
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona o ochraně 

hospodářské soutěže 

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu zákona: Návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně 

zákona o ochraně hospodářské soutěže 

Zpracovatel / zástupce předkladatele: Úřad 

pro ochranu hospodářské soutěže 

 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 

2017 

Zákon nabude účinnosti 27. prosince 2016. 

Implementace práva EU: Ano 

- termín stanovený pro implementaci: 5. prosinec 2016 

- návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem návrhu zákona je zavést v rámci transpozice jednotná pravidla pro případy civilních 

soudních řízení o náhradách újmy způsobené porušením pravidel o hospodářské soutěži a to jak 

porušením předpisů na úrovni unijního práva, tak českého právního řádu. Transpozice příslušné 

směrnice je cílena jako minimální harmonizace.  

Primárním cílem je zajistit řádnou transpozici Směrnice č. 2014/104/EU o určitých pravidlech 

upravujících žaloby o náhradu škody (újmy) podle vnitrostátního práva v případě porušení 

právních předpisů členských států a Evropské unie a současně v rámci této transpozice odstranit 

nedostatky aktuálního právní úpravy dané oblasti na národní úrovni. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNA7XBH7V8)



Navrhovaná právní úprava nemá přímý dopad na státní rozpočet České republiky prostřednictvím 

nově zakotvených práv a povinností či nově zaváděných konkrétních správních a civilně 

procesních instrumentů. 

Minimální nárok na rozpočet by mohl vzniknout ustanovením specializovaných senátů, pokud by 

měly nově zřízeny, neměly by dostatečné materiální vybavení v rámci správy soudu a měly by 

být pokryty rozpočty v rámci kapitoly soudů.  

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ano  

Na podnikatelské subjekty mohou mít dopady situace, kdy budou v pozice škůdce nuceni 

rozsudkem civilního soudu zaplatit poškozeným požadované odškodnění, což je ale možné již 

dnes podle stávající úpravy. 

 Na podnikatelské subjekty v pozici poškozených může mít dopad naopak nezavedení nové 

právní úpravy, protože stávající právní stav jim neumožňuje účinně vymáhat případné škody, 

které jim byly způsobeny jinými soutěžiteli. 

3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne 

Dopady na územní samosprávné celky lze shledávat až v okamžiku, kdy by takové samosprávné 

celky samy byly porušitelem (škůdcem) podle dotčených unijních i národních předpisů a pokud 

by se nová úprava vztahovala i na ně jako škůdce. 

3.4 Sociální dopady: Ne 

 

3.5 Dopady na životní prostředí: Ne  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNA7XBH7V8)



 

A. Obecná část 

1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE 

1.1 Název 

Návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona o ochraně 

hospodářské soutěže 

1.2 Definice problému 

V platných právních předpisech není v současné době plně provedena transpozice 

směrnice Evropského parlamentu a rady č. 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 (dále jen 

„Směrnice“), u níž uplyne transpoziční lhůta 27. prosince 2016. 

Směrnice primárně upravuje problematiku práva soukromého týkajícího se odškodnění 

při porušení soutěžních pravidel (presumpce vzniku škody, výše škody, náhradu škody 

způsobené několika osobami, zvláštní režimy pro konkrétní subjekty, přenos navýšených cen 

a obrana proti němu), procesních lhůt (promlčecí lhůta, počátek běhu lhůt), dokazování 

(ediční povinnost a sankce za její nesplnění), možnost alternativního způsobu náhrady (smírné 

řešení sporů) atd.  

Čl. 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie stanovují práva a povinnosti, 

resp. zakazují určitá jednání, která by mohly narušit soutěž na vnitřním trhu. Ochrana 

hospodářské soutěže je zároveň zajišťována v rovině veřejnoprávní, které je ve vnitrostátním 

právu upraveno prostřednictvím zákona o ochraně hospodářské soutěže a v rovině 

soukromoprávní prostřednictvím uplatňování nároku na odškodnění mezi soukromými 

osobami. 

K efektivnímu a náležitému uplatňování práva na odškodnění je nutné, aby měl soukromý 

subjekt nebo orgán veřejné moci v občanskoprávních vztazích možnost požadovat 

u vnitrostátního soudu náhradu škody či újmy způsobené porušením pravidel o hospodářské 

soutěži. Daná Směrnice vyžaduje, aby všechny členské státy měly minimálně sjednocena 

základní pravidla zajišťující účinnou právní ochranu zajišťující účinný výkon 

soukromoprávního vymáhání škody. Tímto účinným prvkem soukromoprávního prosazování 

jsou žaloby na odškodnění.   

Soukromoprávní vymáhání náhrady škody či újmy způsobené porušení pravidel o ochraně 

hospodářské soutěže je dlouhodobě nedostatečně a především nejednotně upraveno 

napříč všemi členskými státy EU. Na překážky v oblasti vymáhání škod v důsledku porušení 

antimonopolního práva EU i národních států upozornila rovněž Zelená kniha Evropské 
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komise z roku 20051 a na ni navázala v roce 2008 Bílá kniha Evropské komise s upozorněním 

domáhání práva při porušení antimonopolních předpisů. 2 

Fungování soutěžních pravidel na vnitřním trhu má přeshraniční charakter. Rozdílné 

úpravy vymáhání náhrady škody v členských státech způsobují právní nejistotu subjektů 

působící na vnitřním trhu v oblasti hospodářské soutěže, což vede k nerovným podmínkám při 

uplatnění této újmy. Rozdíly nepříznivě ovlivňují hospodářskou soutěž a vnitřní fungování 

trhu EU. Nerovné prosazování uplatňování náhrady újmy v jednotlivých členských státech 

může vést ke konkurenční výhodě některých podniků, které sídlí v členském státě, jehož 

právní úprava náhrady újmy je výhodnější, než v jiném členském státě, což může mít vliv na 

usazování subjektů v členských státech. Na úrovni evropského práva jsou upravena pravidla 

o ochraně hospodářské soutěže, samotné uplatňování práv z jejich porušení doposud 

specificky upraveno nebylo. Z tohoto důvodu byla také přijata směrnice, kterou je nutno 

transponovat.  

Na české úrovni je třeba odstranit nedostatky současné právní úpravy, kdy nová úprava 

v novém občanském zákoníku spíše mechanicky převzala velmi stručnou úpravu nároků 

z předchozích předpisů. Aktuální česká národní úprava v oblasti práva hmotného je z pohledu 

Směrnice nedostatečná a nová úprava má zajistit přesnější doplňující úpravu především ve 

zvláštních případech, kdy je uplatňováno odškodnění. Dalšími problematickými oblastmi jsou 

též nedostatečná úprava procesních instrumentů užívaných při uplatňování těchto nároků 

v rámci civilního řízení soudního v občanském řádu soudním, stejně jako nutnost přesnější 

a úplnější úpravy ochrany specifických instrumentů používaných v rámci práva veřejného 

v oblasti hospodářské soutěže, aby se nesnížila vymahatelnost ochrany hospodářské soutěže 

prostředky veřejného práva. 

