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                   IX. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

Návrh zákona 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  

 

 

Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže dne 11. 3. 2016, s termínem dodání stanovisek do 20 dnů ode dne vložení do elektronické knihovny vlády eKLEP. Vyhodnocení tohoto 

řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Zásadní připomínky vznesly: 

 

1. Úřad vlády – odbor kompatability  

2. Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 

3. Ministerstvo spravedlnosti 

4. Ministerstvo vnitra 

5. Ministerstvo zemědělství 

6. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

7. Hospodářská komora ČR 

 

Doporučující připomínky vznesly: 

 

Úřad vlády – odbor kompatability 

Úřad vlády – vedoucí Úřadu vlády 

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 

Ministerstvo vnitra  

Ministerstvo zahraničních věcí 

Ministerstvo financí 

Ministerstvo zemědělství 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministerstvo dopravy 

Ministerstvo kultury 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo životního prostředí 

Česká asociace pojišťoven 

 

 Resort Připomínky Vypořádání 

 Úřad vlády ČR  – 

odbor kompatability 

Zásadní připomínky: 

Konkrétně k jednotlivým ustanovením návrhu: 

K § 2 odst. 2 a § 7 odst. 1:  

Místo odkazu na konkrétní článek směrnice požadujeme zavést 

směrnicové definice do samotného textu předloženého návrhu. 

Definice ze směrnic nelze do českých právních předpisů transponovat 

poznámkou pod čarou. Takto je možno odkazovat na definice pojmů 

v nařízeních EU, která jsou obecně závazná a přímo použitelná, nikoliv 

na pojmy ze směrnic, které musí být odpovídajícím způsobem 

přeneseny do národních předpisů. Současně platí, že poznámka pod 

čarou nemá normativní povahu (čl. 47 odst. 1 LPV) a nemůže mít 

proto vliv na jednání subjektů, neboť slouží pouze ke zlepšení 

přehlednosti a orientace v právním předpisu. Požadujeme proto, aby 

byly pojmům „navýšení ceny“ a „nepřímý odběratel“ přiřazeny legální 

definice (patrně v zákoně o ochraně hospodářské soutěže). V této 

souvislosti upozorňujeme, že je transpozičně relevantní čl. 2 odst. 20 a 

24 směrnice, jehož provedení bude potřeba řádně vykázat a zohlednit 

ve srovnávací tabulce.  

Tato připomínka je zásadní.  

K § 2 odst. 5: 

Domníváme se, že předmětné ustanovení zcela přesně neodpovídá 

úpravě zamýšlené směrnicí v čl. 19 odst. 2 a 3. Navržené ustanovení 

pouze říká, že poškozený může po solidárně odpovědných porušitelích 

požadovat zbývající část nároku s výjimkou situace, kdy od nich toto 

plnění získat nelze. Poslední část souvětí pak nesrozumitelně zakládá 

 

 

 

 

Akceptováno. Upraveno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

Dané ustanovení bylo částečně přeformulováno. 

Navrhované znění obsahuje veškeré požadavky 

zmíněné v čl. 19 odst. 2 a 3.  
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možnost vyloučit tuto výjimku v dohodě o narovnání. Podle směrnice 

však platí, že pokud nejsou spoluporušitelé schopni uhradit zbývající 

část náhrady škody a je-li to jediná možnost poškozeného, může 

poškozený požadovat tuto část na spoluporušiteli, který byl stranou 

dohody o narovnání a který podle ní plnil. Druhý pododstavec čl. 19 

odst. 3 ve spojení s bodem 51 Odůvodnění pak umožňuje, aby dohoda 

o narovnání vyloučila možnost poškozeného požadovat zbývající část 

náhrady škody po spoluporušiteli, který byl stranou narovnání a který 

poškozenému plnil. Požadujeme vysvětlit a případně dotransponovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

K § 3 odst. 1: 

Oproti čl. 11 odst. 2 směrnice, který omezuje odpovědnost malého 

a středního podniku na odpovědnost vůči přímým a nepřímým 

odběratelům, předmětné ustanovení tuto odpovědnost rozšiřuje, když 

vedle přímých a nepřímých odběratelů uvádí také přímé a nepřímé 

dodavatele. Uvedený rozpor požadujeme odstranit. Současně 

upozorňujeme, že poznámka pod čarou odkazuje na 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, které 

pozbylo platnosti v roce 2008. Požadujeme nahradit aktuálním 

předpisem EU. Sám předkladatel v Důvodové zprávě uvádí, že 

relevantním předpisem je v současné době Doporučení Komise 

2003/361/ES  ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých 

a středních podniků, jehož obsah by se zřejmě měl odrazit v textu 

návrhu.  

Tato připomínka je zásadní. 

K § 4 odst. 2: 

Předmětné ustanovení chrání porušitele, který plnil v rámci narovnání, 

před postihem ze strany ostatních solidárně odpovědných 

spoluporušitelů, a to v rozsahu náhrady, která byla v rámci narovnání 

poškozenému plněna. Navržená dikce však dává prostor k tomu, aby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. Upraveno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. Upraveno. 
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ostatní spoluporušitelé měli vůči porušiteli, který plnil v rámci 

narovnání, postih, který se rovná rozdílu mezi plněním v rámci 

narovnání a jeho podílem na způsobené škodě (je-li tento vyšší). Tato 

úprava se nezdá být v souladu se směrnicí, která podle čl. 19 odst. 2 

vyžaduje, aby spoluporušitelé neměli vůči porušiteli zúčastněnému na 

narovnání právo postihu vůbec. Uvedené je logicky provázáno 

s ustanovením čl. 19 odst. 1, podle kterého se nárok poškozeného 

v případě, že bylo plněno v rámci narovnání, snižuje o podíl porušitele 

(zúčastněného na narovnání) na způsobené škodě, nikoliv o výši, která 

byla plněna v rámci narovnání. Explicitně taktéž viz bod 51 

Odůvodnění. Domníváme se proto, že navržená úprava je se směrnicí v 

rozporu a je nutno ji opravit. 

Tato připomínka je zásadní. 

K § 7: 

Není zřejmé, proč použití vyvratitelné právní domněnky dle čl. 14 

odst. 2 směrnice, která má usnadnit postavení nepřímého odběratele při 

uplatňování nároku na náhradu škody vzniklé přenesením navýšení 

cen, směřuje podle navrženého ustanovení proti přímému odběrateli. 

