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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 

k zákonu 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 (zákon o náhradě škody 

v oblasti hospodářské soutěže) 

 

 

 

1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE 

1.1 Název 

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 (zákon o náhradě škody 

v oblasti 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 také jako 

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

problematiku specifických situací odškodnění při porušení soutěžních pravidel obsažených 

v čl. 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie, které 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. 

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.  

Daná Směrnice vyžaduje, aby všechny členské státy měly minimálně sjednocena základní 

pravidla zajišťující účinnou právní ochranu zajišťující účinný výkon soukromoprávního 
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vymáhání škody. Tímto účinným prvkem soukromoprávního prosazování jsou žaloby na 

odškodnění.   

Soukromoprávní vymáhání náhrady škody či újmy způsobené porušení pravidel 

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 

komise z roku 2005 a na ni navázala v roce 2008 Bílá kniha Evropské komise.1  

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 hospodářské soutěže, by 

měla mít nárok na přiměřenou náhradu. 

 Zároveň je třeba jasně vymezit skupinu dokumentů citlivého charakteru, které jsou 

efektivním nástrojem pro odhalování protisoutěžního chování ze strany orgánů ochrany 

hospodářské soutěže a možnost jejich použití v rámci civilních soudních řízení o náhradu 

škody. 

V současné době, podle dostupných neoficiálních údajů, jsou u českých soudů vedeny 

spory o náhradu škody způsobené omezováním hospodářské soutěže a jejich počet je 

odhadován v řádu několika desítek. 

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. V současné úpravě na národní úrovni je upraven institut 

nároku na odškodnění v ustanovení § 2990 občanského zákoníku.  

Další instituty hmotného práva jako např. povinnost hradit škodu společně a nerozdílně 

a případné vypořádání takové náhrady škody jsou upraveny pouze na obecné úrovni a nejsou 

zakotveny specifika ve zvláštních případech, jak požaduje transponovaný předpis. Další 

instituty jako např. domněnky vzniku škody ve specifických případech nejsou vůbec obsaženy 

v současném českém právním řádu. 

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. Neupravují specifické 

                                                
1 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&DT

S_DOM=EU_LAW&typeOfActStatus=OTHER&type=advanced&lang=en&andText0=white%20paper&SUBD

OM_INIT=PRE_ACTS&DTS_SUBDOM=PRE_ACTS . 
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případy důkazních břemen, předkládání zvláštních typů dokumentů či obranu přenesením 

navýšené ceny, jak požadují výslovná ustanovení transponovaného předpisu.  

Aktuální česká národní úprava v oblasti práva hmotného je tedy z pohledu Směrnice 

nedostatečná a nová úprava má zajistit přesnější doplňující úpravu 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. 

Na úrovni EU 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. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Daná materie se dotýká primárně uplatňování práv potencionálně poškozených. Z toho 

důvodu mohou být dotčenými subjekty právnické osoby či osoby fyzické. Na druhou stranu 

stejné skupiny osob mohou být v pozici škůdců.  

Jako zástupci potencionálně poškozených spotřebitelů mohou být identifikovány různé 

spotřebitelské organizace zastupující zájmy spotřebitelů. 

Dalšími dílčím způsobem dotčenými subjekty mohou být samosprávné celky, stát, soudy 

a orgán ochrany hospodářské soutěže. 

1.5 Popis cílového stavu 

V rámci národního legislativního procesu je tak nutno pouze implementovat taková 

ustanovení Směrnice, která ještě nejsou v současné době plně adaptována v platném českém 

právním řádu. Porovnáním textů Směrnice a stávajících ustanovení platné úpravy, jak je 

výslovně a názorně specifikováno ve srovnávací tabulce k tomuto předpisu, je prokazatelné, 

která ustanovení je nutno nově upravit a transponovat a naopak, která ustanovení není 

potřebné přepisovat. Daný legislativní návrh je koncipován jako přesné zajištění účelu 

transponovaného předpisu a nemá ambice jít nad jeho rámec.  

Výsledným stavem na legislativní úrovni by mělo doplnění a upřesnění stávající právní 

úpravy v oblasti náhrady škody způsobené omezováním hospodářské soutěže. 

Cílem je upravit specifická hmotněprávní a procesní pravidla pro oblast náhrady škody za 

porušení soutěžních pravidel jako např. náhradu škody způsobené několika osobami při 

omezování hospodářské soutěže, důkazní břemena či domněnky pro zvláštní typy těchto 

případů, přenos navýšených cen, běhu a délky lhůt promlčecích lhůt pro vylepšení pozice 

potencionálně poškozeného. 