Subjekty se mohou domáhat práva na odškodnění při porušení pravidel hospodářské 

soutěži pouze v obecně právní rovině podle obecných pravidel. V řízení před soudem mají 

jako žalobci ztíženou pozici při uplatňování nároku, zejména při dokazování, kdy důkazní 

prostředky jsou často ve výhradní sféře žalovaného a žalobce k nim nemá přístup. Pro 

případné žalobce, jako poškozené, je obtížné získat podklady, důkazy nebo informace, na 

základě nichž jsou schopni následně škodu vyčíslit, např. takové, které byly poskytnuty 

orgánu ochrany hospodářské soutěže v souvislosti s  programem shovívavosti nebo 

                                                           
1 52005DC0672: Green Paper - Damages actions for breach of the EC antitrust rules {SEC(2005) 1732}. 

Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/seach.html?DB_AUTHOR=commission&textScope0=ti&DTA=2005&qid=1433318086120&F

M_CODED=GREENPA&DTS_DOM=EU_LAW&typeOfActStatus=OTHER&type=advanced&lang=en&and

Text0=green%20paper&SUBDOM_INIT=PRE_ACTS&DTS_SUBDOM=PRE_ACTS .  

2 52008SC0404: Commission staff working paper accompanying the White paper on damages actions for 

breach of the EC antitrust rules {COM(2008) 165 final} {SEC (2008) 405} {SEC (2008) 406}. Dostupné z: 

http://eur-

lex.europa.eu/search.html?DB_AUTHOR=commission&textScope0=ti&DTA=2008&qid=1433420196688&D

TS_DOM=EU_LAW&typeOfActStatus=OTHER&type=advanced&lang=en&andText0=white%20paper&SU

BDOM_INIT=PRE_ACTS&DTS_SUBDOM=PRE_ACTS . 
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programem narovnání. Jedná se o dokumenty citlivého charakteru, které jsou efektivním 

nástrojem pro odhalování protisoutěžního chování ze strany orgánů ochrany hospodářské 

soutěže, tedy na české národní úrovni, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen 

„Úřad“). Zvláštní žádosti v rámci programu shovívavosti a další dokumenty v souvislosti 

s nimi poskytnuté, mohou následně být důkazním prostředkem při uplatňování práv nejen 

v soudním řízení a pro určení výše odškodnění. Jestliže s takovými informacemi poškozený, 

resp. žalobce nedisponuje, oslabuje to jeho situaci při uplatnění práv v civilním řízení. 

V současné době neexistuje právní úprava, která by poškozeným zajistila vhodný výkon 

svých práv, avšak zároveň zajišťovala, aby nebyla také nepříznivě ovlivňována pozice 

subjektu, který žádost v rámci programu shovívavosti či programu narovnání u Úřadu podal.  

O potřebě úpravy těchto práv svědčí i judikatura Soudního dvora Evropské unie, která 

přiznává každému právo požadovat plné odškodnění, existuje-li příčinná souvislost mezi 

škodou a porušením právních předpisů o hospodářské soutěži. Každá fyzická nebo právnická 

osoba, která je poškozena na svých právech při porušení pravidel o hospodářské soutěži, by 

měla mít nárok na přiměřenou náhradu. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Institut závazků z deliktů v soukromoprávních vztazích a vzniklé náhrady majetkové 

a nemajetkové újmy je obecně upraven v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, jako 

základní právní normě soukromého práva. Občanský zákoník tak dává základní podklad pro 

přiznání náhrady při porušení pravidel stanovených na zákonné úrovni. Specificky upravuje 

v rámci závazků z deliktů, v hlavě III., v oddíle druhém, oblast zneužití a omezení soutěže. Je 

zde výslovně upravena povinnost těch, kteří se účastní hospodářské soutěže neomezovat účast 

jiných na této soutěži v § 2972. Dále zákon ve svém § 2990 přiznává práva při takovém 

omezování soutěže.  

Dané ochranné ustanovení nespecifikuje výslovně, jaké chování považuje za omezování 

hospodářské soutěže, na rozdíl od speciálního zákona na ochranu hospodářské soutěže, který 

poněkud odlišně nazývá porušení pravidel v rámci hospodářské soutěže jako narušování 

a dále také navíc specifikuje, jaká konkrétní jednání jsou považována za takové narušení. 

Obdobně jsou taková jednání specifikována i na úrovni primárního práva EU.  

Směrnice, která má být transponována, výslovně zahrnuje pod jednání, která mohou 

způsobit porušení pravidel hospodářské soutěže a na základě nichž mohou být uplatňována 

práva poškozených, pouze čl. 101 a čl. 102 Smlouvy o fungování EU.   

V současné úpravě na národní úrovni je tedy upraven institut nároku na odškodnění 

v ustanovení § 2990 občanského zákoníku, kdy byla ale pouze mechanicky přejata bývalá 

úprava z obchodního zákoníku. Tato nová úprava na jednu stranu zavedla do roviny obecné 

ochranné normy specifický nárok při porušení zvláštních pravidel hospodářské soutěže, ale 

zákonodárce již ani v důvodové zprávě vůbec neobjasnil základní principy dané úpravy 

odškodnění, její rozsah, působnost ochranné normy (zda se týká nároků i při porušení unijního 

práva) atd.  
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Zároveň tímto novým institutem mohla být narušena zásada bezrozpornosti právního řádu, 

neboť úprava v občanském zákoníku byla přijata bez jakékoliv návaznosti na zákon o ochraně 

hospodářské soutěže a především bez návaznosti na jeho ustálenou legální terminologii. 

Procesní pravidla vymáhání náhrady škody v soukromoprávních vztazích jsou zakotvena 

v občanském soudním řádu, který upravuje postup soudů při zajištění spravedlivé ochrany 

práv subjektů v soukromoprávních vztazích a zajišťuje, aby každý se mohl domáhat práva 

u soudu ochrany soukromého práva, které bylo ohroženo nebo porušeno, zejména při 

uplatnění újmy z protisoutěžního chování cestou náhrady škody. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Daná materie se dotýká uplatňování práv poškozených. Z toho důvodu mohou být 

dotčenými subjekty právnické osoby či osoby fyzické. Na druhou stranu mohou i soutěžitelé 

samotní být dotčeni jako škůdci. Obě dvě skupiny mohou být zastupovány specifickými 

zájmovými sdruženími a obchodními komorami (např. Hospodářská komora, Svaz průmyslu 

a obchodu, Americká obchodní komora atd., resp. Českomoravská konfederace odborových 

svazů či spotřebitelské organizace). 

Na straně státu mohou být dotčenými subjekty stát, soudy a Úřad. 

1.5 Popis cílového stavu 

Základním cílem je zajistit soukromoprávní prosazování pravidel hospodářské soutěže. Je 

proto nezbytné, aby se mohla jakákoliv fyzická nebo právnická osoba domáhat u soudu 

náhrady škody způsobené protisoutěžním chováním. Za účelem dosažení základního cíle je 

nezbytné: 

Umožnit poškozenému subjektu tvrdit a prokázat skutečnost, že došlo k protisoutěžnímu 

chování, že mu byla způsobena škoda, kterou je schopen prokázat, zavinění a příčinnou 

souvislost mezi protisoutěžním chováním a škodou. 

Zavést specifická hmotněprávní pravidla pro oblast náhrady škody za porušení soutěžních 

pravidel (presumpce vzniku škody, výše škody, náhradu škody způsobené několika osobami, 

zvláštní režimy pro konkrétní subjekty, přenos navýšených cen a obrana proti němu) 

a procesních lhůt (promlčecí lhůta, počátek běhu lhůt).  