Účelem čl. 14 směrnice je řešit situaci, kdy je žaloba podána nepřímým 

odběratelem na porušitele poté, co došlo ke vzniku škody na nižším 

článku dodavatelského řetězce. Dle bodu 41 Odůvodnění se pak tato 

domněnka neuplatní, pokud porušitel prokáže, že skutečná škoda 

nebyla přenesena na přímého odběratele, protože pak nemůže 

nepřímému odběrateli vzniknout škoda přenesením navýšení cen. 

Z uvedeného však nevyplývá, že by měl přímý odběratel povinnost 

cokoliv osvědčovat. Předmětné ustanovení návrhu je v tomto ohledu 

nejasné. Požadujeme vysvětlit, případně přeformulovat a uvést do 

souladu se směrnicí. 

Tato připomínka je zásadní. 

K § 8 obecně: 

V návrhu nenacházíme transpozici požadavků a pravidel pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. Upraveno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Zmíněné odstavce 1 a 4 v čl. 6 směrnice jsou 
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zpřístupňování důkazu vedených u Úřadu podle čl. 6 odst. 1 a 4 

směrnice. Podotýkáme, že posuzování přiměřenosti a zohlednění 

skutečností podle čl. 6 odst. 4 ve spojení s bodem 23 Odůvodnění 

směrnice se vztahuje i na kategorie důkazů zpřístupňovaných zásadně 

po ukončení šetření či řízení. Podotýkáme, že podle srovnávací tabulky 

není čl. 6 odst. 1 směrnice transponován a čl. 6 odst. 4 je proveden 

občanským soudním řádem. Máme pochybnosti o tom, zda je zajištěna 

dostatečná transpozice. Požadujeme vysvětlit, případně dotransponovat 

a doplnit výkaznictví.  

Dále máme pochybnosti o tom, že ustanovením § 20a odst. 3 písm. e) 

zákona č. 143/2001 Sb. naplňuje účel čl. 6 odst. 11 směrnice. Mělo by 

být umožněno, aby se Úřad mohl vyjádřit k soudem nařízenému 

zpřístupnění důkazů. Proto považujeme za vhodné, v zájmu zachování 

principu přiměřenosti zpřístupňování důkazů, doplnit ustanovení § 8 

odst. 3 návrhu o tuto možnost. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

 

K § 8 odst. 1: 

Předmětné ustanovení uvádí mezi kategorie důkazů, kterou mohou být 

zpřístupněny až po ukončení šetření či po pravomocném ukončení 

řízení u Úřadu, také žádosti o snížení pokuty. Upozorňujeme, že 

uvedené se zdá být v rozporu s čl. 6 odst. 5 a 6 směrnice, kdy leniency 

applications spadají do kategorie důkazů, které stranám zpřístupněny 

být nemohou. Neměla by být tato kategorie důkazů, v souladu s čl. 6 

pouze proklamativními ustanoveními a to 

především odstavec 1, který říká, že má být 

použit tento článek 6 při uplatnění článku 5. 

Článek 6 odstavec 4 je podle srovnávací 

tabulky již adaptován v současném znění 

občanského soudního řádu. Daný test 

přiměřenosti provádí a musí provádět soud při 

každém případu podání či návrhu na 

dokazování. Soud musí vždy vyhodnotit, zda je 

návrh (žádost) formulována dostatečně 

konkrétně a je podepřena dostatečnými 

skutkovými fakty. Zároveň musí vždy při 

hodnocení zvažovat a zjišťovat, zda je tak 

činěno v souvislosti s daným návrhem (zde tedy 

konkrétně s návrhem na uplatnění náhrady 

škody). Poslední bod testu v písmenu c) daného 

odstavce směrnice je také neurčitý požadavek, 

který nelze smysluplně převést do normativní 

věty. Pouze by se přepsala daná věta a soud by 

stejně vždy musel toto zvažovat, jako to dělá ze 

své povinnosti a diskrece již dnes. Kromě toho, 

zmíněné odstavce v tomto písmenu jsou 

implementovány v navrhovaných jiných 

ustanoveních, tudíž účelově je tento požadavek 

podle čl. 6 odstavce 4 písm. c) již naplněn. 

 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Návrh (žádost) o narovnání je podle platného 

znění zákona o ochraně hosp. soutěže „žádostí 

o snížení pokuty“ a je tedy takto pojmenovaný 

zahrnut v příslušném písm. b) § 8 návrhu. 
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odst. 5 písm. c) směrnice, nahrazena „návrhy na narovnání, které byly 

vztahy zpět“, u nichž je podmíněné zpřístupnění možné? Požadujeme 

vysvětlit, případně opravit.  

Tato připomínka je zásadní. 

K § 8 odst. 2: 

V návaznosti na předchozí připomínku a v souladu s čl. 6 odst. 6 a 7 

směrnice považujeme za nutné formulovat ustanovení tak, aby bylo 

zřejmé, že leniency applications a návrhy na narovnání zásadně 

nemohou být stranám zpřístupněny a že mohou být pouze předloženy 

soudu za vymezeným účelem.  

Tato připomínka je zásadní. 

K § 9: 

Požadujeme vysvětlit, proč nejsou do rámce chráněných důkazů 

zahrnuty také návrhy na narovnání podle čl. 6 odst. 6 směrnice. 

Považujeme za nutné přeformulovat § 9 odst. 3 tak, aby bylo zcela 

zřejmé, že důkazní prostředky vymezené v § 9 odst. 1 a 2 mohou být 

v řízení použity a to pouze osobou, která tyto získala přístupem ke 

spisu u Úřadu, případně jejím právním nástupcem, včetně osoby, která 

získala její nárok. Současná dikce působí nejasně a není zřejmé, zda 

naplňuje čl. 7 odst. 3 směrnice. 

Tato připomínka je zásadní.   

K § 21ca (zákon o ochraně hospodářské soutěže):  

Domníváme se, že článek 6 odst. 8 směrnice je relevantním 

transpozičním ustanovením a měl by být transponován do § 21ca. 

Taktéž ustanovení § 21ca odst. 3 je nutno považovat za částečnou 

transpozici čl. 6 odst. 7 směrnice. Požadujeme doplnit návrh zákona 

o transpozici tohoto ustanovení směrnice a následně doplnit srovnávací 

a rozdílovou tabulku.  

Tato připomínka je zásadní.  

 

 

 

 

 

Akceptováno. Upraveno. 

