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Důvodová zpráva 

I. Obecná část 

 

1. Zhodnocení platného právního stavu včetně zhodnocení současného 

stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

1.1 Zhodnocení platné právní úpravy 

Návrh zákona o hromadném řízení do českého právního řádu zavede komplexní a ucelenou 

právní úpravu hromadných řízení. V platné legislativě uvedený mechanismus chybí, což má 

neblahé důsledky v řadě právních i mimoprávních oblastí. Nemožnost účinně koncentrovat 

projednávání stejných či obdobných nároků do jednoho řízení ovlivňuje výrazným způsobem 

efektivitu české justice, hospodárnost soudního řízení z pohledu státu i účastníků řízení a 

přináší další negativa.  

 

Jelikož současné české právo postrádá úpravu hromadných řízení, zákonitě schází i 

odpovídající ustanovení v již existujících právních předpisech. Ojedinělá ustanovení, která 

výjimečně určité prvky kolektivní právní ochrany obsahují, jako např. § 25 odst. 2 zákona 

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mající svůj obraz v § 83 a 159a zákona č. 99/1963 

Sb., občanský soudní řád (dále jen „občanský soudní řád“ či „OSŘ“), jsou velmi 

nedostatečná. 

 

Zároveň není platná právní úprava nijak připravena na postupnou elektronizaci justice, jejíž 

potřeba se zavedením hromadných řízení do českého právního řádu ještě více zvýrazní a hrozí 

další prohlubování projevů vyplývajících z neuspokojivého využívání moderních technologií 

v soudních řízeních. Z hlediska stávající legislativy je na zákonné úrovni relevantních pouze 

několik ustanovení občanského soudního řádu, zejména § 40b, který umožňuje vedení spisu 

v listinné i elektronické formě, § 42, který upravuje možné podoby podání účastníků řízení 

(odlišuje listinnou a elektronickou podobu), ustanovení o využívání videokonferenčních 

zařízení (zejména § 102a OSŘ) a konečně § 174a, jež upravuje elektronický platební rozkaz.  
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1.2 Zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen. 

Z hlediska vlivu na zákaz diskriminace a vztah k rovnosti mužů a žen platí totéž, co bylo 

napsáno v návrhu zákona o hromadném řízení. Ochrana před diskriminací, včetně 

diskriminace na základě pohlaví, je jednou z oblastí, v níž se neexistence hromadných řízení 

projevuje nejvíce. V právním řádu totiž není účinný a efektivní nástroj, který by umožnil 

sdružení nároků vzniklých diskriminačním jednáním do jedné žaloby (např. jsou-li na 

pracovišti hromadně diskriminovány ženy, lidé v předdůchodovém věku, lidé s handicapem 

apod.). A protože neexistuje efektivní nástroj k vymáhání, nesplňuje současný stav ani 

z pohledu prevence požadavky, které by měly být na právní úpravu kladeny. 

 

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně 

dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen. 

2.1 Základní účel a cíle hromadného řízení v českém právním řádu 

Obecným účelem navrhované právní úpravy je přijmout procesní nástroj, který vyřeší 

hromadné vymáhání práv v oblasti vztahů, na které není doposud pamatováno anebo je na ně 

pamatováno nedostatečně. 

Věcné řešení nové právní úpravy je založeno zejména na následujících cílech, které odráží 

podstatu problému neexistujícího kolektivního řízení: 

• Zajištění hospodárnosti řízení a efektivity soudnictví (zejm. odbřemenění soudů) 

• Posílení zásady jednotného rozhodování ve shodných či obdobných případech. 

• Zajištění přístupu k soudu i osobám, které by jinak svůj nárok samy neuplatňovaly, 

protože se jim to z ekonomického hlediska nevyplatí. 

• Vytvoření efektivního hospodářského a společenského stimulu, který by vedl 

k narovnání podnikatelského prostředí. 
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2.2 Cíle doprovodného zákona 

Na tomto místě je třeba blíže identifikovat cíle zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím zákona o hromadném řízení (dále jen „doprovodný zákon“). V rámci 

přípravy zákona o hromadném řízení byly zjištěny některé návaznosti na související procesní 

předpisy, které nebylo možné vyřešit v samotném návrhu tohoto zákona. Proto se navrhuje 

předložit doprovodný zákon, který by souhrnně promítl navazující změny do českého 

právního řádu, jež si přijetí zákona o hromadném řízení vyžádá. 

Z povahy věci je zároveň zřejmé, že zakotvení hromadných řízení do českého právního řádu 

s sebou přinese zvýšené nároky na modernizaci a větší efektivitu justice po stránce využívání 

moderních technologií, jež se souhrnně označují jako proces tzv. „elektronizace justice“. 

Uvedené vyplynulo i z připomínek uplatněných k věcnému záměru zákona o hromadném 

řízení [srov. k tomu zejména stanovisko Komise pro hodnocení dopadů regulace (RIA) ze dne 

20. února 2018, čj. OVA: 93/18, kterému má být tímto návrhem také vyhověno]. Stávající 

využívání moderních technologií je velice nedostatečné, což by se mohlo ještě více projevit 

poté, co bude přijat zákon o hromadném řízení, který s jejich využíváním počítá ve velké míře 

(zmínit lze kupříkladu rejstřík hromadných žalob apod.). Z důvodu větší efektivity a podpory 

využívání elektronických forem komunikací a moderních technologií tak doprovodný zákon 

obsahuje i další dílčí změny, které s problematikou hromadných řízení úzce souvisejí a jejichž 

cílem je civilní soudní řízení uzpůsobit potřebám 21. století. Otázka modernizace je nicméně 

obecnější, proto se navrhuje ji také upravit obecně. 

2.3 Hlavní principy doprovodného zákona a jejich odůvodnění 

Základní principy navrhované úpravy jsou navrženy tak, aby mohlo být dosaženo cílů, jež 

jsou zakotvením hromadných žalob do českého právního řádu sledovány. Hlavní principy je 

nezbytné popsat zvlášť u jednotlivých novelizovaných právních předpisů. 

a) Změny v občanském soudním řádu 

Zákon o hromadném řízení je zákonem speciálním upravujícím některé dílčí odchylky od 

běžného postupu v soudním řízení. Tyto odchylky odůvodnily přijetí samostatného zákona, 

neboť se vyskytují napříč celým hromadným postupem (vč. navazujícího výkonu rozhodnutí 

či případného insolvenčního řízení) a mnohdy jsou zásadního rázu. Stále však platí 

subsidiarita obecného procesního předpisu, a to zejména v otázkách, které jsou společné pro 
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soudní proces jako takový. Jedním z příkladů jsou i otázky spisu, jeho vedení, nahlížení do 

spisu či obecná pravidla pro úkony soudu a účastníků řízení.  

Je proto třeba reagovat na výše popsanou nezbytnost změn, které si v budoucnu vyžádá 

poptávka po efektivitě a modernosti soudního řízení, umocněná v hromadném řízení tím, že je 

jednáno o právech větší skupiny osob najednou, přičemž tyto mají v řízení určitá práva a tato 

práva jim musí být garantována účelně (zejména právo nahlížet do spisu). V občanském 

soudním řádu se tudíž v principu reaguje na tuto potřebu a základní procesní předpis se 

uzpůsobuje dalšímu postupnému zavádění moderních technologií a elektronizace do soudního 

řízení. Stávající úprava, jak bylo řečeno v úvodu, již určité prvky obsahuje, tyto však 

z pohledu překotného vývoje moderních technologií jistě nebudou do budoucna dostačující. 

S ohledem na množství účastníků v hromadném řízení pomůže vyšší využívání moderních 

technologií k efektivitě hromadného řízení a soudy jistě ocení, pokud se tato efektivita projeví 

v řízeních obecně, nejen těch v rámci zákona o hromadném řízení. 

b) Změny v zákoně o soudních poplatcích 

V zákoně o soudních poplatcích se navrhuje upravit zpoplatnění hromadných žalob, neboť 

soudní poplatek je jedním z klíčových prvků v boji proti jejich zneužívání. Dále se též 

navrhuje změna související s vývojem v oblasti fyzických nosičů elektronických dat a 

využívání datových zpráv. 

c) Změny v insolvenčním zákoně 

Hromadné řízení představuje druh civilního řízení nalézacího sporného. Je tedy třeba položit 

si otázku, jak se do jeho průběhu promítne zahájení insolvenčního řízení s účinky, které 

obecně vyvolává vůči všem druhům soudních řízení. Byť z pohledu právní teorie oba druhy 

řízení vykazují podobné charakteristiky vyplývající z jejich kolektivní povahy, hromadné 

řízení se vždy zabývá pouze omezenou částí závazků žalovaného, zatímco insolvenční řízení 

představuje univerzální nástroj k uspořádání veškerých majetkových vztahů k osobám 

dotčeným úpadkem žalovaného. Z tohoto důvodu se preferuje zachovat stávající koncepci 

nadřazenosti insolvenčního řízení.  

Z hlediska legislativního řešení vztahu zákona o hromadném řízení a insolvenčního zákona se 

navrhuje většinu otázek upravit přímo v zákoně o hromadném řízení, a to zejména z důvodu 
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jeho speciality směrem k jiným předpisům procesního práva. Zároveň je však nezbytné dílčí 

odchylky promítnout i přímo v insolvenčním zákoně, přičemž je však třeba zdůraznit, že bylo 

snahou množství odchylek omezit na minimum. 

Co se týče navrhované koncepce vztahu obou předpisů, je nezbytné odlišovat situaci, kdy se 

do insolvence dostane žalovaný, žalobce a kdy člen skupiny. 

a) Úpadek žalovaného 

Po dobu trvání účinků insolvenčního řízení je podstatným způsobem omezeno vedení 

hromadného řízení. Nejprve nastávají účinky zahájeného insolvenčního řízení, dle 

kterých nemohou být pohledávky a jiná práva uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit 

přihláškou v insolvenčním řízení. Zásadní dopady do hromadného řízení nicméně 

nastávají až s účinností rozhodnutí o úpadku žalovaného, kterou ex lege dochází 

k přerušení hromadného řízení (srov. § 140a insolvenčního zákona). Ve svém 

důsledku sama tato skutečnost vylučuje, aby žalobce nadále pokračoval v uplatňování 

nároku skupiny v hromadném řízení. V praktické rovině se tedy považuje za 

výhodnější a zcela v souladu s účelem insolvenčního zákona, aby původní členové 

skupiny metodou opt-in individuálně uplatnili své pohledávky v rámci insolvenčního 

řízení. Tímto postupem se standardním postupem zařadí vedle jiných věřitelů, kteří 

v původním hromadném řízení nevystupovali v postavení procesních subjektů, byť 

z logiky věci a optikou insolvenčního práva zastávají stejné nebo obdobné postavení. 

b) Úpadek žalobce nebo člena skupiny 

Existuje pochopitelně scénář, kdy se v úpadku či hrozícím úpadku neocitá žalovaný, 

nýbrž žalobce či člen skupiny. Nelze tedy pominout ani otázku dopadů účinků 

insolvenčního řízení vedeného proti uvedeným osobám na hromadné řízení. 

Žalobce zastává v hromadném řízení klíčové postavení, o čemž svědčí zejména výkon 

dispozičních oprávnění vůči hromadné žalobě a celkově řady důležitých procesních 

práv. Proto omezení stanovená insolvenčním zákonem mohou zásadním způsobem 

narušit jeho schopnost efektivně vést spor a postupovat v nejlepším zájmu členů 

skupiny. V první fázi insolvenčního řízení po podání insolvenčního návrhu, ve které 

dochází ke zjišťování úpadku, nelze zatím bez dalšího legitimně presumovat 

neschopnost žalobce vést dále hromadné řízení (o insolvenčním návrhu totiž může být 
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rozhodnuto například tím způsobem, že se odmítá pro vady nebo zjevnou 

bezdůvodnost). Proto navrhovatel za klíčový moment považuje až okamžik vydání 

rozhodnutí o úpadku, který již zakládá důvod pro odvolání žalobce. 

Potenciální dopady úpadku nebo hrozícího úpadku člena skupiny do hromadného 

řízení by měly být s ohledem na jeho omezené procesní postavení výrazně méně 

citelné. Oproti žalobci a žalovanému není individuálně schopen zasahovat do průběhu 

hromadného řízení a je oprávněn pouze k výkonu dílčích procesních práv. Úpadek či 

hrozící úpadek, nebo dokonce i prohlášení konkursu člena skupiny doléhá na ostatní 

procesní subjekty pouze vzdáleně, pročež navrhovatelé nepovažují za vhodné z tohoto 

důvodu připustit přerušení hromadného řízení. Z pohledu insolvenčního práva totiž 

nárok člena skupiny uplatněný v hromadném řízení potenciálně představuje pouhou 

část majetkové podstaty, a to ve formě pohledávky za dlužníkem dlužníka (tj. 

žalovaným). Zásadní otázkou nicméně zůstává, jakým způsobem by měla být 

upravena možnost vystoupit z hromadného řízení. Zde se vychází z  předpokladu, že 

obecně lze předpokládat, že účast v hromadném řízení je pro člena skupiny vždy ku 

prospěchu, neboť je z povahy věci vyloučeno, aby člen skupiny v hromadném řízení 

utrpěl majetkovou ztrátu; v případě neúspěchu žaloby nese veškeré náklady řízení 

žalobce. Je-li člen skupiny omezen na svých dispozičních právech prohlášením 

konkursu, přechází právo vykonávat práva člena skupiny na insolvenčního správce. To 

platí včetně práva vystoupit z hromadného řízení, kdy insolvenční správce může sám 

posoudit pravděpodobnost úspěšnosti individuálního uplatnění nároku proti 

žalovanému. 

Vedle výše uvedených změn se navrhuje provést i některé dílčí změny související s posílením 

elektronizace insolvenčního řízení. 

d) Předpisy, které není třeba v souvislosti se zaváděním hromadných řízení novelizovat 

Je možné si klást otázku, proč nejsou v souvislosti s přijetím zákona o hromadném řízení 

měněny i některé jiné právní předpisy.  

Tato změna připadá v úvahu u zákona o ochraně spotřebitele, který zakotvuje zvláštní 

procesní legitimaci pro podání reprezentativní žaloby. Obdobná otázka může vyvstat i u 

dalších zákonů, kupříkladu § 1964 odst. 2, § 1972 odst. 2 či § 2989 zákona č. 89/2012 Sb., 
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občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ či „OZ“), popřípadě § 390 zákona č. 90/2012 

Sb., o obchodních korporacích.  

Tato pravidla, které začasté jako implementační normy reagují na některou z unijních 

směrnic, přičemž obsahují toliko oprávnění k podání reprezentativní žaloby sui generis, by 

měla zůstat zavedením zákona o hromadném řízení nedotčena. Jednak plní v právním řádu 

svůj účel již poměrně tradičně, pročež tento účel se nezbytně s účelem zákona o hromadném 

řízení nekryje (ochrana veřejného v. ochrana individuálních zájmů). Jednak neexistuje žádné 

zásadní zdůvodnění, proč by měly být uvedená ustanovení s přijetím zákona o hromadném 

řízení nahrazena. Paralelní existence obou možností je výhodná zejména pro poškozené, kteří 

si mohou zvolit, jakou cestou se vydají (za dodržení překážek litispendence a věci 

pravomocně rozhodnuté). To samozřejmě znamená i ponechání ustanovení § 83 a § 159a 

v občanském soudním řádu, neboť tato pravidla na hmotněprávní úpravu navazují. 

Pokud jde o exekuční řízení, zde bylo postupováno obdobně jako u insolvenčního řízení, ale 

do zákona o hromadném řízení se podařilo zakotvit všechny odchylky s tím, že zůstala 

zachována subsidiární aplikace zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 

činnosti, a části šesté občanského soudního řádu. V těchto předpisech tak nebylo 

identifikováno žádné ustanovení, které by si změnu vyžadovalo. 

Přijetí zákona o hromadném řízení nevyvolá ani potřebu novelizovat ustanovení zákona 

č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, neboť otázka organizace a příslušnosti soudu je řešena 

přímo v zákoně o hromadném řízení. 

2.4 Dopady navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k 

rovnosti mužů a žen. 

Prostřednictvím institutu hromadných žalob bude možné uplatňovat nároky vyplývající ze 

soukromého práva, tedy mj. i nároky osob, jež se staly obětí diskriminačního zacházení. 

Pozitivní dopady lze očekávat kupříkladu v oblasti diskriminace v zaměstnání. Možnost 

hromadného uplatňování nároků dává obětem diskriminace do rukou silnější a efektivnější 

nástroj, jež umožňuje sdílení finanční náročnosti. Současně bude sloužit jako prevence před 

dalším diskriminačním chováním.  

Dopad přijetí zákona na zákaz diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů je tak třeba 

vyhodnotit jako pozitivní. Naproti tomu se neočekávají jakékoliv negativní dopady. 
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3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

3.1 Obecně k nezbytnosti přijetí právní úpravy hromadných řízení 

Volání po hromadné žalobě v její moderní podobě je zejména reakcí na vývoj společnosti v 

19. a 20. století. Společenské a hospodářské jevy, jakými byla průmyslová revoluce a s ní 

spojená industrializace a masové rozšíření hromadné výroby, později doplněné o robotizaci, 

globalizaci a v digitální revoluci, vedly k tomu, že valná většina právních vztahů se týká 

velkého počtu subjektů. 

Předmětem obchodů jsou tisíce stejných výrobků, zaměstnavatelé zaměstnávají stovky 

zaměstnanců a průmyslová výroba ovlivňuje životní prostředí na širokém území. Zatímco 

před tímto zásadním milníkem se chyba ve výrobě bot či znečištění vzduchu z rodinného krbu 

dotýkala pravidelně pouze jednotlivců, v dnešní době může mít špatné nastavení tovární linky 

či velkoformátová těžba uhlí dalekosáhlé důsledky, které dopadají na vysoký počet 

poškozených osob. Problematiku však dnes není nutné zužovat pouze na výrobní sektor, týká 

se i poskytování služeb jako je finančnictví, zdravotnictví, cestovní ruch či oblast práva. 

Pokud společnost při vyúčtování udělá jednu chybu, tato chyba se mechanicky multiplikuje na 

všechny zákazníky daného produktu a všem je naúčtován vyšší poplatek. 

Vzhledem k výši individuálních nároků nemají poškození přirozeně motivaci investovat 

peníze a čas do složitých soudních řízení, jejichž konec je v nedohlednu. Jde o formu tzv. 

racionální apatie, která se projevuje neochotou jednotlivce domáhat se svých práv u soudu; a 

to ze zcela racionálního důvodu - soudní řízení se vzhledem k žalované částce jednoduše 

nevyplatí. 

Nové výzvy moderní doby jsou již řešeny v právu hmotném, které se na ně v jednotlivých 

odvětvích snaží reagovat (ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí, zdravotnictví, 

finanční trhy atd.). Ruku v ruce s tím je však nutné nastavit i odpovídající procesní 

mechanismy, které umožní práva vyznačující se „hromadností“ efektivně uplatňovat. Procesní 

nástroje jsou přitom v mnoha ohledech důležitější; jakmile totiž není hmotné právo 

dobrovolně dodržováno, zbývá poškozeným zpravidla jen soudní cesta. A pro tyto případy je 

potřeba zajistit, aby se svého nároku domohli rychle, efektivně a s využitím co nejnižších 

nákladů. Vztah k hmotnému právu je dvousměrný – pokud právo nelze efektivně vymáhat, tj. 
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pokud právní řád odpovídající procesní nástroje nenabízí, je vysílán do společnosti signál, že 

právo je nevymahatelné a že případné nedodržování práva neznamená pro škůdce jakékoliv 

následky. Řečeno jinak, nedodržování práva se v takovém případě škůdci vyplatí. Jde o projev 

okřídlených právních pouček „kde není žalobce, není soudce“ a právo, které není vymáháno, 

vlastně ani právem není (law in books v. law in action). 

Proti uvedeným skutečnostem však v příkrém rozporu stojí český civilní proces. Občanské 

řízení je tradičně velmi individualisticky pojato, což v praxi znamená, že poškození 

z hromadných událostí nemají k dispozici žádné efektivní procesní mechanismy, jak své 

nároky koncentrovat do jednoho soudního řízení.  

To, že koncentrace stejnorodých nároků do jednoho řízení není v platném právu ošetřena, má 

pro stávající praxi následující důsledky: 

• vymáhání práv z hromadných událostí je velmi neefektivní a drahé pro stát i 

účastníky řízení, 

• stejné případy jsou posuzovány různě, 

• hromadné nároky v bagatelní výši se nevyplatí vymáhat, protože náklady 

individuálního soudního řízení, riziko, čas a energie do nich vložené výrazně převyšují 

případný zisk z úspěšného sporu, 

• z toho mj. plyne, že subjekty, které jednají nepoctivě, těží z této „nevymahatelnosti 

drobných nároků“, čímž získávají neoprávněnou konkurenční výhodu oproti 

poctivým podnikatelům. 

3.2 K nezbytnosti přijetí doprovodného zákona 

Výchozí tezí při přípravě návrhu zákona byla snaha o upravení všech otázek a odchylek přímo 

v návrhu zákona o hromadném řízení. Přesto byla identifikována vybraná pravidla, které 

nebylo možné ať už fakticky, nebo z „tradičních“ důvodů přímo v tomto zákoně upravit. Jde 

zejména o: 

• soudní poplatek, který se tradičně upravuje v zákoně o soudních poplatcích; 

• návaznost hromadného řízení na úpravu insolvenčního řízení tam, kde to bylo 

nezbytné; 
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• modernizační prvky a umožnění budoucího širšího využití moderních technologií 

v hromadném řízení, popřípadě v soudním řízení obecně. 

Výše uvedené otázky se tak navrhuje vyřešit v doprovodném zákoně způsobem, který bude 

vyhovovat předkládané koncepci hromadných žalob a zároveň v minimální míře zasáhne do 

platné právní úpravy. 

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem 

V obecné rovině lze konstatovat, že zavedení institutu tzv. hromadných řízení je z pohledu 

ústavněprávního zcela neutrální. Existence kolektivního řízení není per se ústavním pořádkem 

České republiky (ve smyslu čl. 112 Ústavy) vyloučena, resp. jakkoliv upravena. Na druhou 

stranu je zjevné, že ústavní pořádek stanovuje zákonodárci jasné limity, jakou právní úpravu 

kolektivního řízení je možné in concreto přijmout. Takovýmto limitem je v prvé řadě čl. 36 

Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), který zakotvuje právo na spravedlivý 

proces. Nicméně předtím, nežli bude přistoupeno k samotnému posouzení navrhované právní 

úpravy kolektivního řízení prizmatem ústavního pořádku České republiky, je třeba před 

závorku vytknout několik skutečností. 

Argumenty týkající se souladnosti předkládaného řešení hromadných žalob, které byly 

nastíněny v odůvodnění návrhu zákona o hromadném řízení, se vzhledem ke smyslu a účelu 

předkládaného doprovodného zákona uplatí mutatis mutandis i pro tento právní předpis. 

Ze všech ústavně-právních limitů se přitom v souvislosti s doprovodným zákonem do popředí 

dostává zejména otázka přístupu k soudu, konkrétně pak výše soudního poplatku stanovená za 

podání hromadné žaloby. V tomto ohledu bylo při stanovování konkrétní výše soudního 

poplatku postupováno tak, aby na jedné straně soudní poplatek mohl plnit svoji regulační, 

fiskální i motivační funkci, zároveň však nepředstavoval takovou bariéru, která by v praxi 

učinila hromadnou žalobu fakticky nevyužitelnou. 

5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy se závazky 

vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v Evropské unii.  

Evropská unie vybízí členské státy již delší dobu k přijetí právní úpravy, která by umožňovala 

procesní kolektivní ochranu práv, přinejmenším těch garantovaných evropským právem. Dle 

názoru Evropské unie je kolektivní ochrana v dnešní době nezbytným procesním nástrojem k 
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efektivnímu prosazování určitého typu nároků. Unie hromadné žaloby doporučuje zejména v 

souvislosti s právy spotřebitelů, ochranou životního prostředí, hospodářskou soutěží, 

ochranou osobních údajů, v oblasti finančních služeb a dále v oblasti ochrany investic. 

Z hlediska posuzování souladnosti předkládaného zákona s unijní legislativou jsou relevantní 

následující unijní dokumenty: 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES ze dne 23. dubna 2009 o 

žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů – „Směrnice o 

zdržovacích žalobách“1 

• Doporučení Komise č. 2013/396/EU ze dne 11. června 2013 o společných zásadách 

pro prostředky kolektivní právní ochrany týkající se zdržení se jednání a náhrady 

škody v členských státech v souvislosti s porušením práv přiznaných právem Unie – 

„Doporučení“2 

• Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu 

kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES - číslo dokumentu 

COM/2018/184 final - 2018/0089 (COD) – „Směrnice o zástupných žalobách“3 

O tom, že je přijetí úpravy hromadných žalob ve shodě se směřováním a cíli EU, nemůže být 

pochyb. Podrobnější argumenty zazněly již v odůvodnění k návrhu zákona o hromadném 

řízení. Tam uvedené závěry platí pochopitelně i pro doprovodný zákon, jehož cílem je 

adaptovat existující legislativu na nový institut. 

Co se týče doprovodného zákona, klíčové z hlediska souladnosti je stanovení výše poplatku 

pro kvalifikované subjekty, které jsou zapsány na seznam vedený Evropskou komisí. Pro tyto 

subjekty nesmí být výše soudního poplatku stanovena tak, aby vytvářela překážku pro přístup 

k soudu (srov. čl. 15 směrnice o zástupných žalobách). 

 
1 Dostupná na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32009L0022  
2 K vidění zde: https://eur-
lex.europa.eu/eli/reco/2013/396/oj?eliuri=eli%3Areco%3A2013%3A396%3Aoj&locale=cs  
3 V českém znění přístupná zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0184  
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6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními 

smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

Navrhovaná právní úprava je zcela v souladu s mezinárodními smlouvami. Žádná z 

mezinárodních smluv, jimiž by byla Česká republika vázána, nezakazuje uzákonění 

hromadných řízení, a to ani v navržené podobě. Proto ani předestřené aspekty doprovodného 

zákona k zákonu o hromadném řízení nejsou jednotlivě či ve svém souhrnu v rozporu s 

mezinárodními závazky České republiky. 