Zajistit procesní práva k vymožení náhrady škody (zejména zajištění důkazních 

prostředků).  

Zároveň je třeba ochránit vybrané skupiny důkazních prostředků tak, aby nebylo ztíženo 

vymáhání pravidel o ochraně hospodářské soutěže v rovině veřejnoprávní na základě zákona 

o ochraně hospodářské soutěže.   

Uvedení platné právní úpravy do souladu se Směrnicí by mělo být zamezeno vzniku 

neadekvátních rozdílů mezi pravidly členských států v této oblasti, rovněž by měly být 

sladěny nerovné podmínky a odstraněny konkurenční výhody některých podniků usazených 

v odlišných státech EU, čímž dojde ke zvýšení právní jistoty subjektům působícím na 

vnitřním trhu. Z hlediska jednotného a přehledné právní úpravy a zásady bezrozpornosti 
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právního řádu není žádoucí, aby vymáhání nároků na odškodnění před národními soudy při 

aplikaci unijního práva bylo v odlišném režimu než vymáhání obdobných nároků 

způsobených porušením pouze národního práva. 

Implementovaná právní úprava by měla být začleněna do speciálního právního předpisu, 

kterým bude lex specialis vůči obecným předpisům práva civilního, konkrétně vůči 

občanskému zákoníku a občanskému soudnímu řádu. Současně dojde k začlenění 

implementačních ustanovení do předpisu upravujícího veřejnoprávní ochranu hospodářskou 

soutěž. 

1.6 Zhodnocení rizika 

V případě nepřijetí implementačního předpisu hrozí riziko zahájení řízení o porušení práva 

EU ze strany Evropské komise, zejména uplatnění postupu podle č. 260 odst. 3 Smlouvy 

o fungování EU. 

Dále by bylo především ohroženo účinné vymáhání práva na plné odškodnění 

poškozených podle unijního práva i českého práva a tak by přetrvával stav aktuální 

nedostatečné ochrany soutěžitelů, spotřebitelů a dalších osob jako poškozených, což odporuje 

základním principům ochrany spotřebitelů v současném unijním právu. Případní žalobci by 

měli ztíženou pozici při uplatňování nároku na náhradu škody podle současných pravidel bez 

implementace směrnice. Zejména by byli omezeni v možnosti předložit řádně důkazy 

k prokázání skutkových tvrzení, jelikož důkazní prostředek není v jejich dispozici a neexistují 

legitimní prostředky, jakým způsobem by ho mohli opatřit. Tím se jejich pozice v občanském 

soudním řízení zhoršuje a jejich odškodnění nemusí být dosaženo. 

V případě neimplementace Směrnice by byla narušena rovnováha při veřejnoprávním 

a soukromoprávním vymáhání dodržování pravidel hospodářské soutěže, kdy rovina 

soukromoprávní by byla oslabena ve výkonu těchto práv vlivem nedostatečné právní úpravy. 

Odlišný výkon práva na odškodnění v jednotlivých členských státech vede k právní 

nejistotě subjektů. Při nejednotném aplikování pravidel na řádné a plné odškodnění 

poškozených by hrozil různý způsob rozhodování jednotlivých soudů v různých členských 

státech o uplatňovaných právech, nerovnost podmínek pro uplatňování odškodnění a ve 

výsledku ohrožení základních principů evropského práva i národního práva. 

 

2. Návrh variant řešení 

Nelegislativní řešení 

Na základě povinnosti implementovat Směrnici nelze hledat řešení v nelegislativním 

řešení. V daném případě nepřichází jiné regulativy v úvahu.  

 

Varianta nulová 
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Ponechání současného stavu. 

 

Tato varianta počítá s tím, že implementace není nutná, jelikož všechna transponovaná 

ustanovení směrnice jsou již adaptována v českém právním řádu.  

Analýzou bylo zjištěno, že některá ustanovení jsou upravena již v občanském zákoníku 

a občanském soudním řádu, přesto je nutné některá ustanovení Směrnice nově transponovat 

a upřesnit.  

Řešení: tato varianta není výhodná. Nedošlo by plně k transpozici směrnice a hrozí riziko 

zahájení řízení o porušení práva EU ze strany Evropské komise, zejména uplatnění postupu 

podle č. 260 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. 

 

Varianta 1 

Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže 

Pravidla hospodářské soutěže upravená v zákoně č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 

soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně 

hospodářské soutěže“) patří mezi normy veřejného práva řešící úzce vymezenou oblast 

vztahů veřejnoprávní povahy. Lze předpokládat, že začlenění značného podílu 

soukromoprávních norem podle Směrnice do zákona o ochraně hospodářské soutěže by bylo 

zejména v rozporu se systematikou právního řádu jako celku. Zákon o ochraně hospodářské 

soutěže neobsahuje ustanovení soukromoprávní povahy, natož úpravu institutu náhrady škody 

či újmy.  

Tato varianta není vhodná. 

 

Varianta 2 

Novela občanského zákona a občanského soudního řádu 

Zařazení příslušné hmotněprávní úpravy do občanského zákoníku jako obecného kodexu 

civilního práva nelze pokládat za vhodné, poněvadž nová úprava zavádí výjimky pouze ve 

zvláštních případech při porušení specifických pravidel na ochranu hospodářské soutěže 

z obecně stanovených a kodifikovaných institutů upravených v občanském zákoníku. Rovněž 

vhodná není ani novela občanského soudního řádu jako obecného procesního kodexu, pokud 

se upravují jen specifické instituty použitelné pouze pro velmi úzkou oblast právních vztahů 

při porušení pravidel na ochranu hospodářské soutěže. Mohla by tak být narušena obecná 

systematika občanského soudního řádu jako univerzální procesního kodexu. 

Tato varianta není vhodná. 
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Varianta 3 

Nový zákon a novela zákona o ochraně hospodářské soutěže 

Předkladatel se částečně inspiroval legislativními variantami řešení transpozice dané 

Směrnice v jiných členských státech a zvolil řešení, ve kterém instituty soukromoprávní 

povahy jsou upraveny v novém zákoně a instituty veřejnoprávní povahy jsou včleněny do 

zákona o ochraně hospodářské soutěže.  

Instituty v novém zákoně jsou ve vztahu k hmotněprávním a procesněprávním normám 

speciální povahy. Tímto speciálním zákonem jsou doplněna obecná ustanovení v občanském 

zákoníku a v občanském soudním řádu tak, aby výkon práv a povinností při uplatňování 

odškodnění naplnil smysl a účel směrnice a tím byla právní úprava vymáhání odškodnění 

v oblasti práva soukromého komplexní. Hmotněprávní nárok v rámci práva soukromého 

vychází ze současné úpravy závazků z deliktů v hlavě III. občanského zákoníku a specificky 

ze zvláštního ustanovení ochranné normy v § 2972 a navazujícím ustanovení § 2990, který 

přiznává nároky při porušení předpisů na ochranu hospodářské soutěže.  

Komplexní proces řízení před soudem je upraven v občanském soudním řádu, přičemž 

speciálně je nutné upravit zacházení s předměty důkazních prostředků v samotném civilním 

řízení. 

