
ODŮVODNĚNÍ 

 

k vyhlášce, kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení 

soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení 

 

Na základě dopisu pana Jiřího Dienstbiera, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti 

a legislativu ze dne 10. dubna 2015, čj.: 5351/2015-OHR, byla Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) udělena výjimka z povinnosti tvořit zprávu RIA. 

A. Obecná část 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení 

soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení (dále jen „vyhláška“) 

je předkládán v souvislosti s novelou zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 

a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), (dále jen „zákon“). 

I přesto, že stávající vyhláška bude změněna pouze v minimálním rozsahu, je hlavním 

cílem předkládaného návrhu nové vyhlášky zajištění provedení změn obsažených ve výše 

zmíněné novele zákona. Novelou zákona dochází k vyjasnění terminologických nepřesností 

vyplývajících z rekodifikace soukromého práva, především pak z terminologických změn 

obsažených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vyhláška v současném znění by pak 

nebyla v souladu s novelizovaným zákonem, který provádí.  

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu se zákonem a je plně v souladu se zákonným 

zmocněním obsaženým v § 26 zákona, které zní: „Úřad stanoví vyhláškou podrobnosti 

odůvodnění a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení podle § 15 odst. 3 

písm. b) a § 16a odst. 1.“. 

Úřad je tak povinen v rámci zákona vydat předmětnou vyhlášku, na jejímž základě 

dojde ke stanovení podrobností odůvodnění a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné 

pro spojení.  

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy EU 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s předpisy EU, judikaturou soudních orgánů EU 

či obecnými právními zásadami práva EU. Zejména je pak v souladu s Nařízením Rady (ES) 

č. 139/2004, ze dne 20. ledna 2004, o kontrole spojování podniků, kdy nařízení Rady (ES) 

je dále prováděno Konsolidovaným sdělením Komise k otázkám příslušnosti podle daného 

nařízení Rady (ES), otázky výpočtu obratu jsou pak konkrétně rozvedeny v části C. 
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4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Stávající vyhláška č. 252/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti návrhu na povolení spojení 

soutěžitelů, obsahuje klíčový formulář zjednodušeného dotazníku jako součást návrhu 

na povolení spojení soutěžitelů. Nadpis dané vyhlášky však v současné době neodpovídá 

novému znění ustanovení § 26 zákona, který uvádí, že se vyhláškou stanoví „podrobnosti 

odůvodnění a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení …“.  

Novelou zákona dochází k vyjasnění terminologických nepřesností vyplývajících 

z rekodifikace soukromého práva, především pak z terminologických změn obsažených 

v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vyhláška v současném znění by pak nebyla 

v souladu s novelizovaným zákonem, který provádí. 

Návrh prováděcí vyhlášky je normou charakteru legislativně-technického, kdy jejím 

hlavním cílem je zajištění provedení změn obsažených ve výše zmíněné novele zákona. 

5. Předpokládaný hospodářský, finanční a sociální dopad 

Navrhovaná právní úprava nemá přímý dopad na státní rozpočet České republiky 

prostřednictvím nově zakotvených povinností.  

Navrhovaný právní předpis nepředstavuje žádný nárok na ostatní veřejné rozpočty, 

resp. nedotkne se rozpočtů krajů ani obcí. Naopak navrhovaná právní úprava bude mít 

pozitivní dopad na podnikatelské prostředí v důsledku efektivnějšího vedení správních řízení. 

Navrhovaná právní úprava nebude mít sociální dopady, nedotkne se specifických skupin 

obyvatel, nebude mít vliv na sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 

ani na národnostní menšiny. Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady na životní 

prostředí. 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů na rovnost mužů a žen či k zákazu 

diskriminace 

Stávající vyhláška č. 252/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti návrhu na povolení spojení 

soutěžitelů, obsahuje klíčový formulář zjednodušeného dotazníku jako součást návrhu 

na povolení spojení soutěžitelů. Nadpis dané vyhlášky však v současné době neodpovídá 

novému znění ustanovení § 26 zákona, který uvádí, že se vyhláškou stanoví „podrobnosti 

odůvodnění a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení …“.  

 Návrh vyhlášky však žádným způsobem není diskriminační ani nestanovuje 

neopodstatněné rozdíly v postavení mužů a žen.  

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádný dopad na ochranu soukromí ani neumožní 

zneužívání osobních údajů. 
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Nová právní úprava poskytuje větší míru právní jistoty, kdy zpřesňuje obsah návrhu 

na povolení spojení soutěžitelů, co se týče obchodních, bankovních nebo obdobných zákonem 

chráněných tajemství. Návrh vyhlášky pak jasně stanoví postup, včetně všech požadavků 

pro obsah daného návrhu na povolení spojení.  

Výše uvedené opatření by pak mělo přispět k vyšší ochraně předmětných tajemství 

a předcházelo by se tak případným nejasnostem ohledně vyznačení těchto tajemství 

v předložených dokumentech.  

8. Zhodnocení korupčních rizik 

V navrhované právní úpravě nedochází ke zvětšení rozsahu povinností, pouze k jejich 

upřesnění. Nelze proto očekávat, že v této oblasti se korupce stane systémovým jevem. 

Návrhy na povolení spojení soutěžitelů nevedou k vytváření klientelistických sítí, 

ovládnutí výkonu příslušné agendy nebo k narušení důvěry veřejnosti v demokratický právní 

stát. 

Případná korupční rizika je pak možné eliminovat jednak prostřednictvím 

transparentnosti (žádost o podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nahlížení do soudního spisu) nebo 

prostřednictvím opatření, kterým je například institut kárného provinění. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST: 

 

K části první 

 

K ustanovení § 1 

Předmětem úpravy prováděcí vyhlášky je stanovení podrobnosti odůvodnění návrhu 

na povoleních spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení. 

Z tohoto důvodu dochází v ustanovení § 1 k vymezení požadavků na povinné součásti tohoto 

návrhu.   

 

K ustanovení § 2 

Toto ustanovení upravuje jazykové požadavky podaného návrhu na povolení spojení 

soutěžitelů a v případě cizojazyčných listin také nutnost jejich překladu a požadavek na formu 

předložení takových listin. 

 

K ustanovení § 3 

V případě obchodních, bankovních nebo obdobných zákonem chráněných tajemství, je 

žádoucí takováto tajemství dostatečně chránit. Z tohoto důvodu obsahuje ustanovení § 3 

požadavky na označení takovýchto tajemství v předložených listinách soutěžitelů. 

 

K ustanovení § 4 

V tomto ustanovení je zakotven požadavek, že veškeré finanční údaje musí být uvedeny 

v českých korunách, popř. přepočteny na české koruny. 

 

K ustanovení § 5 

Jedná se o zrušovací ustanovení, kdy je nutno zrušit původní vyhlášku.  

 

K ustanovení § 6 

Jedná se o ustanovení týkající se nabytí účinnosti dané vyhlášky.  

 

K přílohám 

Přílohy stanovují náležitosti dotazníku k povolení spojení soutěžitelů, a to i pro formu 

zjednodušeného dotazníku. 
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