Pokud jde o další změny v zákoně, relevantní z pohledu mezinárodních smluv by mohla být 

novela § 129, která se týká dokazování. Ustanovení § 129 OSŘ má totiž nově předsedovi 

senátu umožnit, aby k provedení důkazu listinou postačovalo, že bude obsažena v 

elektronickém spise, který bude dostupný způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tím bude 

dána vyvratitelná domněnka, že listina byla účastníkům předložena k nahlédnutí. Zároveň tím 

právní úprava nevylučuje ani provedení listinného důkazu jeho přečtením v rámci soudního 

jednání nebo sdělením jeho obsahu. 

Nabízí se zde přezkoumat možný rozpor s čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech (dále jen 

„Úmluva“), jenž upravuje právo na spravedlivý proces. 

Nejprve je vhodné se zabývat tím, zda navrhovaná právní úprava není v rozporu se zásadou 

veřejnosti a ústnosti, resp. právem na veřejné projednání věci před soudem ve smyslu čl. 6 

odst. 1 Úmluvy. Posuzování možného střetu se zásadou přímosti, resp. bezprostřednosti 

řízení, se jeví být nadbytečné, neboť relevantní judikatura Evropského soudu pro lidská práva 

(dále jen „Soud“) se vztahuje výlučně k trestnímu řízení (viz např. P. K. proti Finsku, č. 

37442/97, rozhodnutí ze dne 9. června 2002; Graviano proti Itálii, č. 10075/02, rozsudek ze 

dne 10. února 2005, § 39–40). Není tak třeba se jí v souvislosti s návrhem doprovodného 

zákona k zákonu o hromadném řízení blíže věnovat.  

Dle judikatury Soudu představuje veřejný charakter soudního řízení jednu ze základních zá-

sad zakotvených v čl. 6 odst. 1 Úmluvy, která má chránit strany sporu před tajným výkonem 

spravedlnosti bez veřejného dohledu (Malhous proti České republice, rozsudek velkého 

senátu ze dne 12 července 2001, § 55). Jedním z aspektů tohoto práva je i požadavek ústnosti, 

který směřuje k zajištění možnosti účastníků řízení se k věci vyjádřit přímo před soudem nad 

rámec písemných podání (Yakovlev proti Rusku, č. 72701/01, rozsudek ze dne 15. března 
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2005, § 19). V odůvodnění svých rozhodnutí přitom Soud v rámci posouzení naplnění práva 

na veřejné projednání věci nerozlišuje mezi právem na veřejné jednání a právem na ústní 

jednání.  Ve většině případů se však zabývá problémem, že soudy nekonaly jednání žádné, 

tedy situací, kdy není naplněn ani požadavek veřejnosti, ani ústnosti, a pouze výjimečně 

posuzuje situaci, kdy sice soudní jednání proběhlo, ale veřejnost z něho byla vyloučena. 

Obecně přitom platí, že ústní jednání je veřejné, pakliže nejsou naplněny výjimky uvedené v 

druhé větě čl. 6 odst. 1 Úmluvy 

Za normálních okolností by měl mít účastník řízení na základě Úmluvy právo být veřejně sly-

šen alespoň před jednou soudní instancí (Schlumpf proti Švýcarsku, č. 29002/06, rozsudek ze 

dne 8. ledna 2009, § 65). Dané právo ale není absolutní, a proto může podléhat určitým 

omezením. Při zkoumání, zda je potřeba konat veřejné jednání, je nutno brát v potaz také 

právo na rozhodnutí v přiměřené lhůtě a z toho vyplývající potřebu rychlého vyřízení věci 

(Jan-Ake Andersson proti Švédsku, č. 11274/84, rozsudek ze dne 29. října 1991, § 27). Z 

judikatury Soudu přitom vyplývá, že absence veřejného jednání je přípustná za určitých 

výjimečných okolností, kdy je dle Soudu například legitimní, aby státní orgány dbaly 

imperativů účinnosti a úspornosti (např. Hodina proti České republice, č. 66450/01, 

rozhodnutí ze dne 30. března 2004). Absenci veřejného jednání Soud přitom v minulosti 

připustil v řízeních, kde byly řešeny pouze otázky právní a vysoce technické povahy nebo kde 

existovala shoda ohledně skutkových okolností a kde se soudy nemusely zabývat zvláště 

složitými právními otázkami. Další výjimkou představují řízení před vyššími soudními 

instancemi, pakliže se před soudem prvního stupně veřejné jednání konalo a absence je 

ospravedlněna zvláštní povahou těchto řízení, tj. pokud se například řeší pouze otázky právní, 

a nikoliv již skutkové (Jan-Ake Andersson proti Švédsku, cit. výše, § 27). Při zvažování, zda 

nařídit jednání, mohou vnitrostátní soudy přihlížet k síle důkazů obsažených ve spise a k 

pravděpodobnosti, že ústní jednání může přispět k objasnění sporných otázek (Ebanks proti 

Spojenému království, č. 36822/06, rozsudek ze dne 26. ledna 2010, § 76). Práva na veřejné 

jednání je rovněž možné se vzdát, a to jak výslovně, tak mlčky. Vzdání se práva musí být ale 

jednoznačné a nesmí se dotknout žádného důležitého veřejného zájmu (Håkansson a 

Sturesson proti Švédsku, č. 11855/85, rozsudek ze dne 21. února 1990, § 66). V případě 

Håkansson a Sturesson proti Švédsku Soudu k závěru, že se stěžovatelé vzdali svého práva na 

veřejné projednání věci. Z pohledu Soudu stačilo, že o nařízení veřejného jednání před odvo-
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lacím soudem v občanskoprávní věci nepožádali za situace, kdy vnitrostátní právo stanovilo, 

že soud mohl konat jednání, jestliže to považoval za nezbytné (cit. výše, § 67–68).  

Ve světle výše uvedených zásad lze shrnout, že právo na veřejné projednání věci ve smyslu čl. 

6 odst. 1 nevyžaduje, aby ústní jednání proběhlo vždy, natož za účelem provedení všech 

důkazů, ale v zásadě alespoň před jednou soudní instancí by proběhnout mělo. Navrhovaná 

změna ustanovení § 129 OSŘ obecný přístup ke konání veřejného a ústního jednání před 

soudem přitom nemění. To je upraveno v ustanovení § 115a OSŘ, které stanoví, že k 

projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na 

základě účastníky předložených listinných důkazů a tito se práva účasti na projednání věci 

vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Střet nově navrhovaného 

znění § 129 odst. 2 OSŘ s právem na veřejné projednání věci před soudem se tak nejeví jako 

pravděpodobný, neboť soudy i nadále musí s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem věci 

zvažovat, zda ústní jednání nařídit, či nikoliv, a to jak ve světle stávající vnitrostátní úpravy, 

tak i mezinárodních závazků, Úmluvu nevyjímaje.  

Dalo by se ovšem uvažovat nad situací, kdy by se účastníci řízení práva účasti na projednání 

věci vzdali, příp. jednání již proběhlo, avšak soudům budou předloženy listinné důkazy nové 

(a zároveň přípustné). Povaha těchto důkazů by přitom vzhledem k okolnostem mohla 

vyžadovat, aby k jejich provedení bylo ústní jednání nařízeno a účastníci řízení se tak měli 

možnost k prováděným důkazům vyjádřit nad rámec svých písemných podání (Yakovlev proti 

Rusku, cit. výše, § 19). Podstatné je, že navrhovaná úprava i nadále možnost provedení 

listinného důkazu v rámci jednání, navzdory jeho zpřístupnění v elektronickém spisu, 

ponechává na uvážení předsedy senátu. Účastníkům řízení by pak rovněž nemělo nic bránit o 

nařízení jednání za účelem provedení takových důkazů soud výslovně požádat. Dle 

rozhodnutí Soudu ve věci Håkansson a Sturesson proti Švédsku lze mít přitom za to, že mají-

li soudy dle vnitrostátního práva možnost jednání nařídit, absenci výslovné žádosti o nařízení 

veřejného jednání ze strany účastníků řízení lze chápat jako vzdání se práva na veřejné 

projednání věci (cit. výše, § 67–68, srov. též Feller proti Rakousku, č. 17169/06, rozhodnutí 

ze dne 4. února 2010).  

Dále je vhodné se zabývat otázkou slučitelnosti navrhované úpravy se zásadou 

kontradiktornosti řízení ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Ta stanoví, že oběma stranám řízení 

musí být dána možnost seznámit se se stanovisky a důkazy předloženými soudu s cílem 
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ovlivnit jeho rozhodnutí – ať už protistranou nebo na řízení nezúčastněným subjektem, od 

něhož si případně soud takové vyjádření nebo důkaz může vyžádat – a vyjádřit se k nim (např. 

Brandstetter proti Rakousku, č. 11170/84 a další, rozsudek ze dne 28. srpna 1991, § 67; nebo 

Ver-meulen proti Belgii, č. 19075/91, rozsudek velkého senátu ze dne 20. února 1996, § 31). 

Z tohoto hlediska je potřebné se v rámci posouzení návrhu změny ustanovení § 129 OSŘ 

zaměřit na způsob, jakým se účastníci, resp. strany řízení dozvědí o tom, že byla určitá listina 

do elektronického spisu vložena. S ohledem na tyto závěry je při zavádění elektronického 

spisu, a tedy i při případném užití navrhovaného § 129 odst. 2 OSŘ, nutné zajistit účinný 

způsob, jak účastníky řízení vyrozumět o založení nového vyjádření či důkazu do 

elektronického spisu, aby s nimi byli seznámeni a mohli se k nim v souladu se zásadou 

kontradiktornosti řízení případně vyjádřit. 

To bude v rámci elektronického spisu zajištěno notifikacemi o aktualizacích a dalšími 

vhodnými mechanismy, které na změny ve spise účastníky řízení upozorní. 

 

7. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované úpravy na 

státní rozpočet a ostatní rozpočty, na podnikatelské prostředí, dále sociální 

dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a 

národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí. 

7.1 Hospodářský a finanční dopad navrhované úpravy na státní rozpočet a ostatní 

rozpočty 

Jak již bylo blíže rozvedeno v návrhu zákona o hromadném řízení, přijetí navrhované právní 

úpravy ve svém souhrnu si zřejmě vyžádá mírné finanční dopady na státní rozpočet, zejména 

na počátku zavádění hromadných žalob do praxe. Zároveň se však právní úprava pozitivně 

projeví na počtu projednávaných věcí a hospodárnosti řízení a dále zajišťuje do rozpočtu i 

příjmy. Je tedy možné uzavřít, že celkový dopad předkládaného zákona na státní rozpočet 

bude z dlouhodobého hlediska spíše neutrální. 
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Doprovodný zákon k zákonu o hromadném řízení sám o sobě žádné hmatatelné dopady na 

státní rozpočet nevyvolává, pouze v oblasti soudních poplatků povede k nárůstu příjmů do 

státního rozpočtu v návaznosti na to, kolik hromadných žalob bude v praxi podáváno. 

Všechny ostatní finanční dopady jsou spojeny především se samotným zavedením 

hromadných žalob, tj. se samotným zákonem o hromadném řízení a jsou také v důvodové 

zprávě k tomuto zákonu vypočítány a zhodnoceny.  

 

Obecně lze očekávat, že přes prvotní vstupní náklady se přijetí nového institutu projeví na 

státní rozpočet pozitivně, neboť povede k odbřemenění soudů a k urychlení řízení. Návrh 

nebude mít dopad na jiné rozpočty, např. rozpočty krajů či obcí.  

 

7.2 Dopady na podnikatelské prostředí 

Co se týče dopadů na podnikatelské prostředí, tyto nejsou s doprovodným zákonem 

bezprostředně spojeny a týkají se obecně zavedení hromadných řízení do českého právního 

řádu jako takových. Proto lze na tomto místě odkázat na zhodnocení dopadů na podnikatelské 

prostředí, které bylo provedeno v odůvodnění k návrhu zákona o hromadném řízení. 

7.3 Sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny 

Zákon o hromadném řízení nebude mít dopad na rodinu a dopad na rodinu nebude mít tedy 

ani doprovodný zákon. Nepřímo pozitivní dopad je možné očekávat v oblasti ochrany 

specifických skupin obyvatel, jako jsou osoby se zdravotním postižením či národnostní 

menšiny. Žaloby totiž najdou využití například v situacích, kdy se tyto ohrožené skupiny staly 

obětí diskriminace apod. 

7.4 Dopady na životní prostředí 

Vzhledem k tomu, že se navrhovaná právní úprava dotýká čistě oblasti civilního procesu, 

nelze očekávat jakékoliv negativní dopady na životní prostředí. Dopady na životní prostředí 

budou naopak pozitivní, a to hned ze dvou důvodů. 

Jednak bude do českého právního řádu zavedena nová procesní ochrana, která škůdcům 

zamezí v dalším protiprávním jednání vedoucím k poškozování či znečišťování životního 

prostředí, jednak těmto škůdcům budou moci být uloženy povinnosti, jako je náhrada škody. 
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Takováto právní úprava poslouží v environmentální oblasti rovněž jako prevence proti 

dalšímu poškozování životního prostředí, protože uzákonění efektivního nástroje je zároveň 

signálem směrem k potenciálním škůdcům, aby si případné poškozování české krajiny 

rozmysleli. 

Jednak bude v návaznosti na přijetí zákona o hromadném řízení a v souladu s tím, co 

předpokládá návrh doprovodného zákon, v soudním řízení postupně posilována elektronizace 

soudního řízení, což z dlouhodobého hlediska povede k úbytku počtu spotřebovaného papíru 

na soudech, a nepřímo tak prospěje českým lesům. 

8. Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 

soukromí a osobních údajů. 

Navrhovaná právní úprava v doprovodném zákoně nebude mít dopad na ochranu soukromí a 

osobních údajů. 

9. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) 

9.1 Dopady na korupční rizika 

Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik, jak stanoví čl. 4 odst. 1 písm. h) 

Legislativních pravidel vlády, a to podle Metodiky CIA (Corruption Impact Assessment; 

Metodika hodnocení korupčních rizik), kterou uveřejnil Vládní výbor pro koordinaci boje s 

korupcí. 

Korupční rizika jsou teoreticky spojena s každým nově zaváděním institutem. V případě 

zavedení procesního prostředku kolektivní ochrany individuálních práv však nelze hovořit o 

žádném nadměrném zvýšení rizika na straně soudů. Jedná se tedy o běžné riziko potenciálně 

související s každou novou úpravou. Nicméně vzhledem k tomu, že jde o pravomoc soudů, 

kterou mají již dnes (rozhodovat o sporech z vybraných oblastí práva), pouze je tato forma 

transformovaná do jiné podoby (namísto individuálně se práva budou vymáhat kolektivně), je 

riziko vzniku korupčního potenciálu, resp. zhoršení oproti stávajícímu stavu, zcela 

nevýznamné. 
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Lze dokonce říci, že riziko korupce by se přijetím zákona snížilo. Tlak na orgány veřejné 

moci, které nyní musí suplovat chybějící aktivitu v soukromém sektoru, poklesne. Tím 

poklesne i jejich význam a též korupční potenciál na jejich straně. 

9.2 Přiměřenost 

Cílem předkládaného návrhu zákona je upravit platnou legislativu v návaznosti na zavedení 

procesního nástroje umožňujícího hromadné vymáhání. Na tuto skutečnost apeluje jednak 

odborná veřejnost a judikatura, ale i Evropská unie. Zejména na poli ochrany práv 

spotřebitelů a ochrany životního prostředí jsou patrny značné nedostatky neexistence takové 

úpravy. Návrh je tak svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má za cíl upravovat.  

Kompetence orgánů veřejné moci nejsou návrhem doprovodného zákona nijak dotčeny, 

s výjimkou práva vybírat soudní poplatek, toto však již dnes v českém právním řádu existuje a 

funguje bez obtíží. 

9.3 Efektivita 

Návrh zákona reaguje na situaci, kdy platná právní úprava dostatečně neupravuje kolektivní 

ochranu individuálních práv. Cílem zákona je co nejrychleji toto hluché místo v české 

legislativě zaplnit tak, aby výsledná právní úprava byla v souladu s požadavky soudní praxe a 

odborné veřejnosti. 

9.4 Odpovědnost 

V tomto směru je z návrhu zřejmé, který orgán je kompetentní danou věc rozhodnout a že je 

jeho odpovědnost přiměřená. 

9.5 Opravné prostředky a kontrolní mechanismy 

Vzhledem k minimálnímu vlivu doprovodného zákona na korupční rizika nejsou přímo 

v doprovodném zákoně opravné prostředky obsaženy, avšak tyto vyplývají z obecných 

právních předpisů, popřípadě z návrhu zákona o hromadném řízení. 

10. Dopady na bezpečnost a obranu státu 

Navrhované změny právní úpravy nebudou mít dopad na bezpečnost a obranu státu. 
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II. Zvláštní část 

K čl. I (změna občanského soudního řádu) 

K bodu 1 (§ 27) 

Jedná se o legislativně technickou změnu, navazující na změnu v § 48. 

K bodu 2-4 (§ 40) 

V odstavci 1 se navrhuje vypuštění části věty druhé ve slovech „se uchovává na trvalém 

nosiči dat“ pro její nadbytečnost. To, že je u listinného spisu záznam uchováván na trvalém 

nosiči dat, je uvedeno v § 21a jednacího řádu pro okresní a krajské soudy. Pokud dojde 

v budoucnu k zavedené elektronického spisu, pro něj by uvedené pravidlo nemělo platit vůbec 

– zde se budou záznamy i jakákoliv jiná data uchovávat přímo v elektronickém spise. 

V odstavci 5 se po vzoru trestního řízení mění koncepce přepisu záznamu tak, aby napříště již 

nebylo nutné pořizovat doslovný přepis záznamu, ale jen jeho podstatných částí (obdobně viz 

§ 55 odst. 5 trestního řádu). Cílem je ulehčit soudům projednávajícím hromadná řízení, ale též 

odbřemenit soudy i v ostatních civilních řízeních. V praxi se totiž ukazuje, že je tento 

požadavek pro soudy neúměrně zatěžující, aniž by navíc přinášel kýžený efekt. Doslovné 

přepisy záznamu obsahují celou řadu slov, vět a částí, které nemají z hlediska soudního řízení 

a zejména rozhodování nadřízených soudů jakoukoliv relevanci. Pro případ jakéhokoliv sporu 

navíc existuje záznam, který je možné si kdykoliv přehrát. 

Změnu koncepce pořizování přepisu záznamu v odstavci 5 je nutné promítnout i do dalších 

ustanovení § 40. Konkrétně obdobně jako u protokolu bude platit, že v případě rozporu mezi 

přepisem podstatných částí záznamu a záznamem má přednost záznam (odst. 5). Zároveň je 

nově pamatováno na to, že soud může v přepisu záznamu opravit chyby v psaní a jiné zřejmé 

nesprávnosti a účastník může proti přepisu záznamu podávat námitky a navrhovat jeho 

doplnění (odst. 8).   

K bodu 5 (§ 40c a 40d) 

Uvedené pravidlo má připravit obecnou legislativu na budoucí zavedení elektronického spisu, 

které si vyžádá zakotvení hromadných žalob do českého práva, přičemž však jeho pozitivní 

efekty se projeví i v jiných oblastech civilního procesu. Jakmile bude zahájen provoz 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJCHZBO7)



28 

 

elektronického spis v agendě „CIVIL“, je potřebné zajistit, aby se příslušný systém opíral o 

odpovídající právní úpravu. Přitom je třeba zdůraznit, že možnost vést spis elektronicky, 

vyplývá již z § 40b odst. 1 OSŘ. Soudní spis tak může mít buďto podobu listinnou, popřípadě 

podobu elektronickou – tehdy jde o „elektronický spis“ podle § 40c a 40d (k pojmu srov. též 

§ 8 jednacího řádu pro okresní a krajské soudy). Proto pochopitelně platí, že všechna 

ustanovení týkající se „soudního spisu“ se uplatní na elektronický spis obdobně, neboť 

elektronický spis je soudním spisem. Tak se například i pro elektronický spis použije 

ustanovení § 44 o nahlížení do spisu apod. 

Z hlediska základního fungování by měl elektronický spis do budoucna usnadnit práci soudů, 

a to i ve vztahu k práci s rejstříkem hromadných žalob. Elektronický spis by tak měl 

zefektivnit práci soudů a umožnit jim lépe zpracovávat po administrativní i rozhodovací 

stránce jednotlivé soudní případy. Konkrétně by měl elektronický spis obsahovat tyto funkce: 

→ Příjem a odesílání dokumentů a jejich další zpracování 

→ Tvorba a práce s dokumenty, evidence dokumentů 

→ Vytváření spisů a tvorba spisové značky 

→ Propojení s externími evidencemi, registry a rejstříky 

→ Pomocné funkce při práci s dokumenty a spisy (chytré vypořádání námitek, 

označování v textu, záložky ve spisu) 

→ Zpřístupnění spisů veřejnosti: nahlížení vzdáleným přístupem 

→ Zobrazení, prohlížení, optimalizace: prezentační režim pro zobrazení v soudní síni, 

offline práce se spisy 

→ Digitální archivace 

Vzhledem k tomu, že do budoucna počítá se širším využitím elektronického spisu, kdy 

elektronický spis by už neměl být jen výjimkou z pravidla, jako je tomu dnes (viz např. dnešní 

§ 174a OSŘ upravující elektronický platební rozkaz, v jehož agendě je spis veden 

elektronicky, či případně insolvenční řízení, kde funguje částečná elektronizace), je vhodné, 

aby ta nejobecnější pravidla byla stanovena již na úrovni zákona. V tomto ohledu by měla být 
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doplněna základní úprava připouštějící existenci elektronického spisu v § 40b odst. 1 OSŘ 

zavedená novelou č. 7/2009 Sb.  

V tuto chvíli se zatím nenavrhuje plný přechod na elektronický spis, neboť systém není 

připraven a zároveň po jeho zavedení i nadále budou „dobíhat“ listinné spisy. V některých 

agendách (např. trestní či správní, kde se občanský soudní řád použije subsidiárně) se navíc 

počítá s tím, že dojde k zavedení elektronického spisu ještě o něco později. Proto je potřebné 

listinné spisy i nadále zachovat.  

Z hlediska konkrétních parametrů nového informačního systému se na zákonné úrovni 

navrhuje stanovit nezbytné minimum, přičemž všechny ostatní podrobnosti budou dále 

upraveny v podzákonných právních předpisech. 

V prvé řadě se navrhuje zdůraznit již samotnou povahu elektronického spisu – bude jím 

soudní spis vedený v elektronické podobě, a to v informačním systému veřejné správy, jehož 

správcem bude Ministerstvo spravedlnosti (obdobně k tomu viz např. § 419 odst. 1 InsZ). 

Elektronický spis je přitom spisovou službou. Z hlediska uveřejňování podání, rozhodnutí 

soudů a jiných písemností, které jsou součástí spisu, se po vzoru insolvenčního rejstříku 

navrhuje zdůraznit, že se tato uveřejňují chronologicky. 

Bude tedy existovat informační systém veřejné správy eSPIS, který bude zahrnovat jak funkci 

elektronické spisové služby (to je „elektronický spis“) – pak se uplatní zákon č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, tak i funkci informačního 

systému pro vedení celé soudní agendy – v tomto případě bude možné subsidiárně aplikovat 

zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. 

Systém eSPIS umožní poskytnout autorizované elektronické opisy a výpisy dokumentů, 

včetně všech zákonem požadovaných autentizačních prvků (pečeti a časového razítka). Tento 

dokument je označen značkou „opis“ a opatřen kvalifikovanou pečetí soudu a kvalifikovaným 

elektronickým časovým razítkem.  

Elektronický spis bude přístupný elektronicky. Zásadní výhodou při jeho plošném zavedení 

pak bude možnost nahlížení do spisu dálkově, pročež bude možné se za splnění zákonných 

podmínek s jeho obsahem seznamovat kdykoliv a z jakéhokoliv místa. Je třeba zdůraznit, že 

na rozdíl od insolvenčního rejstříku či rejstříku hromadných žalob nebude elektronický spis 

přístupný veřejně; přístup do něj budou mít pouze osoby splňující podmínky § 44 OSŘ. 
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Nahlížení do spisu by mělo být navázáno na služby portálu občana, kdy se osoba 

prostřednictvím občanského průkazu s elektronickým čipem přihlásí a při této online 

identifikaci jí bude umožněno nahlížet do všech soudních řízení, v nichž figuruje jako 

účastník. Podrobnosti upraví prováděcí vyhláška (srov. § 374a). 

V otázce nahlížení do spisu jiným než vzdáleným (elektronickým) přístupem nebude právo 

účastníků řízení nahlížet do elektronického spisu v budově soudu dotčeno a i nadále jim bude 

umožněno nahlížet při zachování současné praxe, kdy se účastníci řízení fyzicky dostaví na 

pobočku příslušeného soudu a za dohledu zaměstnance soudu jim bude spis předložen 

v elektronické podobě (na výpočetním zařízení soudu). 

Co se týče nakládání s písemnostmi, klíčové pravidlo je obsaženo v § 40d odst. 1 OSŘ. 

Elektronické dokumenty se z povahy věci budou do elektronického spisu vkládat pouhým 

přenosem dat (tj. nahrání datové zprávy včetně příloh, nahrání emailu apod.). Zákon však 

explicitně upravuje, že listinné dokumenty bude soud povinen převést do elektronické 

podoby, přičemž jejich elektronický obraz následně vloží do elektronického spisu. Cílem je 

zajistit, aby elektronický spis byl co do obsahu informací kompletní, a plnil tak sám o sobě 

funkci soudního spisu (účastníci ani soudy nebudou muset ve své práci nadále využívat 

listinnou část spisu – k tomu dále).  

Poněvadž se přitom v prvních letech po zavedení elektronického spisu neočekává větší změna 

v chování účastníků řízení a nepředpokládá se tedy, že by tito ihned začali využívat 

elektronické formy komunikace se soudem (po části z nich, zejm. ze starší generace, to ani 

nelze spravedlivě požadovat), navrhuje se zároveň pro soudní řízení stanovit výjimku 

z obecného převodu listinných písemností do elektronické podoby. Pro soudy a evidenci 

soudních spisů nebude vyžadována autorizovaná ani „prostá“ konverze dokumentů ve smyslu 

zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (viz § 69a cit. zákona), a dále 

prováděcí vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Pro přenos 

listin do elektronické podoby postačí „prostý scan“. Výjimky z tohoto obecného pravidla 

mohou vyplynout z rozhodnutí předsedy senátu. 