 Zároveň na druhé straně je cílem problematiky třeba ochránit vybrané skupiny dokumentů 

jako důkazních prostředků tak, aby nebylo ztíženo vymáhání pravidel hospodářské soutěže 

v rovině veřejnoprávní na základě zákona o ochraně hospodářské soutěže.   
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Uvedením 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 

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. 

1.6 Zhodnocení rizika 

V případě nepřijetí implementačního předpisu hrozí České republice 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 ekonomických zájmů spotřebitelů v současném unijním právu. 

Případní žalobci by měli ztíženou pozici při uplatňování nároku na náhradu škody podle 

současných pravidel bez implementace Směrnice. V případě neimplementace Směrnice by 

tedy nedošlo k posílení soukromoprávního vymáhání dodržování pravidel hospodářské 

soutěže. 

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 0 (nulová) 

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. Z tohoto důvodu byla nulová varianta vyloučena a není dále posuzována. 

 Jelikož se jedná o transpozici, byly jako variantní řešení zvažovány různé varianty 

založené pouze na hledisku formy legislativní úpravy a zakomponování nových ustanovení do 

českého právního řádu. 

 

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

veřejnoprávní povahy.  

Variantou první by se do tohoto předpisu upravující veřejnoprávní formu vymáhání řádné 

hospodářské soutěže nově zařadily instituty soukromoprávní, neboť transponovaný předpis je 

primárně a kompletně cílen na uplatňování nároků na odškodnění jednotlivých osob. Zároveň 

by ale systematicky upravilo v jediném předpisu nakládání se speciálními chráněnými 

dokumenty, jejichž ochrana je také jedním z hlavních důvodů přijetí nové evropské úpravy. 

Vytvořila by se nová speciální část zákona o ochraně hospodářské soutěže, která by pouze 

zahrnovala specifické hmotněprávní a procesněprávní instituty odlišné od obecných 

občanskoprávních institutů obsažených v kodexech soukromého práva. Neupravovala by, na 

rozdíl od zbytku zákona, správní delikty, řízení před orgánem ochrany hospodářské soutěže 

a dalších dosavadních institutů. Pouze by speciálně zaváděla zvláštní typy civilních (a ne 

správních) druhů řízení před soudy, čímž by se lišila od dosavadní koncepce, která upravuje 

postup v rámci správního řízení před orgánem ochrany hospodářské soutěže. 

Varianta 2 

Novela občanského zákoníku a občanského soudního řádu 

Druhou variantou řešení dané problematiky z pohledu koncepce legislativní je novelizace 

občanského zákoníku a zároveň novela občanského soudního řádu. V rámci občanského 

zákoníku by byly nově vloženy instituty, které se svou koncepcí považují za hmotněprávní. 

Do občanského soudního řádu by byly zakomponovány naopak instituty, které shledáváme 

z hlediska doktrinálního členěné spíše za procesněprávní. Tyto nové instituty by byly 

speciálními vůči dosavadním platným institutům a vytvářely by tak jediné výjimky právě 

pouze pro uplatňování nároků na náhradu škody ve specifické oblasti hospodářské soutěže 

vůči obecným pravidlům hmotněprávním i procesněprávním. Pro jiné oblasti práva, kde 

mohou být uplatňovány nároky na odškodnění, nejsou např. u společné a nerozdílné 

odpovědnosti či jejího vypořádání nebo předkládání, zajišťování důkazních prostředků, nejsou 

zavedeny takové speciální výjimky a zvláštní instituty. 

Varianta 3 

Nový zákon a novela zákona o ochraně hospodářské soutěže 

 Třetí variantou řešení opět nahlíženou z jediného hlediska legislativně technického je 

vytvoření textu nového speciálního zákona, který by komplexně obsáhl danou specifickou 

tématiku a to včetně hmotněprávních i procesněprávních ustanovení, které by jinak musely 

být zakomponovány do různých stávajících platných předpisů. 

 Vedle toho tato varianta přistupuje k minimální dílčí novelizaci zákona o ochraně 

hospodářské soutěže, která by měla upravit práva a povinnosti orgánu ochrany hospodářské 

soutěže ohledně institutu předkládání či zpřístupňování specifických chráněných dokumentů 

či jejich nahlížení. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAGELFVGP)



6 

 

 Z hlediska vyhodnocení nákladů a přínosů je nutné primárně zdůraznit, že je povinnou 

transpozicí evropského předpisu. Do úvahy přichází pak varianty pouze legislativní. Oproti 

jiným druhům předpisů se v tomto případě není možno zabývat srovnáním a vyhodnocením 

jednotlivých legislativních variant. Je nutno tedy metodu vyhodnocení a porovnání nákladů 

a přínosů pojmout jako srovnání nulové, nelegislativní varianty na jedné straně a všech 

variant ostatních, legislativních, na straně druhé. Věcná kritéria nákladů a přínosů se tedy 

hodnotí jako srovnání mezi nulovou variantou a legislativní variantou obecně.  