Speciální úprava hmotněprávní a procesněprávní obsažená v jednom zákoně se jeví jako 

systematicky vhodná z důvodu neroztříštěnosti právní úpravy, resp. zásady jednotnosti 

právního řádu, ale jako komplexní úpravy odškodnění ve specifických případech porušení 

pravidel na ochranu hospodářské soutěže a uplatnění vzniklých práv u civilního soudu zapři 

subsidiárním užití občanského zákona a občanského soudního řádu. 

Podle Směrnice je nutná též úprava práv a povinností při nakládání s důkazními 

prostředky a jejich předkládání soudu pro účely vedení civilního procesu, zejména se jedná 

o důkazní prostředky týkající se programu leniency - žádostí o leniency. Nakládání s těmito 

žádosti jsou obsaženy již ve stávajícím zákoně o hospodářské soutěži a je účelné 

a systematické tuto část směrnice implementovat v této části zákona. 

Nejvýhodnější varianta 

 

Zhodnocení nákladů a přínosů 

 Na podnikatelské subjekty mohou mít dopady situace, kdy budou v pozice škůdce nuceni 

rozsudkem civilního soudu zaplatit poškozeným požadované odškodnění, což je ale možné už 

dnes podle stávající úpravy. 

Na podnikatelské subjekty v pozici poškozených bude nová právní úprava přínosem, 

jelikož se efektivněji domohou svých práv. Mezi uplatněnými nároky bude náhrada škody a 

ušlý zisk a navíc úrok. Úhrada úroku je zásadní součástí náhrady škody, jež má vzniklou 

škodu napravit s ohledem na plynutí času. 
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Nová právní úprava bude přínosná i pro soudy spočívající v rychlém a účinném vedení 

civilního řízení. 

Zavedením nové právní úpravy se dotkne veřejných rozpočtů v minimálním množství (viz 

kapitola III).  

Přezkum účinnosti regulace 

Při přezkumu bude zjišťováno: 

 Plní právní předpis stanovené cíle? 

 Jsou splněny předpokládané dopady? Vyskytly se neočekávané problémy? 

 Je potřeba řešit daný problém? 

 Existuje možnost ke zlepšení způsobu řešení problému? 

Specifický postup přezkumu účinnosti 

Přezkum účinnosti zákona bude prováděn průběžně. Funkčnost nastavení pozice soudů při 

rozhodování, rozsah i způsob regulace bude průběžně přezkoumáván s ohledem na soudní 

judikaturu a na správní rozhodování Úřadu v oblasti hospodářské soutěže a s přihlédnutím 

vývoje našeho trhu z pohledu hospodářské soutěže a na poli evropské legislativy v oblasti 

hospodářské soutěže. Budou se zohledňovat poznatky nabyté ze soudního rozhodování a ev.  

úřední činnosti. Neméně přínosné bude pořádání seminářů, školení, konferencí a odborných 

(formálních i neformálních) diskuzí k problematice tak, aby byly zjištěny problémy 

vyvstanuvší v praxi.     

Předpokládá se přezkum účinnosti dle požadavků praxe nejdéle do pěti let od účinnosti 

návrhu zákona. Tato perioda je dostatečně dlouhá pro shromáždění dostatečného objemu dat 

relevantních pro přezkum účinnosti a podnětů od dotčených subjektů a zároveň dostatečně 

krátká tak, aby nedošlo k přehlcení velkým objemem podnětů a navrhovaných změn. 

Účinnost zákona lze ověřovat v praxi běžnými metodami a pravidelným vyhodnocováním 

realizace.  

Ukazatele, jejichž vývoj je nutné sledovat 

 Způsob rozhodování soudních sporů v oblasti náhrady škody 

 Způsoby vedení občanského soudního řízení 

 Hodnocení žalobních nároků 

 Vynutitelnost opatření a efektivnost zákona 

 Výše případných požadovaných a přiznaných odškodnění 

 Jednotlivé kategorie vymáhaných odškodnění 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNA7XBH7V8)



Konzultace  

Konzultace a prezentace směrnice 104/2014/EU 

 

29. 11. 

2013 

1. oficiální vyhlášení a výzva k veřejné diskusi a zaslání 

příspěvků k návrhu směrnice na extranetu www.uohs.cz  
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NEJEZCHLEB, Kamil. Soukromoprávní vymáhání škody způsobené protisoutěžním 

jednáním – určení výše škody a role soft law? Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova 

univerzita. 2015, č. 3. 

PIPKOVÁ, Petra Joanna. Směrnice o náhradách kartelových škod a její implementace do 

českého právního řádu – vybrané otázky. Obchodněprávní revue, 2015, č. 7-8. 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.  

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána, a s právem Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava tak není v rozporu s mezinárodními smlouvami, kterými je 

Česká republika vázána. 

 Navrhovaná právní úprava je v souladu s právem EU, zejména s čl. 101 a 102 Smlouvy 

o fungování pravidel Evropské unie (čl. 81 a 82 Smlouvy o založení Evropského 

společenství) v návaznosti na nařízení Rady (ES) č. 1/2003. 

 Rovněž evropská judikatura stanoví v rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-

360/09, Pfleiderer, 2011, I-5161, právo každé osoby uplatnit nárok na náhradu škody 

způsobené jednáním omezující nebo narušující hospodářskou soutěž. Podobně SDEU 

konstatoval ve věci Courage Ltd. V. Bernard Crehan, 2001, C-453/99. Stejně tak ve věci 

V. Manfredi v Lloyd Adriatico Assicurazioni Spa, 2006, ECR I-6619 bylo určeno, že každý 

může žádat náhradu škody, existuje-li příčinná souvislost mezi škodou a škodním jednáním 
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spočívající v hospodářské soutěži. Tímto rozsudkem je najisto postavena aktivní legitimace 

žalobce. 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí 

 Navrhovaná právní úprava nemá přímý dopad na státní rozpočet České republiky 

prostřednictvím nově zakotvených práv a povinností či nově zaváděných konkrétních 

správních a civilně procesních instrumentů. Není zde předpoklad zřízení nové instituce, 

případně nového regulačního orgánu. Taktéž se nepředpokládá zavedení nového systému v 

rámci stávajících orgánů státní správy. Navrhovaná právní úprava 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 odstranění 

nedostatků při uplatňování práv ze stávající obecné právní úpravy.  

 Jediným případným přímým dopadem na státní rozpočet by mohl případ, kdy škůdcem by 

ve smyslu porušení současného §19a zákona o ochraně hospodářské soutěže byl některý 

orgán státní správy, pokud by se nová úprava vztahovala i na ně jako škůdce. 

 Další minimální nárok na rozpočet by mohl vzniknout ustanovením specializovaných 

senátů, pokud by měly nově zřízeny, neměly by dostatečné materiální vybavení v rámci 

správy soudu. Je nutno také počítat s dalším specializovaným vzděláváním a školením 

takových přidělených soudců. Oba dva případy by měly pokryty řádnými rozpočty soudu 

v rámci kapitoly správy soudů. 

 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se prakticky celá transponovaná materie nedotýká 

a nezasahuje nijak do jeho obvyklého chodu a výkonu jeho působnosti. Zpřístupňování 

dokumentů a případná vyjádření či dožádání odborného posudku od civilních soudů jsou 

součástí výkonu každodenní agendy v rámci jeho působnosti. 