Toto ustanovení je speciální k odst. 1, tedy dané 

dokumenty se nepředkládají soudu, pouze když 

si je soud vyžádá pro svou potřebu a mimo 

veřejné jednání je ověří. Z toho důvodu je 

zaveden institut protokolu, který se pak vkládá 

do spisu pro účely nahlížení stran. 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

V § 9 odst. 1 písm. a) jsou výslovně zmíněny 

„žádosti o neuložení nebo snížení pokuty“ 

podle zákona o ochraně hosp. soutěže. Návrh 

žádost) o narovnání je podle platného znění 

tohoto zákona „žádostí o snížení pokuty“, tudíž 

je zde zahrnut. 

 

 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Ustanovení čl. 6 odst. 8 směrnice vyplývá ze 

smyslu návrhu zákona, směrnice i pravidel 

českého právního řádu. Pokud bude použit 

režim omezující předkládání důkazních 

prostředků jen na část některého z nich, je 

zřejmé, že ostatní části důkazu mohou být 

předkládány (zpřístupněny) podle jejich povahy 

a kategorie. Není důvod výslovně kodifikovat 

pravidlo, jež vyplývá z obecného výkladu 
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Závěr: 

Do zapracování, případně vysvětlení, výše uvedených připomínek 

nelze považovat předložený návrh za slučitelný s právem EU.  

současné úpravy. 

 

 Ministr pro lidská 

práva, rovné 

příležitosti a legislativu 

 
K č.j. 5331/2016-OHR 

 

 
Kontaktní osoba: 

Mgr. Markéta Havelková, 

havelkova.marketa@vlada.cz, 

tel.: 2240022182. 

Zásadní připomínky: 

 

k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

Požadujeme upravit ZZ RIA tak, aby poskytovala jasnou 

a výstižnou informaci o účelu a důsledcích navrhované právní 

úpravy. Relevantní části ZZ RIA (shrnutí ZZ RIA – vymezení cíle 

i specifické dopady; definice problému, popis cílového stavu, 

zhodnocení rizika apod.) jsou zčásti bezobsažné, zčásti vnitřně 

nekonzistentní a vesměs neodpovídají faktickému obsahu (a tudíž 

ani možnému účelu a reálným dopadům) normativního textu. 

 

 

 

Částečně akceptováno. Upraveno. 

 Ministerstvo 

spravedlnosti 

 

 
Čj. MSP-215/2016-LO-SP/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

Obecné připomínky 

1. Ke zvolené formě transpozice  

Konstatujeme, že zvolený způsob transpozice, spočívající v přijetí 

samostatného zákona, nelze považovat za vhodný a adekvátní. 

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“) nestanovuje takový počet 

nových požadavků, jenž by odůvodňoval nutnost přijetí samostatného 

zákona. Směrnicí stanovené požadavky přitom ani nemají natolik 

samostatnou povahu, aby mohly být odděleny od obecné problematiky 

hospodářské soutěže. Proto lze za systematičtější a úspornější řešení 

považovat přijetí novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, 

spočívající v začlenění  několika nových ustanovení, transponujících 

směrnicí nově stanovené požadavky. Právní řád již za současného 

 

 

 

Neakceptováno. Rozpor. 

Zvolené legislativní řešení ve formě 

samostatného nového zákona reflektuje 

specifický obsah transponované směrnice. Na 

jedné straně se upravují pravidla pro řízení ve 

věcech civilních, zároveň jsou zaváděny 

výjimky z institutů civilního práva hmotného. 

Na druhé straně, obsah směrnice zasahuje 

i částečně do povinností orgánu ochrany 

hospodářské soutěže. 

Obsah transponované normy je hybridní a proto 

muselo být zvoleno řešení, které by tuto 

specifickou situaci reflektovalo. Další 

alternativou by byla novelizace občanského 

zákoníku, občanského soudního řádu a zákona 
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stavu ve velké míře směrnici vyhovuje, a proto jej není třeba 

koncepčně či zásadně měnit či rozšiřovat o nový předpis. Lze tudíž 

považovat za vhodné, aby byla transpozice provedena v zákoně o 

ochraně hospodářské soutěže. Obsah směrnice s úpravou tohoto 

zákona přímo souvisí, šlo by tudíž o systematické a pro uživatele 

komfortní řešení. Navíc by bylo možné částečně využít zavedené 

terminologie zákona, jakož i odkazů na některá jeho ustanovení. 

Upozorňujeme přitom, že speciální úprava soukromoprávních vztahů 

ve veřejnoprávním předpise s ohledem na jeho specifické účely není 

ničím nevhodným či v českém nebo jiných právních řádech 

neobvyklým. Určité odchylky od obecného režimu soukromoprávních 

vztahů upravuje např. již dnes zákon o vyvlastnění, insolvenční zákon, 

zákon o podnikání na kapitálovém trhu či sám zákon o ochraně 

hospodářské soutěže, když např. v ustanovení § 3 odst. 1 zakládá 

neplatnost určitých dohod, tj. upravuje vztah dvou subjektů, jež jsou 

v rovném, tedy soukromoprávním, postavení. Co se týče práva 

procesního, je třeba mít za to, že jde z principu o právo veřejné. 

Občanský soudní řád nadto specifickou úpravu některých aspektů 

civilního řízení ve zvláštním zákoně předvídá (např. § 159a odst. 2). 

Tendenci k důslednému rozlišování soukromoprávních 

a veřejnoprávních předpisů, jakož i předpisů hmotněprávních  

a procesněprávních, lze nadto pokládat za do velké míry překonanou. 

Zároveň je velmi obtížné nalézt předpis, který by toto rozlišení 

důsledně respektoval. Vždy je totiž rozhodující především hledisko 

odvětví, které má daný předpis regulovat. Transpozici předmětné 

směrnice je tedy vhodné provést prostřednictvím změny sektorového 

předpisu. 

Tato připomínka je zásadní  

 

2. Ke způsobu provedení transpozice  

Pokládáme za nezbytné opětovně zvážit potřebnost, podobu a rozsah 

o ochraně hospodářské soutěže. Pokud by se 

uplatnila varianta navrhovaná min. 

spravedlnosti, bylo by sice možno vložit 

hmotněprávní ustanovení transponovaných částí 

směrnice, ale bylo by nutno dále i vložit nová 

procesněprávní ustanovení, která jsou speciální 

k obecným ustanovením.  

Zákon o ochraně hosp. soutěže upravující 

veřejnoprávní pravomoc a povinnosti při 

vymáhání ochrany hosp. soutěže by obsahoval 

civilní speciální procesní ustanovení. 

Za vhodnější, legislativně přehlednější a čistší 

řešení je tedy shledávána forma samostatného 

zákona. 

