
III. 

 

NÁVRH  

ZÁKON 

ze dne … 2016 

 

o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o 

ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně 

hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

PRÁVA Z OMEZOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 

 

HLAVA PRVNÍ 

Předmět úpravy 

§ 1 

Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1 a upravuje zvláštní případy 

povinnosti nahradit škodu způsobenou porušením pravidel o hospodářské soutěži stanovených 

vnitrostátními právními předpisy nebo právními předpisy Evropské unie (dále jen „omezování 

hospodářské soutěže“) dohodou soutěžitelů nebo zneužitím dominantního postavení 

soutěžitelů, a uplatňování práva na náhradu škody z omezování hospodářské soutěže v těchto 

případech. 

 

HLAVA DRUHÁ 

Zvláštní ustanovení o náhradě škody a promlčení 

§ 2 

Náhrada škody způsobené několika osobami 

  (1) Kdo omezoval hospodářskou soutěž společným jednáním, nahradí způsobenou škodu 

společně a nerozdílně. 

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

upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských 

států a Evropské unie o hospodářské soutěži. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNA7XBH674)



  (2) Kdo omezoval hospodářskou soutěž a je povinen k náhradě škody společně 

a nerozdílně s jinými a bylo u něj upuštěno od uložení pokuty podle jiného právního předpisu, 

hradí pouze škodu, kterou způsobil svým přímým a nepřímým odběratelům2) a dodavatelům.  

  (3) Jiným poškozeným nahradí ten, kdo je povinen k náhradě škody podle odstavce 2, 

škodu pouze v případě, nelze-li zbývající část plnění získat od těch, se kterými je k náhradě 

škody povinen společně a nerozdílně, a nebylo u nich upuštěno od uložení pokuty podle 

jiného právního předpisu.   

  (4) Náhrada škody poškozenému, který byl podle dohody o narovnání či jiném smírném 

jednání odškodněn tím, kdo je povinen k náhradě škody společně a nerozdílně s jinými, se 

sníží o podíl odpovídající jeho účasti na škodě. 

 (5) Zbývající část náhrady škody takového poškozeného může být uplatněna pouze vůči 

ostatním povinným k náhradě společně a nerozdílně, kteří nejsou stranou této dohody 

o narovnání či jiném smírném jednání, s výjimkou případů, kdy od nich nelze získat zbývající 

část plnění získat, není-li tato výjimka vyloučena v dohodě o narovnání či jiném smírném 

jednání. 
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§ 3 

Náhrada škody způsobené malým a středním podnikem 

(1) Kdo je povinen k náhradě škody nahradí škodu pouze svým přímým a nepřímým 

odběratelům a dodavatelům, je-li malým a středním podnikem podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie3 a  

a) jeho tržní podíl na relevantním trhu je nižší než 5 % po celou dobu omezování 

hospodářské soutěže, a  

b) při povinnosti hradit škodu společně a nerozdílně by si přivodil úpadek či hrozící 

úpadek podle jiného právního předpisu. 

(2) Pokud ten, kdo splňuje podmínky podle odstavce 1  

a) řídil omezování hospodářské soutěže nebo k účasti na takovém jednání nutil jiné; nebo 

b) již dříve prokazatelně omezoval hospodářskou soutěž 

nepoužije se výjimka podle odstavce 1. 

CELEX 32014L0104 

                                                           
2 Čl. 2 odst. 23 a 24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/104/EU ze dne 26. listopadu 2014 o určitých 

pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů 

členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži. 
3 Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní 

podpory malým a středním podnikům 
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 § 4 

Vypořádání  

(1) Kdo je povinen k náhradě škody společně a nerozdílně s jinými a bylo u něj upuštěno 

od uložení pokuty podle jiného právního předpisů, neplní při vypořádání více, než je výše 

škody, kterou způsobil svým přímým a nepřímým odběratelům či dodavatelům.  

(2) Kdo je povinen k náhradě škody společně a nerozdílně s jinými, nevypořádá se s nimi 

v rozsahu náhrady, o jaké uzavřel dohodu o narovnání či jiném smírném jednání.  

CELEX 32014L0104 

 

§ 5 

Zvláštní ustanovení o promlčení 

(1) Promlčecí lhůta pro uplatnění práva na náhradu škody podle tohoto zákona trvá pět let. 