Tím, že se listinné dokumenty budou do elektronické části spisu převádět prostým scanem, 

nebude možné tyto scany považovat za originály. Listiny tak jako originály i nadále zůstanou 

součástí elektronického spisu, a to v tzv. listinné příloze. Nebude však nutné s nimi jakkoliv 

nakládat či operovat do doby, než bude zpochybněna správnost oskenovaných listin a sám 
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elektronický spis, resp. jeho plně elektronizovaná část by měla pro práci se spisem a pro 

naplnění všech funkcí soudního spisu plně postačovat. 

K bodu 6 a 7 (§ 42) 

V souvislosti s přijetím zákona o hromadném řízení a dalším akcentem na podporu 

elektronické komunikace účastníků řízení směrem k soudu se navrhuje provést též dílčí 

změny v § 42. 

Nově se podání v listinné a elektronické podobě definitivně staví naroveň, kdy dnešní úprava 

předpokládá u podání ve věci samé diskriminaci těch elektronických, neboť vada podání 

spočívající v nedostatečně kvalifikovaném podpisu nevede k výzvě k odstranění vad, ale 

k tomu, že se k takovému podání nepřihlíží. Takovýto důsledek má však pro dotčené osoby 

fatální důsledky. Uvedené pravidlo navíc činilo v praxi problémy například tehdy, když osoba 

činila podání sice z datové schrány, ale z datové schránky jiné osoby (např. koncipient z DS 

advokáta apod.), nebo když bylo podání opatřeno uznávaným podpisem, který však již pozbyl 

své platnosti. Vznikaly tak výkladové nejasnosti, které nejvíce dopadly na účastníky řízení. 

Blíže k tomu srov. také například rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2014, sp. zn. 

33 Cdo 2743/2013.  

Uvedená „diskriminace“ elektronických podání zároveň odporuje nařízení eIDAS, které 

naopak předpokládá, že se s oběma podobami podání, tj. jak listinnou, tak elektronickou, musí 

nakládat stejně.  

Z tohoto důvodu se nově navrhuje vypuštění postupu předvídaného dnešním § 42 odst. 2 a 3. 

Do odstavce druhého se přitom přesouvá část z dnešního § 42 odst. 4 a namísto stávajícího 

postupu se do odstavce 4 přidává dodatek, že je-li činěno podání ve věci samé v elektronické 

podobě, musí být náležitost podpisu splněna některým ze způsobů, se kterým zvláštní právní 

předpisy stanoví účinky vlastnoručního podpisu. Jedná se o datovou schránku podle zákona o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a dále o kvalifikovaný podpis 

podle zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Pokud bude podání 

ve věci samé učiněno jiným způsobem, tj. zejména emailem, s neplatným podpisem, z cizí 

datové schrány apod., nebude se k němu nepřihlížet, tak jako dnes, ale bude se postupovat 

jako v případě nepodepsané listiny – soud účastníka vyzve k opravě podle § 43. Jiná podání 
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činěná elektronicky budou moci být zásadně činěna jakoukoliv cestou, ledaže předseda senátu 

určí jinak (např. má pochybnosti o tom, zda účastník něco zaslal ze svého „prostého“ emailu). 

Z důvodu postupné elektronizace justice i z důvodu usnadnění práce soudů v řízeních o 

hromadných žalobách se zároveň navrhuje po vzoru § 80a odst. 1 InsZ zobecnit povinnost pro 

elektronickou komunikaci se soudem (odst. 3). Tato povinnost bude rozšířena též na obecná 

soudní řízení, včetně řízení o hromadné žalobě, a bude platit pro osoby, jimž se ze zákona 

povinně zřizuje datová schránka a mají-li osoby tuto schránku zpřístupněnou. Ustanovení míří 

zejména na § 4 a 5 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů. Povinnost činit podání elektronicky je obecná, přičemž se neomezuje jen na 

datovou schránku, ale na jakýkoliv elektronický způsob prostřednictvím veřejné datové sítě. 

Povinnost platí i pro přílohy. Pokud jde pak o podání ve věci samé, uplatní se shodně 

s odstavcem 4 větou druhou povinnost činit podání buď datovou schránkou, nebo s opatřeným 

kvalifikovaným podpisem. Chyba v podobě podání podle § 42 odst. 3 bude vést k výzvě 

k opravě vad. 

Povinnost v odstavci 3 opět není bezvýjimečná a umožňuje držiteli datové schránky 

v odůvodněných případech činit podání a popřípadě také přílohy (jedno, druhé anebo obojí) i 

nadále v listinné podobě. Může jít například o situaci, kdy je zapotřebí soudu doručit originál 

listiny. Naproti tomu nedostatečná kapacita DS by neměla být důvodem pro takový postup, 

neboť je možné učinit podání/přílohy vícero datovými zprávami. 

Konečně se navrhuje vypustit ustanovení o možnosti učinit podání telefaxem, neboť tato 

forma podání se již v praxi nevyužívá. 

Změny lze shrnout následovně: 

I. Účastník/zástupce, který nemá DS zřízenou i bez žádosti 

- Podání může obecně činit (42/1): 

o V listinné podobě 

o V elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě (tj. „prostý email“, 

DS, email s uznávaným podpisem, epodatelna apod.). 

- Přílohy může činit v listinné nebo elektronické podobě. 
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- Pokud činí podání ve věci samé elektronicky, musí jej autentizovat způsobem, se 

kterým právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu. To neplatí pro ostatní 

podání, ledaže předseda senátu určí jinak (§ 42/4 věta druhá). 

II. Účastník/zástupce „profesionál“, kterému se zřizuje DS i bez žádosti 

- Podání i přílohy činí profesionál vždy v elektronické podobě, ledaže okolnosti 

odůvodňují listinnou podobu (§ 42/3). 

- Podání ve věci samé činí profesionál vždy v elektronické podobě autorizované 

způsobem, se kterým jiné předpisy spojují účinky vlastnoručního podpisu. Soud může 

rozhodnout, že to platí i pro jiná podání (§ 42/4 věta druhá). 

K bodu 8 (§ 43) 

V ustanovení § 43 se navrhuje doplnit povinnost vyzvat k doplnění nebo opravě podání, 

nebylo-li učiněno elektronicky, ač má osoba povinnost komunikovat se soudem elektronicky 

(viz k tomu změnu navrhovanou v § 42 odst. 3).  

Pokud jde o povinnost podle § 42 odst. 4 věty druhé, tj. že se u podání ve věci samé, je-li 

činěno elektronicky, vyžaduje kvalifikovaná autentizace a nestačí „prostý podpis v emailu“ – 

tato vada spadá do § 43 již na základě stávající dikce § 43 věty první, neboť návrh § 42 odst. 

4 věty druhé jen rozvádí povinnou náležitost podpisu. Není-li tedy takové elektronické podání 

učiněno kvalifikované některým ze způsobů, s nímž jiné předpisy spojují účinky 

vlastnoručního podpisu, jako by nebylo podepsáno; náležitost podpisu u takového podání tedy 

chybí. Proto i v tomto případě musí soud vyzvat k doplnění/opravě vad, obdobně jako by 

vyzval u listiny, která by nebyla podepsána. 

K bodu 9 (§ 44) 

V praxi existují určitá soudní rozhodnutí či úkony, které by neměly být účastníkům přístupné 

ihned, neboť by to mohlo zmařit účel soudního řízení, popřípadě konkrétního úkonu (zejm. 

v řízení o výkonu rozhodnutí, u předběžných opatření apod.). Ve světě listinného spisu se tato 

situace dá řešit fakticky, jakmile však bude spis přístupný elektronicky způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, může docházet ke kolizi mezi právem na přístup do spisu a 

účelem jednotlivého procesního úkonu soudu. 
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Přitom je nezbytné ošetřit jak situaci, kdy znepřístupněna je jen jedna písemnost („část 

spisu“), tak i situaci, kdy je nutné znepřístupnit celý spis, neboť již i samotná existence spisu 

znamená pro účastníka určitou informaci, která může účel řízení zhatit (např. u předběžných 

opatření či při zahajování exekuce). 

Obdobná situace může ostatně nastat již dnes v insolvenčním řízení a insolvenční zákon na ni 

pamatuje v § 423 odst. 2 InsZ. 

Z tohoto důvodu se navrhuje obdobnou situaci řešit i v rámci obecné procesní úpravy. Jde 

nicméně o extrémně výjimečné případy, které by měly nastávat pouze ve skutečně 

odůvodněných případech.  

Zdůrazněna je tak zde nezbytnost délky – tj. k omezení práva na přístup k soudu musí dojít 

jen na nezbytně nutnou dobu – a dále podmínka, za níž je možné právo nahlížet do spisu 

omezit; k uvedenému kroku je možné přistoupit pouze, pokud by to mařilo účel soudního 

řízení. O znepřístupnění rozhoduje předseda senátu. 

S ohledem na povahu této situace se navrhuje upravit ji obecně pro listinný i elektronický 

soudní spis. 

K bodu 10 a 11 (§ 46c a §48) 

Legislativně-technická změna navazuje na nově upravenou legislativní zkratku pro 

Ministerstvo spravedlnosti uvedenou v § 27 OSŘ. 

K bodu 12 (§ 50l) 

Navrhuje se plný přechod na elektronickou úřední desku. 

K bodu 13 (§ 51) 

Jde o legislativně technickou změnu související se změnami v § 42 odst. 1 a 2 OSŘ. 

K bodu 14 (§ 129) 

Ve chvíli, kdy se mohou účastníci/jejich právní zástupci s listinou seznámit prostřednictvím 

elektronického spisu dálkově 24 hodin denně 7 dní v týdnu, vyvstává otázka, do jaké míry je 

nezbytné tuto listinu číst na jednání, pokud by jinak k provedení důkazu touto listinou 

postačilo toliko její poskytnutí účastníkům řízení k nahlédnutí. Pokud již dnes právní úprava 
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umožňuje provést důkaz listinou tím, že je listina předložena účastníkům k nahlédnutí 

(vychází se přitom z toho, že listina je dostupná ve spise a strany si ji tak mohou ofotit a 

přečíst), je nasnadě, aby se zavedením dálkového přístupu do spisu bylo jednání v tomto 

ohledu ještě více zjednodušeno. 

Dospěje-li soud k závěru, že je k provedení listiny postačující její poskytnutí k nahlédnutí (k 

tomu viz § 129 odst. 1), bude napříště zákon obsahovat vyvratitelnou domněnku, že tato listina 

byla poskytnuta účastníkům k nahlédnutí, jestliže byla zveřejněna v elektronickém spise, do 

něhož je přístup umožněn dálkově, a mohl-li se s ní účastník v dostatečném předstihu 

seznámit. Uvedené opatření může být velmi vítaným impulzem vedoucím ke zefektivnění 

soudního jednání, aniž by tím došlo k nepřiměřenému narušení zásad ústnosti a přímosti 

soudního řízení. K možnosti aktivace uvedeného pravidla se vyžaduje splnění přísných 

podmínek, které musí být naplněny kumulativně (tj. soud musí dospět k závěru, že je k  

provedení důkazu dostačující listinu předložit k nahlédnutí, a listina musí být přístupná 

v elektronickém spise způsobem, který umožňuje se s ní s předstihem a dálkově seznámit). 

Rovněž je takovýto předpoklad založen pouze na vyvratitelné domněnce a úprava tedy 

nevylučuje provedení listiny přečtením nebo sdělením jejího obsahu (např. je-li účastníkem 

řízení starší občan, který zjevně nemá možnosti anebo schopnosti seznámit se s listinou 

elektronicky apod.). Je tedy plně na uvážení soudce, aby v konkrétním případě posoudil, zda 

je uplatnění § 129 odst. 2 OSŘ vhodné či nikoliv.  

K bodu 15 a 16 (§ 251) 

V návaznosti na návrh zákona o hromadném řízení je do předmětného ustanovení potřeba 

promítnout pravidla o výkonu rozhodnutí. Navrhuje se tedy explicitně vyjasnit, že se 

ustanovení upravující výkon rozhodnutí podle občanského soudního řádu v případě výkonu 

rozhodnutí v hromadném řízení neuplatní. Tím není dotčena subsidiární aplikace OSŘ za 

podmínek exekučního řádu. 

K bodu 17 (§ 374) 

Navrhuje se umožnit Ministerstvu spravedlnosti v rámci prováděcího předpisu upravit 

podrobnosti o zapojení zapisovatele, případně protokolujícího úředníka do pořizování 

protokolu a přepisu záznamu podle § 40.  
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K bodu 18 (§ 374a) 

Podrobnosti ohledně způsobu vedení a náležitostí elektronického spisu, včetně způsobu 

nahlížení, budou blíže specifikovány v prováděcím právním předpise. 

K čl. II (přechodné ustanovení) 

Otázka intertemporality je řešena způsobem, který je pro procesní právo standardní. 

K čl. III (změna zákona o soudních poplatcích)  

K bodu 1 a 3 (Položka 22 a 41) 

Návrh zákona o hromadném řízení zavádí zcela nové soudní řízení, pro které je na místě 

zakotvit odpovídající soudní poplatek, jenž bude vybírán za každý návrh na zahájení 

hromadného řízení a dále též opravné prostředky. Úloha soudního poplatku, pokud jde o jeho 

regulační a motivační funkci, bude u hromadných žalob ještě umocněna jejich zvýšeným 

šikanózním potenciálem. Je tedy nezbytné zakotvit takovou výši soudních poplatků, která 

v dostatečné míře zaručí, že nebude tento institut zneužíván. 

Na druhé straně je však nezbytné soudní poplatek upravit tak, aby se nestal faktickou 

překážkou při zahajování hromadného řízení, a to zejména s přihlédnutím k tomu, že často 

budou tyto žaloby iniciovány neziskovými organizacemi jako např. spotřebitelskými 

sdruženími hájícími zájmy poškozených osob. To platí tím spíše, jedná-li se o subjekty 

etablované a prověřené, které jsou zapsány na seznam vedené Evropskou komisí podle zákona 

o ochraně spotřebitele (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex:52016XC0930(03)). Požadavek na to, aby soudní poplatek nebyl 

v praxi nepřekročitelnou bariérou, vyplývá i z čl. 15 návrhu směrnice o zástupných žalobách a 

týká se právě osob zapsaných na citovaný seznam. Není bez významu, že v rámci 

dotazníkového šetření ministerstva, jehož účelem bylo nalezení příčin nevyužívání 

reprezentativních žalob podle § 25 zákona o ochraně spotřebitele, všechny spotřebitelské 

organizace uvedly jako jeden z klíčových faktorů právě nedostatek finančních prostředků a 

příliš vysoké náklady soudního řízení. 

Při stanovování výše navrhovaných poplatků byl rovněž vzat v potaz argument, že hromadné 

řízení je pro stát z hlediska nákladů i vytíženosti soudů výhodnější (viz dopady na státní 

rozpočet uvedené v obecné části důvodové zprávy k návrhu zákona o hromadném řízení). 
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Proto by výše soudního poplatku za hromadné řízení neměla být pouhým součtem výší 

poplatků za případná jednotlivá individuální řízení. Měla by být naopak stanovena tak, aby 

motivovala k upřednostnění hromadného řízení před řízeními individuálními. Tímto 

opatřením bude využití institutu hromadného řízení pro soudy a pro stát představovat úsporu 

nákladů na vedení soudních řízení. Sloučení individuálních nároků do jedné hromadné žaloby, 

a tudíž jednoho projednání totiž přinese snížení transakčních nákladů soudů, a to jak 

z hlediska administrativního, tak z hlediska projednávání a času příslušného soudce.  

Předkládaný návrh zákona se tak snaží najít rovnováhu mezi všemi výše uvedenými zájmy. 

Konkrétní výše soudního poplatku byla určena tak, aby odrazovala od podávání 

zneužívajících žalob. Odrazující efekt se projevuje zejména u odhlašovacího hromadného 

řízení a zde se tedy navrhuje stanovit poplatek výrazně vyšší. Rovněž je nezbytné pamatovat 

na to, že je soudní poplatek doplněn též nezbytností splnit podmínku solventnosti, která je 

upravena v § 36 a násl. návrhu zákona o hromadném řízení. Nelze pak zapomínat ani na to, že 

funkci pojistky proti zneužívání hromadných žalob plní také institut jistoty na náhradu újmy. 

Tato ustanovení dávají soudu možnost uložit navrhovateli povinnost k zaplacení jistoty, 

pokud by porušením povinnosti podle ustanovení zákona vznikla žalovanému újma. Odlišovat 

lze pak postavení spotřebitelských subjektů na seznamu Evropské komise, u nichž se 

všeobecně má za to, že již limitace procesní legitimace právě na tyto osoby je dostatečnou 

pojistkou proti zneužití. 

Lze tedy uzavřít, že stanovená výše soudních poplatků spolu s dalšími nástroji finančního 

charakteru bude v praxi představovat dostatečnou zábranu chránící potenciální žalované před 

podáváním zneužívajících žalob, aniž by však zároveň tato opatření vedla k tomu, že 

hromadné žaloby budou fakticky nevyužitelné. 

Soudní poplatky jsou navrženy formou paušálních částek podle druhu řízení, s výjimkou 

odhlašovacího hromadného řízení, kde se předpokládá vyšší riziko zneužití. Zákonodárce zde 

rovněž vyjadřuje jasnou preferenci přihlašovacího hromadného řízení. 

Paušální částky u přihlašovacího hromadného řízení byly nakonec zvoleny také z toho 

důvodu, že v první fázi řízení, ve které bude soud zkoumat přípustnost hromadné žaloby, 

nebude možné určit celkovou žalovanou částku. Ta bude určena až v návaznosti na proběhlé 

řízení o přípustnosti hromadné žaloby a příslušné usnesení soudu. 
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Zákonodárce se dále v souladu s požadavkem čl. 15 směrnice o zástupných žalobách snaží 

zvýhodnit spotřebitelské subjekty, které jsou zapsány na seznam kvalifikovaných osob vedený 

Evropskou komisí a u nichž je v unijním právu stanoven požadavek, aby stát nekladl zbytečné 

překážky při cestě k soudu.4 U nich je částka stanovena vždy paušálně a odpovídá poloviční 

výši poplatku, kterou by platil jiný subjekt. 

Navrhované soudní poplatky se současně liší podle druhu řízení s ohledem na jejich 

očekávanou náročnost a „zneužívající potenciál“.  

Poplatky za návrh na zahájení odhlašovacího hromadného řízení, jehož předmětem je peněžité 

plnění, jsou rozděleny do dvou pásem podle výše žalovaného plnění. Do pěti miliónů se jedná 

o poplatek ve výši 50 000,- Kč, od pěti miliónů výše se pak jedná o poplatek ve výši 1 % 

z žalované částky. K částce nad 500 000 000,- Kč se nepřihlíží (v individuálním řízení se 

nepřihlíží k částce nad 250 000 000,- Kč). Maximální výše soudního poplatku v odhlašovacím 

hromadném řízení tedy činí 5 000 000,- Kč oproti maximální výši v individuálním řízení, 

která odpovídá částce 4 100 000,- Kč. Hodnota 5 000 000,- Kč se tak vzhledem k povinné 

jistotě ve výši dalších alespoň 5 000 000,- Kč, celkem tedy 10 000 000,- Kč jeví jako 

dostatečná pro to, aby odradila případné kverulanty, má-li se v individuálním řízení za to, že 

tento účel plní „již“ částka 4 100 000,- Kč.  

Lze jen stěží pochybovat, že by někdo zahájil zneužívající odhlašovací hromadné řízení při 

vědomí jeho pravděpodobné délky, nejistého výsledku, oddělení předfáze, kde soud nejprve 

zkoumá podmínky řízení včetně zákazu zneužití, rizika povinnosti nahradit náklady řízení 

protistraně ve výši statisíců, pokud má na začátku řízení zaplatit ještě navíc 10 000 000,- Kč. 

Další navýšení poplatku pro vyšší pásma peněžitého plnění již nebylo shledáno jako účelné, 

neboť se lze domnívat, že nákladovost se nebude navyšovat úměrně se vzrůstem žalované 

částky.  

V případě přihlašovacího hromadného řízení se nepředpokládá riziko zneužití, neboť toto 

řízení lze z jeho povahy zneužít jen velmi těžko (aby mělo nějaký efekt, musí se do něj lidé 

přihlásit, a pokud je žaloba zneužívající/nesmyslná/šikanózní, nikdo se nepřihlásí). Nadto se 

v tomto způsobu vedení hromadného řízení předpokládá výrazně vyšší zapojení neziskových 

organizací v roli žalobců, tudíž je nezbytné zajistit, aby pro ně byl přístup k soudu prakticky 

 
4 Například německá právní úprava v jejich případě počítá s poplatkem odvíjejícím se od hodnoty předmětu 
sporu, poplatek však může být v přepočtu ve výši cca 52 000,- Kč. 
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zajištěn. Pro přihlašovací hromadné řízení, jehož předmětem je peněžité plnění, se proto 

navrhuje soudní poplatek ve výši 30 000,- Kč bez další diferenciace vázané na výši 

uplatňovaného peněžitého plnění. Paušální částka je mj. důsledkem skutečnosti, že na počátku 

řízení nelze předvídat rozsah skupiny. Ta bude známa až dlouho po zahájení řízení, teprve 

poté, co bude hromadná žaloba připuštěna a co uplyne lhůta pro přihlašování v délce až 6 

měsíců (tj. nejméně rok od zahájení řízení). Kromě jiného by pak takový soudní poplatek 

zřejmě nemohl plnit svoji funkci, která je s ním spojena, zejména funkci motivační a 

regulační. 

Ve světle čl. 15 návrhu směrnice o zástupných žalobách se za řízení zahájená návrhem 

neziskových organizací podle citované směrnice zakotvuje poplatek ve výši 15, resp. 25 000,- 

Kč dle způsobu řízení. Garancí před zneužitím zde je již jen to, že řízení zahajuje dlouho 

fungující a etablované neziskové sdružení, které svoji činnost odvíjí zejména od své dobré 

pověsti, a logicky se tak nebude chtít vystavovat možným skandálům při zneužití.  

V případě nepeněžitého plnění je výše soudního poplatku 20 000,- Kč bez ohledu na to, zda se 

jedná o přihlašovací nebo odhlašovací řízení. Žaloby, které nesměřují na peněžité plnění, totiž 

mají velmi nízký zneužívající potenciál, mimo to budou tato řízení z povahy rychlejší a snazší 

než řízení o peněžitá plnění, a není proto nutné částku stanovovat příliš vysoko. U těchto 

žalob se rovněž počítá s výrazně větším zapojením neziskových subjektů a i tuto okolnost je 

nezbytné při určování výše soudního poplatku brát v potaz. 

Zvláště je nezbytné vyřešit i otázku zpoplatnění odvolání proti rozhodnutí soudu v řízení o 

přípustnosti hromadné žaloby (tj. usnesení, kterým je hromadné řízení připuštěno anebo 

naopak nepřipuštěno), popřípadě odvolání proti rozsudku v hromadném řízení ve věci samé - 

v těchto případech se vybere soudní poplatek podle položky 41 obdobně, tj. diferencovaně 

podle toho, kdo návrh podává, co se navrhuje a jakým způsobem se řízení vede.  

Pokud jde o odvolání proti jinému rozhodnutí soudu, například odvolání členů skupiny proti 

usnesení o schválení návrhu na vypořádání anebo odvolání proti rozhodnutí soudu o 

zpřístupnění důkazního prostředku, vybere se soudní poplatek podle položky 4 bodu 1 

písmene c). Tím pochopitelně není dotčeno pravidlo o vyloučení odvolání podle dosavadního 

bodu 14 položky 22 (nově bodu 15). 
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Zpoplatnění dovolání je řešeno zvláštní a úplnou právní úpravou v položce 23 a netřeba se jim 

tedy pro účely hromadných řízení přímo zabývat. Poplatek za dovolání se vybere podle 

položky 23. 

K bodu 2 (Položka 31) 

V souvislosti se změnou praxe, kdy se na soudech používá dnes standardně jako nahrávací 

zařízení USB flash disk a nikoliv CD, a zejména proto, že je nezbytné zajistit ze strany soudu 

USB, které je z hlediska kybernetické bezpečnosti soudu prověřené a bezpečné, je potřebné 

navýšit soudní poplatek za poskytnutí kopie elektronických dat na trvalém nosiči dat, je-li 

tento nosič poskytován ze strany soudu. 

Zároveň se navrhuje zpoplatnit zasílání souborů datovými zprávami, neboť tyto nejsou zcela 

bez nákladů. Částka 20 Kč je symbolická a náklady, které jsou s tím spojeny, pokryje. 

Navrhuje se zároveň stanovit částku za jednotlivý datový soubor (ve smyslu jednoho souboru 

ve formátu .pdf, .doc apod.), neboť by v praxi mohly vznikat spory o to, zda bylo možné 

jednotlivé datové soubory zaslat jednou datovou zprávou nebo více zprávami. Toto kritérium 

je jasné a logické. Jakmile bude zaveden elektronický spis s možností dálkového přístupu, 

budou účastníci řízení motivováni k tomu, aby do elektronického spisu přistupovali dálkově a 

nenadužívali jiné formy nahlížení či získávání informací, které nadměrně zatěžují soudy. 

K čl. IV (přechodné ustanovení) 

Přechodné ustanovení je upraveno způsobem, který je pro procesní právo standardní. 

K čl. V (změna insolvenčního zákona) 

K bodu 1 (§ 140a) 

Dle insolvenčního zákona dochází po zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním 

rejstříku k přerušení soudního řízení o pohledávkách, které mají být v insolvenčním řízení 

uplatněny přihláškou. Pro případy vedení paralelního hromadného řízení se aplikace tohoto 

pravidla zachovává, přičemž nadále platí, že v přerušeném hromadném řízení nelze 

rozhodovat o předmětu sporu a dalších důležitých otázkách. 

Z výše uvedeného pravidla se navrhuje zakotvit důležitou výjimku směřující k vyřešení 

otázky redistribuce obdrženého uspokojení. Splnil-li žalovaný v hromadném řízení svou 
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povinnost plněním do soudní úschovy ještě před zahájením insolvenčního řízení, 

nepopiratelně dochází na straně žalované k zániku dluhu a na straně žalobce k zániku 

pohledávky (viz § 131 zákona o hromadném řízení). 