Ostatně, jediná obsahově obdobná směrnice 

o vymáhání škod z porušení duševního 

vlastnictví byla také transponována 

samostatným zákonem. Vedle toho ještě navíc 

novelizovala o.s.ř. a autorský zákon, jakož 

i další normy.  

V tomto případě je zvoleno mnohem 

minimalističtější a úspornější řešení, kdy se 

vedle nového zákona novelizuje v rámci jedné 

normy pouze jediný zákon ve dvou 

ustanoveních, a to zákon o ochraně hosp. 

soutěže. 

 

 

 

 

 

Akceptováno. Upraveno. 

Současné instituty procesního práva civilního 
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transpozice některých částí směrnice. Za nedostatečnou v této 

souvislosti pokládáme především transpozici čl. 5 až 8 směrnice, 

upravujících zpřístupňování důkazů (discolure), a čl. 12 až 15 

směrnice, jež upravují přenesení navýšení ceny. Dále taktéž 

konstatujeme pochybnosti o v předloženém návrhu užívané 

terminologii, jež není souladná s terminologií směrnice, a jež místy 

neodpovídá ani terminologii standardně používanou českým právním 

řádem (např. používání pojmu „škoda“ bez vyjasnění jeho návaznosti 

na pojem „újma“ podle občanského zákoníku).  

S ohledem na shora uvedené požadujeme dopracovat návrh ve smyslu 

shora předestřených skutečností. 

Tato připomínka je zásadní  

 

II. 

K jednotlivým ustanovením 

3. K § 2 

Upozorňujeme, že podle čl. 19 odst. 1 směrnice mají členské státy 

zajistit, aby „po dosažení smírného narovnání byl nárok poškozené 

strany zúčastněné na narovnání snížen o podíl spoluporušitele 

zúčastněného na narovnání…“. Lze tudíž předpokládat, že se dané 

pravidlo uplatní jak v případech narovnání, tak v případech, kdy je 

mezi škůdcem a poškozeným ujednán toliko způsob plnění náhrady 

způsobené škody. S ohledem na právě uvedené nepovažujeme za 

vhodný v návrhu užitý pojem „jiné smírné jednání“, pročež 

navrhujeme používat spíše obecnější pojem „dohoda“, tuto nijak 

netypizovat a nelimitovat, aby se účel směrnice mohl naplnit. Taktéž 

máme za to, že ke snížení náhrady škody dle předmětného ustanovení 

by mělo dojít i za předpokladu pouhého dosažení dohody, nikoliv 

nezbytně za předpokladu, že již došlo k náhradě, jak stávající znění 

návrhu předpokládá.  

dávají možnosti zajišťovat důkazy v potřebném 

rozsahu a to právě ve fázi zahájeného řízení. 

Zároveň, má soud možnost ve fázi hodnocení 

důkazů vzít v potaz nedostatečně splněnou 

vysvětlovací či informační povinnost ze strany 

žalovaného při rozhodování ve věci. 

V textu předpisu je používán výslovně a pouze 

pojem „škoda“, viz § 1 návrhu. Text záměrně 

nepracuje s institutem „újmy“, poněvadž 

transponuje směrnicí, kde se upravuje pouze 

podkategorie „škody“ a ne „újmy“. 

Zákonodárce by musel rozšířit transpozici nad 

její rámec, pokud by zahrnul i další 

podkategorie „újmy“. Není proto důvod zabývat 

se vztahem a návazností na institut „újmy“. 

 

Akceptováno. Upraveno. 
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Požadujeme proto přepracovat znění § 2 ve smyslu uplatněných 

připomínek. 

Tato připomínka je zásadní  

 

4. K § 4 odst. 2  

Uvedené ustanovení neodpovídá účelu sledovanému čl. 19 odst. 2 

směrnice, jež normuje situaci, kdy se poškozený již se škůdcem 

určitým způsobem vyrovnal mimosoudně. Škůdce (porušitel) např. 

nahradil polovinu škody, jež poškozenému vznikla. Předmětné 

ustanovení pak vylepšuje pozici škůdce, který se s poškozeným 

domluvil, že se již dále na náhradě nepodílí,  

a to bez ohledu na to, zda nahradil celou škodu, či jen její část 

(neuplatní-li se výjimka podle odst. 3), jak plyne z druhé věty odst. 2 

čl. 19 směrnice. Zbývající část nároku musí uhradit  

ti škůdci (porušitelé), kteří se nedokázali či nechtěli s poškozeným 

dohodnout (např. v rámci narovnání). Oproti tomu návrh § 4 odst. 2 

stanovuje povinnost osoby, jež uzavřela dohodu  

o narovnání, vypořádat se s ostatními povinnými v rozsahu náhrady 

škody jdoucí nad rámec dohody o narovnání či jiné smírné jednání. 

Toto ustanovení proto nelze s ohledem na směrnicí sledovaný účel 

považovat za správné, jelikož jeho účelem má býti vyloučení 

povinnosti osoby, jež uzavřela dohodu s poškozeným, se s ostatními 

povinnými vypořádat.  

Požadujeme proto přepracovat uvedené ustanovení ve smyslu právě 

uvedené argumentace. 

Tato připomínka je zásadní 

 

5. K § 5  

Upozorňujeme, že návrh § 5 na rozdíl od čl. 10 směrnice explicitně 

nezakládá stavění promlčecí lhůty v případě zahájení řízení o 

omezování hospodářské soutěže u orgánu ochrany hospodářské 

soutěže (viz čl. 10 odst. 4 věta první směrnice). Požadujeme právě 

 

 

 

Akceptováno částečně. Upraveno. 

Vysvětleno. 

Navrhované ustanovení § 4 odst. 2 bude 

přeformulováno. 

Pokud se týká obsahu čl. 19 odst. 2 směrnice, je 

zřejmé, že se výslovně stanoví nové pravidlo, 

která má být transponováno. Pokud se škůdce 

narovnal, odškodnil poškozeného na základě 

dohody, nemá pak takový škůdce povinnost 

přispívat na vypořádání ostatním 

spoluškůdcům, kteří neuzavřeli obdobnou nebo 

stejnou dohodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. Upraveno. 
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Mgr. Jan Broz, tel.: 

221 997 507, e-mail: 

jbroz@msp.justice.cz, a Mgr. 

Adam Hexner, tel. 

221 997 284, e-mail: 

ahexner@msp.justice.cz. 

uvedené ustanovení směrnice do návrhu transponovat.  