 Navrhované legislativní řešení na evropské úrovni je prvního svého druhu, podle 

dostupných informací není obdobná právní úprava s takovou ambicí přijatá v jiných zemích či 

společenství států. Při identifikaci nákladů a přínosů předkladatel vycházel z analýzy 

provedené (Evropskou) Komisí při přípravě návrhu Směrnice. Tato analýza vycházela 

především z hlediska kvalitativního a to z důvodů metodologických i skutkových.  

Jako hlavní náklady byly identifikovány: 

 Náklady řízení 

 Administrativní zátěž a náklady zavádění daných pravidel 

 Náklady chybného rozhodování 

Mezi hlavní skupiny přínosů pak patří: 

 Zajištění reálné možnosti získat plné odškodnění 

 Ochrana specifických skupin dokumentů 

 Zvýšená ostražitost adresátů norem, odstrašení a právní jistota 

 Efektivní využití soudního systému 

 Sjednocení možností vymáhání nároků 

 Přínosy pro spotřebitele 

 Podpora ekonomického růstu a inovací 

 Cílovými skupinami přínosů jsou všechny osoby, které mohou být v postavení 

potencionálních škůdců či poškozených a dále také případně orgány veřejné správy či soudy.  

 Identifikované náklady a přínosy jsou podrobněji popsány níže. 

3.2 Náklady 

 Níže jsou identifikovány hlavní skupiny nákladů, které souvisí s transpozicí Směrnice. 

Náklady řízení 

 Pod kategorii nákladů řízení lze obecně zahrnout jak náklady samotného potencionálního 

soudního řízení, tak náklady na mimosoudní projednání daného nároku na náhradu škody či 

případně náklady vynaložené na vymáhání pravidel hospodářské soutěže orgány ochrany 

soutěže či soudy. 

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. Nezřizují se nové instituce ani nový či změněný 

systém v rámci stávajících orgánů státní správy či soudů.  

 Navrhovaná právní úprava nepředstavuje žádný nárok na ostatní veřejné rozpočty, 

resp. nedotkne se rozpočtů krajů ani obcí 
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Administrativní zátěž a náklady zavádění daných pravidel  

 V této kategorii jsou zahrnuty případné náklady fyzických či právnických osob, 

spotřebitelů či veřejnoprávních institucí na uchovávání, udržování a případné poskytování či 

předkládání informací dalším subjektům. 

 Do nákladů na zavádění přijímaných právních pravidel je především nutno započítat 

konkrétní náklady jednotlivých dotčených subjektů jako jsou např. náklady na vzdělávání, 

školení při seznámení se s novými pravidly. Dalšími náklady v této kategorii mohou být 

náklady vynaložené na zajištění souladu s danými novými pravidly na úrovni vnitřní 

organizace subjektů jako např. zavedení nových vnitřních směrnic, etických programů či 

protikorupčních programů atd. Je vhodné ale zdůraznit, že takové náklady jsou pouze náklady 

přechodnými tedy nárazovými a jednorázovými. Po jejich zavedení nebude nutno vynakládat 

v budoucnu další opakované náklady na zavádění těchto pravidel. 

Náklady chybného rozhodování 

 Náklady chybného rozhodování soudů jsou spojeny s možností, že soud vydá rozhodnutí, 

které nebude v souladu s právním řádem. Mohou nastat dvě zásadní situace, na jedné straně je 

to případ, kdy soud přizná nesprávně či nezákonně odškodnění žalobci. Na straně druhé je to 

naopak situace, kdy soud nesprávně či nezákonně zamítne nárok na odškodnění. 

 Je třeba zdůraznit, že se do dané kategorie nezahrnují chyby při vypočítávání a určování 

výše odškodnění, poněvadž tyto situace případného nadměrného odškodnění či naopak 

nedostatečného odškodnění jsou již zvažovány v kategorii proměnné týkající se přínosů při 

zajištění plného odškodnění. 

3.3 Přínosy 

 Níže jsou identifikovány hlavní skupiny přínosů, které souvisí i transpozicí Směrnice. 