Zde se má za to, že nejvhodnější model představuje redistribuce přijatého plnění mezi žalobce 

a členy skupiny v rámci a podle pravidel hromadného řízení. V libovolném jiném případě by 

se navrhovaná právní úprava dostala do určitého paradoxu. Plnění uložené v soudní úschově 

by v případě přerušení hromadného řízení nemohlo být distribuováno mezi oprávněné, ani 

vydáno insolvenčnímu správci do insolvenčního řízení. Druhá varianta by při striktní aplikaci 

pravidel pari passu uspokojování hypoteticky vedla i k absurdní situaci, kdy by bylo takové 

plnění distribuováno mezi všechny ostatní věřitele právě vyjma členů skupiny (z důvodu výše 

popisovaného zániku pohledávky). Odborná literatura se k analogickému problému 

vyjadřovala například u interpretace okamžiku zániku dluhu v exekuci a problému vydávání 

plnění vymoženého soudním exekutorem insolvenčnímu správci. I. Pařízek k tomu uvádí: 

„Dojde-li k zániku dluhu splněním, tak dluh nadále neexistuje a nelze uvažovat, že by se 

obnovil. Jinak řečeno, okamžik zániku dluhu z pohledu hmotného práva zde může být jen 

jediný a nic na tom nemohou změnit skutečnosti až později, v budoucnu nastalé.“ [srov. 

PAŘÍZEK, I.: K § 46 odst. 7 EŘ a zániku dluhu v exekuci. Právní rozhledy 15-16/2016, s. 557 

an.]. Řešení, dle kterého by insolvenční správce nahrazoval činnost soudu v hromadném 

řízení tím, že by přímo vyplácel dílčí částky konkrétním členům skupiny i odměnu žalobci, by 

koneckonců citelně kontrastovalo se skutečností, že členové skupiny nebyli účastníky 

insolvenčního řízení. 

U výše uvedeného je nutné zdůraznit, že platí pouze za podmínky splnění povinnosti 

žalovaným před zahájením insolvenčního řízení (tj. nikoliv po zahájení); tím nejsou dotčena 

pravidla pro potenciální vyslovení neúčinnosti právních úkonů podle § 235 an. insolvenčního 

zákona). 

K bodu 2 až 4 (§ 421) 

Pro účely vyjasnění přetrvávajících výkladových otázek, které všechny písemnosti 

z insolvenčního spisu podléhají zveřejnění v insolvenčním rejstříku, se navrhuje definitivně 

potvrdit převládající většinový názor opřený o § 419 odst. 2 insolvenčního zákona, dle 

kterého insolvenční rejstřík obsahuje insolvenční spisy vedené pro každého dlužníka. 

Navrhovanou úpravou se tudíž potvrzuje převládající praxe insolvenčních soudů, dle které 
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insolvenční rejstřík fakticky „zrcadlí“ interní soudní spisy v insolvenčních věcech (s výjimkou 

věcí vyloučených ze zveřejnění uvedených v § 423 insolvenčního zákona). 

V incidenčních sporech se navrhuje fakticky zachovat stávající stav tím, že se stanoví pouze 

minimální rozsah zveřejňovaných písemností, tedy zpravidla návrh na zahájení incidenčního 

sporu a veškerá rozhodnutí insolvenčního soudu (tj. nikoliv pouze rozhodnutí v meritu 

incidenční věci, nýbrž i rozhodnutí procesní povahy). Zveřejnění zbývajících typů písemností 

zahrnující různá vyjádření, sdělení a přípisy účastníků incidenčního sporu či protokoly a 

výzvy insolvenčního soudu zůstává ponecháno na úvaze insolvenčního soudu, aniž by byl 

povinen o nezveřejnění takové písemnosti formálně rozhodovat. Soudní spis o incidenčním 

sporu totiž vykazuje charakteristiky běžného spisu v civilním řízení sporném, a byť je na jeho 

výsledku závisí postavení věřitele nebo rozsah majetkové podstaty v insolvenčním řízení (což 

odůvodňuje jeho zveřejnění), ne všechny průběžně přijímané písemnosti musí mít nutně 

význam pro vlastní insolvenční řízení. 

K bodu 5 (§ 423) 

Navrhuje se dočasně vyloučit publicitu některých podání, jestliže jejich zveřejnění by mařilo 

účel nejen insolvenčního, ale i trestního či jiného soudního řízení. Změna souvisí též 

se změnou navrhovanou v § 44 odst. 5 OSŘ. V praxi se totiž vyskytují případy, kdy orgán 

činný v trestním řízení požádá o nahlédnutí do insolvenčního spisu. Zveřejnění této žádosti 

v insolvenčním rejstříku by potenciálně mohlo především v úvodních fázích trestního řízení 

(tj. fáze prověřovací) informovat dotčené osoby i širokou veřejnost o existenci zahájeného 

trestního řízení proti konkrétní osobě a tím zmařit orgánu činnému v trestním řízení možnost 

vyhledat a zajistit důkazy objasňující základní skutečnosti případu, respektive zásadním 

způsobem ovlivnit další průběh tohoto trestního řízení. Podobně lze ovšem sledovat důvodný 

zájem o nezveřejňování některých typů písemností vycházejících z jiných typů soudních 

řízení, ve kterých je kladen důraz na omezení následků negativní publicity (zejména 

v řízeních vedených podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, konkrétně 

například v řízení o pozůstalosti, o podpůrných opatřeních a ve věcech svéprávnosti atd.). 
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K čl. VI (Přechodné ustanovení) 

Přechodné ustanovení je upraveno způsobem, který je pro procesní právo standardní. Pro 

zahájení řízení budou relevantní zejména změny v § 421 InsZ, neboť zde dochází pouze 

k vyjasnění stávajícího stavu. 

K čl. VII (Účinnost) 

Účinnost navrhovaného zákona se upravuje shodně s účinností zákona o hromadném řízení, 

tedy prvním dnem dvanáctého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

Článek 1 
 

Účelem této směrnice je v oblasti sociálního zabezpečení a 
dalších složkách sociální ochrany uvedené v článku 3 postupné 
zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti 
sociálního zabezpečení (dále jen „zásada rovného zacházení“). 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 

NT  

Článek 2 
 

Tato směrnice se vztahuje na pracující obyvatele včetně 
samostatně výdělečně činných osob, pracovníků, jejichž činnost 
je přerušena nemocí, úrazem nebo nedobrovolnou 
nezaměstnaností, a osob ucházejících se o zaměstnání, jakož i na 
starobní důchodce a invalidní pracovníky. 

187/2006 
ve znění 
181/2007 
41/2009 
158/2009 
303/2009 
341/2011 
470/2011 
401/2012 
344/2013 

§ 5 Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně 
účastni: 
  
a) zaměstnanci, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumí 
1. zaměstnanci v pracovním poměru, 
2. příslušníci Policie České republiky, Hasičského záchranného 
sboru České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské 
služby České republiky, Generální inspekce bezpečnostních 
sborů, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční 
styky a informace3) a vojáci z povolání4) (dále jen "příslušníci"), 
3. státní zaměstnanci podle služebního zákona11), 
4. členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah 
vykonávají pro družstvo práci, 
5. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a 
zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, 
6. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích 
právních předpisů, 
7. soudci, 
8. členové zastupitelstev územních samosprávných celků a 
zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně 
členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou 
pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením 
do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale 
vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění 
členové zastupitelstva, 
9. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu 
České republiky, 
10. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího 
kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní 
vysílání, předseda Energetického regulačního úřadu, členové 
Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Rady 
Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce 
finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného 

PT  
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Poznámka 

 

ochránce práv, 
11. fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány 
nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do 
funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním 
zákonem 12), popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího 
nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo 
statutárním orgánem pouze jediná osoba, a jmenováním nebo 
volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a 
fyzické osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají 
veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se 
na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník 
práce a nejsou uvedeny v bodech 7 až 10 a 18, 
12. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, 
13. osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci 
osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou 
dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle 
zákona o sociálně-právní ochraně dětí13) (dále jen "osoba 
pečující a osoba v evidenci"), 
14. odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce 
a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce, 
15. osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, 
avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky 
stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik, 
16. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a 
komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo 
pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, a ředitelé obecně 
prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah 
vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností 
odměňováni, 
17. prokuristé, 
18. členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří nejsou 
uvedeni v bodech 1 až 10, 20 a 21, 
19. likvidátoři, 
20. vedoucí organizačních složek právnické osoby uvedených v § 
167c, jejichž místo výkonu práce je trvale v České republice, 
21. osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního 
zastoupení, 
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22. fyzické osoby neuvedené v bodech 1 až 21, s výjimkou členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev 
městských částí nebo městských obvodů územně členěných 
statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon 
funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří nevykonávají funkci ve 
stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové 
zastupitelstva, 
v době zaměstnání, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním 
plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které 
jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České 
republice, předmětem daně z příjmu podle zvláštního právního 
předpisu75) a nejsou od této daně osvobozeny, 
  
b) osoby samostatně výdělečně činné. 
 

  187/2006 
ve znění 
305/2008 
344/2013  

§ 6 odst. 1  (1) Zaměstnanci jsou účastni pojištění, jestliže 
  
a) vykonávají zaměstnání 
1. na území České republiky; za výkon zaměstnání na území 
České republiky se považuje i přechodný výkon práce mimo 
území České republiky, je-li místo výkonu práce trvale v České 
republice, nebo 
2. v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České 
republiky, pokud místo výkonu práce je trvale v cizině a nejsou 
povinně účastni důchodového pojištění podle předpisů státu, ve 
kterém trvale vykonávají zaměstnání, a mají trvalý pobyt na 
území České republiky nebo jiného členského státu Evropské 
unie, a 
b) sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za 
kalendářní měsíc činí aspoň částku rozhodnou pro účast na 
pojištění (dále jen "rozhodný příjem"). 
 

  

  187/2006 
ve znění 
1/2012    

§ 9 (1) Z pojištění jsou vyňati zaměstnanci vykonávající zaměstnání 
v České republice pro 
  
a) zaměstnavatele, který požívá diplomatických výsad a imunit, 
pokud jsou účastni pojištění v jiném státě, 
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b) mezinárodní organizaci, pokud jsou účastni pojištění 
prostřednictvím této mezinárodní organizace a písemně prohlásí 
orgánu nemocenského pojištění, že chtějí být z tohoto důvodu 
vyňati z pojištění v České republice; toto prohlášení podávají 
zaměstnanci orgánu nemocenského pojištění prostřednictvím 
mezinárodní organizace, pro niž vykonávají zaměstnání. 
  
(2) Z pojištění jsou dále vyňaty osoby, které nejsou občany 
České republiky nebo občany Evropské unie a jsou zaměstnány v 
České republice bez platného oprávnění k pobytu na území 
České republiky podle jiného právního předpisu6). 

       
       
       
  187/2006     

 
 

§ 2 Osoba samostatně výdělečně činná je účastna pojištění, jestliže 
  
a) vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území České 
republiky anebo mimo území České republiky, avšak na základě 
oprávnění vyplývajících z právních předpisů České republiky, a 
b) podala přihlášku k účasti na pojištění na předepsaném 
tiskopisu. 

  

       
  155/1995 

ve znění 
18/2000 
424/2003 
359/2004 
361/2005 
362/2003 
189/2006 
41/2009 
158/2009 
303/2009 
365/2011  
470/2011 
401/2012 

§ 5 odst. 1  (1) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto 
zákoně účastni 
  
a) zaměstnanci v pracovním poměru, 
b) příslušníci Policie České republiky, Vězeňské služby České 
republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, 
Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a 
informace, Celní správy České republiky a Hasičského 
záchranného sboru České republiky5), vojáci z povolání5a) a 
státní zaměstnanci podle služebního zákona5b), 
c) členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah 
vykonávají pro družstvo práci, 
d) osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo 
voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce 
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344/2013 
458/2011   

statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, 
popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního 
orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem 
pouze jediná osoba a jmenováním nebo volbou těmto osobám 
nevznikl pracovní nebo služební poměr, a osoby, které podle 
zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní 
nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje 
ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v 
písmenech g) až i) a o) až s), 
e) osoby samostatně výdělečně činné, 
f) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a 
zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, 
g) soudci, 
h) členové zastupitelstev územních samosprávných celků a 
zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně 
členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou 
pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením 
do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale 
vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění 
členové zastupitelstva, 
ch) poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu, 
i) prezident republiky, členové vlády, prezident, viceprezident a 
členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání, předseda Energetického 
regulačního úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních 
režimů, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, 
finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce 
práv a zástupce Veřejného ochránce práv, 
j) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, 
k) osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci 
osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou 
dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle 
zákona o sociálně-právní ochraně dětí37a), 
l) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a 
osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce, 
m) pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích 
právních předpisů, 
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n) společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a 
komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo 
pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, a ředitelé obecně 
prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah 
vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností 
odměňováni, 
o) prokuristé, 
p) osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního 
zastoupení, 
q) členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří nejsou 
uvedeni v písmenech a) až c), f) až i), p) a s), 
r) likvidátoři, 
s) vedoucí organizačních složek právnické osoby, která má sídlo 
ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní 
smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je tato složka zapsána v 
obchodním rejstříku a místo výkonu práce těchto vedoucích je 
trvale v České republice, 
t) fyzické osoby neuvedené v písmenech a) až d) a f) až s), s 
výjimkou členů zastupitelstev územních samosprávných celků a 
zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně 
členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří nejsou 
pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří nevykonávají 
funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové 
zastupitelstva, v době zaměstnání, pokud jim v souvislosti se 
zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé 
činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v 
České republice, předmětem daně z příjmu podle zvláštního 
právního předpisu a nejsou od této daně osvobozeny; to neplatí, 
jde-li o osoby uvedené v písmeni e). 
 

  155/1995 
ve znění 
134/1997 
198/2002 
436/2004 
189/2006 
303/2009 

§ 6 (1) Pojištění jsou účastny též osoby starší 18 let, jestliže podaly 
přihlášku k účasti na pojištění a účast na pojištění se týká doby 
jejich 
a) vedení v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeče 
o zaměstnání, pokud jim po dobu této evidence nenáleží podpora 
v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, 
b) soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

306/2008 
73/2011 
470/2011 
344/2013  

nebo vysoké škole v České republice, 
c) výdělečné činnosti v cizině po 31. prosinci 1995, jedná-li se o 
osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. a), c) a e); za dobu přede dnem 
podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu 
dvou let bezprostředně před tímto dnem, 
d) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy 
uzavřené s vysílající organizací podle zvláštního právního 
předpisu;6a) za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na 
pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před 
tímto dnem, 
e) činnosti v České republice ve prospěch zahraničního 
zaměstnavatele, jde-li o osoby uvedené v § 5 odst. 5; za dobu 
přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše 
v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem, 
f) výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na 
území České republiky, 
g) pobytu v cizině, po kterou následovaly svého manžela, který v 
cizině působil v diplomatických službách České republiky. 

  266/2006 
ve znění  
158/2009 
41/2009 
303/2009 
401/2012 

§ 3 Úrazového pojištění se při splnění podmínek stanovených v 
tomto zákoně účastní zaměstnanci, jimiž se rozumí 
  
a) zaměstnanci v pracovním poměru, 
b) státní zaměstnanci podle služebního zákona 2) , 
c) členové družstva v družstvech, kde podmínkou členství je 
jejich pracovní vztah k družstvu, jestliže mimo pracovněprávní 
vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím 
odměňováni, 
d) zaměstnanci činní na základě dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr, 
e) pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích 
právních předpisů činní na území České republiky, 
f) soudci, 
g) členové zastupitelstev územních samosprávných celků a 
zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně 
členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou 
pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením 
do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale 
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odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

vykonávali funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění 
členové zastupitelstva, 
h) poslanci Poslanecké sněmovny, senátoři Senátu Parlamentu 
České republiky, 
i) členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího 
kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní 
vysílání, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, 
předseda Energetického regulačního úřadu, finanční arbitr, 
zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce 
Veřejného ochránce práv, 
j) osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo 
voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce 
statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, 
popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního 
orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem 
pouze jediná osoba a jmenováním nebo volbou těmto osobám 
nevznikl pracovní nebo služební poměr, a fyzické osoby, které 
podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo 
pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah 
vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny 
pod písmeny f) až i), 
k) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, 
l) osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci 
osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou 
dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle 
zákona o sociálně-právní ochraně dětí, 
m) odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce 
a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce, 
n) osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, 
avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky 
stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik. 

Clánek 3 
odst. 1 
písm. a) 

Tato směrnice se vztahuje na: 
a) právní úpravu zajišťující ochranu pro případ: 

− nemoci, 
− invalidity, 
− stáří, 
− pracovních úrazů a nemocí z povolání, 

187/2006   § 4 Z pojištění se poskytují tyto dávky: 
  
a) nemocenské, 
b) peněžitá pomoc v mateřství, 
c) ošetřovné, 
d) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. 

PT  
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Poznámka 

 

− nezaměstnanosti, 
 

  187/2006 § 1 odst. 1 Tento zákon upravuje nemocenské pojištění (dále jen "pojištění") 
pro případ dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, 
těhotenství a mateřství a ošetřování člena domácnosti nebo péče 
o něj a organizaci a provádění pojištění. Prováděním pojištění se 
rozumí též posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění. 

  

       
  155/1995 

ve znění 
189/2006 
306/2008 
 

§ 1 odst. 1 Tento zákon upravuje důchodové pojištění (dále jen "pojištění") 
pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele [§ 4 odst. 1 písm. d) a 
e)]. 

  

  589/1992 
ve znění 
160/1995 
458/2011 
 

§ 1 Tento zákon upravuje pojistné na sociální zabezpečení, které 
zahrnuje pojistné na důchodové pojištění a pojistné na 
nemocenské pojištění, a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti (dále jen "pojistné"). 

  

  266/2006 § 1 odst. 1 Tento zákon upravuje právní vztahy úrazového pojištění 
zaměstnanců pro případ poškození zdraví pracovním úrazem 
nebo nemocí z povolání 1) (dále jen "úrazové pojištění"). 

  

  435/2004 § 2 odst. 1 
písm. i) a j) 

(1) Státní politika zaměstnanosti v České republice zahrnuje 
zejména 
i) poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při 
rekvalifikaci, 
j) opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a 
ženami, s osobami bez ohledu na jejich rasový a etnický původ, s 
osobami se zdravotním postižením a s dalšími skupinami osob, 
které mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o přístup k 
zaměstnání, rekvalifikaci, přípravu k práci a ke specializovaným 
rekvalifikačním kurzům, a opatření pro zaměstnávání těchto 
osob, 

  

Článek 3 odst 1 
písm. b) 
 

b) opatření o sociální pomoci, pokud jsou určena k doplnění nebo 
nahrazení úpravy uvedené v písmenu a). 
 

111/2006 
ve znění 
261/2007 

§ 1 (1) Tento zákon upravuje poskytování pomoci k zajištění 
základních životních podmínek1) fyzickým osobám (dále jen 
"osoba"), které se nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím 
dávek pomoci v hmotné nouzi (dále jen "dávka"). 
  

PT  
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

(2) Každý má nárok na základní sociální poradenství vedoucí k 
řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení. 
 

  111/2006 § 2 odst. 2 Osoba se nachází v hmotné nouzi, není-li dále stanoveno jinak, 
jestliže její příjem a příjem společně posuzovaných osob 
 
a) po odečtení přiměřených nákladů na bydlení (§ 9 odst. 2) 
nedosahuje částky živobytí (§ 24), přičemž si nemůže tento 
příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo 
z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním a zabezpečení 
jejích základních životních podmínek je tak vážně ohroženo, 
nebo 
  
b) dosahuje sám nebo spolu s příspěvkem na živobytí podle § 4 
odst. 1 písm. a) částek živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení 
odůvodněných nákladů na bydlení (§ 34) a služby s bydlením 
bezprostředně spojené (dále jen "odůvodněné náklady na 
bydlení").  

  

Článek 3 
odst. 2 
 

2. Tato směrnice se nevztahuje na opatření týkající se 
pozůstalostních dávek ani na opatření týkající se rodinných 
dávek, s výjimkou rodinných dávek poskytovaných 
z důvodu zvýšení dávek, na něž vzniká nárok z důvodů 
uvedených v odst. 1 písm. a). 
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 

NT  

Článek 3) 
odst. 3 

3. K zajištění zavedení zásady rovného zacházení do 
pracovních vztahů přijme Rada na návrh Komise předpisy 
vymezující její obsah, rozsah a prováděcí pravidla. 
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 

NT  

Článek 4 
odst. 1 

1. Zásada rovného zacházení znamená vyloučení jakékoli 
diskriminace na základě pohlaví buď přímo, nebo nepřímo, 
například s ohledem na manželský nebo rodinný stav, 
zejména pokud jde o 
– oblast působnosti systémů a podmínek přístupu k nim, 
– povinnost přispívat a výpočet výše příspěvků, 
– výpočet dávek včetně zvýšení, na které vzniká nárok 

2/1993 Čl. 1 Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní 
práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a 
nezrušitelné. 

PT  
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Poznámka 

 

s ohledem na manželku nebo manžela nebo vyživované 
osoby, a podmínky trvání a zachování nároku na dávky. 

  2/1993 Čl. 3 odst. 
1 

Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, 
rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného 
smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k 
národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného 
postavení. 

  

  2/1993 čl. 26 odst. 
3 

Každý  má  právo  získávat  prostředky  pro  své  životní potřeby  
prací.  Občany, kteří  toto  právo  nemohou bez své viny 
vykonávat,  stát v  přiměřeném rozsahu  hmotně zajišťuje; 
podmínky stanoví zákon. 
 

  

  2/1993 čl. 30 odst. 
1 

Občané  mají  právo  na  přiměřené  hmotné zabezpečení ve stáří 
a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele. 

  

  187/2006 
ve znění 
181/2007 
41/2009 
158/2009 
303/2009 
341/2011 
365/2011 
470/2011 
401/2012  

§ 5 Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně 
účastni: 
  
a) zaměstnanci, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumí 
1. zaměstnanci v pracovním poměru, 
2. příslušníci Policie České republiky, Hasičského záchranného 
sboru České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské 
služby České republiky, Generální inspekce bezpečnostních 
sborů, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční 
styky a informace3) a vojáci z povolání4) (dále jen "příslušníci"), 
3. státní zaměstnanci podle služebního zákona11), 
4. členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah 
vykonávají pro družstvo práci, 
5. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a 
zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, 
6. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích 
právních předpisů, 
7. soudci, 
8. členové zastupitelstev územních samosprávných celků a 
zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně 
členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou 
pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením 
do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale 
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Poznámka 

 

vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění 
členové zastupitelstva, 
9. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu 
České republiky, 
10. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího 
kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní 
vysílání, předseda Energetického regulačního úřadu, členové 
Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Rady 
Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce 
finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného 
ochránce práv, 
11. fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány 
nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do 
funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním 
zákonem 12), popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího 
nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo 
statutárním orgánem pouze jediná osoba, a jmenováním nebo 
volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a 
fyzické osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají 
veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se 
na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník 
práce a nejsou uvedeny v bodech 7 až 10 a 18, 
12. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, 
13. osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci 
osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou 
dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle 
zákona o sociálně-právní ochraně dětí13) (dále jen "osoba 
pečující a osoba v evidenci"), 
14. odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce 
a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce, 
15. osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, 
avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky 
stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik, 
16. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a 
komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo 
pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, a ředitelé obecně 
prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah 
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vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností 
odměňováni, 
17. prokuristé, 
18. členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří nejsou 
uvedeni v bodech 1 až 10, 20 a 21, 
19. likvidátoři, 
20. vedoucí organizačních složek právnické osoby uvedených v § 
167c, jejichž místo výkonu práce je trvale v České republice, 
21. osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního 
zastoupení, 
22. fyzické osoby neuvedené v bodech 1 až 21, s výjimkou členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev 
městských částí nebo městských obvodů územně členěných 
statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon 
funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří nevykonávají funkci ve 
stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové 
zastupitelstva, 
v době zaměstnání, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním 
plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které 
jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České 
republice, předmětem daně z příjmu podle zvláštního právního 
předpisu75) a nejsou od této daně osvobozeny, 
  
b) osoby samostatně výdělečně činné. 
 

  187/2006 
ve znění 
305/2008 
41/2009 
470/2011 
344/2013 

§ 10  (1) Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal 
vykonávat práci pro zaměstnavatele, a zaniká dnem skončení 
doby zaměstnání, pokud se nestanoví jinak v odstavcích 2 a 3. 

  

       
  187/2006 

ve znění  
364/2011 
 

§ 23 Nárok na nemocenské má pojištěnec, který byl uznán dočasně 
práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa podle 
zvláštního právního předpisu21), trvá-li dočasná pracovní 
neschopnost nebo nařízená karanténa déle než 14 kalendářních 
dní a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 déle než 21 
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kalendářních dní. 
       
   

 
187/2006 
ve znění  
364/2011 
 

 
 
§ 29 

 
 
Výše nemocenského za kalendářní den činí 60 % denního 
vyměřovacího základu. 
 

  

  187/2006 
ve znění  
261/2007 
305/2008 
2/2009 
364/2011 
458/2011  
470/2011 
344/2013 
 

§ 18  (1) Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací 
základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních 
dnů připadajících na rozhodné období, pokud se dále nestanoví 
jinak; jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (odstavec 7), 
snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné 
období. Denní vyměřovací základ se zaokrouhluje s přesností na 
2 platná desetinná místa. 
  
(2) Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn vyměřovacích 
základů pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé 
kalendářní měsíce v rozhodném období. Vyměřovacím základem 
osoby samostatně výdělečně činné je úhrn měsíčních základů v 
rozhodném období, z nichž tato osoba zaplatila pojistné na 
pojištění. Do úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na 
důchodové pojištění podle věty první se zahrnují i ty vyměřovací 
základy, z nichž nebylo odvedeno pojistné z důvodu překročení 
maximálního vyměřovacího základu18a); do úhrnu měsíčních 
vyměřovacích základů podle věty druhé se zahrnují jen ty 
měsíční vyměřovací základy, z nichž bylo odvedeno pojistné v 
souladu se zvláštním právním předpisem1). 
  
(3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před 
kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud 
se dále nestanoví jinak. 
  
(4) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy 
od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, 
který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost 
vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným 
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obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce 
kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v 
němž sociální událost vznikla. 
  