 Na podnikatelské subjekty mohou mít dopady situace, kdy budou v pozice škůdce nuceni 

rozsudkem civilního soudu zaplatit poškozeným požadované odškodnění, což je ale možné už 

dnes podle stávající úpravy. 

Na podnikatelské subjekty v pozici poškozených může mít dopad naopak nezavedení nové 

právní úpravy, protože stávající právní stav jim neumožňuje účinně vymáhat případné škody, 

které jim byly způsobeny jinými soutěžiteli. 

 

Předpokládané sociální dopady a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nebude mít sociální dopady. Navrhovaná právní úprava se 

nedotkne 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. 
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Zhodnocení platného právního stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen 

Cílovou skupinou právní úpravy jsou orgány státní správy, právnické osoby především 

jako veřejnoprávní korporace a fyzické osoby. Fyzické osoby se ocitají v postavení 

poškozeného nebo škůdce při uplatňování nároku náhrady škody. Jejich postavení při 

rozhodování o právech a povinnostech je rovné a nediskriminační. Navrhovaná právní úprava 

nepřipouští žádné výjimky v postavení mužů a žen. Závěrem lze konstatovat, že navrhovaná 

právní úprava nebude mít žádný dopad na rovnost mezi muži a ženami. 

 

Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů. 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádný dopad na ochranu soukromí a zneužívání 

osobních údajů. 

 

CIA – zhodnocení korupčních rizik 

Přiměřenost 

Navrhovaná varianta splňuje kritéria přiměřenosti. Novela nenavýší počty služebních míst 

na Úřadu, ani počty míst na soudech. Nerozšiřuje okruh vztahů a účastníků, pouze zavádí 

přesné podmínky a postupy při uplatňování sporů mezi soukromými osobami k přiznání 

odškodnění osobám poškozeným protiprávním jednáním u náhrady škody způsobené 

protisoutěžním chováním. V současné době mohou subjekty – poškození z protiprávního 

soutěžního chování uplatňovat náhradu škody podle obecných pravidel stanovených 

občanským zákoníkem. Nově zavedená pravidla a postupy jsou mnohem příznivějšími než 

současná pravidla ve vnitrostátním právu. Návrh zákona je svým rozsahem přiměřený 

množině vztahů, které má upravovat i ve vztahu ke kompetencím ostatním soudním orgánům 

a orgánům veřejné správy. Na základě principu přiměřenosti budou spravedlivě odškodňováni 

subjekty, které se neúčastní protisoutěžního chování. Tento zákon posílí ochranu řádné 

hospodářské soutěže a napraví vzniklé škody způsobené protisoutěžním chováním. Celý 

návrh v souladu s příslušnou Směrnicí a rozhodovací praxí evropských soudů a institucí je 

založen na principu plného odškodnění, které ale nesmí zásadně vést až k nadměrnému 

odškodnění. Úprava je nezbytná, jelikož je implementována směrnice, která primárně 

upravuje soukromoprávní vztahy. Pro adresáty nepředstavuje nadměrnou zátěž. Naopak zcela 

jasně formuluje soukromoprávní vztahy. Rozsah práv a povinností v právním předpise 

odpovídá danému účelu, jelikož se jedná pouze o nezbytnou implementaci. 

Navrhovanou úpravou dojde ke zpřesnění některých práv a povinností k právu na náhradu 

škody či újmy způsobené porušením unijních a vnitrostátních právních předpisů 

o hospodářské soutěži. Jednotlivec, spotřebitel, podnik a orgán veřejné moci se budou muset 

s novou právní úpravou seznámit. 
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Navrhovaná právní úprava vychází z dosavadní legislativy vztahující se k pravidlům 

hospodářské soutěže, občanského soudního řízení a uplatnění náhrady škody podle pravidel 

soukromoprávních předpisů a zpřesňuje či doplňuje tuto oblast práva. 

Jednoznačnost 

V současné době je možné škodní nároky uplatnit obecně podle občanského zákoníku. 

Nová právní úprava poskytuje větší míru právní jistoty, kdy zpřesňuje některé instituty, 

zejména upravuje náhradu škody způsobené několika osobami, náhradu škody způsobené 

malým a středním podnikem, určuje způsob vypořádání, práva nepřímého odběratele. Právní 

úprava tak poskytuje větší míru právní jistoty adresátů a stanoví jasné procesní postupy, 

zejména při nakládání s důkazy. 

 

Standardnost 

V rámci implementace směrnice jsou základní instituty již v právním řádu zakotveny, 

především v občanském zákoníku nebo občanském soudním řádu. Základ tvoří náhrada škody 

v občanském zákoníku a procesní postup pro vymáhání škody u soudu je upraven především 

v občanském soudním řádu. 

Motivace ke korupci 

V navrhované právní úpravě nedochází ke zvětšení rozsahu povinností. Rozhodnutí soudu 

může mít pro škůdce citelný dopad, jestliže mu rozhodnutím soudu bude uloženo nahradit 

škodu za protisoutěžní chování. Přesto nelze očekávat, že v této oblasti se korupce stane 

systémovým jevem. 

 

Rozhodování 

Rozhodovací pravomoc 

Z hlediska efektivity lze k předložené úpravě poznamenat, že k uplatnění práv a ukládání 

povinností je věcně i místně příslušný soud a Úřad. Obě instituce disponují zkušenostmi 

a poznatky v uvedených oblastech. Svěřením kompetencí rozhodování o náhradě škody 

soudům se zaručuje efektivní výkon práv a povinností podle požadavku Směrnice. Soud může 

svým řízením efektivně rozhodnout o náhradě škody. Vnitřní organizační struktura soudu je 

uspořádána tak, aby v rozsahu své pravomoci a příslušnosti, který mu je na základě zákona 

svěřen, efektivně zajistil výkon práv a povinností, a to na základě principu zákonného soudce 

a příslušného odborného a administrativního aparátu. Uvedené postupy a pravidla týkající se 

uplatňování nároků na náhradu škody jsou upraveny a uplatňovány tak, aby v praxi 

neznemožňovaly či nadměrně neztěžovaly uplatnění práva vyplývajícího z unijního práva na 

plnou náhradu škody způsobené porušením právních předpisů o hospodářské soutěži. Jedině 

soudy mohou rozhodovat o soukromoprávních nárocích náhrady škody a se zásadou efektivity 
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dokáží zajistit, aby všechna pravidla a postupy týkající se uplatňování nároků byly upraveny 

a uplatňovány efektivním způsobem. 

Řízení u soudu vede soudce s pomocí odborného aparátu, kterým je asistent soudce nebo 

vyšší soudní úředník. Za průběh řízení odpovídají odborní radové s vysokoškolským 

vzděláním a jejich vedoucí oddělení. Vedoucí oddělení je dále odpovědný místopředsedovi 

Úřadu, resp. předsedovi Úřadu.  

Odpovědnou osobou na straně soudu je soudce jako nestranná a nezávislá osoba. 

Odpovědnou osobou na straně Úřadu je ve správním řízení vždy úřední osoba. Určení 

konkrétního soudce se řídí rozvrhem práce u konkrétního soudu. Určení konkrétní úřední 

osoby je prováděno na základě vnitřních předpisů, resp. organizačního uspořádání, přičemž 

popis své organizační struktury Úřad zveřejňuje na svých webových stránkách, což je jeho 

povinnost i na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. Úřední osoba je povinna se při výkonu působnosti správního orgánu 

prokazovat příslušným služebním průkazem.  