Zajištění reálné možnosti získat plné odškodnění 

 Princip plného odškodění potvrzený i rozhodovací praxí Soudního dvora Evropské Unie je 

primárním důvodem pro upravení dané problematiky v navrhované formě. Právní řád 

členského státu, který by neumožnil účinné uplatnění a vymáhání plného odškodnění by byl 

v rozporu s principem efektivnosti evropského práva. 

 Zajištění plného odškodnění je základním důvodem pro úpravu této problematiky, přičemž 

tento přínos může být zásadně ovlivněn možností nadměrné nebo naopak nedostatečné 

kompenzace.  

 Při současném stavu národní úpravy nelze podle dosavadních poznatků řádně a účinně 

vymáhat a dosáhnou před soudy plného odškodnění v těchto věcech. Z toho důvodu je nutná 

změna daných hmotněprávních a procesních pravidel. 

Ochrana specifických skupin dokumentů  

 Ochrana specifických skupin dokumentů užívaných pro řízení před orgány ochrany 

hospodářské soutěže je dalším základním důvodem pro legislativní úpravu této problematiky. 

V současné době ve světle nejnovější rozhodovací praxe na evropské úrovni není zajištěno, že 

tyto specifické druhy dokumentů mohou být používány pouze v rámci spisu orgánu ochrany 

hospodářské soutěže. Pokud by do nich osoby, které nejsou původci nebo účastníky správního 
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řízení mohli nahlížet, resp. je vyžadovat pro účely soudních řízení. Tyto dokumenty by tak 

mohly přestat být atraktivní pro potencionální účastníky správních řízení a plnit svou funkci.  

Zvýšená ostražitost adresátů norem, odstrašení a právní jistota 

 Bude vytvořen nový systém, který donutí adresáty norem dodržovat pravidla hospodářské 

soutěže. Jasně a přesně formulovaná pravidla pro soukromé vymáhání pravidel hospodářské 

soutěže přinesou pozitivum i pro veřejné prosazování. 

Efektivní využití soudního systému 

 Nová pravidla by měla zavést efektivnější využití soudního systému, tj. především 

odstranění zbytečných procesních překážek, paralelních soudních řízení a rozdílných, 

kontradiktorních rozhodovacích výstupů ze soudních řízení.  

Sjednocení možností vymáhání nároků 

 Hlavním cílem nové úpravy jsou proto účinné vymáhání, rovná soutěž a řádné fungování 

trhu na evropské úrovni a takových cílů je možno dosáhnout sjednocením základních 

procesních pravidel pro uplatňování nároků.  

Přínosy pro spotřebitele a malé a střední podnikatele 

 Ochrana spotřebitelů a malých a středních podnikatelů je současným primárním motivem 

jednotné evropské politiky.  

 Přínosy pro spotřebitele vyplývají z posílení možnosti vymáhat náhrady škody subjektům 

poškozeným při porušení pravidel hospodářské soutěže a získat případně plné odškodnění.  

Podpora ekonomického růstu a inovací 

 Situace, kdy by prostředky veřejnoprávního a soukromoprávního vymáhání pravidel 

hospodářské soutěže byly v rovnováze a efektivně fungovaly v praxi, podporuje stabilní 

právní systém podporující princip legitimního očekávání či právní jistoty. Mezi dalšími 

potencionálními měřítky dopadů navrhované úpravy je možno vyzdvihnout 

makroekonomické proměnné jako např. konkurenceschopnost, inovace, růst a vznik nových 

pracovních míst. Pokud budou adresáti norem dodržovat dané předpisy či pravidla, zvýší se 

tak konkurenceschopnost celé ekonomiky či jednotného trhu a sníží se naopak případný 

nedostatek alokační efektivnosti a stav nedokonalé konkurence. 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

 Pro podrobné kvantitativní posouzení navrhované řešení na základě empirických poznatků 

by bylo nutno mít k dispozici konkrétní data, které v současné době nejsou k dispozici a ani 

vzhledem k charakteru úpravy empirická data není možno získat. Kvantitativní dopad je ale 

možné do jisté míry alespoň vyjádřit v nejširší škále a současně je možné expertně odhadnout 

některé kvantitativní dopady. Na jedné straně by mohla postavena varianta minimálního 

dopadu a vlivu navrhovaných řešení, kdy by nemuselo dojít ani po přijetí legislativních změn 

skoro k žádnému nárůstu účinného vymáhání odškodnění. Na úrovni evropských orgánů 

zpracovávajících a dozorujících tuto tématiku je vyjádřeno zřejmé přesvědčení, že taková 

situace nenastane, neboť podle jejich analýzy, právě procesní překážky a právní nejistota jsou 

hlavními důvody, na základě kterých se potencionální poškození nedomáhají případného 

odškodnění v rámci civilních soudních řízení. Nově nastavené efektivnější možnosti či 
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pravidla vymáhání by povzbudily konkrétní osoby s pravomocí jednat za dané subjekty, aby 

uplatnily soudně takové nároky. 

