
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při 

prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití 
(tisk 444) 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona podal dne 5. listopadu 2015 poslanec Petr Bendl ve II. čtení 

návrhu zákona. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního zemědělského výboru č. 80 

z 21. schůze konané dne 2. září 2015 (tisk 444/3/) 

  

K článku I 

1. V článku I novelizačním bodě 4 § 4 odst. 2 písm. c) zní: 

„c) uplatňování nebo získávání jakékoli platby nebo slevy, jejíž výše, předmět a rozsah 

poskytovaného protiplnění za tuto platbu nebo slevu nebyly písemně sjednány před dodáním 

potravin nebo poskytnutím služeb, ke kterým se platba nebo sleva vztahuje,“.  

  

2. V článku I novelizačním bodě 3 § 3a písm. a) zní:  

„a) způsob úhrady kupní ceny a dobu na její úhradu, výši slevy z kupní ceny nebo způsob jejího 

určení, bude-li poskytována, přičemž doba splatnosti kupní ceny nesmí být delší než 30 dní ode 

dne doručení faktury, výši veškerých peněžních plnění dodavatele, jejichž celková suma nesmí 

překročit 3 % z ročních tržeb dodavatele za poslední ukončené účetní období v délce 12 měsíců 

za potraviny dodané jednotlivému odběrateli v roce, ve kterém došlo k finančnímu plnění,“.  

  

3. V článku I novelizačním bodě 3 § 3a se na konci písmene b) slovo „a“ zrušuje a na konci písmene 

c) tečka nahrazuje čárkou a vkládají se nová písmena d) a e), která znějí:  

„d) dobu garantované platnosti kupní ceny, která nesmí překročit 3 měsíce od data první dodávky 

potraviny, na kterou byla kupní cena sjednána, 

e způsob postoupení pohledávky, který se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákona.“.  

  

4. V článku I novelizačním bodě 4 § 4 odst. 2 písm. h) se slovo „nebo“ zrušuje. 

  

5. V článku I novelizačním bodě 4 § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se 

písmena j) a k), která včetně poznámky pod čarou č. 2 znějí: 

„j) provádění auditu nebo jiné formy kontroly dodavatele odběratelem nebo jím pověřenou fyzickou 

osobou nebo právnickou osobou na náklady dodavatele včetně požadování rozborů potravin na 

náklady dodavatele, nebo 

k) nerespektování výsledků úřední kontroly potravin provedené orgány státního dozoru2) 

odběratelem. 

 ________________ 
2) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 

  

Stávající poznámka pod čarou č. 2 se označí jako poznámka pod čarou č. 3.  
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6. V článku I v novelizačním bodě 16 (jde o nové znění § 8 odst. 1 písm. d)) se slova „až c)“ nahrazují 

slovy „až e)“. 

 

 

B. Pozměňovací návrh obsažený v usnesení hospodářského výboru č. 174 z 25. schůze konané 

dne 2. září 2015 (tisk 444/4/) 

K bodu 13 (§ 8 odst. 1) se za slova „tržní sílu,“ doplňuje slovo „se“. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 5. listopadu 2015 
 

 

C. Poslankyně Olga Havlová (2929) 

1. V § 4 odst. 2 písm. a) se slova „sjednávání nebo“ zrušují. 

 

2. V § 4 odst. 2 písmena b) až e) nově znějí:  

„b) spočívající v přenášení nepřiměřených rizik na druhou smluvní stranu či v povinnosti 

kompenzovat bez objektivního odůvodnění neočekávané náklady dodavatele nebo které jsou 

zcela zjevně nepřiměřené, 

c) sjednávání nebo získání plnění od druhé smluvní strany, které neodpovídá ekonomické hodnotě 

žádné skutečně poskytnuté obchodní službě nebo je zcela zjevně nepřiměřené ve vztahu k 

ekonomické hodnotě poskytnuté služby, a které je současně v rozporu s obchodními zvyklostmi 

existujícími na daném relevantním trhu, 

d) prospěchu od druhé smluvní strany ve formě slev, bonusů, provizí či jiných dodatečných plateb 

nebo bezplatných služeb souvisejících s dodávkou či nabídkou potravin, k již dohodnutému a 

uskutečňovanému plnění, které nebyly předem dohodnuty nebo u nichž nebyla druhá smluvní 

strana předem seznámena se způsobem jejich určení, pokud jsou tato plnění v rozporu s 

obchodními zvyklostmi na daném relevantním trhu,  

e) uplatňování obchodních, cenových a platebních podmínek, které nejsou objektivně odůvodněny, 

které jsou zjevně nepřiměřené a které jsou současně v rozporu s obchodními zvyklostmi 

existujícími na daném relevantním trhu,“. 