 

Kontrolovatelnost rozhodování 

Důležitým kontrolním mechanismem je řádný opravný prostředek. Lze využít 

i mimořádných opravných prostředků. Vedle toho lze využít rovněž dozorčí prostředky, čímž 

je zaručena dostatečná kontrola správnosti a zákonnosti všech rozhodnutí vydávaných 

v režimu občanského soudního řádu. 

Soudy disponují systémem kontroly včetně odpovědnosti soudců za kárné provinění. 

Zjistí-li příslušný orgán státní správy soudů, že soudce zaviněně porušil své povinnosti při 

výkonu funkce nebo že chování soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje 

důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů, podá návrh na 

zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudců. Úřad disponuje interním systémem kontroly 

v rámci hierarchie nadřízenosti a podřízenosti včetně navazujícího systému personální 

odpovědnosti. V případě vydání nezákonného rozhodnutí či nesprávného úředního postupu je 

spojena eventuální povinnost regresní náhrady škody, za níž v důsledku nezákonného 

rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu odpovídá. 

 Odpovědnost 

Návrh zákona jednoznačně označuje především soud provádějící aplikaci a dodržování 

zákona při vymáhání odškodnění. Dále Úřad při nakládání s důkazními prostředky, pokud 

jsou v jeho dispozici v rámci správního spisu, a jejich předkládání soudu pro účely vedení 

civilního procesu. Řízení před soudy je konáno v rámci občanského soudního řízení. Jejich 

pravomoc a příslušnost je stanovena zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů. Postavení soudů vyplývá ze zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, 

přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech 

a soudcích). Působnost Úřadu je stanovena zákonem č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. Zvolená právní úprava nadále 
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reflektuje požadavek čl. 90 Ústavy, podle něhož jsou soudy povolány především k tomu, aby 

zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům, a dále čl. 91 Ústavy, podle 

kterého soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní 

soudy, a čl. 79 odst. 1 Ústavy, podle něhož musí být působnost správního orgánu stanovena 

zákonem. 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů stanoví, že 

rozhodnutí (o odškodnění podle tohoto zákona) musí obsahovat označení soudu, jména 

a příjmení soudců a přísedících. Písemné vyhotovení rozhodnutí podepisuje předseda senátu 

(§ 157 a § 158 o.s.ř.). Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „správní řád“) stanoví, že rozhodnutí musí obsahovat jak označení Úřadu, tak podpis 

úřední osoby s uvedením jména, příjmení a pracovního zařazení a otisk úředního razítka, 

případně uznávaný elektronický podpis úřední osoby. Tím je vždy možno původce rozhodnutí 

jasně a osobně identifikovat.  

 

Opravné prostředky 

Proti soudnímu rozhodnutí existuje možnost účinné obrany formou opravných prostředků, 

kterými jsou řádné a mimořádné opravné prostředky. Soud ve svém poučení v souladu se 

zásadou účinné obrany uvedenou v občanském soudním řádu a v obligatorních náležitostech 

správního rozhodnutí je povinen uvést poučení, zda je možné proti rozhodnutí podat řádný 

nebo mimořádný opravný prostředek a v jaké lhůtě je tak možno učinit, od kterého dne se tato 

lhůta počítá a kdo o mimořádném prostředku rozhoduje. V občanských soudních řízeních je 

typickým opravným prostředkem odvolání a jako mimořádné opravné prostředky dovolání, 

obnova řízení nebo stížnost pro porušení zákona. Vedle opravných prostředků se připouští 

rovněž jiné prostředky ochrany, kterými je třeba rozumět: námitku podjatosti podle § 15a 

občanského soudního řádu, stížnost podle § 164 zákona o soudech a soudcích.  

Ve správních řízeních v oblasti protisoutěžního chování před Úřadem existuje možnost 

účinné obrany formou opravného prostředku, kterým je rozklad. Rovněž je Úřad povinen 

provést poučení o opravném prostředku. Existuje také možnost užití mimořádných opravných 

prostředků podle správního řádu.  

Transparentnost 

Navrhovaná varianta nemá vliv na dostupnost informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Správní řízení vedená před soudem a Úřadem jsou transparentní s otevřeností vůči 

účastníkům řízení. Účastníkům řízení a dalším osobám za určitých podmínek je umožněno 

nahlížet do spisu. Soudní rozhodnutí se vyhlašuje veřejně. Rozvrh práce je veřejně přístupný; 

každý má právo do něho nahlížet a činit si z něj výpisy nebo opisy. Soud i Úřad má povinnost 

všechny důležité skutečnosti vyvěšovat na úřední desce, pokud tak přikazuje zákon. Zároveň 

jsou informace zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových 

stránkách. Nezveřejňují se ty údaje, na které se vztahuje zákon o utajovaných informacích, 
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informace, na které se vztahuje obchodní nebo bankovní tajemství či jiné zvláštním zákonem 

chráněné údaje a informace. 

Identifikace podkladů pro rozhodnutí je uváděna v odůvodnění rozhodnutí. 

Transparentnost vedení řízení, několikastupňový systém rozhodování, zveřejňování 

rozhodnutí (rozsudek se vyhlašuje veřejně) a odpovědnosti eliminuje příležitost pro korupční 

jednání. 

 

Významnost korupčních rizik 

Faktory zvyšující pravděpodobnost výskytu korupčního jednání 

Faktorem zvyšující pravděpodobnost korupce je výše požadované náhrady škody, která 

může mít i výraznější dopady na škůdce. Proces uplatnění nároku je typem sporného řízení 

v občanském soudním řízení, kdy soud je žalobním nárokem žalobce vázán. Tímto je 

omezena diskrece v rámci rozhodovacího procesu. Alternativou soudního sporu může být 

i uzavření smíru a možnost shody účastníků řízení nikoliv však na úkor veřejného zájmu, 

který se silně projevuje ve správním řízení v oblasti porušení pravidel hospodářské soutěže 

podle soutěžního zákona. 

Faktory zvyšující závažnost důsledků 

Spory o náhradu škody nevedou k vytváření klientelistických sítí, ovládnutí výkonu 

příslušné agendy nebo k narušení důvěry veřejnosti v demokratický právní stát. 

Na základě posouzení faktorů se stanoví míra korupčních rizik jako: nízká. 

 

Eliminace korupčních rizik 

Korupční rizika je 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. 

 

Závěr CIA 

Po vyhodnocení navrhované varianty podle metodiky CIA bylo zjištěno, že navrhovaná 

varianta nepřinese navýšení korupčních rizik. Naopak vzhledem k důsledně uplatňovaným 

rozhodovacím a kontrolním postupům na soudu a na Úřadě, nezávislosti a nestrannosti justice 

a kritériím a limitům upraveným v zákoně lze předpokládat, že dojde k minimalizaci 

potenciálních korupčních rizik.  
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST: 

K části první 

K ustanovení § 1 

Předmětem úpravy nového předpisu je jednotná úprava ve zvláštních případech při 

uplatňování práv vzniklých porušením pravidel o hospodářské soutěži upravených na národní 

úrovni, tak i na úrovni předpisů EU.  

Primárním účelem tvorby nového právního předpisu je náležitá transpozice 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 (dále jen „směrnice“). 