(2) Promlčecí lhůta počne běžet ode dne, kdy se oprávněná osoba dozvěděla o škodě, 

osobě povinné k její náhradě a omezování hospodářské soutěže, anebo se o těchto 

skutečnostech dozvědět měla a mohla, nejdříve však ode dne, kdy došlo k ukončení 

omezování hospodářské soutěže. 

(3) Pokračuje-li běh promlčecí lhůty po odpadnutí překážky spočívající v probíhajícím 

šetření nebo řízení orgánu ochrany hospodářské soutěže týkající se téhož jednání, neskončí 

promlčecí lhůta dříve než za jeden rok ode dne, kdy začala znovu běžet. 

CELEX 32014L0104 

 

HLAVA TŘETÍ 

Řízení o náhradě škody  

 

Zvláštní ustanovení o dokazování 

§ 6 

Horizontální zakázané dohody 

Je-li prokázáno, že žalovaný, který omezoval hospodářskou soutěž na horizontální úrovni 

dohodou soutěžitelů nebo rozhodnutím jejich sdružení nebo jednáním soutěžitelů ve vzájemné 

shodě, jejichž cílem je narušení hospodářské soutěže, je povinen prokázat, že tím nezpůsobil 

poškozenému škodu. 

CELEX 32014L0104 
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§ 7 

Nepřímý odběratel a přenesení škody  

 Pokud nepřímý odběratel uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že na něj 

byla alespoň částečně přenesena škoda způsobená navýšením ceny4) v důsledku omezování 

hospodářské soutěže, jestliže alespoň doložil, že: 

a) žalovaný omezoval hospodářskou soutěž, 

b) omezování hospodářské soutěže vedlo k navýšení ceny pro přímého odběratele 

žalovaného, 

c) nepřímý odběratel sám pořídil zboží nebo služby, jichž se týkalo omezování 

hospodářské soutěže, nebo zboží či služby odvozené z takového zboží nebo služeb 

nebo zboží či služby obsahující takovéto zboží nebo služby, 

je přímý odběratel povinen osvědčit, že navýšení ceny na nepřímého odběratele nebylo zcela 

nebo z části přeneseno.  

CELEX 32014L0104 

 

§ 8 

Předkládání důkazních prostředků 

(1) V řízení o náhradě škody se na základě usnesení soudu předloží důkazní prostředky 

obsažené ve spisu orgánu ochrany hospodářské soutěže kdykoliv s výjimkou: 

a) žádostí o neuložení nebo snížení pokuty podle jiného právního předpisu, 

b)  podkladů a informací, které byly vypracovány a předloženy pro účely správního řízení 

nebo výkonu dozoru orgánu ochrany hospodářské soutěže, podkladů a informací za tímto 

účelem vypracovaných orgánem ochrany hospodářské soutěže a žádostí o snížení pokuty 

podle jiného právního předpisu, které byly vzaty zpět; tyto důkazní prostředky se předloží 

nejdříve po okamžiku ukončení šetření nebo pravomocného ukončení správního řízení. 

(2) Žádosti o neuložení nebo snížení pokuty podle jiného právního předpisu se na návrh 

účastníka předloží soudu pouze za účelem ověření, že splňují podmínky kladené na tyto 

žádosti podle jiného právního předpisu; o průběhu ověření soud vyhotoví protokol obsahující 

rovněž závěr ověření.  

                                                           
4 Čl. 2 odst. 20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/104/EU ze dne 26. listopadu 2014 o určitých 

pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů 

členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži. 
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(3) Důkazní prostředky obsažené ve spisu orgánu ochrany hospodářské soutěže předkládá 

orgán ochrany hospodářské soutěže, jen pokud je nelze opatřit jinak. 

CELEX 32014L0104 

 

§ 9 

Omezení použití důkazních prostředků 

 (1) Důvěrnou informací, která je chráněna povinností mlčenlivosti a k níž se nepřihlíží 

v řízení o náhradě škody, je  

a) žádost o neuložení nebo snížení pokuty podle jiného právního předpisu, 

b) do okamžiku ukončení šetření nebo pravomocného ukončení správního řízení též 

podklady a informace, které byly vypracovány a předloženy pro účely správního řízení nebo 

výkonu dozoru orgánem ochrany hospodářské soutěže, podklady a informace za tímto účelem 

vypracované orgánem ochrany hospodářské soutěže a žádostí o snížení pokuty podle jiného 

právního předpisu, které byly vzaty zpět, pokud byly získány výhradně v rámci výkonu práva 

nahlížet do spisu. 

