti dotčeného podniku. Unijní soudy se k této problematice ještě 

nevyjádřily. Na první pohled by bylo moţné argumentovat, ţe odnesením a tedy de 

facto zabavením celého disku Komise vybočuje zcela jednoznačně z vytyčeného 

předmětu šetření a jedná se o typickou vyšetřovací výpravu. Podle mého názoru si je 

však třeba uvědomit, ţe Komise vytvořením integrální kopie data nezabavuje, ale pouze 

vytváří kopii pro jejich pozdější prozkoumání. V rámci tohoto prozkoumání Komise 

podléhá všem omezením, která se na ní v souvislosti s místním šetřením vztahují. 

Komise i tak v případě zkoumání integrální kopie zásadně nesmí prověřovat 

dokumenty, které spadají mimo vytyčený předmět šetření, důvěrné dokumenty nebo 

dokumenty soukromé povahy. Lze se domnívat, ţe právo podniků na spravedlivý proces 

a účinnou obhajobu je dostatečně zajištěno tím, ţe Komise můţe integrální kopii 

prověřovat pouze za účasti šetřeného podniku. Podle mého názoru tak postup Komise 

spojený s vytvářením integrálních kopií a jejich následném zkoumání mimo prostory 

šetřeného podniku není nezákonný a nenarušuje základní práva šetřených podniků. 

V rámci této diplomové práce jsem se setkal s řadou dalších témat a problémů, 

které jsem zevrubně popsal a pokusil se najít jejich řešení. Výše popsané tři aspekty 

spojené s místním šetřením povaţuji za v současné době klíčové, a proto jsem jim 

věnoval významný prostor také v závěru této práce. 

Domnívám se, ţe cíle, které jsem si v úvodu diplomové práce vytyčil, jsem 

splnil. Doufám, ţe tato práce poslouţí jaký cenný zdroj informací a poskytne čtenáři 

ucelený přehled nejen o právní úpravě místního šetření, ale také o současných 

problémech, které se k tomuto institutu váţí. 
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9. Seznam zkratek 

Komise Evropská komise 

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe 

SDEU Soudní dvůr Evropské unie (zkratka pouţívána i pro 

dřívější název instituce – Evropský soudní dvůr) 

Tribunál Tribunál Soudního dvora Evropské unie (zkratka 

pouţívána i pro dřívější název instituce – Soud prvního 

stupně) 

ESLP Evropský soud pro lidská práva 

NSS Nejvyšší správní soud České republiky 

KS v Brně Krajský soud v Brně 

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie 

Nařízení 1/2003 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. 12. 2002 o 

provádění pravidel hospodářské soutěţe stanovených v čl. 

81 a 82 Smlouvy 

ZOHS Zákon č. 143/2001 Sb., zákon o ochraně hospodářské 

soutěţe a o změně některých zákonů (zákon o ochraně 

hospodářské soutěţe) 

SŘS Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 
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dostupná z: http://nalus.usoud.cz/, znění k 20. únoru 2015) 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. srpna 2005, sp. zn. 2 Aps 

3/2004. 

 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 27. září 2007, č. j. 62 Ca 1/2007 – 

153. 

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. dubna 2009, sp. zn. 8 Aps 

6/2007. 

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. května 2009, sp. zn. 5 Afs 

95/2007 – 353. 

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. května 2009, č. j. 5 Afs 

18/2008 – 310. 

 Nález Ústavního soudu ze dne 8. srpna 2010, sp. zn. Pl. ÚS 3/09. 

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. srpna 2010, sp. zn. III. ÚS 2309/09. 

 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 18. dubna 2013, č. j. 62 A 9/2013 – 

92. 

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. února 2014, sp. zn. 7 Aps 

2/2013. 

Evropská komise  

(všechna rozhodnutí dostupná z: http://ec.europa.eu/competition/ nebo http://eur-

lex.europa.eu/, znění k 20. únoru 2015) 

 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 14. října 1994 ve věci Akzo Chemicals 

[1994] OJ L294/31. 

 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 28. března 2012 ve věci COMP/39793 – 

EPH a další. 

ÚOHS  

(všechna rozhodnutí dostupná z: http://www.uohs.cz/, znění k 20. únoru 2015) 

 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 27. června 2006, sp. zn. S 233C/03. 

 Rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 8. listopadu 2006, sp. zn. R 79/2006. 

10.4 Právní předpisy a důvodové zprávy 

Evropské předpisy  

(všechny předpisy dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/, znění k 20. únoru 2015) 
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 Smlouva o Evropské unii (konsolidované znění), Úř. věst. C 326, 26.10.2012, s. 

13 - 390. 

 Smlouva o fungování Evropské unie ve znění Lisabonské smlouvy podepsané 

dne 13. 12. 2007, Úřední věstník C 326, 26/10/2012 S. 0001 – 0390. 

 Listina základních práv Evropské unie vyhlášené v Nice dne 7. prosince 2000, 

Úř. věst. C 364, s.1. 

 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. 12. 2002 o provádění pravidel 

hospodářské soutěţe stanovených v čl. 81 a 82 Smlouvy, ÚV L 1, 4. 1. 2003. 