Tato připomínka je zásadní  

 

6. K § 8  

Konstatujeme, že návrh zákona neobsahuje transpozici ustanovení čl. 6 

odst. 7 a 11 směrnice. Vzhledem k předkladateli zvolené systematice 

návrhu zákona požadujeme upravit transpozici těchto ustanovení 

v rámci § 8 návrhu zákona.  

Tato připomínka je zásadní   
 

7. K části třetí  

Konstatujeme nadbytečnost přechodných ustanovení, jelikož 

skutečnost, že se právním předpisem „řídí práva a povinnosti vzniklé 

ode dne nabytí jeho účinnosti“, plyne ze zákazu retroaktivní časové 

působnosti právních norem.   

Požadujeme proto část třetí bez náhrady vypustit.  

Tato připomínka je zásadní  

 

 

 

Akceptováno. Upraveno. 

Ustanovení čl. 6 odst. 7 a 11 jsou již obsaženy 

v současném právním řádu. 

 

 

 

 

Akceptováno. Upraveno. 

 

 Ministerstvo vnitra Zásadní připomínky: 

 

K § 21ca odst. 2 a 4 zákona o ochraně hospodářské soutěže: 

1. Vyloučení informací o probíhajících správních řízeních ve věci 

ochrany hospodářské soutěže nebo výkonu dozoru podle § 20 

odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže z povinnosti 

poskytnout informace podle zákona o svobodném přístupu 

k informacím považujeme za rozporné s čl. 17 odst. 4 Listiny 

základních práv a svobod, podle kterého lze právo na informace 

omezit jen opatřeními nezbytnými pro ochranu práv a svobod 

druhých, bezpečnosti státu, ochranu veřejného zdraví a mravnosti, 

přičemž žádný z těchto důvodu není uveden. Důvodová zpráva 

uvádí, že jde o zpřesnění (zřejmě již existujících) povinností, což 

s ohledem na znění zákona o svobodném přístupu k informacím 

zjevně neodpovídá skutečnosti. Text předmětných ustanovení je 

v návrhu podtržen jako transpoziční, nicméně podklad pro takovou 

 

 

Akceptováno. Upraveno.  
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transpozici nelze najít ani ve směrnici, ani v důvodové zprávě. 

Vzhledem k uvedenému požadujeme vypuštění odst. 4. K odst. 2 

požadujeme doplnit do rozdílové tabulky, která ustanovení jsou 

touto úpravou transponována. Jestliže se nejedná o transpoziční 

ustanovení, s ohledem na dle našeho názoru nedůvodné omezení 

přístupu k informacím navrhujeme vypuštění i tohoto odstavce. 

 

2. V návaznosti na bod 1 navrhujeme v případě zachování 

navrhovaného znění odst. 2 do věty za středníkem za slova „to 

neplatí“ vložit slova „pro potřeby orgánů činných v trestním řízení 

v rámci odhalování a prověřování trestné činnosti a“.  

Při zajišťování součinnosti a získávání informací při vyšetřování 

závažné hospodářské trestné činnosti postupují orgány činné v 

trestním řízení mimo jiné dle § 8 odst. 1 a následujícího trestního 

řádu. Předložené znění tohoto ustanovení by podle našeho názoru 

znemožňovalo zpřístupnění informací obsažených ve spisu pro 

účely trestního řízení. Z navrhovaného znění by totiž mohlo 

vyplynout, že policejní orgány by v případě podezření či 

prověřování trestné činnosti neměly možnost získat podklady, které 

s touto trestnou činností či korupčním jednáním souvisí, do doby, 

než bude ukončeno šetření Úřadu. Toto shledáváme 

problematickým z hlediska efektivnosti odhalování a vyšetřování 

trestných činů, neboť rozhodujícími kritérii při odhalování 

korupční i jakékoliv jiné trestné činnosti je včasnost a kvalita 

informací o páchaném trestném činu. Například v případě 

korupčních trestných činů platí přímá úměra, že čím později se 

o korupčním jednání policie dozví, tím je nižší pravděpodobnost 

jejího úspěšného dokumentování a zejména prokázání. Zastáváme 

proto názor, že policejní orgán by měl mít možnost získat 

informace a podklady dříve než bude ukončeno šetření ze strany 

Úřadu. 

V návaznosti na výše uvedené požadujeme, aby předkladatel v 

důvodové zprávě blíže popsal důvody, které ho vedou k úpravě § 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. Rozpor. 

Hlavním důvodem pro navrhovanou úpravu 

v daném znění je ten fakt, že pokud by nebylo 

zahrnuto i poskytování, resp. neposkytování 

daných dokumentů orgánům činným v trestním 

řízení za vyjmenovaných podmínek, tj. do 

doby, než orgán ochrany hospodářské soutěže 

ukončení šetření či správní řízení, mohla by se 

k chráněným dokumentům dostat osoba přes 

výkon práva nahlížet do spisu v trestním řízení. 

Tím by se de facto potlačil smysl zvláštní 

ochrany těchto dokumentů v rámci civilního či 

správního řízení, jak je požadován ve směrnici 

a návrhu zákona. V ostatních řízeních by 

dokumenty byly chráněny a přístup k nim by 

byl omezen, ale v rámci trestního řízení by 

taková omezení neplatila a výkon tohoto práva 

by mohl takto záměrně zneužíván. 
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21ca odst. 1 a 2 ve vztahu k nezpřístupňování informací orgánům 

veřejné moci a aby vysvětlil vztah těchto ustanovení k § 8 trestního 

řádu. Domníváme se, že předmětem úpravy směrnice 2014/104/EU 

je spíše uplatňování práva na náhradu škody způsobené v oblasti 

hospodářské soutěže před soudy v občanském soudním řízení, a 

nerozumíme proto takto široce pojatým omezením vůči orgánům 

veřejné moci. Dle našeho názoru směrnice takové omezení v 

předávání informací ve svých článcích 5 až 7 neobsahuje. Chápeme 

přínos programu shovívavosti (leniency) a jeho možné dopady na 

možnost neuložení sankce za správní delikt, případně na zánik 

trestní odpovědnosti (§ 248a trestního zákoníku), přesto nemůžeme 

souhlasit s tím, aby dotčené informace byly přístupné až po nabytí 

právní moci rozhodnutí Úřadu. Trestné činy jsou svou povahou 

závažnější než správní delikty, a proto je nutné u konkrétního 

skutku umožnit orgánům činným v trestním řízení přístup 

k informacím, které mohou nasvědčovat tomu, že skutek je 

trestným činem. Je proto nutné trvat na zachování oprávnění 

orgánů činných v trestním řízení podle § 8 trestního řádu. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásadní připomínky: 

 

1. Obecně: Vzhledem k tomu, že návrh má velmi specifickou úpravu 

a v podstatě jen jedenáct paragrafů, nejsme toho názoru, že daná 

problematika potřebuje úpravu samostatným zákonem. Považujeme 

za vhodnější včlenit tuto úpravu do některého již existujícího zákona. 