Oblast úpravy směrnice, tedy resp. i tohoto zákona, je vymezena zvláštními případy 

porušení pravidel soutěžního práva, kdy zmíněná evropská norma výslovně směřuje 

normativní regulaci vůči dvěma konkrétním skupinám skutkových podstat, a to zakázaným 

dohodám a zneužití dominantního postavení. 

Zároveň je vhodné vymezit skupinu nároků vzniklých při porušení výše zmíněných 

pravidel souladu s požadavky směrnice, která výslovně již ve svém názvu poukazuje pouze na 

případy uplatňování práva na náhradu škody. 

V současné době je již na obecné úrovni zavedena úprava zneužití a omezení soutěže 

a ochrany proti omezování soutěže přímo na úrovni základního kodexu soukromého práva, 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Tento nový speciální zákon upravuje tedy 

pouze některé specifické případy omezování hospodářské soutěže a uplatňování práv z nich 

vzniklých. 

 

K ustanovení § 2 

Toto nové ustanovení upravující zvláštní režim povinnosti nahradit škodu způsobenou 

několika osobami v důsledku omezování hospodářské soutěže je výjimkou vůči obecnému 

principu povinnosti nahradit škody společně a nerozdílně s jinými.  

Smyslem úpravy je zvýhodnit toho, který je povinen hradit společně a nerozdílně s jinými 

a který zároveň přispěl k odhalení porušení dotčených právních předpisů při omezování 

hospodářské soutěže. Pokud takovému škůdci byla úplně prominuta pokuta v rámci správního 

řízení vedeného u příslušného orgánu šetřícího porušení předpisů proti omezování soutěže, 

měl by být za takový pozitivní přístup zvýhodněn omezením povinnost hradit škodu jen do 

určité výše, což je i v souladu se současným soukromým právem. 
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 V odstavci 2 stejného paragrafu je stanovena výjimka. V zájmu řádného uplatnění principu 

plné kompenzace ve výjimečných situacích, kdy by nebyli ostatní, kteří jsou povinni hradit 

společně a nerozdílně a zároveň se jim nebyla prominuta pokuta v rámci skončených 

správních řízení týkajících se stejného skutku, na základě kterého je žalováno, schopni 

nahradit zbylou část škody poškozenému, musel by i tento chráněný škůdce plnit. Tato 

výjimka v čl. 11 odst. 4 písm. b) směrnice je výslovně zdůvodněna tím, že zájem na ochraně 

poškozeného a jeho plném odškodnění, je vyšší než zájem chránit škůdce spolupracujícího při 

ukončením správním řízení u orgánu pro hospodářskou soutěž. 

Do odstavce 3 se transponuje ustanovení čl. 19 odst. 1, který za prvé zajišťuje, aby 

poškozený případně nebyl nadměrně odškodněn tím, že by požadoval stejnou část náhrady 

škody, ohledně které uzavřel mimosoudní dohodu, znovu i po ostatních škůdcích. Za druhé, 

na základě pravidla o neposkytnutí příspěvku na vypořádání by se měla zároveň požadovaná 

náhrada poškozeným snížit o podíl toho škůdce, který se podílel na narovnání, a to bez ohledu 

na to, zda je výše narovnání rovna jeho poměrnému podílu na škodě. Poměrný podíl by se měl 

stanovit podle stejných pravidel, jaká jsou aplikována na určení výše příspěvků na vypořádání 

mezi těmi, kteří mají hradit společně a nerozdílně s jinými. Pokud by nebyl snížen tento podíl, 

pak by byli škůdci, kteří se nezúčastnili narovnání nepatřičně dotčeni dohodou o narovnání, 

jejíž nebyli stranou. 

V rámci odstavce 4 se zakotvuje výjimka vyžadovaná čl. 19 odst. 3 směrnice. V zájmu 

zajištění práva na odškodnění poškozených v plné výši by měl škůdce, i když se zúčastnil 

narovnání, povinnost hradit poškozenému i zbylou část škody, pokud by to byla jediná 

možnost pro poškozeného získat zbylou část náhrady. Zbylá část náhrady škody je 

požadovaná náhrada škody snížená o podíl škůdce, který se předtím s poškozeným již 

narovnal. Toto pravidlo ale může být z aplikace výslovně vyloučeno v rámci dohody 

o narovnání mezi tímto škůdcem a poškozeným. 

 

K ustanovení § 3 

Zavádí se zvláštní úprava povinnost nahradit škodu způsobené omezováním hospodářské 

soutěže, pokud je škůdcem malý a střední podnik. Tato výjimka, jako zvláštní úprava 

povinnosti nahradit škodu, vyplývá přímo z požadavku článku 11 odstavců 2 a 3 směrnice.  

Chráněnými subjekty, které se mohou dovolávat aplikace této výjimky, jsou ti, kteří splňují 

definované podmínky v textu specifického legislativního aktu vydaného Komisí. V době 

přijetí tohoto zákona je tímto aktem na evropské úrovni Doporučení Komise 2003//361/ES ze 

dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků. 
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K ustanovení § 4 

Ve zvláštním ustanovení upravujícím vypořádání osob povinných hradit škodu společně 

a nerozdílně se z důvodů řádné transpozice příslušné směrnice zavádí výjimka z obecných 

principů při vypořádání. 

Je zde zakotven požadavek čl. 11 odst. 5, první věty směrnice.  V odstavci 2 se odráží 

výslovný požadavek transponovaného článku 19 odst. 2 směrnice, věty druhé, kdy je účelem 

nové úpravy, aby škůdce, který je povinný k náhradě společně a nerozdílně s jinými a dohodl 

se mimosoudně na kompenzaci, nebyl ve výsledku v horší pozici než ostatní a nemusel 

nahradit více, než činí jeho podíl podle účasti na způsobení škody. Byl by v horší pozici, než 

kdyby ke smírnému jednání nedošlo. Podporuje se takto snaha a vůle dosáhnout mezi 

stranami smírného řešení. Taková situace může nastat, je-li škůdce, který se narovnal 

s poškozeným stále povinný společně a nerozdílně s jinými hradit škodu. Neměl by tedy mít 

povinnost poskytnout příspěvek na vypořádání ostatním škůdcům, kteří se nezúčastnili 

narovnání a plnili také poškozenému, s nímž se tento škůdce dohodl již v rámci narovnání. 

 

K ustanovení § 5 

Zavádí se zvláštní ustanovení upravující počátek, běh, délku a stavení promlčecích lhůt ve 

specifických případech práv na náhradu škod způsobených omezováním hospodářské soutěže.  

Na základě požadavku transponovaného evropského předpisu (čl. 10 odst. 3 směrnice) je 

výslovně zaváděna 5 letá promlčecí lhůta pro zvláštní případy škody způsobené omezováním 

hospodářské soutěže.  

Evropský zákonodárce výslovně zdůrazňuje společenský zájem na tom, aby případní 

poškození mohli uplatňovat náhradu škody i po skončení řízení či šetření u orgánu pro 

ochranu hospodářské soutěže. Opačný přístup by znemožnil řádné prosazování vnitrostátních 

a unijních právních předpisů o hospodářské soutěži.  

Je zvláště upravena situace, kdy příslušný orgán prošetřuje či vede správní řízení ohledně 

stejného konkrétního skutkového jednání, na jehož základě je shledáváno porušení 

příslušných právních předpisů poškozeným.  

