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VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti 

rozhodné pro spojení 

 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 10. 5. 2016, 

s termínem ukončení připomínkového řízení dne 31. 5. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Zásadní připomínky vznesly: 

 

Ministerstvo dopravy 

Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády (KML) 

 

Doporučující připomínky vznesly: 

 

Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo financí 

Ministerstvo spravedlnosti 

Úřad vlády ČR – Odbor kompatibility (KOM) 

 

 

 Resort Připomínky Vypořádání 

1 MD 

 

č.j.: 121/2016-510-LV/2 

 

 

Dle nově formulovaného zmocnění má návrh vyhlášky upravovat 

podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů 

a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení. Návrh 

vyhlášky nicméně obsahuje pouze doklady, které mají být k návrhu 

na povolení spojení připojeny. Ministerstvo dopravy tedy navrhuje 

předkladateli doplnit do návrhu vyhlášky i podrobnosti odůvodnění 

návrhu na povolení spojení soutěžitelů, aby zmocnění bylo zcela 

 

 

 

 

Vysvětleno.  

Podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení 

spojení soutěžitelů je charakterizováno 
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naplněno. 

 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

přílohami k danému návrhu vyhlášky a to 

z důvodu lepší přehlednosti. Není proto 

vhodné dané podrobnosti znovu upravovat 

také přímo v legislativním textu vyhlášky.    

 

Připomínka vypořádána. 

 

2 MD 

 

 

 

§ 2 odst. 1 návrhu vyhlášky upravuje, v jakém jazyce má účastník 

řízení návrh a další doklady předkládat, včetně požadavku na 

překlad dokumentů vyhotovených v jiném jazyce. V této souvislosti 

by chtělo Ministerstvo dopravy upozornit předkladatele na 

skutečnost, že vzhledem k tomu, že v řízení o povolení spojení se 

postupuje kromě zákona o ochraně hospodářské soutěže i podle 

správního řádu (viz § 25a zákona o ochraně hospodářské soutěže), 

který v § 16 upravuje, v jakém jazyce mohou účastníci řízení jednat 

a předkládat písemnosti, není třeba, a s ohledem na protiústavnost 

takové právní úpravy obsažené ve vyhlášce, ani nelze tuto otázku 

v návrhu vyhlášky upravovat. Ministerstvo dopravy tedy navrhuje 

předmětnou právní úpravu z návrhu vyhlášky odstranit a postupovat 

dle správního řádu. 

 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

Vysvětleno. 

 

Zákon o ochraně hospodářské soutěže je 

zákonem speciálním vůči správnímu řádu, což 

platí i pro jeho prováděcí vyhlášku. Důvodem 

speciální právní úpravy je stanovení 

mírnějších požadavků pro navrhovatele 

z pohledu předkládání kopií originálních 

dokumentů pouze s prohlášením deklarujícím 

úplnost kopie originálu. Samotné ustanovení § 

16 odst. 2 správního řádu uvádí, že správní 

orgán může prohlásit (dokonce na úřední 

desce), že úředně ověřený překlad do českého 

jazyka nevyžaduje. Stanovení mírnějšího 

požadavku v prováděcí vyhlášce zákona tak 

nelze považovat za protiústavní, takové znění 

lze však současně považovat i za znění 

v souladu se správním řádem. 

Připomínka vypořádána. 

 

3 ÚVČR - KML Předkladateli byla dne 10. dubna 2015 udělena výjimka ze zpracování 

RIA (čj.: 5351/2015-OHR), která však byla podmíněna výslovným 

uvedením informace o začátku, průběhu a výsledcích (včetně případných 

 

Akceptováno. 
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nesouhlasných stanovisek) veřejné diskuze, kterou se ÚOHS dle 

předloženého přehledu dopadů rozhodl provést. Žádáme proto o doplnění 

této informace do odůvodnění. 

 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Dne 3. 6. 2016 vyzval Úřad veřejnost k účasti 
na veřejné diskuzi k návrhu vyhlášky, kterou 
se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na 
povolení spojení soutěžitelů a dokladů 
osvědčujících skutečnosti rozhodné pro 
spojení. Termín pro zaslání připomínek byl 
stanoven do 17. 6. 2016. Po uvedenou lhůtu 
byly Úřadu zaslány pouze připomínky jednoho 
subjektu, které se týkaly výhradně příloh 
předmětné vyhlášky a byly částečně 
zapracovány. 

Připomínka vypořádána 

 

 

 

Brno  

 

Vypracoval: Odbor legislativně-právní  
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