 (2) Důkazní prostředky podle odstavce 1 a protokol podle § 8 odst. 2 se uchovávají mimo 

spis. 

(3)  V řízení o náhradě škody se nepřihlíží k důkaznímu prostředku, který byl získán 

výhradně v rámci výkonu práva nahlížet do spisu a není důvěrnou informací podle odstavce 1, 

pokud se ho nedovolává ten, kdo jej získal výhradně v rámci výkonu práva nahlížet do spisu, 

nebo jeho právní nástupce. 

CELEX 32014L0104 

 

HLAVA ČTVRTÁ 

Společná ustanovení 

 § 10 

Vztah k občanskému zákoníku 

Pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy upravené v tomto zákoně 

občanským zákoníkem. 

§ 11 

Vztah k občanskému soudnímu řádu 

Pokud není stanoveno jinak, postupuje se v řízení před soudem podle občanského soudního 

řádu. 
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ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže 

 

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o 

ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., 

zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 71/2007 Sb., zákona č. 296/2007 

Sb., zákona č. 155/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 360/2012 Sb. a zákona č. 

.../2016 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 21 c odstavec 5 zní: 

 „(5) Z nahlížení do spisu jsou dále vyloučeny ty jeho části, které obsahují žádost o 

upuštění od uložení pokuty nebo žádost o snížení pokuty podle § 22ba odst. 5 anebo žádost o 

snížení pokuty podle § 22ba odst. 6 (dále jen „žádost o neuložení nebo snížení pokuty“), jakož 

i další podklady a informace, které byly žadatelem vypracovány pro účely podání takové 

žádosti a v souvislosti s ní Úřadu předloženy; to platí i pro výzvy a sdělení Úřadu, které Úřad 

žadatelům v souvislosti s jejich žádostí zaslal. Do takových částí spisu může za podmínek 

stanovených v odstavci 1 nahlížet pouze účastník řízení nebo jeho zástupce, přičemž 

ustanovení § 38 odst. 4 správního řádu se nepoužije.“. 

 

2. Za § 21c se vkládá nový § 21ca, který včetně nadpisu zní: 

„§ 21ca 

Zpřístupnění informací obsažených ve spise 

(1) Žádosti o neuložení nebo snížení pokuty jsou důvěrnými informacemi. Úřad tyto 

informace nezpřístupňuje nikomu, včetně orgánů veřejné moci, s výjimkou zpřístupnění 

soudu pro účely přezkumu činnosti Úřadu ve správním soudnictví; to neplatí pro žádost 

o snížení pokuty podle § 22ba odst. 6, která byla žadatelem vzata zpět. 

(2) Podklady a informace, které byly vypracovány a předloženy pro účely 

probíhajícího správního řízení ve věci ochrany hospodářské soutěže nebo výkonu dozoru 

Úřadu podle § 20 odst. 1, jakož i podklady a informace vypracované Úřadem pro tyto účely, 

je možno zpřístupnit orgánům veřejné moci až po ukončení šetření nebo právní moci 

rozhodnutí Úřadu o ukončení správního řízení; to neplatí pro přezkum činnosti Úřadu ve 

správním soudnictví.  
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(3) Požádá-li soud Úřad o zpřístupnění žádosti o neuložení nebo snížení pokuty pro 

ověření, zda její obsah odůvodňuje její nezpřístupnění, umožní Úřad prostřednictvím jím 

pověřené osoby soudu, aby do ní nahlédl; o tom vyhotoví Úřadem pověřená osoba protokol, 

obsahující rovněž závěr soudu ohledně obsahu žádosti a důvodnosti jejího nezpřístupnění.  

 (4) Informace týkající se probíhajících správních řízení ve věci ochrany hospodářské 

soutěže nebo výkonu dozoru Úřadu podle § 20 odst. 1 se podle zákona o svobodném přístupu 

k informacím neposkytují.“. 

CELEX 32014L0104 

 

ČÁST TŘETÍ 

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ 

Tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti. 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

ÚČINNOST 

Tento zákon nabývá účinnosti dne 27. prosince 2016. 
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