 

K ustanovení § 6 

V řízeních o náhradách škod způsobených omezováním hospodářské soutěže je na základě 

č. 17 odst. 2 směrnice zjednodušena pozice žalobce tím, že v případech, kdy bylo 

konstatováno porušení pravidel ve formě horizontálních zakázaných dohod, je žalovaný 

povinen prokazovat v rámci řízení, že škoda nebyla způsobena. 
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Pravidelně v situaci, kdy z důvodů informační asymetrie, případně dalších problémů 

spojených s vyčíslením škody způsobené porušením právních předpisů o hospodářské soutěži, 

jsou případní poškození znevýhodněni a nemohou tak účinně uplatňovat své právo na náhradu 

škody.   

 

K ustanovení § 7 

V řízeních o náhradách škod způsobených omezováním hospodářské soutěže je na základě 

č. 14 odst. 2 směrnice zjednodušena pozice žalobce, který byl nepřímým odběratelem tím, že 

v případech, kdy žalobce alespoň doloží dané skutečnosti, je přímý odběratel povinen 

osvědčit, že navýšení ceny na nepřímého odběratele nebylo zcela nebo z části přeneseno. 

Z ekonomického pohledu může skutečná škoda vyplývat z rozdílu mezi cenami, které byly 

skutečně zaplaceny, a cenami, které by byly jinak zaplaceny v případě, že by k protiprávnímu 

jednání nedošlo. Pokud poškozený snížil svoji skutečnou škodu tak, že ji zcela nebo částečně 

přenesl na své vlastní odběratele, přenesená škoda pak již nepředstavuje škodu, za niž by 

strana, která ji přenesla, měla být odškodněna. Z toho důvodu by měl škůdce mít možnost 

použít argument přenesení skutečné škody na obranu svých tvrzení.  

 

K ustanovení § 8 

Zvláštní úprava povinnosti předkládat určité důkazní prostředky v rámci fáze dokazování 

při uplatňování práv před soudy vychází z čl. 6 směrnice. 

 Povinnost předložit důkazní prostředek by neměla nepatřičně zasahovat do probíhajícího 

šetření orgánu ochrany hospodářské soutěže, jež se týká porušení unijních nebo vnitrostátních 

právních předpisů o hospodářské soutěži.  

Programy shovívavosti a řízení o narovnání jsou důležitými nástroji při veřejnoprávním 

prosazování právních předpisů o hospodářské soutěži, neboť přispívají k odhalení a účinnému 

stíhání nejzávažnějších případů porušení právních předpisů o hospodářské soutěži 

a k ukládání sankcí za tato porušení. Žádosti o účast v programu shovívavosti jsou důležitým 

nástrojem odhalování nejzávažnějších případů porušení právních předpisů o hospodářské 

soutěži, přičemž žaloby o odškodnění v těchto případech mnohdy následují, jsou programy 

shovívavosti důležité také pro účinnost žalob o odškodnění v případech zakázaných dohod. 

Pokud by byla zpřístupňována sebeusvědčující prohlášení, jako jsou prohlášení v rámci 

programu shovívavosti a návrhy na narovnání, jež se činí výhradně za účelem spolupráce 
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s orgány ochrany pro hospodářskou soutěž, mohly by se soutěžitelé v takové situaci zdráhat 

spolupráci v rámci programů shovívavosti a řízení o narovnání poskytnout.  

Předložení důkazního prostředku orgánem ochrany hospodářské soutěže v rámci civilního 

soudního řízení by mělo být nařízeno pouze tehdy, nelze-li ho přiměřeným způsobem získat 

od jedné ze stran řízení nebo od třetí strany. 

  

K ustanovení § 9 

 Dané ustanovení naplňuje výslovné požadavky čl. 7 směrnice a klade určitá omezení na 

zacházení s  důkazními prostředky v rámci případných soudních řízení o odškodnění za 

omezování hospodářské soutěže. Směřuje na užší okruh důkazních prostředků ve smyslu 

výslovného požadavku čl. 7 směrnice a to na takové, které byly získány v rámci výkonu práva 

nahlížet do spisu vedeného u orgánu ochrany hospodářské soutěže.  

 Výslovně se zavádí zákonná povinnost mlčenlivosti ohledně vyjmenovaných důkazních 

prostředků, které jsou označeny zákonem jako důvěrné informace. Takovou zákonem 

stanovenou povinnost mlčenlivosti je třeba šetřit v rámci soudního řízení. 

 Použití důkazů získaných přístupem do spisu vedeného u orgánu pro hospodářskou soutěž 

však nesmí nepatřičně snižovat účinné prosazování právních předpisů o hospodářské soutěži 

ze strany orgánu pro hospodářskou soutěž.  

 Je stanovena povinnost soudu v daných řízeních uchovávat tyto chráněné informace mimo 

soudní spis a zajistit jejich ochranu v obdobném režimu jako např. u utajovaných informací. 

Při tom by měly být využity veškeré technické prostředky a opatření zavedená zvláštními 

předpisy upravujícími činnost soudů (jako kancelářský řád). 

 

K části druhé 

K bodu 1 

 Nově vložené termíny jsou pouze legislativně technickou úpravou stávajícího textu 

zákona, resp. pouze zpřesněním označení typů žádostí podle § 22ba zákona č. 143/20001 Sb., 

o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. Jsou tak doplňovány typy 

žádostí v rámci programu shovívavosti v návaznosti na čl. 6 směrnice, navrhovaný zákon 

a nově doplňované ustanovení zákona o ochraně hospodářské soutěže o povinnosti orgánu 

ochrany hospodářské soutěže předkládat určité druhy důkazních prostředků ze svého spisu pro 

účely řízení o uplatňování práv z omezování hospodářské soutěže. 
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K bodu 2 

 Nově vložené ustanovení reflektuje požadavek čl. 6 směrnice. Jsou upraveny situace, kdy 

orgán ochrany hospodářské soutěže je vyzván soudem k předložení určitých důkazních 

prostředků pro potřeby civilního řízení.  

 Stanovuje se výjimka z obecné povinnosti předkládat s odkazem na specifický režim 

chráněných dokumentů, které jsou taxativně vymezeny. Kategorie jednotlivých důkazních 

prostředků jsou upraveny v návaznosti na výslovné požadavky čl. 6 směrnice. 

 Výslovně se označují konkrétní typy informací ze spisu orgánu ochrany hospodářské 

soutěže jako důvěrné informace. Zavádí se zákonná povinnost mlčenlivosti ohledně 

vyjmenovaných důkazních prostředků. Tato zákonem stanovená povinnost mlčenlivosti musí 

být šetřena v rámci provádění dokazování v civilním řízení.  

 Obdobně je upravena situace, kdy důkazní prostředky, které by jinak byly chráněny 

a nepředkládaly se soudu, mohou za specifického režimu být poskytnuty soudu k nahlédnutí 

čistě pro účely ověření soudem, zda splňují náležitosti, na základě kterých mají být takto 

chráněny, tak jak požaduje výslovně čl. 6 odst. 7 směrnice. 

 V odstavci 4 se nově zpřesňují povinnosti orgánu ochrany hospodářské soutěže v režimu 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

a zohledňuje se tak specifická pozice orgánu ochrany hospodářské soutěže a jím vedených 

řízení. 
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