(5) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v kalendářním 
měsíci, v němž vzniklo pojištění zaměstnance, je rozhodným 
obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce 
tohoto kalendářního měsíce a pokud zaměstnání netrvalo do 
konce tohoto kalendářního měsíce, do dne, kterým doba 
zaměstnání skončila. 
  
(6) Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném podle 
odstavce 3 vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období 
alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je 
rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl 
dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních 
dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle 
věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. 
První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v 
němž vznikla sociální událost. 
  
(7) Vyloučenými dny jsou 
 a) kalendářní dny omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci 
nebo ve službě, za které zaměstnanci nenáleží náhrada příjmu 
nebo za které mu nebyl poskytnut služební příjem nebo plat, s 
výjimkou kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, za 
které zaměstnanci nevznikl nárok na nemocenské z důvodu 
uvedeného v § 25 písm. a) a c), a kalendářních dnů dočasné 
pracovní neschopnosti po ukončení podpůrčí doby podle § 28 
odst. 4, 
b) kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nebo 
karantény, v nichž náleží zaměstnanci náhrada mzdy, platu nebo 
odměny v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní 
neschopnosti (karantény) nebo snížený plat (snížená měsíční 
odměna) v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní 
neschopnosti (karantény)19); v období od 1. ledna 2012 do 31. 
prosince 2013 se těmito vyloučenými dny rozumí období prvních 
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21 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo 
karantény, 
c) kalendářní dny, za které bylo zaměstnanci vypláceno 
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství nebo ošetřovné, 
d) kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, za které 
osoba samostatně výdělečně činná podle zvláštního právního 
předpisu1) neplatí pojistné na pojištění, 
e) kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, v 
nichž osoba samostatně výdělečně činná nebyla 
účastna pojištění. 
 

  187/2006 
ve znění  
41/2009 
 

§ 25  Nárok na nemocenské nemá pojištěnec, 
a) který si úmyslně přivodil dočasnou pracovní neschopnost, 
b) kterému v době dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené 
karantény vznikl nárok na výplatu starobního důchodu, pokud 
pojištěná činnost skončila přede dnem, od něhož mu vznikl nárok 
na výplatu starobního důchodu; nárok na nemocenské v tomto 
případě zaniká posledním dnem přede dnem, od něhož mu vznikl 
nárok na výplatu starobního důchodu, 
c) u něhož vznikla dočasná pracovní neschopnost nebo byla 
nařízena karanténa v době útěku z místa vazby nebo v době útěku 
odsouzeného z místa výkonu trestu odnětí svobody nebo v době 
útěku osoby ve výkonu zabezpečovací detence z místa výkonu 
zabezpečovací detence. 
 

  

  187/2006  § 46 (1) Nárok na výplatu dávky vzniká splněním podmínek 
stanovených tímto zákonem pro vznik nároku na dávku a na její 
výplatu a uplatněním nároku na výplatu způsobem stanoveným 
tímto zákonem. 
  
(2) Nárok na výplatu dávky zaniká uplynutím tří let ode dne, za 
který dávka nebo její část náleží. Lhůta podle věty první neplyne 
po dobu řízení o dávce a po dobu, po kterou fyzické osobě, která 
musela mít opatrovníka, nebyl opatrovník ustanoven. 
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  187/2006 

ve znění  
 

§ 12 Jestliže osoba samostatně výdělečně činná vykonává souběžně 
několik samostatných výdělečných činností, je z nich pojištěna 
jen jednou.  
 

  

       
  187/2006 

ve znění 
261/2007 
305/2008 
365/2011 
470/2011 
344/2013 

§ 6 (1) Zaměstnanci jsou účastni pojištění, jestliže 
a) vykonávají zaměstnání 
1. na území České republiky; za výkon zaměstnání na území 
České republiky se považuje i přechodný výkon práce mimo 
území České republiky, je-li místo výkonu práce trvale v České 
republice, nebo 
2. v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České 
republiky, pokud místo výkonu práce je trvale v cizině a nejsou 
povinně účastni důchodového pojištění podle předpisů státu, ve 
kterém trvale vykonávají zaměstnání, a mají trvalý pobyt na 
území České republiky nebo jiného členského státu Evropské 
unie, a 
b) sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za 
kalendářní měsíc činí aspoň částku rozhodnou pro účast na 
pojištění (dále jen "rozhodný příjem"). 
 

  

  187/2006 
ve znění  
305/2008 
41/2009 
470/2011 
344/2013 
 

§ 10 (1) Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal 
vykonávat práci pro zaměstnavatele, a zaniká dnem skončení 
doby zaměstnání, pokud se nestanoví jinak v odstavcích 2 a 3. 
  
(2) U zaměstnance v pracovním poměru se za den, ve kterém 
tento zaměstnanec začal vykonávat práci, považuje též den přede 
dnem započetí výkonu práce, za který příslušela náhrada mzdy 
nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí. 
  
(3) Pojištění vzniká u 
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a) smluvního zaměstnance dnem, ve kterém začal vykonávat 
práci pro smluvního zaměstnavatele, a zaniká dnem skončení 
výkonu práce pro smluvního zaměstnavatele, 
  
b) soudce dnem nástupu do funkce a zaniká dnem skončení 
výkonu funkce soudce, 
  
c) členů zastupitelstev územních samosprávných celků a 
zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně 
členěných statutárních měst a hlavního města Prahy dnem, od 
něhož náleží odměna za výkon funkce, a zaniká dnem skončení 
této funkce nebo zánikem mandátu člena zastupitelstva; plní-li 
dosavadní starosta, místostarosta, primátor, náměstek primátora 
nebo člen rady územního samosprávného celku, městské části 
nebo městského obvodu územně členěného statutárního města 
nebo hlavního města Prahy svěřené pravomoci po uplynutí 
volebního období do zvolení nového starosty, místostarosty, 
primátora, náměstka primátora nebo rady územního 
samosprávného celku, městské části nebo městského obvodu 
územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy 
a je mu vyplácena odměna za výkon funkce, trvá mu účast na 
pojištění ještě po dobu, po kterou mu náleží tato odměna; to platí 
obdobně pro hejtmana kraje, náměstka hejtmana kraje, primátora 
hlavního města Prahy a náměstka primátora hlavního města 
Prahy, 
  
d) poslance Poslanecké sněmovny a senátora Senátu Parlamentu 
České republiky dnem zvolení a zaniká dnem zániku mandátu, 
  
e) osoby pečující a osoby v evidenci dnem, od něhož náleží 
odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně 
dětí13), a zaniká dnem, od něhož tato odměna nenáleží z jiných 
důvodů, než je dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená 
karanténa, 
  
f) odsouzeného dnem zařazení do práce a zaniká dnem odvolání 
z výkonu práce, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

  
g) společníka společnosti s ručením omezeným a komanditisty 
komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah 
vykonává pro ni práci, dnem, ve kterém začal konat práci pro 
společnost, a zaniká dnem ukončení výkonu této práce, 
  
h) osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního 
zastoupení dnem uvedeným v pověření k obchodnímu vedení a 
zaniká dnem zrušení tohoto pověření, 
  
i) likvidátora dnem jmenování a zaniká dnem ukončení výkonu 
funkce. 

  187/2006 § 11 Osoba samostatně výdělečně činná je účastna pojištění, jestliže 
  
a) vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území České 
republiky anebo mimo území České republiky, avšak na základě 
oprávnění vyplývajících z právních předpisů České republiky, a 
  
b) podala přihlášku k účasti na pojištění na předepsaném 
tiskopisu. 

  

  187/2006 
ve znění 
41/2009 
364/2011 
  

§ 13 (1) Pojištění vzniká osobě samostatně výdělečně činné dnem, 
který uvedla v přihlášce k účasti na pojištění, nejdříve však 
dnem, ve kterém byla přihláška podána. 
  
(2) Osobě samostatně výdělečně činné zaniká pojištění 
  
a) dnem uvedeným v odhlášce z pojištění, ne však dříve než 
dnem, ve kterém byla tato odhláška podána, 
  
b) dnem skončení samostatné výdělečné činnosti, 
  
c) dnem zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou 
činnost, 
  
d) dnem, od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné 
výdělečné činnosti, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

e) prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo ve 
stanovené lhůtě podle zvláštního právního předpisu1) zaplaceno 
pojistné, nebo sice bylo zaplaceno v této lhůtě, avšak v nižší 
částce, než mělo být zaplaceno, nebo 
  
f) dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody nebo 
zabezpečovací detence. 
 

  187/2006 
ve znění 
470/2011 
 

§ 14 (1) Nárok na dávku vzniká, jestliže podmínky pro vznik nároku 
na dávku byly splněny v době pojištění. 
  
(2) V případě souběhu pojištění se podmínky pro vznik nároku 
na dávku posuzují v každém pojištění samostatně. Je-li nárok na 
tutéž dávku, s výjimkou vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a 
mateřství, současně z více pojištění, náleží dávka ze všech 
pojištění jen jednou. 

  

  187/2006 
ve znění 
41/2009 
470/2011 
 

§ 16 Pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité 
pomoci v mateřství a ošetřovného za dobu, po kterou 
  
a) vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci 
nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost, 
b) mu náleží podle zvláštních právních předpisů17) ze 
zaměstnání, z něhož tyto dávky náleží, nadále započitatelný 
příjem, s výjimkou přídavku na bydlení poskytovaného podle 
zákona o vojácích z povolání17a), 
c) je ve vazbě, jde-li o dávky, na které vznikl nárok před vzetím 
do vazby, 
d) vykonává trest odnětí svobody nebo zabezpečovací detenci, 
jde-li o dávky, na které vznikl nárok před nástupem výkonu 
trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence; to však 
neplatí v případě peněžité pomoci v mateřství, pokud žena ve 
výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence pečuje 
o dítě18). 

  

  187/2006 
ve znění 
261/2007 
305/2008 

§ 18 odst. 1 
až 3 

(1) Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací 
základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních 
dnů připadajících na rozhodné období, pokud se dále nestanoví 
jinak; jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (odstavec 7), 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

2/2009 
364/2011 
458/2011 
470/2011 
344/2013  
 

snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné 
období. Denní vyměřovací základ se zaokrouhluje s přesností na 
2 platná desetinná místa. 
  
(2) Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn vyměřovacích 
základů pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé 
kalendářní měsíce v rozhodném období. Vyměřovacím základem 
osoby samostatně výdělečně činné je úhrn měsíčních základů v 
rozhodném období, z nichž tato osoba zaplatila pojistné na 
pojištění. Do úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na 
důchodové pojištění podle věty první se zahrnují i ty vyměřovací 
základy, z nichž nebylo odvedeno pojistné z důvodu překročení 
maximálního vyměřovacího základu18a); do úhrnu měsíčních 
vyměřovacích základů podle věty druhé se zahrnují jen ty 
měsíční vyměřovací základy, z nichž bylo odvedeno pojistné v 
souladu se zvláštním právním předpisem1). 
  
(3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před 
kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud 
se dále nestanoví jinak. 
 

  187/2006  § 23 Nárok na nemocenské má pojištěnec, který byl uznán dočasně 
práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa podle 
zvláštního právního předpisu21), trvá-li dočasná pracovní 
neschopnost nebo nařízená karanténa déle než 14 kalendářních 
dní a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 déle než 21 
kalendářních dní. 

  

  187/2006 
ve znění 
364/2011 
 

§ 24 261/2007 239/2008 305/2008 2/2009 41/2009 341/2011 
364/2011 365/2011 470/2011  
167/2012 
396/2012 401/2012 303/2013 344/2013 

  

  187/2006 
ve znění 
41/2009 
 

§ 25 Nárok na nemocenské nemá pojištěnec, 
  
a) který si úmyslně přivodil dočasnou pracovní neschopnost, 
  
b) kterému v době dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené 
karantény vznikl nárok na výplatu starobního důchodu, pokud 
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Poznámka 

 

pojištěná činnost skončila přede dnem, od něhož mu vznikl nárok 
na výplatu starobního důchodu; nárok na nemocenské v tomto 
případě zaniká posledním dnem přede dnem, od něhož mu vznikl 
nárok na výplatu starobního důchodu, 
  
c) u něhož vznikla dočasná pracovní neschopnost nebo byla 
nařízena karanténa v době útěku z místa vazby nebo v době útěku 
odsouzeného z místa výkonu trestu odnětí svobody nebo v době 
útěku osoby ve výkonu zabezpečovací detence z místa výkonu 
zabezpečovací detence. 

  187/2006 
ve znění 
364/2011  
 

§ 29 Výše nemocenského za kalendářní den činí 60 % denního 
vyměřovacího základu. 

  

  187/2006 § 45 Nárok na dávku vzniká dnem splnění podmínek stanovených 
tímto zákonem 

  

  155/1995 
ve znění 
306/2008 
220/2011 

§ 4 (1) Z pojištění se poskytují tyto důchody: 
a) starobní, 
b) invalidní, 
c) vdovský a vdovecký, 
d) sirotčí. 
  
(2) Výše důchodu se skládá ze základní výměry a z procentní 
výměry. Základní výměra se stanoví procentní sazbou z 
průměrné mzdy a procentní výměra se stanoví procentní sazbou z 
výpočtového základu, jde-li o důchody uvedené v odstavci 1 
písm. a) a b), nebo z procentní výměry důchodu zemřelého, jde-li 
o důchody uvedené v odstavci 1 písm. c) a d). 

  

  155/1995 
ve znění 
18/2000 
424/2003 
359/2004 
361/2005 
362/2003 
189/2006 
41/2009 

§ 5 odst. 1 
a 2 

(1) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto 
zákoně účastni 
a) zaměstnanci v pracovním poměru, 
b) příslušníci Policie České republiky, Vězeňské služby České 
republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, 
Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a 
informace, Celní správy České republiky a Hasičského 
záchranného sboru České republiky5), vojáci z povolání5a) a 
státní zaměstnanci podle služebního zákona5b), 
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Poznámka 

 

158/2009 
303/2009 
365/2011 
470/2011 
401/2012 
344/2013 
458/2011 
 

c) členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah 
vykonávají pro družstvo práci, 
d) osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo 
voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce 
statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, 
popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního 
orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem 
pouze jediná osoba a jmenováním nebo volbou těmto osobám 
nevznikl pracovní nebo služební poměr, a osoby, které podle 
zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní 
nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje 
ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v 
písmenech g) až i) a o) až s), 
e) osoby samostatně výdělečně činné, 
f) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a 
zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, 
g) soudci, 
h) členové zastupitelstev územních samosprávných celků a 
zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně 
členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou 
pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením 
do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale 
vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění 
členové zastupitelstva, 
ch) poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu, 
i) prezident republiky, členové vlády, prezident, viceprezident a 
členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání, předseda Energetického 
regulačního úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních 
režimů, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, 
finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce 
práv a zástupce Veřejného ochránce práv, 
j) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, 
k) osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci 
osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou 
dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle 
zákona o sociálně-právní ochraně dětí37a), 
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Poznámka 

 

l) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a 
osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce, 
m) pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích 
právních předpisů, 
n) společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a 
komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo 
pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, a ředitelé obecně 
prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah 
vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností 
odměňováni, 
o) prokuristé, 
p) osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního 
zastoupení, 
q) členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří nejsou 
uvedeni v písmenech a) až c), f) až i), p) a s), 
r) likvidátoři, 
s) vedoucí organizačních složek právnické osoby, která má sídlo 
ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní 
smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je tato složka zapsána v 
obchodním rejstříku a místo výkonu práce těchto vedoucích je 
trvale v České republice, 
t) fyzické osoby neuvedené v písmenech a) až d) a f) až s), s 
výjimkou členů zastupitelstev územních samosprávných celků a 
zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně 
členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří nejsou 
pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří nevykonávají 
funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové 
zastupitelstva, 
v době zaměstnání, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním 
plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které 
jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České 
republice, předmětem daně z příjmu podle zvláštního právního 
předpisu a nejsou od této daně osvobozeny; to neplatí, jde-li o 
osoby uvedené v písmeni e). 
  
(2) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto 
zákoně účastny dále 
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a) osoby vedené v evidenci Úřadu práce České republiky - 
krajské pobočky, popřípadě pobočky pro hlavní město Prahu 
(dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) jako uchazeči o 
zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v 
nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a v rozsahu 
nejvýše 3 let též po dobu, po kterou jim tato podpora v 
nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, 
že tato doba 3 let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na 
důchod, doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo 
podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, 
se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku, a nezapočítává se 
do ní jiná náhradní doba pojištění nebo doba pojištění, které se 
kryjí s dobou, po kterou je osoba vedena v evidenci uchazečů o 
zaměstnání; za dobu, po kterou náleží podpora v 
nezaměstnanosti, se přitom považuje též doba, po kterou se 
podpora v nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, že osobě 
vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, 
odbytné nebo odchodné, 
b) osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a 
praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou 
činnost, 
c) osoby konající vojenskou službu v ozbrojených silách České 
republiky, pokud nejsou vojáky z povolání, 
d) osoby pečující osobně o dítě ve věku do 4 let, 
e) osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá 
na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, 
která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká 
závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná 
závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti 
se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu, 
f) poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně [§ 
39 odst. 2 písm. c)] z českého pojištění, a to do dosažení věku 
potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32; za 
poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se 
pro účely účasti na pojištění považují též osoby, které nepobírají 
tento důchod, avšak splňují podmínky nároku na tento důchod a 
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pobírají výsluhový příspěvek podle zvláštních zákonů, 
g) osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala jejich 
účast na nemocenském pojištění podle zvláštního právního 
předpisu, po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti, kterou 
si nepřivodily úmyslně, pokud tato dočasná pracovní 
neschopnost vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v 
ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu, po dobu 
karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu v době 
této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního 
právního předpisu, po dobu trvání podpůrčí doby u ošetřovného a 
po dobu trvání podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství v 
období před porodem, 
h) osoby, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na 
základě zákona upravujícího zvláštní ochranu svědka a dalších 
osob v souvislosti s trestním řízením, pokud podle vyjádření 
orgánu příslušného k poskytování zvláštní ochrany a pomoci 
nemohou vykonávat výdělečnou činnost. 

  155/1995 
ve znění 
134/1997 
198/2002 
436/2004 
189/2006 
306/2008 
303/2009 
73/2011 
470/2011 
344/2013 

§ 6 (1) Pojištění jsou účastny též osoby starší 18 let, jestliže podaly 
přihlášku k účasti na pojištění a účast na pojištění se týká doby 
jejich 
  
a) vedení v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeče 
o zaměstnání, pokud jim po dobu této evidence nenáleží podpora 
v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, 
  
b) soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední 
nebo vysoké škole v České republice, 
  
c) výdělečné činnosti v cizině po 31. prosinci 1995, jedná-li se o 
osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. a), c) a e); za dobu přede dnem 
podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu 
dvou let bezprostředně před tímto dnem, 
  
d) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy 
uzavřené s vysílající organizací podle zvláštního právního 
předpisu;6a) za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na 
pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před 
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tímto dnem, 
  
e) činnosti v České republice ve prospěch zahraničního 
zaměstnavatele, jde-li o osoby uvedené v § 5 odst. 5; za dobu 
přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše 
v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem, 
  
f) výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na 
území České republiky, 
  
g) pobytu v cizině, po kterou následovaly svého manžela, který v 
cizině působil v diplomatických službách České republiky. 
  
(2) Pojištění jsou účastny též ostatní osoby starší 18 let, jestliže 
podaly přihlášku k účasti na pojištění. Účast na pojištění osob 
uvedených ve větě první je však možná v rozsahu nejvýše 15 let; 
za dobu přede dnem podání přihlášky je přitom účast na pojištění 
možná nejvýše v rozsahu jednoho roku bezprostředně před tímto 
dnem. 
  
(3) Účast na pojištění podle odstavců 1 a 2 je možná nejdéle do 
dne, který bezprostředně předchází dni vzniku nároku na starobní 
důchod. 

  155/1995 
ve znění 
424/2003  
189/2006 
305/2008 
220/2011 
470/2011 
344/2013 

§ 8 (1) Osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až d) a f) až t) a v § 5 
odst. 4 jsou účastny pojištění podle tohoto zákona, pokud jsou 
účastny nemocenského pojištění podle zvláštního právního 
předpisu5e). 
  
 (2) Účast na pojištění v případě výkonu více právních 
vztahů uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až d) a f) až t) a v § 5 
odst. 4 se posuzuje samostatně v každém tomto právním vztahu. 
Je-li však jednatel společnosti s ručením omezeným současně 
společníkem téže společnosti s ručením omezeným, je účasten 
pojištění z těchto činností jen jednou. Vykonává-li člen 
zastupitelstva územního samosprávného celku, zastupitelstva 
městské části nebo městského obvodu územně členěných 
statutárních měst nebo hlavního města Prahy souběžně více 
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funkcí pro tentýž územní samosprávný celek, za které je 
odměňován, je z nich účasten pojištění jen jednou; to platí 
obdobně pro osobu, která je členem více kolektivních orgánů 
územního samosprávného celku nebo orgánů zřízených jeho 
orgány. 

  155/1995 
ve znění 
425/2003   

§ 9 odst. 1 Pojištění jsou účastny osoby samostatně výdělečně činné [§ 5 
odst. 1 písm. e)], pokud vykonávají samostatnou výdělečnou 
činnost na území České republiky a splňují dále stanovené 
podmínky. Za samostatnou výdělečnou činnost vykonávanou na 
území České republiky se považuje i samostatná výdělečná 
činnost prováděná mimo území České republiky, jestliže je 
vykonávána na základě oprávnění k výkonu takové činnosti 
vyplývajícího z právních předpisů České republiky. 

  

  155/1995 
ve znění 
425/2003  

§10 odst. 1 Osoba samostatně výdělečně činná je v kalendářním roce účastna 
pojištění po dobu, po kterou vykonávala hlavní samostatnou 
výdělečnou činnost. 

  

  155/1995 
ve znění 
425/2003
305/2008  

§ 10 odst. 2 
první věta 

(2) Osoba samostatně výdělečně činná je v kalendářním roce 
účastna pojištění po dobu, po kterou vykonávala vedlejší 
samostatnou výdělečnou činnost, pokud její příjem z vedlejší 
samostatné výdělečné činnosti dosáhl v kalendářním roce aspoň 
rozhodné částky; rozhodná částka činí 2,4násobek částky, která 
se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu (§ 17 
odst. 2) za kalendářní rok, který o dva roky předchází 
kalendářnímu roku, za který se posuzuje účast na pojištění, a 
přepočítacího koeficientu (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto 
všeobecného vyměřovacího základu. Byla-li v kalendářním roce 
vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost i vedlejší 
samostatná výdělečná činnost, stanoví se příjem z vedlejší 
samostatné výdělečné činnosti tak, že se příjem ze samostatné 
výdělečné činnosti dosažený v kalendářním roce vydělí počtem 
kalendářních měsíců, v nichž byla aspoň po část měsíce 
vykonávána samostatná výdělečná činnost, a výsledná částka se 
vynásobí počtem kalendářních měsíců, v nichž byla podle § 9 
odst. 7 aspoň po část měsíce vykonávána vedlejší samostatná 
výdělečná činnost. Za výkon samostatné výdělečné činnosti a 
vedlejší samostatné výdělečné činnosti se pro účely stanovení 
příjmu podle věty druhé nepovažuje kalendářní měsíc, v němž po 
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celý měsíc osoba samostatně výdělečně činná měla nárok na 
výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako 
osoba samostatně výdělečně činná; za období nároku na výplatu 
nemocenského se přitom považuje též období prvních 14 
kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 
2013 prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní 
neschopnosti (karantény), za které se nemocenské osobám 
samostatně výdělečně činným nevyplácí. Za příjem ze 
samostatné výdělečné činnosti se pro účely tohoto zákona 
považuje daňový základ osoby samostatně výdělečně činné 
určený podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti17b).Rozhodná částka 
se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 

  155/1995 
ve znění 
425/2003 
189/2006  

§ 10 odst. 6  (6) Účast osoby samostatně výdělečně činné na pojištění zaniká 
dnem 31. prosince kalendářního roku, ve kterém byly splněny 
podmínky uvedené v odstavcích 1 až 3 nebo za který se přihlásila 
k účasti na pojištění podle odstavce 4, anebo posledním dnem 
kalendářního měsíce, v jehož průběhu se z hlavní samostatné 
výdělečné činnosti stala vedlejší samostatná výdělečná činnost, 
která nezakládá účast na pojištění. Účast na pojištění osoby 
samostatně výdělečně činné však zaniká nejpozději dnem, 
a) kterým osoba samostatně výdělečně činná ukončila 
samostatnou výdělečnou činnost. Za ukončení samostatné 
výdělečné činnosti se považuje vždy přerušení této činnosti, a to 
ode dne přerušení této činnosti, pokud po měsíci, v němž došlo k 
tomuto přerušení, trvalo toto přerušení aspoň šest kalendářních 
měsíců po sobě jdoucích; to neplatí, byla-li samostatná výdělečná 
činnost přerušena z důvodů uvedených v odstavci 3 větě první, 
b) kterým zaniklo osobě samostatně výdělečně činné oprávnění 
vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, 
c) od kterého byl osobě samostatně výdělečně činné pozastaven 
výkon její činnosti. 

  

  155/1995 § 28 Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal potřebnou 
dobu pojištění a dosáhl stanoveného věku, popřípadě splňuje 
další podmínky stanovené v tomto zákoně. 

  

  155/1995 
ve znění 

§ 29 (1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu 
pojištění nejméně 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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písm., atd.) 
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Poznámka 

 

306/2008 
314/2012 
428/2011 
344/2013 

  
a) 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na 
starobní důchod (dále jen „důchodový věk“) před rokem 2010, 
b) 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010, 
c) 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011, 
d) 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012, 
e) 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013, 
f) 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014, 
g) 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015, 
h) 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016, 
i) 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017, 
j) 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018, 
k) 35 let a dosáhl důchodového věku po roce 2018. 
  