 

3. V § 4 odst. 2 písm. f) se slova „sjednávání nebo“ zrušují. 

 

4. V § 4 odst. 2 se v písm. f) na konci doplňují slova „bez objektivního důvodu“. 

 

5. V § 4 odst. 2 písm. g) se slova „sjednávání nebo“ zrušují. 

 

6. V § 4 odst. 2 písm. g) se mezi slova „s výjimkou“ a „z podstatného porušení smlouvy“ vkládají 

slova „nároků z vad plnění či nároků“. 

 

7. V § 4 odst. 2 písm. h) se slovo „zavinění“ nahrazuje slovy „odpovědnosti za protiprávní jednání, 

které bylo důvodem uložení sankce kontrolním orgánem“. 

 

8. V § 4 odst. 2 se písmeno i) zrušuje. 

 

2930 

1. V § 1 odst. 1 písm. a) se mezi slova „v souvislosti“ vkládají slova „s prodejem nebo“. 
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2. V § 2 písm. a) se za slova „dodavatelem podnikatel“ vkládají slova „nebo prodejní aliance podle 

písmene d). 

 

3. V § 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 

 „d) prodejní aliancí uskupení dodavatelů, vzniklé na základě smlouvy, jiného právního jednání nebo 

jiné právní skutečnosti, které provádí spolupráci mezi dodavateli v souvislosti s prodejem 

potravin nebo přijímáním nebo poskytováním služeb s tím souvisejících, nebo bylo za účelem 

této spolupráce vytvořeno, nezávisle na tom, zda toto uskupení má nebo nemá právní osobnost,“ 

 

4. V § 2 se dosavadní písmeno d) označuje jako písmeno e). 

 

5. § 3 nově zní: 

„§ 3 

Významná tržní síla 

 

(1) Významná tržní síla je takové postavení odběratele nebo dodavatele, v jehož důsledku si 

odběratel nebo dodavatel může vynutit bez spravedlivého důvodu výhodu vůči druhé smluvní straně 

v souvislosti s nákupem nebo prodejem potravin nebo přijímáním nebo poskytováním služeb s 

nákupem nebo prodejem potravin souvisejících.  

 

(2) Významná tržní síla se posuzuje zejména s ohledem na strukturu trhu, překážky vstupu na trh 

a finanční sílu odběratele.  

 

(3) Pokud je odběratelem podnikatel, který zajišťuje nákup potravin nebo služby s nákupem nebo 

prodejem potravin související pro jiného odběratele na základě smlouvy příkazního typu, jeho 

významná tržní síla se posuzuje společně s postavením odběratele, pro kterého činnost zajišťuje. 

Pokud je dodavatelem podnikatel, který zajišťuje prodej potravin nebo služby s prodejem potravin 

související pro jiného dodavatele na základě smlouvy příkazního typu, jeho významná tržní síla se 

posuzuje společně s postavením dodavatele, pro kterého činnost zajišťuje. 

 

(4) Má se za to, že významnou tržní sílu má  

a) odběratel, jehož obrat za prodej potravin a služeb s tím souvisejících na území České republiky 

přesáhne 5 mld. Kč za poslední ukončené účetní období v délce 12 měsíců,  

b) odběratel, který je ovládanou osobou, jehož obrat za prodej potravin a služeb s tím souvisejících 

na území České republiky nepřesáhne 5 mld. Kč za poslední ukončené účetní období v délce 12 

měsíců, pokud jeho obrat za prodej potravin a služeb s tím souvisejících na území České 

republiky společně s obratem ovládající osoby za prodej potravin a služeb s tím souvisejících na 

území České republiky přesáhne 5 mld. Kč za poslední ukončené účetní období v délce 12 měsíců, 

nebo  

c) nákupní aliance, u které společný obrat jejích členů za prodej potravin a služeb s tím souvisejících 

na území České republiky přesáhne 5 mld. Kč za poslední ukončené účetní období v délce 12 

měsíců.  