 Na druhé straně možné škály dopadů z kvantitativního hlediska by bylo možno dospět ke 

spíše hypotetické variantě, kdyby všechny potencionálně způsobené škody byly odškodněny. 

Ani na evropské úrovni, kde při přípravě Směrnice byla snaha nasbírat relevantní data, nebylo 

možno vyčíslit konkrétní sumu, která by přicházela v úvahu pro odškodnění všech 

způsobených škod omezováním hospodářské soutěže. Odhadnuté rozmezí potencionálně 

těchto škod, ke kterému se nakonec po dlouholetých podrobných ekonomických analýzách 

dospělo, činilo v rámci všech členských států cca 154 miliardy Kč až 629 miliardy Kč k datu 

předložení návrhu dané Směrnice v roce 2013 podle údajů ze Zprávy o hodnocení dopadů 

vypracované (Evropskou) Komisí.2  

 Bohužel ani na české úrovni nejsou k dispozici přesná data o počtech daných typů řízení 

a o žalovaných částkách, poněvadž neexistuje zákonná povinnost sbírat a poskytovat dané 

statistiky. Podle neoficiálních údajů a expertních odhadů je možno hovořit v období 

posledního desetiletí o řádu nižších desítek v počtu zahájených řízení o náhradách škod. 

Pokud se týká konkrétních žalovaných částek při požadovaném odškodnění, v průměru se 

pohybovaly v jednotlivých případech od statisíců do stovek miliónů korun (v nejnovějších 

případech posledních několika let především v oblasti telekomunikací a veřejné osobní 

dopravy byly požadovány sumy na horním okraji této stupnice). 

 Celkové velmi široké rozpětí vyčíslených škod spolu s nemožností předvídat zvýšení vůle 

žádat odškodnění a pravděpodobností, že daný nárok bude úspěšně uplatněn, neumožňuje 

odhad s dostatečně přesným vyčíslením dopadů. Je také nutno zmínit, že není přínosné 

odhadovat dopad jednotlivých složek celého zamýšleného systému samostatně bez 

současného hodnocení dalších souvisejících plánovaných institutů.  

 Po transpozici daného evropského předpisu by se mělo výrazně změnit právní prostředí 

potřebné k uplatňování daných nároků. Subjekty by měly být motivovány uplatňovat případné 

nároky na náhradu škody a to jak soudní, tak mimosoudní cestou. Výše vyplacených škod, 

které v současnosti nebyly vymáhány nebo přisouzeny, by se měla podstatně navýšit. Stále by 

se ale jednalo pouze o redistribuci v rámci ekonomiky mezi jednotlivými subjekty na trhu 

a nelze tak hovořit o vyšších nákladech jako celku pro celou ekonomiku. 

 Jasně a přesně formulovaná pravidla pro soukromé vymáhání pravidel hospodářské soutěže 

přinesou pozitivum i pro veřejné prosazování. Nový stav podpoří i stabilitu ekonomického 

systému a případný ekonomický růst či růst zaměstnanosti. Dané výhody podle analýzy EK 

převáží nad nevýhodami pro konkrétní porušitele pravidel, kteří by na základě nově 

upravovaných legislativních opatření byli ekonomicky negativně zasažení uplatněním 

zaváděných přesnějších a přísnějších pravidel. V souladu s metodologií pro Analýzu nákladů 

a přínosů (CBA) je možné úhradu vymožených škod považovat za tzv. transfer mezi dvěma 

subjekty, který nemá přímý vliv na celospolečenské náklady a přínosy. Oproti tomu vyšší 

                                                
2 52013SC0203: Commission Staff Working Document Impact Assessment Report SWD(2013) 203 final, 

Dostupné z http://eur-
lex.europa.eu/search.html?DTN=0203&DTA=2013&qid=1462791584206&DB_TYPE_OF_ACT=secSwd&CA

SE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=SEC_SWD&type=adv

anced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL 
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efektivita vymáhání škod a posílení vymáhání pravidel hospodářské soutěže budou mít 

pozitivní dopad na celkovou bilanci celospolečenských nákladů a užitků. 