(2) Pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže nesplnil 
podmínky podle odstavce 1 a získal dobu pojištění nejméně 
  
a) 15 let a dosáhl před rokem 2010 věku aspoň 65 let, 
b) 16 let a dosáhl v roce 2010 věku aspoň o 5 let vyššího, než je 
důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data 
narození, 
c) 17 let a dosáhl v roce 2011 věku aspoň o 5 let vyššího, než je 
důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data 
narození, 
d) 18 let a dosáhl v roce 2012 věku aspoň o 5 let vyššího, než je 
důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data 
narození, 
e) 19 let a dosáhl v roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je 
důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data 
narození, 
f) 20 let a dosáhl po roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je 
důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data 
narození. 
(3) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavci 1 
písm. g) až k), má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl 
důchodového věku po roce 2014 a získal aspoň 30 let doby 
pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1. 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

(4) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavcích 
1, 2 nebo 3, má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl 
věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší 
než 65 let, a splnil podmínky nároku na invalidní důchod 
stanovené v § 38 písm. a) nebo b). 
(5) Pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl 
věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší 
než 65 let, pokud mu zanikl nárok na invalidní důchod pro 
invaliditu třetího stupně podle § 61b. 
(6) Do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní 
důchod podle odstavce 1 písm. b) až k) a odstavce 2 písm. b) až 
f) se náhradní doby pojištění, s výjimkou náhradních dob 
pojištění uvedených v § 5 odst. 2 písm. c), d) a e) a obdobných 
dob podle předpisů platných před 1. lednem 1996, započítávají 
pouze v rozsahu 80 %; počet dnů náhradních dob pojištění 
stanovený podle části věty před středníkem se přitom 
zaokrouhluje na celé dny směrem nahoru. 

       
  155/1995 

ve znění 
425/2003 
306/2008 
220/2011 

§ 31 (1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod před dosažením 
důchodového věku, jestliže získal dobu pojištění stanovenou 
podle § 29 odst. 1 nebo 3 a do dosažení důchodového věku mu 
ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše 
  
a) 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let, 
b) 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl 
věku alespoň 60 let. 
 
(2) Starobní důchod podle odstavce 1 se přizná nejdříve ode dne 
podání žádosti o přiznání tohoto důchodu. Za den vzniku nároku 
na starobní důchod podle odstavce 1 se považuje den, od něhož 
je tento důchod přiznán. 
  
(3) Přiznání starobního důchodu podle odstavců 1 a 2 vylučuje 
nárok na starobní důchod podle § 29. 
 

  

  155/1995 
ve znění 

§ 33 (1) Výše základní výměry starobního důchodu činí 9 % průměrné 
mzdy měsíčně. 
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Poznámka 

 

220/2011     
(2) Výše procentní výměry starobního důchodu se stanoví 
procentní sazbou z výpočtového základu podle doby pojištění 
získané do vzniku nároku na tento důchod a podle doby pojištění 
získané po vzniku nároku na tento důchod. Do doby pojištění 
získané do 18 let věku a po vzniku nároku na starobní důchod se 
nezahrnují náhradní doby pojištění. Výše procentní výměry 
starobního důchodu činí nejméně 770 Kč měsíčně.  
 

  155/1995 
ve znění 
306/2008 
470/2011    

§ 38 Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 
65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 
let, a stal se 
a) invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil 
ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na starobní důchod 
podle § 29, popřípadě, byl-li přiznán starobní důchod podle § 31, 
pokud nedosáhl důchodového věku, nebo 
b) invalidním následkem pracovního úrazu. 
 

  

  155/1995 
ve znění 
306/2008  

§ 39 odst. 1 
a odst. 2 

(1) Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní 
schopnosti nejméně o 35 %. 
  
(2) Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla 
  
a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu 
prvního stupně, 
b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu 
druhého stupně, 
c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně. 

  

  155/1995 
ve znění 
134/1997 
289/1997 
306/2008 
470/2011 
344/2013 

§ 40 (1) Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u 
pojištěnce ve věku 
  
a) do 20 let méně než jeden rok, 
b) od 20 let do 22 let jeden rok, 
c) od 22 let do 24 let dva roky, 
d) od 24 let do 26 let tři roky, 
e) od 26 let do 28 let čtyři roky a 
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Poznámka 

 

f) nad 28 let pět roků. 
  
(2) Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se 
zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve 
věku nad 28 let, z posledních deseti roků před vznikem 
invalidity. U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné 
doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za 
splněnou též, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let 
před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 
roků. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní 
důchod se považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v 
kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku 
invalidity; u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba 
pojištění dva roky. 
  
(3) Pro účely splnění podmínky potřebné doby pojištění pro 
nárok na invalidní důchod se za dobu pojištění považuje též doba 
účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. a) a dále 
doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice, a to 
před dosažením 18 let věku, nejdříve však po ukončení povinné 
školní docházky, a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let 
tohoto studia. Ustanovení § 12 odst. 1 věty druhé platí zde 
přiměřeně. 
 

  155/1995 
ve znění 
220/2011   

§ 41 odst. 1 (1) Výše základní výměry invalidního důchodu činí 9 % 
průměrné mzdy měsíčně. 

  

       
  155/1995 

ve znění  
306/2008 
428/2011    

§ 41 odst. 2  (2) Výše procentní výměry invalidního důchodu činí za každý 
celý rok doby pojištění 
  
a) 0,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní 
důchod pro invaliditu prvního stupně, 
  
b) 0,75 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní 
důchod pro invaliditu druhého stupně, 
c) 1,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní 
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Poznámka 

 

důchod pro invaliditu třetího stupně; 
ustanovení § 33 odst. 2 věty druhé a třetí a § 34 odst. 1 věty 
druhé platí zde obdobně. 

       
       
       
       
       
  589/1992 

ve znění 
458/2011 

§ 3 (1) Pojistné jsou povinni v rozsahu a za podmínek stanovených v 
odstavcích 2 a 3 platit tito poplatníci: 
  
a) zaměstnavatelé, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí 
právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň 
jednoho zaměstnance, organizační složky státu, v nichž jsou 
zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě 
dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, a 
služební úřady, v nichž jsou státní zaměstnanci zařazeni k 
výkonu státní služby1), 
  
b) zaměstnanci, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí 
1. zaměstnanci v pracovním poměru; za zaměstnance v 
pracovním poměru se pro účely tohoto zákona považuje též 
osoba činná v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak 
pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny 
podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik, 
2. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a 
zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, 
3. členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah 
vykonávají pro družstvo práci, 
4. fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány 
nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do 
funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním 
zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo 
statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním 
orgánem pouze jediná osoba, a jmenováním nebo volbou těmto 
osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a fyzické osoby, 
které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo 
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Poznámka 

 

pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah 
vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny 
v bodech 5 až 8 a 18, 
5. soudci, 
6. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu, 
7. členové zastupitelstev územních samosprávných celků a 
zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně 
členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou 
pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením 
do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale 
vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění 
členové zastupitelstva, 
8. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího 
kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní 
vysílání, předseda Energetického regulačního úřadu, členové 
Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Rady 
Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce 
finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného 
ochránce práv, 
9. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, 
10. osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci 
osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou 
dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle 
zákona o sociálně-právní ochraně dětí, 
11. osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a 
osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce, 
12. neplatil 
13. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích 
právních předpisů, 
14. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a 
komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo 
pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou 
touto společností odměňováni, a ředitelé obecně prospěšné 
společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro 
ni práci, 
15. prokuristé, 
16. členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří nejsou 
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uvedeni v bodech 1 až 3, 5 až 8, 13, 18 a 19, 
17. likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora 
považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z 
příjmů, 
18. vedoucí organizačních složek právnické osoby uvedených v § 
23b odst. 2 větě druhé, jejichž místo výkonu práce je trvale v 
České republice, 
19. osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního 
zastoupení, 
20. fyzické osoby neuvedené v bodech 1 až 19, s výjimkou členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev 
městských částí nebo městských obvodů územně členěných 
statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon 
funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří nevykonávají funkci ve 
stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové 
zastupitelstva, 
v době zaměstnání podle zákona upravujícího nemocenské 
pojištění, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo 
by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by 
byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem 
daně z příjmu podle zákona upravujícího daně z příjmů a nejsou 
od této daně osvobozeny. 
  
(2) Zaměstnavatelé jsou poplatníky pojistného na nemocenské 
pojištění, pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, pokud zaměstnávají zaměstnance 
uvedené v odstavci 3. 
  
(3) Zaměstnanci jsou poplatníky pojistného na důchodové 
pojištění, jde-li o zaměstnance, kteří jsou účastni důchodového 
pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění a zároveň jsou 
účastni nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském 
pojištění1e); za tohoto zaměstnance se považuje též fyzická 
osoba, které po skončení zaměstnání zakládajícího účast na 
důchodovém a nemocenském pojištění byly zúčtovány příjmy z 
tohoto zaměstnání, které jsou započitatelné do vyměřovacího 
základu. 
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(4) Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit 
pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti, pokud jsou účastny důchodového pojištění podle 
předpisů o důchodovém pojištění,2) a za podmínek stanovených 
tímto zákonem též zálohy na pojistné na důchodové pojištění a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti; osoby samostatně 
výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na nemocenské 
pojištění, pokud jsou účastny nemocenského pojištění podle 
předpisů o nemocenském pojištění Kdo se považuje za osobu 
samostatně výdělečně činnou a kdy se samostatná výdělečná 
činnost považuje za hlavní samostatnou výdělečnou činnost a za 
vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, stanoví zákon o 
důchodovém pojištění.52) 
  
(5) Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění53) jsou za 
dobu dobrovolné účasti na důchodovém pojištění povinny platit 
pojistné na důchodové pojištění. 
  
(6) Zahraniční zaměstnanci jsou za dobu dobrovolné účasti na 
nemocenském pojištění povinni platit pojistné na nemocenské 
pojištění. Zahraničním zaměstnancem se pro účely tohoto zákona 
rozumí zaměstnanec zaměstnavatele, jehož sídlo je na území 
státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o 
sociálním zabezpečení, je-li činný v České republice ve prospěch 
tohoto zaměstnavatele. 
 

  589/1992 
ve znění 
10/1993  
160/1995   
189/2006  
585/2006  
364/2011 
458/2011 

§ 7 (1) Sazby pojistného činí 
  
a) u zaměstnavatele 
1. 25 % z vyměřovacího základu, z toho 2,3 % na nemocenské 
pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní 
politiku zaměstnanosti, 
2. 26 % z vyměřovacího základu, z toho 3,3 % na nemocenské 
pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní 
politiku zaměstnanosti, jde-li o zaměstnavatele s průměrným 
měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26 zaměstnanců, 
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pokud si tuto sazbu sám pro kalendářní rok stanoví podle 
odstavce 2, 
b) u zaměstnance 
1. 6,5 % z vyměřovacího základu, jde-li o zaměstnance, který 
není v rozhodném období účasten důchodového spoření, 
2. 3,5 % z vyměřovacího základu, jde-li o zaměstnance, který je 
v rozhodném období účasten důchodového spoření, 
c) u osoby samostatně výdělečně činné 
1. 29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 1 a 2, 
z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku 
zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou 
účastnou důchodového pojištění, která není po celé rozhodné 
období účastna důchodového spoření, 
2. 26,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 1 a 2, 
z toho 25 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku 
zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou 
účastnou důchodového pojištění, která je aspoň po část 
rozhodného období účastna důchodového spoření, 
3. 2,3 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 3, jde-li 
o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou nemocenského 
pojištění, 
d) u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 
1. 28 % z vyměřovacího základu, jde-li o osobu dobrovolně 
účastnou důchodového pojištění, která není v rozhodném období 
účastna důchodového spoření, 
2. 30 % z vyměřovacího základu, jde-li o osobu dobrovolně 
účastnou důchodového pojištění, která je v rozhodném období 
účastna důchodového spoření, 
e) u zahraničního zaměstnance 2,3 % z vyměřovacího základu. 
  
(2) Sazba pojistného na nemocenské pojištění podle odstavce 1 
písm. a) bodu 2 platí vždy pro jednotlivý kalendářní rok pro 
zaměstnavatele na základě jeho písemného oznámení. 
Zaměstnavatel může oznámit placení pojistného v kalendářním 
roce ve výši sazby uvedené v odstavci 1 písm. a) bodě 2 příslušné 
okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději do 20. ledna 
kalendářního roku, pro který si tuto sazbu stanovil; k oznámení 
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učiněnému po tomto dni se nepřihlíží. 
  
(3) Průměrný měsíční počet zaměstnanců pro účely stanovení 
sazby pojistného na nemocenské pojištění podle odstavce 1 písm. 
a) bodu 2 pro kalendářní rok se zjišťuje podle počtu zaměstnanců 
v předchozím kalendářním roce; průměrný měsíční počet 
zaměstnanců se stanoví tak, že součet počtu zaměstnanců 
účastných nemocenského pojištění zjištěný k prvnímu dni měsíců 
října, listopadu a prosince se dělí třemi a výsledek se zaokrouhlí 
na celé číslo dolů. Za zaměstnavatele uvedeného v odstavci 1 
písm. a) bodě 2 se považuje též právnická nebo fyzická osoba, 
která se stala zaměstnavatelem v průběhu kalendářního roku a 
oznámila placení pojistného na nemocenské pojištění v tomto 
kalendářním roce ve výši sazby uvedené v tomto ustanovení, a to 
od kalendářního měsíce, ve kterém oznámila placení pojistného v 
této sazbě, do konce kalendářního roku; pokud se právnická nebo 
fyzická osoba stala zaměstnavatelem v období od 1. října do 31. 
prosince, může oznámit příslušné okresní správě sociálního 
zabezpečení placení pojistného ve výši sazby uvedené v odstavci 
1 písm. a) bodě 2 ve lhůtě uvedené v odstavci 2 větě druhé též 
pro následující kalendářní rok. Počet zaměstnanců se v případech 
uvedených ve větě druhé zjišťuje ke dni podání oznámení podle 
odstavce 2. 
  
(4) Pro stanovení pojistného na důchodové pojištění, které platí 
osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění za období 
předcházející kalendářnímu roku, ve kterém toto pojistné platí, se 
použije sazba pojistného platná k 1. lednu kalendářního roku, ve 
kterém se pojistné na důchodové pojištění platí. 
  
(5) Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 
 

  266/2006 § 3 odst. 2 Zaměstnanci jsou účastni úrazového pojištění, jestliže vykonávají 
zaměstnání 
  
a) na území České republiky; za výkon zaměstnání na území 
České republiky se považuje i přechodný výkon zaměstnání 
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mimo území České republiky, je-li místo výkonu zaměstnání 
trvale v České republice, nebo 
  
b) v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České 
republiky, pokud místo výkonu zaměstnání je trvale v cizině a 
nejsou povinně pojištěni podle předpisu státu, ve kterém trvale 
vykonávají zaměstnání, a mají, s výjimkou státních příslušníků 
jiných členských států Evropské unie (dále jen "členský stát"), 
trvalý pobyt na území České republiky. 

  266/2006 
ve znění 
401/2012 

§ 5 odst. 1 (1) Úrazové pojištění vzniká zaměstnanci uvedenému v § 3 
  
a) písmenech a) a e) dnem, ve kterém nastoupil do práce, a 
zaniká dnem skončení pracovního poměru, 
  
b) písmenu b) dnem nástupu služby a zaniká dnem skončení 
služebního poměru, 
  
c) písmenu c) dnem započetí práce pro družstvo a zaniká dnem 
skončení členství v družstvu, 
  
d) písmenu d) dnem, 
1. ve kterém poprvé po uzavření dohody o pracovní činnosti 
začal vykonávat sjednanou práci, a zaniká dnem, jímž uplynula 
doba, na kterou byla tato dohoda sjednána, 
2. ve kterém po uzavření dohody o provedení práce začal 
vykonávat sjednanou práci, a zaniká dnem, kdy tuto práci 
ukončil, 
  
e) písmenu f) dnem nástupu do funkce a zaniká dnem skončení 
výkonu funkce soudce, 
f) písmenu g) dnem, od něhož náleží odměna za výkon funkce 
vyplácená členům zastupitelstev územních samosprávných celků 
a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně 
členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou 
pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením 
do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale 
vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění 
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členové zastupitelstva, a zaniká dnem, od něhož tato odměna 
nenáleží. Plní-li dosavadní starosta úkoly po uplynutí volebního 
období až do dne konání ustavujícího zasedání nově zvoleného 
zastupitelstva a je mu vyplácena odměna uvedená ve větě první, 
trvá mu účast na úrazovém pojištění ještě po dobu, po kterou mu 
náleží tato odměna; to platí obdobně pro hejtmana kraje a 
primátora hlavního města Prahy, 
g) písmenu h) dnem zvolení a zaniká dnem uplynutí volebního 
období, popřípadě dnem zániku mandátu, 
h) písmenech i) a j) dnem nástupu do funkce a zaniká dnem 
skončení výkonu funkce, 
i) písmenu l) dnem, od něhož náleží odměna pěstouna podle 
zvláštního právního předpisu3), a zaniká dnem, od něhož tato 
odměna nenáleží z jiných důvodů, než je dočasná pracovní 
neschopnost nebo nařízená karanténa, 
j) písmenu m) dnem zařazení do práce a zaniká dnem odvolání z 
výkonu práce, 
k) písmenu n) dnem započetí výkonu práce a zaniká dnem 
ukončení výkonu práce. 
  
(2) Jestliže v době trvání úrazového pojištění nastoupí 
zaměstnanec výkon trestu odnětí svobody nebo výkon 
zabezpečovací detence, dosavadní úrazové pojištění dnem 
nástupu výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu 
zabezpečovací detence zaniká a opětovně vznikne dnem nástupu 
do zaměstnání nebo funkce po skončení výkonu trestu odnětí 
svobody nebo výkonu zabezpečovací detence. 

  266/2006 § 15 odst. 1 Výpočtovým základem pro úrazový příplatek se rozumí denní 
vyměřovací základ zaměstnance stanovený pro účely 
nemocenského pojištění před vznikem poškození zdraví snížený 
o 23 %; přitom se nepoužijí ustanovení o úpravě denního 
vyměřovacího základu (dále jen "denní výpočtový základ"). 

  

  266/2006 § 17 odst. 1 Z úrazového pojištění se poskytují tyto peněžité dávky: 
  
a) úrazový příplatek, 
b) úrazové vyrovnání, 
c) úrazová renta, 
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d) bolestné, 
e) příspěvek za ztížení společenského uplatnění, 
f) náhrada nákladů spojených s léčením, 
g) náhrada nákladů spojených s pohřbem, 
  
h) jednorázový příspěvek pozůstalému, 
i) úrazová renta pozůstalého. 

  266/2006 
ve znění 
375/2011 

§ 18  (1) Zaměstnanec má nárok na úrazový příplatek k náhradě mzdy 
nebo platu, nebo k nemocenskému, je-li následkem poškození 
zdraví uznán dočasně práce neschopným. 
  
(2) Úrazový příplatek náleží zaměstnanci od prvního dne dočasné 
pracovní neschopnosti do jejího ukončení. Pokud za trvání 
dočasné pracovní neschopnosti pominula na základě posudku 
příslušného lékaře příčinná souvislost s poškozením zdraví 
zaměstnance, nárok na úrazový příplatek tímto dnem zaniká. 
  
(3) Vykonává-li zaměstnanec více zaměstnání, z nichž vzniká 
účast na pojištění, náleží úrazový příplatek z každého takového 
zaměstnání, pokud byl zaměstnanec v souvislosti s poškozením 
zdraví uznán k výkonu takového zaměstnání dočasně práce 
neschopným. Obdobně se postupuje i při stanovení úrazového 
vyrovnání, úrazové renty a úrazové renty pozůstalého. 
  
(4) Úrazový příplatek zaměstnanci nenáleží, jestliže zaměstnanci 
  
a) nenáleží náhrada mzdy nebo platu, nebo nemocenské, 
b) náleží z důvodu téhož poškození zdraví úrazová renta, nebo 
c) po vzniku nároku na úrazové vyrovnání vznikla z důvodu 
téhož poškození zdraví pracovní neschopnost. 
  
(5) Výše úrazového příplatku k náhradě mzdy nebo platu se v 
období dočasné pracovní neschopnosti, ve kterém zaměstnanci 
náleží náhrada mzdy nebo platu, stanoví jako rozdíl mezi 
součtem denních výpočtových základů za kalendářní dny 
dočasné pracovní neschopnosti a náhradou mzdy nebo platu v 
tomto období. 
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(6) Denní výše úrazového příplatku k nemocenskému se stanoví 
jako rozdíl mezi denním výpočtovým základem a plnou denní 
výší nemocenského. 
  
(7) Výše úrazového příplatku podle odstavců 5 a 6 se nemění v 
případech snížení či neposkytnutí náhrady mzdy nebo platu nebo 
krácení nebo odnětí nemocenského z důvodu porušení 
individuálního léčebného postupu. 
  
(8) Pokud zaměstnanec vykonávající zaměstnání v pracovním 
poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti, které 
nezakládá účast na nemocenském pojištění, nebo zaměstnanec 
konající práce na základě dohody o provedení práce, ke dni 
vzniku poškození zdraví vykonával současně zaměstnání 
zakládající účast na nemocenském pojištění, nepřihlíží se pro 
stanovení výše úrazového příplatku k výši příjmu z činnosti, 
která nezakládá účast na nemocenském pojištění. To platí 
obdobně i pro stanovení úrazového vyrovnání, úrazové renty a 
úrazové renty pozůstalého. 

  266/2006 § 19 odst. 1 Zaměstnanec má při poškození zdraví nárok na jednorázové 
úrazové vyrovnání, pokud míra jeho poškození zdraví přesahuje 
10 % a nedosahuje 33 %. 

  

  266/2006 § 20 (1) Zaměstnanec má při poškození zdraví nárok na úrazovou 
rentu, pokud míra poškození jeho zdraví činí nejméně 33 %. 
  
(2) Úrazová renta náleží zaměstnanci do dne předcházejícího dni, 
od kterého je přiznán starobní důchod podle zákona o 
důchodovém pojištění, nejdéle však do konce kalendářního 
měsíce, ve kterém zaměstnanec dovršil 65 let věku. 

  

  266/2006 § 22 (1) Zaměstnanec má nárok na bolestné za bolest způsobenou 
poškozením zdraví. 
  
(2) Zaměstnanec má nárok na další bolestné v případě téhož 
poškození zdraví, pokud jde o bolest způsobenou léčením nebo 
odstraňováním následků poškození zdraví, které nebyly 
zohledněny ve výši již poskytnutého bolestného. 
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(3) Nárok na bolestné se přiznává na základě lékařského posudku 
o bodovém ohodnocení bolesti; výše bolestného se stanoví jako 
součin počtu bodů a hodnoty bodu podle § 24, popřípadě 
upraveného na základě kontroly podle § 48 odst. 2 písm. f). 

  266/2006 § 23 (1) Zaměstnanec má nárok na příspěvek za ztížení společenského 
uplatnění způsobené poškozením zdraví. 
  
(2) Zaměstnanec má nárok na příspěvek za ztížení společenského 
uplatnění v případě téhož poškození zdraví opakovaně, pokud 
došlo v důsledku tohoto poškození zdraví k podstatnému 
zhoršení zdravotního stavu zaměstnance. 
  
(3) Nárok na příspěvek za ztížení společenského uplatnění se 
přiznává na základě lékařského posudku o bodovém ohodnocení 
ztížení společenského uplatnění; výše příspěvku se stanoví jako 
součin počtu bodů a hodnoty bodu podle § 24, popřípadě 
upraveného na základě kontroly podle § 48 odst. 2 písm. f). 

  

  266/2006 § 29 odst. 1 Nárok na dávku vzniká dnem splnění podmínek stanovených 
tímto zákonem. 

  

       
  435/2004 

ve znění 
367/2011 
 

§ 4  (1) Účastníci právních vztahů podle § 3 odst. 1 písm. a), c) a d) 
jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi fyzickými 
osobami uplatňujícími právo na zaměstnání. 
  
(2) Při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána jakákoliv 
diskriminace80). 

  

  435/2004 
ve znění 
382/2008 
73/2011 

§ 39 odst. 1 (1) Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o 
zaměstnání, který 
  
a) získal v rozhodném období (§ 41) zaměstnáním nebo jinou 
výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle 
zvláštního právního předpisu32g) v délce alespoň 12 měsíců 
(dále jen „předchozí zaměstnání“); překrývají-li se doby 
důchodového pojištění, započítávají se jen jednou, 
b) požádal krajskou pobočku Úřadu práce, u které je veden v 
evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v 
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nezaměstnanosti a 
c) ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, 
není poživatelem starobního důchodu. 
  
(2) Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o 
zaměstnání, 
  
a) se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do 
evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen 
pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z 
právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť 
hrubým způsobem33); to platí i v případě skončení jiného 
pracovního vztahu z obdobného důvodu, 
b) se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do 
evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen 
pracovněprávní vztah z důvodu porušení jiné povinnosti 
zaměstnance podle § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým 
způsobem79), 
c) kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek podle zvláštních 
právních předpisů34) a tento příspěvek je vyšší než podpora v 
nezaměstnanosti, která by uchazeči o zaměstnání náležela, pokud 
by neměl nárok na výsluhový příspěvek, 
d) který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti 
přiznána, vykonává některou z činností podle § 25 odst. 3. 
  
(3) O podpoře v nezaměstnanosti rozhodne krajská pobočka 
Úřadu práce. 

  435/2004 § 42 odst. 1 Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při 
splnění stanovených podmínek ode dne podání písemné žádosti o 
podporu v nezaměstnanosti. 

  

  435/2004 
ve znění 
382/2008 

§ 43 odst. 1 Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při 
splnění stanovených podmínek po podpůrčí dobu. Podpůrčí doba 
činí u uchazeče o zaměstnání 
  
a) do 50 let věku 5 měsíců, 
b) od 50 do 55 let věku 8 měsíců, 
c) nad 55 let věku 11 měsíců. 
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  435/2004 § 45 Nárok na podporu v nezaměstnanosti zaniká 
  
a) uplynutím podpůrčí doby, 
b) ukončením vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 29), 
nebo 
c) vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání (§ 30). 

  

  435/2004 
ve znění 
382/2005 
458/2011 

§ 50 odst. 1 
a 2 

(1) Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci 
se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého 
výdělku, 37) který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a 
naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním 
ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle 
pracovněprávních předpisů; 38) pokud se u něho tyto 
pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem k úpravě 
stanovené zvláštními právními předpisy pro právní vztah, ve 
kterém vykonával své poslední ukončené zaměstnání, zjistí se 
pro účely podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci 
jeho průměrný měsíční čistý výdělek obdobně podle 
pracovněprávních předpisů. 38) 
(2) Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci 
u uchazeče o zaměstnání, který naposledy před zařazením do 
evidence uchazečů o zaměstnání vykonával samostatnou 
výdělečnou činnost, se stanoví procentní sazbou z posledního 
vyměřovacího základu 21) v rozhodném období přepočteného na 
1 kalendářní měsíc. 