d) dodavatel, jehož obrat za prodej potravin a služeb s tím souvisejících na území České republiky 

přesáhne 1 mld. Kč za poslední ukončené účetní období v délce 12 měsíců,  

e) dodavatel, který je ovládanou osobou, jehož obrat za prodej potravin a služeb s tím souvisejících 

na území České republiky nepřesáhne 1 mld. Kč za poslední ukončené účetní období v délce 12 

měsíců, pokud jeho obrat za prodej potravin a služeb s tím souvisejících na území České 

republiky společně s obratem ovládající osoby za prodej potravin a služeb s tím souvisejících na 

území České republiky přesáhne 1 mld. Kč za poslední ukončené účetní období v délce 12 měsíců, 

nebo  
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f) prodejní aliance, u které společný obrat jejích členů za prodej potravin a služeb s tím 

souvisejících na území České republiky přesáhne 1 mld. Kč za poslední ukončené účetní období 

v délce 12 měsíců.  

 

(5) Významnou tržní sílu nemá odběratel uvedený v odstavci 4 pod písmenem a) nebo b) ani 

nákupní aliance uvedená v odstavci 4. pod písmenem c) vůči dodavateli uvedenému pod písmenem 

d) nebo e) ani vůči prodejní alianci uvedené v odstavci 4 pod písmenem f). 

 

(6) Významnou tržní sílu nemá dodavatel uvedený v odstavci 4 pod písmenem d) nebo e) ani 

prodejní aliance uvedená v odstavci 4. pod písmenem f) vůči odběrateli uvedenému pod písmenem a) 

nebo b) ani vůči nákupní alianci uvedené v odstavci 4 pod písmenem c).“. 

 

6. V § 3a se za slova „mezi odběratelem s významnou tržní silou a dodavatelem“ vkládají slova 

„i smlouva mezi dodavatelem s významnou tržní silou a odběratelem“. 

 

7. V § 4 odst. 2 se doplňují nová písmena i) až m), která znějí: 

„i) dodání zdravotně závadné potraviny či jiné nebezpečné potraviny, dodání falšované potraviny, 

či opakované vadné dodávky potravin (včetně senzorických vad a včetně vad obalů) nebo 

porušování hygienických předpisů či i sjednaných hygienických podmínek při dodání potravin, 

včetně porušení teplotního řetězce 

j) nikoli nepodstatná změna ve složení potraviny, v podílu jejích jednotlivých složek, v jejím 

objemu či hmotnosti, změna obalu či změna země původu provedená v době trvání smlouvy, 

pokud tato změna nebyla odběrateli prokazatelně oznámena nejméně ve lhůtě, která je o 14 dnů 

delší než lhůta, ve které může odběratel dodávku těchto potravin (smlouvu o této dodávce) 

vypovědět, 

k) vázání dodávky potraviny na povinnost odběratele odebrat i jiný výrobek či službu, která s 

původní dodávkou věcně ani podle obchodních zvyklostí nesouvisí, 

l) vázání dodávky potraviny na povinnost odběratele odebrat určité minimální množství potravin 

určené množstvím nebo finančním objemem, 

m) uplatňování delší než sjednané lhůty dodání.“. 

 

8. V § 8 odst. 1 se za slovo „Odběratel“ vkládají slova „nebo dodavatel“. 

 

9. V § 8 odst. 3 se za slovo „odběratelem“ vkládají slova „nebo dodavatelem“. 

 

10. V § 8 odst. 4 písmeno a) se za slovo „odběrateli“ vkládají slova „nebo dodavateli“. 

 

11. V § 8 odst. 4 písmeno b) se za slova „nákupní alianci nebo jejím členům“ vkládají slova „prodejní 

alianci nebo jejím členům“. 

 

12. V § 8 odst. 5 se za slova „nákupní alianci“ vkládají slova „prodejní alianci“. 

 

 

D. Poslanec Ivan Adamec (2801) 

1. V § 3a se dosavadní znění označuje jako odstavec 1. 

 

2. V § 3a v nově označovaném odst. 1 se na začátek před slovo „Smlouva“ vkládá slovo 

„Rámcová“. 
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3. V § 3a v nově označovaném odst. 1 v písm. a) se slova „doručení faktury“ nahrazují slovy 

„převzetí potraviny nebo služby s tím související nebo ode dne doručení řádného daňového 

dokladu odběrateli (podle toho, která skutečnost nastane později)“. 

 

4. V § 3a v nově označovaném odst. 1 dosavadní znění písmene b) nově zní:  

„b) podmínky pro dodání zboží či služeb na základě objednávek učiněných odběratelem,“. 

