
 
 

STANOVISKO VLÁDY 
 
k návrhu poslanců Miroslava Kalouska a Františka Laudáta na vydání zákona, 

kterým se zrušuje zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji 
zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití 

(sněmovní tisk č. 478) 
 

Vláda na své schůzi dne 3. června 2015 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se zrušuje zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji 

zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, a vyslovila s tímto 

návrhem zákona nesouhlas, a to zejména z následujících důvodů: 

 

1. Vláda se v minulosti problematikou významné tržní síly zabývala a připravila 

a Poslanecké sněmovně předložila  vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 

č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a 

potravinářských produktů a jejím zneužití, který je v současné době jako tisk  

č. 444 v prvním čtení v Poslanecké sněmovně projednáván. Při přípravě tohoto 

vládního návrhu zákona byly zvažovány různé varianty řešení včetně zrušení 

stávající právní úpravy. Varianta zrušení zákona o významné tržní síle však byla 

ve všech souvislostech vyhodnocena jako nevyhovující. Vládní návrh 

předmětného zákona stávající právní úpravu upřesňuje, odstraňuje nejasnosti 

některých pojmů a jeho cílem dále je též umožnit Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže snazší aplikaci zákona a urychlit vedená správní řízení.  

 

2. Situace na trhu zemědělských a potravinářských produktů je oproti jiným druhům 

zboží zcela specifická. Za situace, kdy pro jiná odvětví postačí regulace 

prostřednictvím soutěžního práva, vláda považuje právní regulaci významné tržní 

síly za nezbytnou pro zamezení existujících praktik, a to zejména obchodních 

řetězců, které jako subjekty s významnou tržní sílou prosazují neoprávněně 

takové obchodní podmínky, které vedou k podnákladovým cenám dodavatelů. 

Z každodenní praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je zřejmé,  

že dodavatelé do obchodních řetězců nemají žádnou možnost o obchodních 
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podmínkách vyjednávat. Ve všech případech jsou smlouvy předkládány výhradně 

obchodními řetězci a jakákoli úprava či změna požadovaná dodavatelem je 

odmítnuta. Jedná se o typ „formulářových“ smluv, které jsou dodavatelem buď 

akceptovány, anebo pokud dodavatel se zněním smlouvy nesouhlasí, obchodní 

vztah končí. 

 

3. Vláda poukazuje na skutečnost, že veřejnoprávní regulace upravující ochranu 

proti zneužití ekonomické závislosti je běžná i v jiných zemích. Například  

v Portugalsku, Slovinsku, Španělsku, Belgii a Spojeném království existují kodexy 

chování zaměřené na dodavatelské řetězce pro obchody s potravinami  

a smíšeným zbožím, přičemž v Nizozemsku a Irsku existují plány na přijetí 

takových kodexů. Česká republika, Maďarsko a Itálie přijaly zákony, které se 

vztahují na nekalé obchodní praktiky v zemědělsko-potravinářském odvětví (srov. 

Zelená kniha EU o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě 

v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží ze dne 

31. ledna 2013). Německo či Francie mají obchodně právní regulaci nekalé 

soutěže s obecnější platností, která zahrnuje i ochranu menších a středních 

podniků před zneužíváním tzv. tržní moci. 

4. Vláda dále konstatuje, že problematika nefér chování některých obchodníků vede 

i na úrovni Evropské unie k zásadní diskusi, jak regulovat chování obchodníků při 

maloobchodním prodeji. Dne 31. ledna 2013 přijala Evropská komise dokument 

s názvem Zelená kniha o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě 

v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží. 

Nekalými obchodními praktikami Evropská komise rozumí postupy, které se 

výrazně odchylují od poctivého obchodního jednání a jsou v rozporu s dobrou 

vírou a poctivým obchodním stykem. Problematikou obchodních vztahů mezi 

velkými obchodními řetězci a dodavateli potravin se rovněž zabýval Evropský 

hospodářský a sociální výbor. V obou případech je shodně poukazováno na to, 

že velké maloobchodní řetězce mohou díky své kupní síle diktovat smluvní 

podmínky, jejichž povaha často umožňuje hovořit o zneužívání této síly. 

 

5. Pokud jde o dobrovolnou samoregulaci (Supply Chain Initiative), tj. přijímání 

etických kodexů obchodníků, vláda se domnívá, že ač je dobrovolná 
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samoregulace chvályhodná, nemůže samostatně vyřešit problém obchodních 

vztahů. Z dosavadní diskuse na úrovni Evropské komise a členských států 

Evropské unie vyplývá, že dobrovolná samoregulace se neosvědčila, neboť 

zásady v těchto kodexech uvedené jsou nevynutitelné. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9X5FHJW5)