 Vzhledem k tomu, že se celkový přínos ani jednotlivé očekávané skupiny nákladů 

a přínosů se v zásadě neliší pro zvažované varianty, bylo přistoupeno k celkovému hodnocení 

variant z pozice jejich legislativního ukotvení a zařazení do systematiky českého právního 

řádu. Daná problematika byla tedy zhodnocena z kvalitativního hlediska, jak bylo vysvětleno 

výše, a to především vzhledem dopadům různých legislativních řešení. Níže byla tedy 

hodnocena primárně vhodnost zařazení upravované materie do právního řádu, resp. do 

jednotlivých předpisů právního řádu a to především z pozice adresáta norem.  

 Zásadním měřítkem bude dostupnost, přehlednost, srozumitelnost a zásada vnitřní 

bezrozpornosti právního řádu a zároveň souladu s legislativními akty EU v případě takové 

transpozice. 

 V případě varianty nelegislativní je nutno výslovně konstatovat, že jako taková nepřichází 

v úvahu, poněvadž celkové náklady by zásadně převýšily úroveň přínosů. Vzhledem k tomu, 

že se v daném případě jedná o transpozice předpisu evropského práva, je tato varianta zásadně 

nevyhovující. 

 Varianta 1 v celkovém pohledu má převažující přínosy nad náklady, ale stále se nejeví 

nejvýhodnější. Z pohledu uživatelů a adresátů normy se může jevit zařazení kompletní 

materie do jediného předpisu výhodné. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že zákon 

o ochraně hospodářské soutěže je od počátku jeho novodobé existence určen jako norma 

upravující veřejnoprávní prosazování ochrany hospodářské soutěže, kdy zavádí jednotlivé 

skutkové podstaty správních deliktů, upravuje pravomoci orgánu ochrany hospodářské 

soutěže, procesní pravidla řízení před tímto orgánem a další specifické instituty pro 

veřejnoprávní vymáhání. 

 Začlenění soukromoprávních institutů do zákona o ochraně hospodářské soutěže by mohlo 

být zejména v rozporu se systematikou právního řádu jako celku. Tento zákon neobsahuje 

ustanovení soukromoprávní povahy, natož úpravu institutu náhrady škody či újmy či řízení 

před civilními soudy. Neupravuje také postavení poškozených subjektů, neprokazuje případné 

zavinění a při jeho aplikaci není třeba kalkulovat škodu. 

 Všechny výše uvedené důvody vedou k závěru, že zařazení navrhované legislativní úpravy 

do textu zákona o ochraně hospodářské soutěže nemůže být nejvýše preferovanou variantou. 

 Variantu 2 a její řešení formou zařazení příslušné hmotněprávní úpravy do občanského 

zákoníku jako obecného kodexu civilního práva nelze pokládat za vhodnou, poněvadž nová 

úprava zavádí výjimky pouze ve zvláštních případech při porušení specifických pravidel na 

ochranu hospodářské soutěže z obecně stanovených a kodifikovaných institutů. Rovněž tak 

lze nahlížet na případnou novelu občanského soudního řádu jako obecného procesního 

kodexu, pokud se upravují jen specifické procesní 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. 

  Stručně je možno shrnout, že z hlediska nákladů a především případných legislativně-

technických opatření při případné novelizaci občanského zákoníku a občanského soudního 

řádu tato varianta nevychází v hodnocení nejvýše. Pozitivem při této variantě by naopak 

mohlo být zahrnutí jednotné úpravy v rámci kodexů práva soukromého. 
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 Varianta 3 volí řešení, ve kterém instituty soukromoprávní povahy jsou upraveny v novém 

zákoně a instituty veřejnoprávní povahy týkající se pouze úpravy práv a povinností orgánu 

ochrany hospodářské soutěže jsou včleněny do zákona o ochraně hospodářské soutěže.  

Tímto novým speciálním zákonem jsou tak 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. Právní úprava vymáhání odškodnění v oblasti 

omezování hospodářské soutěže by měla být komplexnější.  

Speciální úprava hmotněprávní a procesněprávní, která by byla obsažena v jediném zákoně 

pro tyto zvláštní případy náhrad škod, se jeví jako systematicky nejvhodnější 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 s žádostmi v rámci tzv. programu shovívavosti a tzv. programu narovnání. 

Nakládání s těmito žádostmi je obsaženo již ve stávajícím zákoně o hospodářské soutěži a je 

proto účelné a systematické tuto část Směrnice implementovat do tohoto zákona. 