 

5. V § 3a v nově označovaném odst. 1 písm. c) se slova „způsob spolupráce při jejich přijímání a 

poskytování“ nahrazují slovy „musí být smlouva určitá“. 

 

6. V § 3a se doplňuje odstavec 2, který zní:  

„(2) K právnímu jednání učiněnému v rozporu s odstavcem 1 a 2 se nepřihlíží.“. 

 

7. V § 4 odst. 2 písm. f) se mezi slova „§ 3a“ a „písm. a)“ vkládají slova „odstavci 1“. 

 

8. V § 8 odstavec 3 nově zní: 

„(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), pokud k němu dojde ke zneužití významné tržní 

síly uvedené v § 4 odst. 2. písm. f) a pokud jím bude způsoben zvlášť závažný následek, se uloží 

pokuta do 10 000 000 Kč. Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), pokud se týká jiného zneužití 

významné tržní síly, se uloží pokuta do 500 000 Kč. Za správní delikt podle odstavce odst. 1. písm. 

b), c) nebo d) a za správní delikt podle 2 se uloží pokuta do 300 000 Kč.“. 

 

 

E. Poslanec František Laudát (2911) 

1. V § 1 odst. 1 písm. a) se mezi slova „v souvislosti“ a „s nákupem potravin“ vkládají slova 

„s prodejem nebo“. 

 

2. V § 2 písm. a) se za slova „dodavatelem podnikatel“ vkládají slova „nebo prodejní aliance 

podle písmene d)”. 

 

3. V § 2 se za písm. c) vkládá písmeno d), které zní: 

„d) prodejní aliancí uskupení dodavatelů, vzniklé na základě smlouvy, jiného právního jednání nebo 

jiné právní skutečnosti, které provádí spolupráci mezi dodavateli v souvislosti s prodejem 

potravin nebo přijímáním nebo poskytováním služeb s tím souvisejících, nebo bylo za účelem 

této spolupráce vytvořeno, nezávisle na tom, zda toto uskupení má nebo nemá právní osobnost,“. 

 

4. V § 2 se dosavadní písmeno d) označuje jako písmeno e). 

 

5. § 3 nově zní: 

„§ 3 

Významná tržní síla 

 

 (1) Významná tržní síla je takové postavení odběratele nebo dodavatele, v jehož důsledku si 

odběratel nebo dodavatel může vynutit bez spravedlivého důvodu výhodu vůči druhé smluvní straně 

v souvislosti s nákupem nebo prodejem potravin nebo přijímáním nebo poskytováním služeb s 

nákupem nebo prodejem potravin souvisejících.  

 

 (2) Významná tržní síla se posuzuje zejména s ohledem na strukturu trhu, překážky vstupu na trh 

a finanční sílu odběratele.  
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 (3) Pokud je odběratelem podnikatel, který zajišťuje nákup potravin nebo služby s nákupem 

nebo prodejem potravin související pro jiného odběratele na základě smlouvy příkazního typu, jeho 

významná tržní síla se posuzuje společně s postavením odběratele, pro kterého činnost zajišťuje. 

Pokud je dodavatelem podnikatel, který zajišťuje prodej potravin nebo služby s prodejem potravin 

související pro jiného dodavatele na základě smlouvy příkazního typu, jeho významná tržní síla se 

posuzuje společně s postavením dodavatele, pro kterého činnost zajišťuje. 

 

 (4) Má se za to, že významnou tržní sílu má  

a) odběratel, jehož obrat za prodej potravin a služeb s tím souvisejících na území České republiky 

přesáhne 5 mld. Kč za poslední ukončené účetní období v délce 12 měsíců,  

b) odběratel, který je ovládanou osobou, jehož obrat za prodej potravin a služeb s tím souvisejících 

na území České republiky nepřesáhne 5 mld. Kč za poslední ukončené účetní období v délce 12 

měsíců, pokud jeho obrat za prodej potravin a služeb s tím souvisejících na území České 

republiky společně s obratem ovládající osoby za prodej potravin a služeb s tím souvisejících na 

území České republiky přesáhne 5 mld. Kč za poslední ukončené účetní období v délce 12 měsíců, 

nebo  

c) nákupní aliance, u které společný obrat jejích členů za prodej potravin a služeb s tím souvisejících 

na území České republiky přesáhne 5 mld. Kč za poslední ukončené účetní období v délce 12 

měsíců.  