 Nařízení Komise (ES) č. 773/2004 ze dne 7. dubna 2004 o vedení řízení Komise 

podle článků 81 a 82 Smlouvy o ES, Úřední věstník L 123, 27/04/2004 S. 0018 

– 0024. 

 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování 

podniků, Úřední věstník L 024, 29/01/2004 S. 0001 – 0022. 

České předpisy  

(všechny předpisy dostupné z: http://www.psp.cz/, znění k 20. únoru 2015) 

 Listina základních práv a svobod, ústavní zákon č. 2/1993 Sb. 

 Zákon č. 143/2001 Sb., zákon o ochraně hospodářské soutěţe a o změně 

některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěţe). 

 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 

 Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních. 

 Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe. 

 Důvodová zpráva k zákonu č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěţe. 

 Důvodová zpráva k zákonu č. 155/2009 Sb.  

 Důvodová zpráva k zákonu č. 360/2012 Sb. 

10.5 Ostatní 

 Evropská úmluva o ochraně lidských práv ve znění Protokolů č. 11 a 14 s 

Protokoly č. 1, 4, 6, 7, 12 a 13. Dostupné z http://www.echr.coe.int/.  
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 Dealing with the Commission: Notifications, complaints, inspections and fact-

finding powers under Articles 85 and 86 of the EEC Treaty, ISBN 92-828-1724-

5, European Communities, 1997. Dostupné z: http://bookshop.europa.eu/. 

European Commission – Antitrust - Manual of Procedures - Internal DG 

Competition working documents  on procedures for the application  of Articles 

101 and 102 TFEU, March 2012. Dostupné z: http://ec.europa.eu/competition/. 

 Explanatory note for an authorisation to conduct inspection based on a 

Commission authorisation under Article 20(3) of Council Regulation No 1/2003. 

Dostupné z: http://ec.europa.eu/competition/. 

 Explanatory note for an authorisation to conduct inspection based on a 

Commission authorisation under Article 20(4) of Council Regulation No 1/2003. 

Dostupné z: http://ec.europa.eu/competition/. 

 Pokyny pro výpočet pokut uloţených podle čl. 23 odst. 2 písm. a) nařízení č. 

1/2003 (2006/C 210/02). Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 

 Commission Notice on cooperation within the Network of Competition 

Authorities (2004/C 101/03). Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 

 Oznámení Komise o osvědčených postupech pro vedení řízení týkajících se 

článků 101 a 102 SFEU, 2011/C 308/06. 

 Tisková zpráva Evropské komise o porušení pravidel soutěţního práva 

francouzskou společností Nexans. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-14-358_en.htm. 
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11. Abstrakt 

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

je prováděno Úřadem pro ochranu hospodářské soutěţe a Evropskou komisí. Soutěţní 

úřady jsou oprávněny prošetřovat obchodní a jiné prostory za účelem nalezení 

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

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

věcech porušení soutěţního práva. 

Hlavním cílem této práce je poskytnout detailní popis relevantních zákonných 

pravidel a související judikatury, upozornit na moţné 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 soutěţe. 

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 dodrţení 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 soutěţ při provádění šetření. Šestá kapitola je zaměřena na konkrétní 

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

situacím, kdy soutěţní 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. 
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12. Abstract 

The Master’s thesis describes and analyses the legislation of the on-site 

inspections conducted by the Czech Office for the Protection of Competition and the 

European Commission. The competition authorities may investigate business and other 

premises in order to find evidence proving the violation of competition rules. The on-

site inspection or so called dawn raid is a main investigative and the most effective tool 

of the competition authorities in proceedings concerning the possible breach of 

competition law.  

The main aim of this thesis is to provide a detailed description of the relevant 

legislation and case law, to highlight any legal issues connected with on-site inspections 

and offer solutions of these issues, and finally to examine guarantees of the fundamental 

rights of the undertakings during the inspection.  

The thesis consists of eight chapters. Chapter One and Two are introductory and 

describe basic terms connected with the competition law. In Chapter Three the thesis 

deals with the scope of relevant Czech and EU legislation. Chapter Four is concerned 

with the guarantees of fundamental rights within on-site inspections. This chapter 

comprehensively describes and analyses relevant decisional practice of the European 

Court of Human Rights, Czech and EU courts, in which those courts addressed the issue 

of compliance of inspections with the fundamental rights of the undertakings, namely 

the right to respect their privacy and residency and the right to a fair trial and effective 

defense. The chapter focuses on the recent judgment of the European Court of Human 

Rights in the case of Delta Pekárny and discusses its impact on the Czech legal system. 

Chapter Five briefly discusses the cooperation between Commission and national 

competition authorities during inspections. Chapter Six is focused on particular 

competences of the competition authorities. Within this chapter a significant space is 

dedicated to the situation when competition authorities exceed the defined subject-

matter of the inspection and in this consequence conducts so called fishing expedition. 

Finally Chapter Seven describes typical course of the inspection with emphasis on 

specific issues that may arise during the inspection. The conclusions of the thesis are 

drawn in the Chapter Eight. 

 