 Jelikož je daná materie velmi specifická a samostatná a nezapadá svou koncepcí do 

veřejnoprávní úpravy ochrany soutěže, která by znamenala určité zapojení orgánu ochrany 

hospodářské soutěže jako gestora zákona o ochraně hospodářské soutěže a s tím spojené 

případné zvýšené nové náklady na vytvoření gesčního místa a expertů na tuto problematiku, 

jeví se varianta nového samostatného zákona postaveného mimo gesci orgánu ochrany 

hospodářské soutěže nejvhodnější. Obdobnou argumentaci je možno použít i případného 

zařazení materie do kodexů soukromého práva v gesci ministerstva spravedlnosti. 

Právě z důvodů velmi specifického interdisciplinárního zaměření upravované 

problematiky, který svou výjimečností neměla pravděpodobně v dosavadním kontextu 

právního řádu obdobné srovnání, je nejvhodnější variantou samostatná právní úprava.  

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 Výše uvedené varianty byly podle celkového výsledku hodnocení a jejich výhodnosti 

seřazeny v následujícím pořadí od varianty nejvíce výhodné po variantu nejméně výhodnou: 

 Varianta 3 Nový zákon a novela zákona o ochraně hospodářské soutěže 

 Varianta 1 Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže 

 Varianta 2 Novela občanského zákona a občanského soudního řádu 

5. Implementace doporučení varianty a vynucování 

 Implementace doporučené varianty je prováděna pouze formou přijetí nové zákonné 

úpravy. Nejsou nutná další konkrétní opatření k praktické implementaci a vzhledem k obsahu 

navrhované právní úpravy není třeba, resp. ani nelze určit konkrétní subjekty, které by byly 

odpovědné za vynucování takové implementace. 

 Z navrhované úpravy neplynou konkrétní zákonné povinnosti, které by bylo možno přímo 

vynucovat. Upravují se hmotněprávní a procesní pravidla při uplatňování nároků v soudním 

řízení. Upřesňují se pouze povinnosti, které již dnes vyplývají ze stávajícího právního řádu. 
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6. Přezkum účinnosti regulace 

Specifický postup přezkumu účinnosti 

Při přezkumu bude zjišťováno: 

 Plní právní předpis stanovené cíle, tj. jsou realizovány očekávané přínosy? 

Přezkum účinnosti zákona lze provádět průběžně, ale s dostatečným časovým odstupem, 

neboť základním hodnotícím kritériem mohou být pouze výsledky rozhodovací praxe soudů. 

Rozsah i způsob regulace může být tedy přezkoumáván s ohledem na soudní rozhodování, 

poněvadž daná problematika upravená v nové zákonné úpravě má jako primární a jediný úkol 

zlepšení procesních pravidel a tedy vylepšení postavení potenciálně poškozených osob při 

uplatňování jejich práv v rámci civilních soudních řízení.  

 Vyskytly se neočekávané problémy? 

 Existuje možnost ke zlepšení způsobu řešení problému? 

Důležitou formou získávání poznatků může být pořádání seminářů, školení, konferencí 

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

problémy vyvstanuvší v praxi.  

Přezkum účinnosti může 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. 

Pro daný sběr dat nejsou ale v současné úpravě zmocnění. Konkrétní data je nutno si 

vyžádat od jednotlivých soudů a soudům musí být uložen a povinnost tato data 

shromažďovat. Toto by mělo být řešeno na úrovni ústředního správního úřadu, který má 

v gesci správu a dozor soudů, který je spolugestorem tohoto návrhu. 

7. Konzultace a zdroje dat 

Proběhlé konzultace  

29. 11. 2013 1. oficiální vyhlášení a výzva k veřejné diskusi a zaslání příspěvků k návrhu 

Směrnice na extranetu www.uohs.cz  

0 příspěvků 

30. 1. 2014 2. oficiální vyhlášení výzva k veřejné diskusi a zaslání příspěvků k návrhu 

Směrnice  na extranetu www.uohs.cz 

0 příspěvků 

15. 9. 2015 3. oficiální vyhlášení a výzva k veřejné diskusi a zaslání příspěvků k přijaté a 

vyhlášené Směrnici na extranetu www.uohs.cz 

0 příspěvků 

podzim 

2013 

neformální výzva k příspěvkům na právnické fakulty veřejných vysokých škol 

v ČR 

0 

příspěvků/od

povědí 

2014 neformální výzva k příspěvkům na zájmové svazy (email osobní) – např. Svaz 

průmyslu a obchodu ČR, Hospodářská komora ČR, Asociace malých a středních 

podniků, Americká obchodní komora, Česko-německá obchodní a průmyslová 

komora, British Chamber of Commerce Czech Republic, Francouzsko-česká 

obchodní komora. 

