
VI. 
 

1 

Platné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně 
některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn 
… 
 

§ 21c 
 

Zvláštní ustanovení o spisu a nahlížení do něj 
 

(1) Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny ty jeho části, které obsahují obchodní, 
bankovní nebo obdobné zákonem chráněné tajemství; spis musí zahrnovat vedle listin 
obsahujících takové tajemství i listiny, ze kterých bylo toto tajemství odstraněno, případně 
dostatečně podrobný výpis, který tajemství neobsahuje. 
 

(2) Na žádost Úřadu je osoba, které ochrana obchodního, bankovního nebo jiného 
obdobného zákonem chráněného tajemství svědčí, povinna vedle listin obsahujících takové 
tajemství předložit i listiny, ze kterých bylo toto tajemství odstraněno, případně pořídit z 
takových listin dostatečně podrobný výpis, který tajemství neobsahuje; pokud tak neučiní, 
platí, že jí předložené listiny obchodní, bankovní ani jiné obdobné zákonem chráněné 
tajemství neobsahují. 
 

(3) Žádost o upuštění od uložení pokuty a žádost o snížení pokuty podle § 22ba odst. 
5, jakož i další podklady a informace, které byly v souvislosti s nimi Úřadu předloženy, se až 
do sdělení výhrad uchovávají mimo spis. To platí i pro výzvy a sdělení Úřadu, které Úřad 
žadatelům v souvislosti s jejich žádostí zaslal. 
 

(4) Z nahlížení do spisu jsou dále vyloučeny ty jeho části, které obsahují žádost o 
upuštění od uložení pokuty a žádost o snížení pokuty podle § 22ba odst. 5, jakož i další 
podklady a informace, které byly v souvislosti s nimi 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. Ustanovení § 38 odst. 4 správního řádu se nepoužije. 
 

(4) 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. 

 
§ 21ca 

 
Zpřístupnění informací obsažených ve spise 

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

tyto informace nezpřístupňuje, 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. 
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(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.  

 
(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.  
CELEX 32014L0104 

 
… 
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