 

 

 

2. K Části první: Členění návrhu nelze považovat za optimální. Část 

první se nazývá „Práva z omezování hospodářské soutěže“, leč v této 

části je obsažena i úprava procesní. Toto ovšem neodpovídá označení 

Části první. Žádáme upravit. 

 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Z hlediska systematiky právního řádu 

a specifického obsahu směrnice se zákon 

upravující soukromoprávní nároky a jejich 

uplatňování navrhuje jako samostatný akt (více 

viz výše). 

 

Akceptováno.  Upraveno. 
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3. K § 2 odst. 3: Dle našeho názoru jde o velmi obtížně vyložitelné 

ustanovení. Není jasné, kdy nastane to, že „nelze zbývající část 

plnění získat“. Stačí prostá výzva k zaplacení, je třeba zažalovat a 

nebýt úspěšný, či jde o případ, kdy nelze plnění vymoci v rámci 

exekuce? Co musí nastat, aby bylo možné žádat plnění od toho, kdo 

omezoval hospodářskou soutěž? Toto ustanovení požadujeme upravit 

tak, aby bylo zřejmé, kdo a za jakých podmínek má právo na náhradu 

škody. 

 

4. K § 3: Z navrhovaného textu není zřejmé, jak by mělo být 

v případném řízení o náhradu škody postupováno. Jelikož ustanovení 

neupravuje právo na náhradu škody, budou použitelná ustanovení 

OZ, tedy soud bude zkoumat, zda žalovaný „je povinen k náhradě 

škody“. Zřejmě bude zkoumat i případné výjimky či jiné námitky, 

které lze využít. Následně pak, pokud soud dospěje k závěru, že 

žalovaný je povinen k náhradě škody, přistoupí ke zjištění, zda 

žalobce je přímým či nepřímým odběratelem nebo dodavatelem, neb 

jen ti mají právo na náhradu škody v případě malého a středního 

podniku. Situaci lze řešit i jinými prostředky, např. tak, že zákon 

určí, že právo na náhradu škody v případě malého a středního 

podniku mají pouze odběratelé a dodavatelé. Nadto z rozdílové 

tabulky plyne, že odpovědnost by měla být pouze ve vztahu 

k přímým a nepřímým odběratelům, nikoliv dodavatelům. 

Požadujeme upravit ve smyslu připomínky. 

 

5. K § 6: Zde se formou procesní úpravy nahrazuje hmotněprávní 

domněnka, což nepovažujeme za vhodné, neboť břemena tvrzení i 

důkazní vycházejí z hmotného práva a toto by neměly nahrazovat. 

Požadujeme ustanovení vypustit nebo přesunout do Hlavy druhé jako 

hmotněprávní domněnku.  

 

6. K § 7: Zde se zavádí nová procesnímu právu neznámá forma, 

v rámci níž by osoba, která není účastníkem řízení, měla 

Akceptováno. Upraveno. 

Toto ustanovení je speciálním k předchozímu 

odstavci 2, který hovoří o náhradě škody 

přímým, nepřímým odběratelům 

a dodavatelům. Jiní poškození jsou tedy všichni 

ostatní poškození, neboť každý má právo na 

náhradu škody ve smyslu směrnice i českého 

národního řádu. 

 

Akceptováno. Upraveno. 

Podle stávajících pravidel na úrovni primárního 

evropského práva i národního českého práva 

v NOZ je každý, kdo porušil daná pravidla 

hospodářské soutěže povinen k náhradě škody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. Upraveno. 

Dané ustanovení je výslovně označeno jako 

procesní pravidlo a to jak v normativním textu, 

i v recitálu směrnice. Má se používat 

žalovaným v řízeních o náhradu škody.  

 

Akceptováno. Upraveno. Vysvětleno.  

Institut osvědčování je obsažen i v současném 
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„osvědčovat“ v ustanovení stanovené skutečnosti. Krom toho, že 

není zřejmé procesní postavení této osoby, není ani zřejmé, jak by 

mělo případné řízení fungovat. Nepřímý odběratel splní povinnost 

břemene tvrzení i důkazního, a přímý odběratel neosvědčí nic – má 

být žalobě vyhověno nebo má být zamítnuta? Jde o promítání 

ustanovení směrnice, které je postaveno na právní domněnce 

a převáděno do procesního ustanovení. Toto ustanovení bude ve 

svém důsledku neaplikovatelné. Žádáme upravit. 

 

7. K § 8: V případě tohoto ustanovení máme pochybnosti o náležitém 

promítnutí příslušné směrnice EU. Ta požaduje, aby návrh na 

zpřístupnění měl „náležité odůvodnění“. Toto však druhý odstavec 

nijak neupravuje. Nadto normuje jakési „ověření“, které zřejmě bude 

dále jedním z důkazních prostředků. Není ale jasné, jak bude 

takovéto ověření probíhat – zřejmě v rámci dokazování za 

přítomnosti všech účastníků přímo v úřadě orgánu ochrany 

hospodářské soutěže. Všichni účastníci tedy dané dokumenty uvidí a 

budou se k podmínkám a k průběhu ověření moci vyjádřit. 

Pochybujeme, že toto bylo cílem právní úpravy i směrnice. Také není 

zřejmé, jak bylo promítnuto ustanovení, dle nějž vnitrostátní soud 

nesmí tyto důkazy poskytnout jiným nebo třetím stranám, když návrh 

neobsahuje žádné speciální ustanovení o nahlížení do spisu. Žádáme 

upravit. 

 

8.  K § 9: Úprava toho, co je důvěrnou informací, nebo kdo a za jakých 

podmínek je povinován k mlčenlivosti, není otázkou procesněprávní, 

tedy by neměla být řešena v úpravě procesních institutů. Pokud je 

třeba upravit nějaké důkazní prostředky jako nepřípustné, pak to lze, 

ale ustanovení je nezbytné přeformulovat. Současně není ani zřejmé, 

proč by tyto důkazní prostředky měly být součástí (byť oddělenou) 

spisu, když je v řízení stejně nelze použít. Taktéž není zřejmé, proč 

předkladatel rozšiřuje povinnost nepřihlížet i nad rámec směrnice, 

když tato tyto důkazy nevylučuje en bloc, ale pouze v případě, kdy 

znění občanského soudního řádu, např. v § 75c 

odst. 1 „..…jestliže budou alespoň osvědčeny 

skutečnosti“ nebo v § 78b odst. 1 „…na návrh 

toho, kdo osvědčil porušení práva z duševního 

vlastnictví“ či § 134, 75b o.s.ř. 