1 formální 

odpověď 

(Svaz 

průmyslu 

ČR) 

2013 - 2016 neformální konzultace s experty z oboru  

2015 - 2016 neformální expertní skupina (odborníci z akademické sféry a praxe)  

20. 3. 2015 prezentace a diskuse - seminář Soutěžní právo – Akademie Havel Holásek  

19. 11. 2015 příspěvek - konference Dny práva 2015 – Právnická fakulta MU v Brně  
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27. 11. 2015 příspěvek - konference Aktuální otázky civilního procesu – Pražský právnický 

podzim 

 

29. 3. 2016 příspěvek – odborný workshop – Právnická fakulta MU v Brně  

 V rámci konzultací s externími subjekty bylo využito více forem komunikace. Konzultace 

probíhaly již od samotného počátku projednávání návrhu evropského předpisu.  

  První formou konzultací se staly tzv. veřejné diskuse, které jsou koncipovány jako určitá 

obdoba veřejných konzultací na evropské úrovni, když první z nich byla vyhlášena na počátku 

projednávání návrhu textu Směrnice v roce 2013. Druhá z těchto veřejných diskusí byla 

vyhlášena v roce 2014. V obou kolech se měla odborná veřejnost vyjadřovat k původnímu 

návrhu textu. Poslední, třetí kolo bylo vyhlášeno v roce 2015, již po přijetí a nabytí účinnosti 

dané Směrnice a týkalo se tak jejího finálního textu. V rámci veřejných diskusí byla vyzvána 

veřejnost k zasílání veškerých připomínek, poznámek, alternativních návrhů a dalších 

způsobů sdělení odborných postřehů k dané problematice. Nebyla obdržena žádná připomínka 

v průběhu všech tří kol diskuse. 

 Jako další způsob konzultací bylo zvoleno přímé oslovení potencionálně dotčených 

zájmových sdružení, která sdružují subjekty, jichž by se aplikace nově přijatých norem mohla 

s největší pravděpodobností dotknout. Jedná se o podnikatelské subjekty operující na trhu a to 

jak podnikatele s větším obratem, tak i sdružení zastupující malé a střední podniky. Daným 

subjektům byly zaslány neformální dopisy s připojeným textem navrhovaného evropského 

předpisu s výslovným upozorněním na konkrétní zamýšlené právní instituty a potencionální 

problematické ustanovení. Také tato forma konzultace nepřinesla také odbornou odezvu 

a zájem. 

 Další formou vnější konzultace, která je u takto specifického a komplikovaného právního 

problému nezbytná, jsou odborné neformální konzultace s akademickou sférou a dalšími 

odborníky z řad praktiků i teoretiků. V průběhu celého projednávání dotčeného evropského 

předpisu i od počátku národního legislativního procesu probíhaly cílené odborné diskuse 

a odborníci vyzýváni na různých odborných fórech ke sdělení relevantních názorů 

a připomínek. Již na podzim 2013 byly obeslány neformálními dopisy akademičtí odborníci 

na právnických fakultách veřejných vysokých škol nebo byly využity jiné formy komunikace. 

Reakce akademických kruhů byly opět nulové. 

 Pouze několik vybraných expertů se bylo ochotno aktivně dlouhodobě zapojit do práce 

neformální expertní skupiny na počátku příprav českého legislativního procesu. Stejně tak, 

několik dalších expertů zaslalo své neformální komentáře k prvním verzím paragrafového 

znění. 

 Průběžně byl text Směrnice a vybrané problematické instituty představován v rámci 

akademických či dalších odborných akcí. 

 Výstupem z konzultací byly odlišné právní názory na jednotlivé instituty a potřebnost 

jejich nové a výslovné přesnější úpravy. Celkově shrnuto, akademická a odborná praktická 

veřejnost se shodovaly na nutnosti základních úprav současného stavu, zvláště pokud je to 

vynucováno transpozičním předpisem. Zbylé subjekty sdružující hospodářské subjekty 

nevyjádřily žádný specifický odborný názor na tuto problematiku. 
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jednáním – určení výše škody a role soft law? Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova 

univerzita. 2015, č. 3. 
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8. Kontakt na zpracovatele RIA: 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Odbor legislativně-právní 

tel. 542 167 784 
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