d) dodavatel, jehož obrat za prodej potravin a služeb s tím souvisejících na území České republiky 

přesáhne 1 mld. Kč za poslední ukončené účetní období v délce 12 měsíců,  

e) dodavatel, který je ovládanou osobou, jehož obrat za prodej potravin a služeb s tím souvisejících 

na území České republiky nepřesáhne 1 mld. Kč za poslední ukončené účetní období v délce 12 

měsíců, pokud jeho obrat za prodej potravin a služeb s tím souvisejících na území České 

republiky společně s obratem ovládající osoby za prodej potravin a služeb s tím souvisejících na 

území České republiky přesáhne 1 mld. Kč za poslední ukončené účetní období v délce 12 měsíců, 

nebo  

f) prodejní aliance, u které společný obrat jejích členů za prodej potravin a služeb s tím 

souvisejících na území České republiky přesáhne 1 mld. Kč za poslední ukončené účetní období 

v délce 12 měsíců.  

 

 (5) Významnou tržní sílu nemá odběratel uvedený v odstavci 4 pod písmenem a) nebo b) ani 

nákupní aliance uvedená v odstavci 4. pod písmenem c) vůči dodavateli uvedenému pod písmenem 

d) nebo e) ani vůči prodejní alianci uvedené v odstavci 4 pod písmenem f). 

 

 (6) Významnou tržní sílu nemá dodavatel uvedený v odstavci 4 pod písmenem d) nebo e) ani 

prodejní aliance uvedená v odstavci 4. pod písmenem f) vůči odběrateli uvedenému pod písmenem a) 

nebo b) ani vůči nákupní alianci uvedené v odstavci 4 pod písmenem c).“. 

 

6. V § 3a se za slova „mezi odběratelem s významnou tržní silou a dodavatelem“ vkládají slova 

„i smlouva mezi dodavatelem s významnou tržní silou a odběratelem“. 

 

7. V § 4 odst. 2 se doplňují písmena i) až m), která znějí: 

„i) dodání zdravotně závadné potraviny či jiné nebezpečné potraviny, dodání falšované potraviny, 

či opakované vadné dodávky potravin (včetně senzorických vad a včetně vad obalů) nebo 

porušování hygienických předpisů či i sjednaných hygienických podmínek při dodání potravin, 

včetně porušení teplotního řetězce 

j) nikoli nepodstatná změna ve složení potraviny, v podílu jejích jednotlivých složek, v jejím 

objemu či hmotnosti, změna obalu či změna země původu provedená v době trvání smlouvy, 
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pokud tato změna nebyla odběrateli prokazatelně oznámena nejméně ve lhůtě, která je o 14 dnů 

delší než lhůta, ve které může odběratel dodávku těchto potravin (smlouvu o této dodávce) 

vypovědět, 

k) vázání dodávky potraviny na povinnost odběratele odebrat i jiný výrobek či službu, která s 

původní dodávkou věcně ani podle obchodních zvyklostí nesouvisí, 

l) vázání dodávky potraviny na povinnost odběratele odebrat určité minimální množství potravin 

určené množstvím nebo finančním objemem, 

m)  uplatňování delší než sjednané lhůty dodání.“. 

 

8. V § 8 odst. 1 se za slovo „Odběratel“ vkládají slova „nebo dodavatel“. 

 

9. V § 8 odst. 3 se slova „nebo 10 % z čistého obratu dosaženého odběratelem za poslední ukončené 

účetní období“ a slova „1 % z čistého obratu dosaženého právnickou nebo podnikající fyzickou 

osobou za poslední ukončené účetní období.“ zrušují. 

 

10. V § 8 odst. 3 se za slovo „odběratelem“ vkládají slova „nebo dodavatelem“. 

 

11. V § 8 odst. 4 písm. a) se za slovo „odběrateli“ vkládají slova „nebo dodavateli“. 

 

12. V § 8 odst. 4 písm. b) se za slova „nákupní alianci nebo jejím členům“ vkládají slova „prodejní 

alianci nebo jejím členům“. 

 

13. V § 8 odst. 5 se za slova „nákupní alianci“ vkládají slova „prodejní alianci“. 

 

 

 

 

 

V Praze 6. listopadu 2015 

 

 

 

Ladislav  V e l e b n ý, v.r. 

zpravodaj garančního zemědělského výboru  

a zpravodaj hospodářského výboru 
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