 

 

 

 

Akceptováno. Upraveno. Vysvětleno.  

V čl. 6 odst. 4 obsažený tzv. test 

proporcionality je z hlediska tvorby 

normativního textu nadbytečný. Opakuje pouze 

hlediska, které soud musí pokaždé zohledňovat 

a provádět takové posouzení, pokud rozhoduje 

o navrhovaných důkazech či jiných podáních. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. Upraveno. Vysvětleno.  

Dané ustanovení se systematicky zařazuje do 

hlavy upravující řízení. Týká se předkládání 

důkazů a v rámci předkládání důkazů podle 

§ 124 o.s.ř. je stanovena výslovně povinnost 

šetřit zákonem stanovenou povinnost 

mlčenlivosti. 
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Kontaktní osoba: 

JUDr. Jan Goetz 

Odbor legislativy 

tel. 234811824, 

jan.goetz@msmt.cz 

jich bylo dosaženo výhradně přístupem ke spisu.  Pokud jde o třetí 

odstavec, je na místě jej přeformulovat, neb v navrženém znění je 

velmi obtížně pochopitelný. Požadujeme upravit ve smyslu výše 

uvedeném. 

 

 Ministerstvo 

zemědělství 

 
Č.j. 15361/2016-MZE-12153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásadní připomínky: 

 

K § 6 

     Požadujeme ustanovení upravit tak, aby nebyla tomu, kdo omezoval 

hospodářskou soutěž na horizontální úrovni dohodou soutěžitelů nebo 

rozhodnutím jejich sdružení nebo jednáním soutěžitelů ve vzájemné 

shodě, stanovena povinnost prokázat, že nedošlo ke škodě, ale pouze 

mu umožnit prokázat, že ke škodě nedošlo. Např.: 

„Ten, kdo omezoval hospodářskou soutěž na horizontální úrovni 

dohodou soutěžitelů nebo rozhodnutím jejich sdružení nebo jednáním 

soutěžitelů ve vzájemné shodě, jejichž cílem je narušení hospodářské 

soutěže, může prokázat, že tím nezpůsobil poškozenému škodu.“. 

Odůvodnění: 

     Z navrhovaného ustanovení není patrné, kdo je oprávněn prokázat 

(povinen), že svým jednáním nezpůsobil škodu. Nelze stanovit tomu, 

kdo omezoval hospodářskou soutěž na horizontální úrovni dohodou 

soutěžitelů nebo rozhodnutím jejich sdružení nebo jednáním 

soutěžitelů ve vzájemné shodě, povinnost prokázat, že nezpůsobil 

škodu, ale lze mu pouze umožnit prokázat, že nezpůsobil škodu. 

V rozdílové tabulce se také uvádí, že porušitel má právo domněnku, že 

porušením právních předpisů došlo ke škodě, vyvrátit.   

 

K § 7 

     Navrhujeme pro srozumitelnost ustanovení přeformulovat. Např. 

takto: 

„Má se za to, že na nepřímého odběratele byla alespoň částečně 

přenesena škoda způsobená navýšením ceny
4)

 v důsledku omezování 

hospodářské soutěže, jestliže nepřímý odběratel doložil, že: 

a) žalovaný omezoval hospodářskou soutěž,  

 

 

Akceptováno částečně. Upraveno. 

Vysvětleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Dané ustanovení je výslovně označeno jako 

procesní pravidlo a to jak v normativním textu 

směrnice, tak i v recitálu. Je přímo v recitálu 

směrnice označeno jako použití důkazu prima 

facie. Z těchto důvodů je navrhovaná úprava 
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Kontaktní osoba: 

JUDr. Pavel Novák 

pavel.novak3@mze.cz, tel. 

221 812 458 

JUDr. Šárka Kordová 

sarka.kordova@mze.cz, tel. 

221  812 622 

 

b) omezování hospodářské soutěže vedlo k navýšení ceny pro 

přímého odběratele žalovaného,  

c) nepřímý odběratel sám pořídil zboží, jehož se týkalo omezování 

hospodářské soutěže, nebo zboží odvozené z takového zboží nebo 

zboží obsahující takovéto zboží. 

Prokáže-li přímý odběratel, že navýšení ceny nebylo na nepřímého 

odběratele zcela nebo z části přeneseno, toto ustanovení se 

nepoužije.“. 

Odůvodnění: 

     V případě právních domněnek se používají např. formulace „má se 

za to, že". Zákon o ochraně hospodářské soutěže v § 1 odst. 1 pod 

pojmem „zboží“ rozumí „výrobky a služby“. Směrnice Evropské unie 

hovoří o porušení právních předpisů o hospodářské soutěži, nikoli 

pouze o omezování hospodářské soutěže. V návrhu jsou nedůvodně 

zúženy dokazované skutečnosti a směrnice tak není zcela naplněna. 

konstruována ve formě procesního pravidla, 

důkazního břemena. Naopak navrhovaná úprava 

v připomínce by byla vyjádřením hmotněprávní 

domněnky vyvratitelné. 

 

 

 Hospodářská komora 

ČR 

 
Č.j. 71/6000/2016 

Obecná zásadní připomínka ke způsobu implementace 

Hospodářská komora České republiky má zásadní kritické výhrady ke 

způsobu implementace sekundárního práva EU, a to jak proti tzv. gold 

platingu, tak proti ignorování explicitních ustanovení směrnice. 

 

Konkrétní zásadní připomínky k části III. materiálu 

1. Připomínka k ustanovení § 1  
Navrhujeme ustanovení upravit následovně: 

„Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie
1
 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.“  

Odůvodnění: 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Pokud by nebyla zahrnuta do množiny 

předpisů, jejichž porušením vzniká škoda 

a tento zákon upravuje pravidla uplatňování 

takových nároků, i vnitrostátní úprava, vznikla 

by záměrná dvojkolejnost úpravy uplatňování 

takových nároků, kdy by jiný režim mělo 

uplatňování práva z porušení národních 

předpisů a jiný režim by mělo uplatňování 
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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“) se vztahuje pouze na situace, kdy dojde k porušení 

unijního práva; nevztahuje na situace vzniklé porušením pouze 

národního práva, návrh Zákona je v tomto směru širší, navrhujeme 

zúžení jeho působnosti; nové znění nebude v rozporu s unijním 

právem. 