  

  111/2006 § 4 odst. 1 (1) Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi jsou 
a) příspěvek na živobytí, 
b) doplatek na bydlení, 
c) mimořádná okamžitá pomoc. 

  

  111/2006 
ve znění 
261/2007  
306/2008  
329/2011 
365/2011 

§ 11 (1) Při posuzování nároku na příspěvek na živobytí se zjišťuje, s 
výjimkami uvedenými v odstavcích 4 až 6, zda mají osoba a 
společně s ní posuzované osoby možnost zvýšit si příjem 
vlastním přičiněním. 
  
(2) Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení 
příjmu 
  
a) řádným uplatněním nároků a pohledávek, 
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b) prodejem nebo jiným využitím majetku. 
  
(3) zrušen 
  
(4) Prodej nebo jiné využití majetku se nevyžaduje u 
  
a) nemovitosti nebo bytu, které občan využívá k přiměřenému 
trvalému bydlení, 
b) prostředků zdravotnické techniky poskytovaných podle 
zvláštního právního předpisu18) , 
c) zvláštních pomůcek osob s těžkým zdravotním postižením; 
zvláštní pomůckou se rozumí taková pomůcka, na kterou je 
možné poskytnout příspěvek podle zvláštního právního 
předpisu19), 
d) motorového vozidla, které je využíváno k výdělečné činnosti 
nebo k jiným způsobem nezajistitelné dopravě do školy nebo 
zaměstnání, 
e) uzavřeného penzijního připojištění se státním příspěvkem20) . 
  
(5) Orgán pomoci v hmotné nouzi nemusí vyžadovat prodej nebo 
jiné využití majetku též v případě, kdy majetek přispívá k 
pracovnímu uplatnění osob. 
  
(6) Možnost využití prodeje nebo jiného využití movitého nebo 
nemovitého majetku pro zvýšení příjmu vlastním přičiněním se 
posuzuje, není-li dále stanoveno jinak, až po uplynutí 3 měsíců, 
za které byla vyplacena dávka, pokud nárok na tuto dávku trvá. 
  
(7) zrušen 
  
(8) Možnost zvýšení příjmu z uzavřeného stavebního spoření se 
posuzuje až po uplynutí 6 měsíců, za které byla vyplacena dávka, 
pokud nárok na tuto dávku trvá; v případě, kdy by výše částky, 
která by byla pro účely zvýšení příjmu zrušením stavebního 
spoření získána, byla vyšší než desetinásobek částky životního 
minima osoby nebo společně posuzovaných osob, se k této 
možnosti zvýšení příjmu přihlíží ihned. 
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  111/2006 
ve znění 
165/2006 
379/2007 
365/2011 

§ 5 (1) Na příspěvek na živobytí a na doplatek na bydlení má nárok 
při splnění tímto zákonem stanovených podmínek 
  
a) osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému 
pobytu podle zvláštního právního předpisu7) nebo která má na 
území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního 
předpisu 7a), a to pokud má bydliště na území České republiky, 
b) osoba, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle 
zvláštního právního předpisu8), a to pokud má bydliště na území 
České republiky, 
c) cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, 
kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva, a to pokud má 
bydliště na území České republiky, 
d) občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na 
území České republiky k pobytu podle zvláštního právního 
předpisu9) po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na 
sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských 
společenství10), a to pokud má bydliště na území České 
republiky, 
e) rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie11), 
pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle 
zvláštního právního předpisu9) po dobu delší než 3 měsíce, 
nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného 
předpisu Evropských společenství10), a to pokud má bydliště na 
území České republiky, 
f) cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s 
přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího 
rezidenta Evropského společenství na území jiného členského 
státu Evropské unie, a jeho rodinný příslušník, pokud jim bylo 
vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České 
republiky podle zvláštního právního předpisu11a), a to pokud 
mají bydliště na území České republiky. 
  
(2) Na mimořádnou okamžitou pomoc v situaci uvedené v § 2 
odst. 3 má nárok při splnění dále stanovených podmínek 
  
a) osoba uvedená v odstavci 1, 
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b) osoba pobývající na území České republiky na základě 
zvláštního právního předpisu9), a to pokud má bydliště na území 
České republiky. 
  
(3) Mimořádnou okamžitou pomoc v situaci uvedené v § 2 odst. 
4 a 5 lze poskytnout osobě uvedené v odstavci 1 nebo 2. V 
případech poskytování mimořádné okamžité pomoci podle § 2 
odst. 5 písm. a) se podmínka bydliště na území České republiky 
nezjišťuje. 
  
(4) Mimořádnou okamžitou pomoc v situaci uvedené v § 2 odst. 
3 lze poskytnout i osobě, která není uvedena v odstavcích 1 a 2. 
  
(5) Mimořádnou okamžitou pomoc lze poskytnout osobě 
uvedené v § 2 odst. 6, pokud je uvedena v odstavcích 1 a 2. 
  
(6) Osoba má bydliště na území České republiky, zejména pokud 
se zde dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, 
žije zde s rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se 
zde soustavně připravuje na budoucí povolání, popřípadě existují 
jiné významné důvody, zájmy či aktivity, jejichž vzájemná 
souvislost dokládá sepětí této osoby s Českou republikou. 

Článek 4 
odst. 2 

2. Zásada rovného zacházení se nedotýká opatření na ochranu 
žen z důvodu mateřství. 
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 

NT  

Článek 5 Členské státy přijmou opatření nezbytná ke zrušení právních a 
správních předpisů, které odporují zásadě rovného zacházení. 
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 

NT  

Článek 6 
 

Členské státy zavedou do svých právních řádů nezbytná opatření, 
která umožní všem osobám, které se cítí poškozeny v důsledku 
neuplatnění zásady rovného zacházení, domáhat se svých práv 
soudní cestou, případně po využití opravných prostředků u jiných 
příslušných orgánů. 

2/1993  Čl. 36 odst. 
1 

Každý se  může domáhat stanoveným postupem  svého práva u 
nezávislého  a  nestranného  soudu  a  ve  stanovených případech 
u jiného orgánu. 

PT  

  99/1963 
ve znění  
519/1991 
293/2013 

§ 3 Občanské soudní řízení je jednou ze záruk zákonnosti a slouží 
jejímu upevňování a rozvíjení. Každý má právo domáhat se u 
soudu ochrany práva, které bylo ohroženo nebo porušeno. 
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  99/1963 

ve znění  
519/1991 
30/2000 
293/2013 
  

§ 7 odst. 1 V občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy 
spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, 
pracovních, rodinných a obchodních vztahů, pokud je podle 
zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány. 

  

  99/1963 
ve znění 
151/2002  

§ 26 odst. 3 Ve věcech ochrany před diskriminací na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového 
názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace se 
účastník může dát v řízení zastupovat též právnickou osobou 
vzniklou na základě zvláštního právního předpisu,57c) k jejímž 
činnostem uvedeným ve stanovách patří ochrana  před takovou 
diskriminací. 

  

  99/1963 
ve znění  
293/2013 

§ 42 odst. 1  (1) Podání je možno učinit písemně. Písemné podání se činí v 
listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové 
sítě nebo telefaxem. 

  

  ID 9780     
       
  99/1963 

ve znění  
198/2009 
293/2013  

§ 133a   Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze 
dovodit, že ze strany žalovaného došlo k přímé nebo nepřímé 
diskriminaci 
  
a) na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, 
náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku 
anebo sexuální orientace v oblasti pracovní nebo jiné závislé 
činnosti včetně přístupu k nim, povolání, podnikání nebo jiné 
samostatné výdělečné činnosti včetně přístupu k nim, členství v 
organizacích zaměstnanců nebo zaměstnavatelů a členství a 
činnosti v profesních komorách56b), 
b) na základě rasového nebo etnického původu při poskytování 
zdravotní a sociální péče, v přístupu ke vzdělání a odborné 
přípravě, přístupu k veřejným zakázkám, přístupu k bydlení, 
členství ve spolcích a jiných zájmových sdruženích a při prodeji 
zboží v obchodě nebo poskytování služeb56c), nebo 
c) na základě pohlaví při přístupu ke zboží a službám56d), je 
žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného 
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zacházení. 
  150/2002 § 2 Ve  správním  soudnictví  poskytují  soudy  ochranu  veřejným 

subjektivním   právům fyzických   i  právnických   osob  
způsobem stanoveným  tímto zákonem  a  za  podmínek 
stanovených  tímto nebo zvláštním  zákonem  a  rozhodují  
v dalších  věcech,  v nichž tak stanoví tento zákon. 

  

  150/2002 § 4 odst. 1 Soudy ve správním soudnictví  rozhodují o  
a) žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy 
orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného 
celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným 
orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a 
povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné 
správy, (dále jen "správní orgán"), 
 b) ochraně proti nečinnosti správního orgánu, 
 c) ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu, 
 d) kompetenčních žalobách. 

  

  150/2002  § 5 Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, lze se ve správním 
soudnictví domáhat ochrany práv jen na návrh a po vyčerpání 
řádných opravných prostředků, připouští-li je zvláštní zákon. 

  

  150/2002 § 6 Z rozhodování soudů ve správním soudnictví jsou vyloučeny 
věci, o nichž to stanoví tento nebo zvláštní zákon. 

  

  150/2002 § 65 odst. 1 Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo 
v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem 
správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně 
určují jeho práva nebo povinnosti, (dále jen „rozhodnutí“), může 
se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí,  popřípadě 
vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon 
jinak. 

  

  150/2002 
ve znění 
303/2011 

§ 72 (1) Žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo 
žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným 
zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon 
lhůtu jinou. 
  
(2) Žalobu podle § 66 odst. 1 až 3 může oprávněný žalobce podat 
do tří let od právní moci rozhodnutí, nestanoví-li zvláštní zákon 
jinak, a nenabývá-li rozhodnutí právní moci, od doručení 
rozhodnutí poslednímu účastníku, který proti němu mohl žalobu 
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sám podat. Žalobu podle § 66 odst. 4 může oprávněný žalobce 
podat, dokud neuplynula lhůta pro podání žaloby všem 
účastníkům, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. 
  
(3) Jestliže soud rozhodující v občanském soudním řízení 
zastavil řízení proto, že šlo o věc, v níž měla být podána žaloba 
proti rozhodnutí správního orgánu, může ten, kdo takovou žalobu 
v občanském soudním řízení podal, podat u věcně a místně 
příslušného soudu žalobu ve správním soudnictví do jednoho 
měsíce od právní moci rozhodnutí o zastavení řízení. V takovém 
případě platí, že žaloba byla podána dnem, kdy došla soudu 
rozhodujícímu v občanském soudním řízení. 
  
(4) Zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout. 

       
  582/1991 

ve znění 
151/2002  
518/2002  
424/2003 
109/2006 
479/2008 

§ 89 (1) Ze soudního přezkumu jsou vyloučena rozhodnutí, která jsou 
podkladem pro rozhodnutí o důchodu z důchodového pojištění; 
soud přezkoumá takové rozhodnutí jen při rozhodování o žalobě 
proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení o důchodu. 
  
 (2) Nelze-li ve věcech důchodového pojištění určit 
příslušnost krajského soudu k řízení o žalobě proto, že 
navrhovatel nemá na území České republiky bydliště a ani se na 
tomto území nezdržuje, 61) je k tomuto řízení příslušný 
  
a) Krajský soud v Brně, má-li navrhovatel bydliště na území 
Slovenské republiky, 
  
b) Krajský soud v Ostravě, má-li navrhovatel bydliště na území 
Polské republiky, 
  
c) Krajský soud v Plzni, má-li navrhovatel bydliště na území 
Spolkové republiky Německo, 
  
d) Krajský soud v Českých Budějovicích, má-li navrhovatel 
bydliště na území Rakouské republiky, 
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Poznámka 

 

e) krajský soud určený podle místa posledního bydliště 
navrhovatele na území České republiky, nelze-li určit příslušnost 
krajského soudu podle písmen a) až d), 
  
f) Krajský soud v Praze, nelze-li určit příslušnost krajského 
soudu podle písmen a) až e). 

       
  582/1991 

ve znění 
307/1993  
160/1995  
134/1997  
225/1999  
189/2006  
306/2008 
479/2008  

§ 112 (1) Pro řízení ve věcech důchodového pojištění příslušníků 
ozbrojených sil platí obdobně ustanovení hlavy druhé a páté, s 
výjimkou s výjimkou § 82, § 83 odst. 1 věty první a druhé, § 83 
odst. 2, § 88 odst. 9 a § 109. 
  
(2) Ustanovení § 6 odst. 4 písm. s) platí obdobně pro orgány 
sociálního zabezpečení uvedené v § 9. 

  

  187/2006 
ve znění 
470/2011 

§ 158 Ze soudního přezkumu jsou vyloučena rozhodnutí o 
  
a) výplatě nemocenského po uplynutí podpůrčí doby, 
  
b) ukončení nebo neuznání dočasné pracovní neschopnosti nebo 
potřeby ošetřování člena domácnosti orgánem nemocenského 
pojištění, 
  
c) odnětí nemocenského z důvodu ukončení dočasné pracovní 
neschopnosti nebo karantény anebo odnětí ošetřovného z důvodu 
ukončení potřeby ošetřování, 
  
d) povolení placení přeplatku na dávce nebo regresní náhrady ve 
splátkách a o zrušení tohoto povolení, 
  
e) prominutí neuhrazeného přeplatku na dávce nebo zaplacení 
neuhrazené regresní náhrady, 
  
f) odstranění tvrdosti. 
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Článek 7 
odst. 1 písm. a) 

1. Tato směrnice se nedotýká práva členských států 
vyloučit z její oblasti působnosti 
a) stanovení důchodového věku pro účely poskytování 

starobních důchodů a důsledků, které z toho mohou 
vyplývat pro jiné dávky, 

155/1995 
ve znění 
425/2003 
306/2008 
220/2011  

§ 32 (1) Důchodový věk činí 
a) u mužů 60 let, 
b) u žen 
1. 53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí, 
2. 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti, 
3. 55 let, pokud vychovaly dvě děti, 
4. 56 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo 
5. 57 let, 
jde-li o pojištěnce narozené před rokem 1936 
  
(2) U pojištěnců narozených v období let 1936 až 1977 se 
důchodový věk stanoví podle přílohy k tomuto zákonu. Stanoví-
li se důchodový věk s přičtením kalendářních měsíců, považuje 
se za důchodový věk věk dosažený v posledním přičteném 
kalendářním měsíci v den, který se číslem shoduje se dnem 
narození pojištěnce; neobsahuje-li takto určený měsíc takový 
den, považuje se za důchodový věk ten věk, který je dosažen v 
posledním dni posledního přičteného kalendářního měsíce. 
  
(3) U pojištěnců narozených po roce 1977 se důchodový věk 
stanoví tak, že se k věku 67 let přičte takový počet kalendářních 
měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem 
narození pojištěnce a rokem 1977. Ustanovení odstavce 2 věty 
druhé zde platí obdobně. 
  
(4) Podmínka výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod 
je splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve 
věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků. Pokud se 
však žena ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho 
věku, je podmínka výchovy dítěte splněna, jestliže žena osobně 
pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti aspoň 
po dobu pěti roků; to však neplatí, pokud žena před dosažením 
zletilosti dítěte přestala o dítě pečovat. 

PT  

Článek 7 
odst. 1 písm. b) 

a) výhody poskytované v oblasti důchodového pojištění 
osobám, které vychovaly děti; nabytí nároku na dávky 

155/1995 
ve znění 
344/2013 

§ 5 odst. 2 
písm. d) a 
e)  

(1) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto 
zákoně účastni 
d) osoby pečující osobně o dítě ve věku do 4 let, 

PT  
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Poznámka 

 

po obdobích přerušení zaměstnání v důsledku 
vychovávání dětí, 

 

  e) osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá 
na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, 
která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká 
závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná 
závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti 
se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu,  

       
Článek 7 
odst. 1 písm. c) 
 

c) poskytnutí nároku na starobní nebo invalidní důchod na 
základě odvozeného nároku manželky, 

117/1995  § 49 (1) Nárok na dávku vzniká dnem splnění všech podmínek 
stanovených tímto zákonem. 
(2) Nárok na výplatu dávky vzniká splněním podmínek 
stanovených tímto zákonem pro vznik nároku na dávku a na její 
výplatu a podáním žádosti o přiznání dávky. 

PT  

  117/1995 
ve znění 
271/2001 
320/2002 
453/2003 
366/2011   

§ 50 Podmínkou nároku na výplatu dávky je písemný souhlas 
oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob (§ 7) s tím, 
aby státní orgány a další právnické osoby a fyzické osoby sdělily 
orgánům státní sociální podpory, pokud o dávce rozhodují, 
vyplácí ji nebo kontrolují, výši příjmu těchto osob, skutečnosti 
prokazující nezaopatřenost dítěte, nepříznivý zdravotní stav, 
údaje o přihlášení se k trvalému pobytu a další údaje, které tvoří 
náležitosti žádosti podle § 68, a to v rozsahu potřebném pro 
rozhodování o dávce, její výši a výplatě. Mělo-li nezaopatřené 
dítě nárok na dávku před dovršením zletilosti, náleží mu výplata 
dávky po dovršení zletilosti, udělí-li takové dítě písemný souhlas 
podle věty první. Věta druhá platí obdobně pro nárok na výplatu 
rodičovského příspěvku rodiče po dovršení 16 let. 

  

  155/1995 
ve znění 
306/2008 
220/2011 
428/2011   

§ 51 (1) Pro nárok na výplatu přídavku na dítě se prokazuje výše 
rozhodných příjmů. Náleží-li výplata přídavku na dítě za září, 
náleží výplata této dávky za dobu po 30. září, jen jestliže do 
uvedeného data je prokázána výše rozhodných příjmů pro nárok 
na tuto dávku po 30. září. Nejsou-li prokázány rozhodné příjmy 
podle věty první, výplata přídavku na dítě se zastaví od splátky 
následující po splátce této dávky náležející za kalendářní měsíc, 
do jehož konce je třeba prokázat výši příjmů pro její výplatu na 
období po 30. září. Neprokáže-li se rozhodný příjem ani do 31. 
října bezprostředně následujícího po dni 30. září, do něhož měla 
být výše rozhodných příjmů prokázána, nárok na přídavek na dítě 
dnem 1. listopadu téhož roku zaniká. Prokáže-li se nárok na 
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Poznámka 

 

výplatu přídavku na dítě za dobu, za kterou výplata této dávky 
podle tohoto odstavce nenáležela, přídavek na dítě se doplatí 
zpětně za dobu, kdy se tato dávka nevyplácela. Prokáže-li se 
nárok na přídavek na dítě za dobu po zániku nároku na tuto 
dávku podle tohoto odstavce, nárok na přídavek na dítě opětovně 
vznikne zpětně za celou dobu, za niž byly podmínky pro nárok 
splněny. Zpětně lze přídavek na dítě podle věty páté a šesté 
přiznat nejdéle na dobu stanovenou v § 54 odst. 2 větě první. 
  
(2) Příspěvek na bydlení se přiznává na období od 1. července do 
30. června následujícího kalendářního roku nebo v rámci tohoto 
období na dobu kratší, jsou-li splněny podmínky nároku na tuto 
dávku jen po tuto kratší dobu. Příspěvek na bydlení náležející 
podle věty první se v rámci uvedeného období vyplácí vždy po 
období kalendářního čtvrtletí nebo v rámci tohoto kalendářního 
čtvrtletí po dobu kratší, trval-li nárok na tuto dávku jen po kratší 
dobu, než je kalendářní čtvrtletí. Je-li příspěvek na bydlení 
vyplácen k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, náleží jeho 
výplata v bezprostředně následujícím kalendářním čtvrtletí, jen 
jestliže nejpozději do konce prvního kalendářního měsíce tohoto 
následujícího kalendářního čtvrtletí se prokáže výše rozhodných 
příjmů za kalendářní čtvrtletí, k jehož poslednímu dni byla dávka 
vyplacena. Neprokáže-li se rozhodný příjem podle věty třetí, 
zastaví se výplata příspěvku na bydlení od splátky náležející za 
kalendářní měsíc, do jehož konce je třeba prokázat výši příjmů 
pro výplatu příspěvku na bydlení na následující kalendářní 
čtvrtletí. Neprokáže-li se rozhodný příjem ani do konce 
kalendářního čtvrtletí, za které by se měla uvedená dávka 
vyplácet, nárok na příspěvek na bydlení zaniká. Ustanovení věty 
třetí až páté neplatí, jde-li o příspěvek na bydlení vyplácený k 
poslednímu dni kalendářního čtvrtletí končícího dnem 30. 
června. Ustanovení věty třetí až šesté se vztahuje také na 
prokazování nákladů na bydlení. Prokáže-li se nárok na výplatu 
příspěvku na bydlení za dobu, za kterou výplata této dávky podle 
tohoto odstavce nenáležela, nebo prokáže-li se nárok na 
příspěvek na bydlení za dobu zániku nároku na tuto dávku podle 
tohoto odstavce, postupuje se obdobně podle odstavce 1 věty 
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páté až sedmé. 
  
(3) Splňuje-li oprávněná osoba po část kalendářního měsíce 
nárok na dávku podle tohoto zákona v nižší výměře a po část 
tohoto kalendářního měsíce nárok na tutéž dávku ve vyšší 
výměře, náleží za kalendářní měsíc dávka ve výši odpovídající 
vyšší výměře dávky. 
  
(4) Splňuje-li oprávněná osoba podmínky nároku na dávky 
uvedené v § 2 písm. a) bodech 1 a 2, jen po část kalendářního 
měsíce, náleží tyto dávky ve výši, v jaké náleží za kalendářní 
měsíc. 
  
(5) Nedosahují-li dávky za kalendářní měsíc částky 50 Kč, 
náležejí v této částce. 

Článek 7 
odst. 1 písm. d) 
+ e) 
 

d) poskytnutí zvýšení dávek z důvodu dlouhodobé invalidity, 
stáří, pracovních úrazů nebo nemocí z povolání pro vyživovanou 
manželku, 
e) následky vyplývající z uplatnění práva volby nenabýt právo 
nebo nepřijmout povinnosti podle zákonných systémů před 
přijetím této směrnice.  

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
 

NT  

Článek 7 
odst. 2 

2. Členské státy pravidelně zkoumají oblasti vyloučené podle 
odstavce 1, aby si ověřily s ohledem na sociální vývoj v dané 
oblasti, zda je i nadále důvod pro zachování dotyčných výjimek. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 8 1. Členské státy uvedenou v účinnost právní a správní předpisy 
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do šesti let od 
oznámení této směrnice. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. 
2. Členské státy sdělí Komisi znění právních a správních 
předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice včetně 
opatření, která přijmou k provedení čl. 7 odst. 2.  
Uvědomí Komisi o důvodech pro případné zachování 
dosavadních opatření v oblastech uvedených v čl. 7 odst. 1 a o 
možnostech jejich pozdější revize. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 9 Do sedmi let ode dne oznámení této směrnice předají členské 
státy Komisi veškeré údaje, které Komisi umožní sestavit zprávu 
o uplatňování této směrnice, již předloží Radě, a navrhnout další 
opatření nezbytná k zavedení zásady rovného zacházení. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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Poznámka 

 

Článek 10 Tato směrnice je určena členským státům. 
V Bruselu dne 19. prosince 1978. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 

 

 

1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. 
č 

Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost 
předpisu 
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1.  1/2012 Zákon č. 1/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 5. 1. 2012 

2.  10/1993 Zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů 1. 1. 1993 

3.  109/2006 Zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách 1. 7. 2006 

4.  111/2006 Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 1. 1. 2007 

5.  117/1995 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 1. 10. 1995 

6.  134/1997 Zákon č. 134/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb. , o organizaci a 
provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1991 Sb. , o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů 

1. 1. 1998 

7.  150/2002 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 1. 1. 2003 

8.  151/2002 Zákon č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního 1. 1. 2003 

9.  155/1995 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 1. 1. 1996 

10.  158/2009 Zákon č. 158/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů 

4. 7. 2009 

11.  160/1995 Zákon č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění 1. 1. 1996 

12.  165/2006 Zákon č. 165/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb. , o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

1. 9. 2006 

13.  18/2000 Zákon č. 18/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv 28. 2. 2000 

14.  181/2007 Zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů 1. 8. 2007 

15.  187/2006 Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1. 1. 2008 

16.  189/2006 Zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění 1. 1. 2008 

17.  198/2002 Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) 1. 1. 2003 

18.  198/2009 Zákon č. 1998/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) 1. 9. 2009 

19.  2/1993 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České 
republiky 

28. 12. 1992 

20.  2/2009 Zákon č. 2/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. 1. 2009 

21.  220/2011 Zákon č. 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 22. 7. 2011 

22.  225/1999 Zákon č. 225/1999 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání 1. 12. 1999 

23.  261/2007 Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů 1. 1. 2008 

24.  266/2006 Zákon č. 266/2000 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců 1. 1. 2008 

25.  271/2001 Zákon č. 271/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. 10. 2001 

26.  289/1997 Zákon č. 289/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb. , zákon č. 1/1991 Sb. , o 2. 12. 1997 
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zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb ., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 
114/1988 Sb. , o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 

27.  293/2013 Zákon č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. 1. 2014 

28.  30/2000 Zákon č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb. , občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. 1. 2001 

29.  303/2009 Zákon č. 303/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu 4. 9. 2009 

30.  303/2011 Zákon č. 303/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. 1. 2012 

31.  305/2008 Zákon č. 305/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 21. 8. 2008 

32.  306/2008 Zákon č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a 
provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

21. 8. 2008 

33.  307/1993 Zákon č. 307/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb. , o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb. , o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

1. 1. 1994 

34.  314/2012 Zákon č. 314/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 27. 9. 2012 

35.  320/2002 Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 1. 1. 2003 

36.  329/2011 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 14. 11. 2011 

37.  341/2011 Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů 23.11.2011 

38.  344/2013 Zákon č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů 1. 12. 2013 

39.  359/2004 Zákon č. 359/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb. , o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v 
souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky 

15. 6. 2004 

40.  361/2005 Zákon č. 361/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb. , o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské 
soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

1. 10. 2005 

41.  362/2003 Zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 1. 1. 2007 

42.  364/2011 Zákon č. 364/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí 1. 1. 2012 

43.  365/2011 Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. 1. 2012 

44.  366/2011 Zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

6. 12. 2011 

45.  367/2011 Zákon č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. 1. 2012  

46.  375/2011 Zákon č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a 
zákona o zdravotnické záchranné službě 

1. 4. 2012 

47.  379/2007 Zákon č. 379/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony 

21.12.2007 
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48.  382/2008 Zákon č. 382/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 
území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

1. 1. 2009 

49.  382/2005 Zákon č. 382/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 1. 1. 2006 

50.  401/2012 Zákon č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 27. 11. 2012 

51.  41/2009 Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 1. 3. 2008 

52.  424/2003 Zákon č. 424/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb. , o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony 

1. 1. 2004 

53.  425/2003 Zákon č. 425/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb. , o pojistném na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb. , o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

1. 1. 2004 

54.  428/2011 Zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření 28. 12. 2011 

55.  435/2004 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 1. 10. 2004 

56.  436/2004 Zákon č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 1. 10. 2004 

57.  453/2003 Zákon č. 453/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. 1. 2004 

58.  458/2011 Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 1. 1. 2012 

59.  470/2011 Zákon č. 470/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. 1. 2012 

60.  479/2008 Zákon č. 479/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

31. 12. 2008 

61.  518/2002 Zákon č. 518/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb. , o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb. , o 
působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb. , o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb. , o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, 
ve znění zákona č. 426/2002 Sb. 