2. Připomínka k ustanovení § 3 odst. 2 písm. b)  

Navrhujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

„Pokud ten, kdo splňuje podmínky podle odstavce 1  

řídil omezování hospodářské soutěže nebo k účasti na takovém jednání 

přinutil jiné; nebo již dříve prokazatelně omezoval hospodářskou 

soutěž nepoužije se výjimka podle odstavce 1.“ 

Odůvodnění: 

Navrhovaná právní úprava je přísnější než požadavky Směrnice, navíc 

je výkladově obtížnější (zatímco lze relativně snadno prokázat, zda 

došlo k „přinucení“, lze vést spory o to, kdy nabyla intenzita 

vyjednávání intenzity „nucení“); nové znění je plně v souladu 

s požadavky Směrnice. 

3. Připomínka k Části první, hlava druhá, navrhujeme vložit nové 

ustanovení § 4a 

Navrhujeme vložit nové ustanovení § 4a: 

„Náhrada skutečné škody na jakékoli úrovni dodavatelského řetězce 

nesmí být vyšší než škoda způsobená navýšením cen na dané úrovni“.   

Odůvodnění: 

Princip zákazu nadměrného odškodňování Směrnice obsahuje (čl. 12 

odst. 2, čl. 15), v předkládaném návrhu však jeho výslovné uvedení 

chybí; nové znění jej zavádí a je tedy plně v souladu se Směrnicí. 

4. Připomínka k ustanovení § 8 odst. 1  

Navrhujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

práva při porušení předpisů EU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. Upraveno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Dané ustanovení směrnice hovoří o procesních 

pravidlech, která zajistí tuto výši přiznané 

náhrady škody. V současném procesním 

civilním řádu je umožněna diskrece soudu 

přiznat či odhadnout výši náhrady škody. Soud 

pokaždé musí zvážit výši požadované náhrady 

škody podle okolností daného případu.  

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

V čl. 6 odst. 4 obsažený tzv. test 
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V § 8 návrhu se v odstavci 1 za slova „hospodářské soutěže“ doplňují 

slova „za splnění podmínek odstavce 2“ a doplňuje se nový odst. 2, 

který zní:  

„(2) Při posuzování přiměřenosti zpřístupnění důkazů obsažených ve 

spisu orgánu ochrany hospodářské soutěže soudy zohlední:  

a) zda byla žádost formulována konkrétně s ohledem na povahu, 

předmět nebo obsah dokumentů předložených orgánu pro 

hospodářskou soutěž nebo obsažených ve spisu vedeném u tohoto 

orgánu, a nikoli jako nekonkrétní žádost týkající se dokumentů 

předložených tomuto orgánu;  

b) zda strana požadující zpřístupnění tak činí v souvislosti s řízením 

o žalobě o náhradu škody před vnitrostátním soudem; a  

c) zda je nutno zajistit účinné veřejnoprávní prosazování právních 

předpisů o hospodářské soutěži.“   

Dále navrhujeme stávající odstavce 2 a 3 přečíslovat.  

Odůvodnění: 

Směrnice obsahuje výslovnou úpravu podmínek, za kterých mohou být 

určité informace obsažené ve spise soutěžního úřadu zpřístupněny na 

základě nařízení soudu; tato výslovná úprava v předkládaném 

materiálu chybí; výše uvedené znění tyto podmínky zavádí a je 

v souladu se Směrnicí. 

5. Připomínka k Části první, hlava čtvrtá, navrhujeme vložit nové 

ustanovení § 12  

Navrhujeme vložit nový § 12, který zní:  

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže posoudí to, že bylo 

odškodnění vyplaceno v rámci smírného narovnání před tím, než vydal 

rozhodnutí o uložení pokuty, jako polehčující okolnost.“   

Odůvodnění: 

Směrnice v čl. 18 odst. 3 výslovně uvádí, že orgán pro hospodářskou 

soutěž může posoudit to, že bylo odškodnění vyplaceno v rámci 

smírného narovnání před tím, než vydal rozhodnutí o uložení pokuty, 

jako polehčující okolnost; tato možnost v předkládaném materiálu 

proporcionality je z hlediska tvorby 

normativního textu nadbytečný. Opakuje pouze 

hlediska, které soud musí pokaždé ze své 

diskrece zohledňovat a provádět takové 

posouzení, pokud rozhoduje o navrhovaných 

důkazech či jiných podáních. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Za prvé, systematicky takové ustanovení 

nezapadá do návrhu zákona, který upravuje 

soukromoprávní vztahy a uplatňování práva 

před soudem. Podle textace navrhované 

v připomínce by se dávala diskrece orgánu 

ochrany hosp. soutěže. Takové oprávnění by 

případně muselo být upraveno v textu 

veřejnoprávní normy stanovující pravomoc 

orgánu, tj. ZOHS, a ne v nové navrhované 

normě upravující soukromoprávní vztahy 
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chybí; navrhujeme proto provést výše uvedenou úpravu.  

 

 

 

 

6. Připomínka k Části druhé – Změna zákona o ochraně 

hospodářské soutěže, bodu 1., k ustanovení § 21c odst. 5 

Navrhujeme dotčený bod vypustit.  

Odůvodnění: 

Nejedná se o úpravu, která je vyžadována Směrnicí; předkládaný návrh 

zavádí příslušné ustanovení nad rámec požadovaný Směrnicí. 

a jejich uplatňování v civilním řízení. 

Za druhé, tuto diskreci má již tento orgán dnes 

a dané ustanovení opakuje pouze to, co již 

podle dnešních předpisů při správním uvážení 

orgán ochrany hosp. soutěže provádí.  

 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Daná novelizace upravuje předkládání či 

zpřístupňování důkazních prostředků z pohledu 

orgánu ochrany hosp. soutěže v rámci 

veřejnoprávní normy, která upravuje jeho 

výkon pravomoci. Novela je považována za 

nutné doplnění povinností orgánu ochrany při 

výkonu jeho veřejnoprávních pravomocí 

a povinností podle zákona o ochraně 

hosp. soutěže v případě, že soud či jiné osoby 

budou požadovat předložení či zpřístupnění 

určitých chráněných dokumentů. 

 

 

V Brně dne květen 2016 

Vypracoval: Odbor legislativně-právní         
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