1. 1. 2003 

62.  519/1991 Zákon č. 519/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád 1. 1. 1992 

63.  582/1991 Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 1. 10. 1992 

64.  585/2006 Zákon č. 585/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s 
přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákoníku práce, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a 
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 

31.12.2006 

65.  589/1992 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1. 1. 1993 

66.  73/2011 Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 25. 3. 2011 

67.  99/1963 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 1. 4. 1964 
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2. Seznam návrhů pčedpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.
č. 

Číslo ID Předkladate
l 

Název návrhu předpisu Předpokládané 
datum zahájení 
přípravy / stav 
přípravy 

Předpokládané 
datum 
předložení 
vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 
účinnosti 

1.  9780 MSp Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném řízení Před 
předložením na 
vládu 

31.7.2019 1.1.2022 

(jedná se o 
odhad, účinnost 
má nastat 
12.měsícem od 
vyhlášení) 

2.        

3.        

 

3. Poznámky  

Poř.
č. 

Text poznámky 
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fCelex: 32004L0048 Lhůta pro implementaci 29.4.2006 Úřední věstník                     L 195 2006 Gestor MK Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Anežka Janoušková, 26.7.2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví Schválil    (jméno+datum): JUDr. Anežka Janoušková, 26.7.2019          
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 1 Předmět 
Tato směrnice se týká opatření, řízení a nápravných opatření 
nezbytných k zajištění dodržování práv duševního vlastnictví. Pro 
účely této směrnice zahrnuje pojem „práva duševního vlastnictví“ 
práva průmyslového vlastnictví. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice.  NT  

Článek 2 
odstavec 1 

Oblast působnosti 
Aniž jsou dotčeny prostředky stanovené právními předpisy 
Společenství nebo vnitrostátními právními předpisy, které jsou nebo 
mohou být pro nositele práv výhodnější, použijí se opatření, řízení a 
nápravná opatření stanovená touto směrnicí v souladu s článkem 3 na 
jakékoli porušení práv duševního vlastnictví stanovené právem 
Společenství nebo vnitrostátním právem dotyčného členského státu. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice.  NT  

Článek 2 
odstavec 2 

Touto směrnicí nejsou dotčena zvláštní ustanovení o dodržování práv a 
o výjimkách obsažená v právních předpisech Společenství týkajících 
se autorského práva a práv s ním souvisejících, zvláště ta obsažená ve 
směrnici 91/250/EHS, zejména v článku 7 uvedené směrnice, nebo ve 
směrnici 2001/29/ES, zejména v článcích 2 až 6 a v článku 8 uvedené 
směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice.  NT  

Článek 2 
odstavec 3 

Touto směrnicí nejsou dotčeny 
a) předpisy Společenství upravující hmotné právo duševního 
vlastnictví, směrnice 95/46/ES, směrnice 1999/93/ES a směrnice 
2000/31/ES obecně a zvláště články 12 až 15 směrnice 2000/31/ES; 
b)mezinárodní závazky členských států, a zejména dohoda TRIPS, 
včetně závazků, které se týkají trestního řízení a sankcí; 
 c)vnitrostátní předpisy členských států týkající se trestního řízení nebo 
trestů v případě porušení práv duševního vlastnictví. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice.  NT  

Článek 3 
odstavec 1 

Obecná povinnost 
Členské státy stanoví opatření, řízení a nápravná opatření potřebná 
k zajištění dodržování práv duševního vlastnictví, na něž se vztahuje 
tato směrnice. Tato opatření, řízení a nápravná opatření musí být 
spravedlivá a nestranná a nesmějí být nadměrně složitá nebo nákladná, 
nesmějí obsahovat nerozumné lhůty ani nesmějí mít za následek 
bezdůvodná zdržení. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice.  NT  

Článek 3 
odstavec 2 

Tato opatření, řízení a nápravná opatření musí být rovněž účinná, 
přiměřená a odrazující a musí být používána způsobem, který 
zabraňuje vzniku překážek právně dovoleného obchodu a poskytuje 
záruky proti jejich zneužití. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice.  NT  

Článek 4 
odstavec 1 

Osoby oprávněné žádat o použití opatření, řízení a nápravných 
opatření 
Členské státy uznávají jako osoby oprávněné žádat o použití opatření, 
řízení a nápravných opatření uvedených v této kapitole  
a) nositele práv duševního vlastnictví v souladu s použitelným právem, 
b) všechny ostatní osoby oprávněné užívat tato práva, zejména držitele 

121/2000 
ve znění 
216/2006 
102/2017   

§ 40 (1) Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož 
právu hrozí neoprávněný zásah, může se domáhat zejména 
a) určení svého autorství, 
b) zákazu ohrožení svého práva, včetně hrozícího opakování, nebo 
neoprávněného zásahu do svého práva, zejména zákazu neoprávněné 
výroby, neoprávněného obchodního odbytu, neoprávněného dovozu 

PT  
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Poznámka 
 

licence, v rozsahu povoleném použitelným právem a v souladu s tímto 
právem, 
c) kolektivní správce práv duševního vlastnictví, kteří jsou řádně 
uznáváni jako osoby oprávněné zastupovat nositele práv duševního 
vlastnictví, v rozsahu povoleném použitelným právem a v souladu 
s tímto právem, 
d) profesní subjekty ochrany práv, které jsou řádně uznávány jako 
osoby oprávněné zastupovat nositele práv duševního vlastnictví, 
v rozsahu povoleném použitelným právem a v souladu s tímto právem. 

nebo vývozu originálu nebo rozmnoženiny či napodobeniny díla, 
neoprávněného sdělování díla veřejnosti, jakož i neoprávněné 
propagace, včetně inzerce a jiné reklamy, 
c) sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, o původu 
neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla, o 
způsobu a rozsahu jejího neoprávněného užití, o její ceně, o ceně 
služby, která s neoprávněným užitím díla souvisí, a o osobách, které se 
neoprávněného užití díla účastní, včetně osob, kterým byly předmětné 
rozmnoženiny či napodobeniny díla určeny za účelem jejich 
poskytnutí třetí osobě; práva na informace podle tohoto ustanovení se 
autor může domáhat vůči osobě, která do jeho práva neoprávněně 
zasáhla nebo je neoprávněně ohrozila, a dále zejména vůči osobě, 
která  
1. má nebo měla v držení neoprávněně zhotovenou rozmnoženinu či 
napodobeninu díla za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského 
nebo obchodního prospěchu, 
2. využívá nebo využívala za účelem přímého nebo nepřímého 
hospodářského nebo obchodního prospěchu službu, která neoprávněně 
zasahuje nebo zasahovala do práva autora nebo je neoprávněně 
ohrožuje nebo ohrožovala, 
3. poskytuje nebo poskytovala za účelem přímého nebo nepřímého 
hospodářského nebo obchodního prospěchu službu užívanou při 
činnostech, které neoprávněně zasahují do práva autora nebo je 
neoprávněně ohrožují, anebo 
4. byla označena osobou uvedenou v bodě 1, 2 nebo 3 jako osoba, 
která se účastní pořízení, výroby nebo distribuce rozmnoženiny či 
napodobeniny díla anebo poskytování služeb, které neoprávněně 
zasahují do práva autora nebo je neoprávněně ohrožují, 
d) odstranění následků zásahu do práva, zejména 
1. stažením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny 
díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky podle § 43 odst. 2 z 
obchodování nebo jiného užití, 
2. stažením z obchodování a zničením neoprávněně zhotovené 
rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo 
součástky podle § 43 odst. 2, 
3. zničením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny 
díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky podle § 43 odst. 2, 
4. zničením nebo odstraněním materiálů a nástrojů použitých výlučně 
nebo převážně k výrobě neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či 
napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky podle § 43 
odst. 2, 
e) poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou 
nemajetkovou újmu, zejména 
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1. omluvou, 
2. zadostiučiněním v penězích, pokud by se přiznání jiného 
zadostiučinění nejevilo postačujícím; výši peněžitého zadostiučinění 
určí soud, který přihlédne zejména k závažnosti vzniklé újmy a k 
okolnostem, za nichž k zásahu do práva došlo; tím není vyloučena 
dohoda o narovnání, 
f) zákazu poskytování služby, kterou využívají třetí osoby 
k porušování nebo ohrožování práva autora. 
 
(2) Opatření podle odstavce 1 písm. d) musí být přiměřené závažnosti 
porušení práva a musí být přihlédnuto k zájmům třetích osob, zejména 
spotřebitelů a osob jednajících v dobré víře. 
(3) Autorovi, jehož návrhu bylo vyhověno, může soud přiznat v 
rozsudku právo uveřejnit rozsudek na náklady účastníka, který ve 
sporu neuspěl, a podle okolností určit i rozsah, formu a způsob 
uveřejnění. 
(4) Právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení 
podle zvláštních právních předpisů zůstává nedotčeno; místo skutečně 
ušlého zisku se autor může domáhat náhrady ušlého zisku ve výši 
odměny, která by byla obvyklá za získání takové licence v době 
neoprávněného nakládání s dílem. Výše bezdůvodného obohacení 
vzniklého na straně toho, kdo neoprávněně nakládal s dílem, aniž by k 
tomu získal potřebnou licenci, činí dvojnásobek odměny, která by byla 
za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s 
dílem.  

 
 

121/2000 
ve znění 
216/2006 
227/2009 
153/2010 
424/2010 
303/2013 
228/2014 
102/2017 

§ 74 Ustanovení § 2 odst. 3, § 4, 6, 7 a 9, § 11 odst. 4 a 5, § 12 odst. 2 a 3, § 
13 až 16, § 18 až 23, § 25, 25a a 26, § 27 odst. 7, § 28 odst. 1, § 29, § 
30 odst. 1, 2, 5 a 6, § 30b, § 31, § 34 písm. a) až c), § 35, § 37 až 38a, 
§ 38c, § 38e, 38f, § 40 až 44 a 58, § 62 odst. 2 a § 64 odst. 1 a 3 platí 
obdobně i pro výkonného umělce a jeho výkony. 

PT  

 
 

121/2000  
ve znění 
216/2006 
153/2010 
303/2013 
228/2014 
102/2017 

§ 78 Ustanovení § 2 odst. 3, § 4, § 6, § 9 odst. 2 až 4, § 12 odst. 2 a 3, § 13 
až 16, § 18 až 23, § 25, § 25a, § 27 odst. 7, § 28 odst. 1, § 29, § 30 
odst. 1, 2, 5 a 6, § 30b, § 31, § 34 písm. a) až c), § 35, § 37 až 38a, § 
38c, § 38e, 38 f, § 40 až 44 a § 62 odst. 2 platí obdobně i pro výrobce 
zvukového záznamu a jeho záznam. 

PT  

 
 

121/2000  
ve znění 

§ 82 Ustanovení § 2 odst. 3, § 4, § 6, § 9 odst. 2 až 4, § 12 odst. 2 a 3, § 13 
až 16, § 18 až 23, § 25, § 25a, § 27 odst. 7, § 28 odst. 1, § 29, § 30 

PT  
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216/2006, 
153/2010, 
303/2013 
228/2014 
102/2017 

odst. 1, 2, 5 a 6, § 30b, § 31, § 34 písm. a) až c), § 35, § 37 až 38a, § 
38c, § 38e, 38f, § 40 až 44 a § 62 odst. 2 platí obdobně i pro výrobce 
zvukově obrazového záznamu a jeho záznam. 

 
 

121/2000 
ve znění 
216/2006 
153/2010 
303/2013 
228/2014 
102/2017 

§ 86 Ustanovení § 2 odst. 3, § 4, § 6, § 9 odst. 2 až 4, § 12 odst. 2 a 3, § 13 
až 16, § 18 až 23, § 25, § 27 odst. 7, § 28 odst. 1, § 29, § 30 odst. 1, 2, 
5 a 6, § 30b, § 31, § 34 písm. a) až c), § 35 odst. 1, 2 a 4, § 37 odst. 1 a 
4, § 38 odst. 1 písm. a), § 38a, § 38c, § 38e, § 38f, § 40 až 44 a § 62 
odst. 2 platí obdobně i pro vysílatele a jeho vysílání. 

PT  

 
 

121/2000  
ve znění 
298/2016 
102/2017 

§ 94 Ustanovení § 4, § 6, § 9 odst. 2 až 4, § 12 odst. 2, § 13 až 15, § 18 
odst. 2 a 4, § 27 odst. 7, § 28 odst. 1, § 29, § 30 odst. 1 a 3,a § 40 až 44 
platí přiměřeně i pro pořizovatele databáze. 

PT  

 
 

121/2000 
ve znění  
102/2017 

§ 41 Domáhat se nároků podle § 40 odst. 1 písm. b) až d) a f) a § 40 odst. 3 
a 4 je oprávněna namísto autora osoba, která smluvně nabyla výhradní 
oprávnění k výkonu práva dílo užít, nebo které je výkon tohoto 
oprávnění svěřen zákonem; nároku na přiměřené zadostiučinění k 
odčinění nemajetkové újmy se tato osoba může domáhat pouze za 
zásah do majetkových práv autorských. Právo autora domáhat se 
nároku na přiměřené zadostiučinění k odčinění nemajetkové újmy 
způsobené zásahem do osobnostních práv autorských, jakož i nároku 
podle § 40 odst. 3 zůstává nedotčeno. 

PT  

 
 

121/2000 
ve znění 
102/2017 

§ 99 odst. 1 
písm. b) 

Kolektivní správce je povinen  
b) domáhat se vlastním jménem na účet nositelů práv nároku na 
náhradu škody, nároku na vydání bezdůvodného obohacení z 
neoprávněného výkonu kolektivně spravovaného práva a nároku na 
zdržení se neoprávněného výkonu kolektivně spravovaného práva, 
ledaže se nositel práva, je-li k tomu oprávněn, takového nároku 
domáhá sám nebo je to nehospodárné, 

PT  

 
 

121/2000 
ve znění 
102/2017 

§ 98c odst. 
1 

Uživatelé jsou povinni umožnit kolektivnímu správci řádný výkon 
kolektivní správy a poskytovat mu informace o užití jeho repertoáru 
nezbytné k výkonu kolektivní správy, zejména k výběru příjmů z 
výkonu práv a k jejich rozdělení a vyplacení příslušným nositelům 
práv. Uživatelé nesmí bez vážných důvodů poskytnutí těchto 
informací odmítnout. 

PT  

 
 

99/1963 
ve znění 
216/2006 
 

§ 26 odst. 4 Ve sporech o nárocích vycházejících z autorského zákona, o nárocích 
z ohrožení a porušení práv podle autorského zákona a o nárocích na 
vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor toho, komu svědčí 
práva podle autorského zákona, se účastník může dát zastupovat 
právnickou osobou, k jejímuž předmětu podnikání, popřípadě činnosti 

PT  
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patří ochrana práv podle autorského zákona. 
 

 
221/2006  § 2 (1) Vymáhat práva podle tohoto zákona je oprávněn vlastník nebo 

majitel práva podle příslušného zákona na ochranu průmyslového 
vlastnictví, osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu užívat 
práva, zejména nabyvatel licence a profesní organizace ochrany práv, 
která je řádně uznávána v zemi původu jako organizace oprávněná 
zastupovat vlastníky či majitele práv průmyslového vlastnictví (dále 
jen „oprávněná osoba“). 
(2) Nabyvatel licence může vymáhat práva jen se souhlasem vlastníka 
či majitele práva. Souhlas se nevyžaduje, jestliže ve lhůtě 1 měsíce od 
doručení oznámení nabyvatele o porušení či ohrožení práva nezahájil 
vlastník či majitel práva řízení ve věci porušení či ohrožení práva sám. 

PT  

Článek 5 Domněnka autorství nebo vlastnictví autorských práv 
Pro účely použití opatření, řízení a nápravných opatření podle této 
směrnice  
a) stačí k tomu, aby byl autor literárního nebo uměleckého díla, není-li 
prokázán opak, za takového považován a v důsledku toho oprávněn 
zahájit řízení o porušení práv, je-li jeho jméno uvedeno na díle 
obvyklým způsobem;  
b) se písmeno a) použije obdobně i na nositele práv souvisejících 
s autorským právem, pokud jde o jejich předmět ochrany.  

121/2000 
102/2017 

§ 6 Autorem díla je fyzická osoba, jejíž pravé jméno je obvyklým 
způsobem uvedeno na díle nebo je u díla uvedeno v rejstříku předmětů 
ochrany vedeném příslušným kolektivním správcem, není-li prokázán 
opak; to neplatí v případech, kdy je údaj v rozporu s jiným údajem 
takto uvedeným. Toto ustanovení se použije i tehdy, je-li toto jméno 
pseudonymem, pokud autorem přijatý pseudonym nevzbuzuje 
pochybnosti o autorově totožnosti.  

PT  

  121/2000  
ve znění 
216/2006 
227/2009 
153/2010 
424/2010 
303/2013 
228/2014 
102/2017 

§ 74 Ustanovení § 2 odst. 3, § 4, 6, 7 a 9, § 11 odst. 4 a 5, § 12 odst. 2 a 3, § 
13 až 16, § 18 až 23, § 25, 25a a 26, § 27 odst. 7, § 28 odst. 1, § 29, § 
30 odst. 1, 2, 5 a 6, § 30b, § 31, § 34 písm. a) až c), § 35, § 37 až 38a, 
§ 38c, § 38e, 38f, § 40 až 44 a 58, § 62 odst. 2 a § 64 odst. 1 a 3 platí 
obdobně i pro výkonného umělce a jeho výkony. 

PT  

  121/2000  
ve znění 
216/2006 
153/2010 
303/2013 
228/2014 
102/2017 

§ 78 Ustanovení § 2 odst. 3, § 4, § 6, § 9 odst. 2 až 4, § 12 odst. 2 a 3, § 13 
až 16, § 18 až 23, § 25, § 25a, § 27 odst. 7, § 28 odst. 1, § 29, § 30 
odst. 1, 2, 5 a 6, § 30b, § 31, § 34 písm. a) až c), § 35, § 37 až 38a, § 
38c, § 38e, 38 f, § 40 až 44 a § 62 odst. 2 platí obdobně i pro výrobce 
zvukového záznamu a jeho záznam. 
 

PT  

  121/2000 
ve znění 
216/2006 
153/2010 
303/2013 
228/2014 

§ 82 Ustanovení § 2 odst. 3, § 4, § 6, § 9 odst. 2 až 4, § 12 odst. 2 a 3, § 13 
až 16, § 18 až 23, § 25, § 25a, § 27 odst. 7, § 28 odst. 1, § 29, § 30 
odst. 1, 2, 5 a 6, § 30b, § 31, § 34 písm. a) až c), § 35, § 37 až 38a, § 
38c, § 38e, 38f, § 40 až 44 a § 62 odst. 2 platí obdobně i pro výrobce 
zvukově obrazového záznamu a jeho záznam. 
 

PT  
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102/2017  
  121/2000 

ve znění 
216/2006 
153/2010 
303/2013 
228/2014 
102/2017 

§ 86 Ustanovení § 2 odst. 3, § 4, § 6, § 9 odst. 2 až 4, § 12 odst. 2 a 3, § 13 
až 16, § 18 až 23, § 25, § 27 odst. 7, § 28 odst. 1, § 29, § 30 odst. 1, 2, 
5 a 6, § 30b, § 31, § 34 písm. a) až c), § 35 odst. 1, 2 a 4, § 37 odst. 1 a 
4, § 38 odst. 1 písm. a), § 38a, § 38c, § 38e, § 38f, § 40 až 44 a § 62 
odst. 2 platí obdobně i pro vysílatele a jeho vysílání. 

PT  

  121/2000 
ve znění 
298/2016 
102/2017 

§ 94 Ustanovení § 4, § 6, § 9 odst. 2 až 4, § 12 odst. 2, § 13 až 15, § 18 
odst. 2 a 4, § 27 odst. 7, § 28 odst. 1, § 29, § 30 odst. 1 a 3,a § 40 až 44 
platí přiměřeně i pro pořizovatele databáze. 

PT  

Článek 6 
odstavec 1 

Důkazní prostředky 
Členské státy zajistí, aby na žádost strany, která poskytla obvykle 
dostupné důkazní prostředky dostatečné na podporu jejích tvrzení a při 
prokazování těchto tvrzení uvedla i důkazní prostředky, které jsou pod 
kontrolou protistrany, mohly příslušné soudní orgány nařídit 
protistraně předložení takových důkazních prostředků, s výhradou 
ochrany důvěrných informací. Pro účely tohoto odstavce mohou 
členské státy stanovit, že přiměřený vzorek podstatného počtu 
rozmnoženin díla nebo jiného chráněného předmětu bude příslušnými 
soudními orgány považován za dostatečný důkaz. 

99/1963 
ve znění 
30/2000 
413/2005  
 

§ 116 odst. 
2 

(2) Veřejnost může být pro celé jednání nebo pro jeho část vyloučena, 
jen kdyby veřejné projednání věci ohrozilo tajnost utajovaných 
informací chráněných zvláštním zákonem, obchodní tajemství, 
důležitý zájem účastníků nebo mravnost. 

PT  

99/1963 
ve znění 
30/2000 
413/2005 

§ 116 odst. 
3 

(3) Jestliže byla veřejnost vyloučena, soud může povolit jednotlivým 
fyzickým osobám, aby byly při jednání nebo jeho části přítomny; 
současně je poučí, že jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všem, co 
se při jednání o utajovaných informacích, obchodním tajemství nebo 
zájmech účastníků dozvěděly. 

  

  99/1963  
ve znění  
519/1991 
30/2000 
120/2001 
 

§ 125 Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, 
zejména výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření 
orgánů, fyzických a právnických osob, notářské nebo exekutorské 
zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků. Pokud není způsob 
provedení důkazu předepsán, určí jej soud.  
 

PT  

  99/1963 
ve znění 
30/2000 
7/2009 

§ 126 1) Každá fyzická osoba, která není účastníkem řízení, je povinna 
dostavit se na předvolání k soudu a vypovídat jako svědek. Musí 
vypovědět pravdu a nic nezamlčovat. Výpověď může odepřít jen 
tehdy, kdyby jí způsobila nebezpečí trestního stíhání sobě nebo 
osobám blízkým; o důvodnosti odepření výpovědi rozhoduje soud. 
  
(2) Na počátku výslechu je třeba zjistit totožnost svědka a okolnosti, 
které mohou mít vliv na jeho věrohodnost. Dále je třeba poučit svědka 
o významu svědecké výpovědi, o jeho právech a povinnostech a o 
trestních následcích křivé výpovědi. 
  
(3) Předseda senátu vyzve svědka, aby souvisle vylíčil vše, co ví o 
předmětu výslechu. Klást otázky mají právo postupně předseda senátu, 
členové senátu, účastníci a znalci. Otázku položenou účastníkem nebo 
znalcem předseda senátu nepřipustí, jen jestliže nesouvisí s předmětem 

PT  
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Poznámka 
 

výslechu nebo naznačuje-li odpověď anebo je-li zejména předstíráním 
neprokázaných nebo nepravdivých skutečností klamavá; nepořizuje-li 
se o výpovědi záznam, uvede předseda senátu vždy v protokolu 
důvody, pro které otázka nebyla připuštěna. 
  
(4) Fyzická osoba, která je statutárním orgánem právnické osoby 
(členem tohoto orgánu), může být vyslechnuta v řízení, jehož 
účastníkem je tato právnická osoba, jen podle § 131. 

  99/1963 
ve znění 
218/2011 

§ 127 (1) Závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba 
odborných znalostí, vyžádá soud u orgánu veřejné moci odborné 
vyjádření. Jestliže pro složitost posuzované otázky takový postup není 
postačující nebo je-li pochybnost o správnosti podaného odborného 
vyjádření, ustanoví soud znalce. Soud znalce vyslechne; znalci může 
také uložit, aby posudek vypracoval písemně. Je-li ustanoveno několik 
znalců, mohou podat společný posudek. Místo výslechu znalce může 
se soud v odůvodněných případech spokojit s písemným posudkem 
znalce. 
  
(2) Je-li pochybnost o správnosti posudku nebo je-li posudek nejasný 
nebo neúplný, je nutno požádat znalce o vysvětlení. Kdyby to nevedlo 
k výsledku, soud nechá znalecký posudek přezkoumat jiným znalcem. 
  
(3) Ve výjimečných, zvlášť obtížných případech, vyžadujících 
zvláštního vědeckého posouzení, může soud ustanovit k podání 
znaleckého posudku nebo přezkoumání posudku podaného znalcem 
státní orgán, vědecký ústav, vysokou školu nebo instituci 
specializovanou na znaleckou činnost. 
  
(4) Účastníkovi, popřípadě i někomu jinému, může předseda senátu 
uložit, aby se dostavil ke znalci, předložil mu potřebné předměty, 
podal mu nutná vysvětlení, podrobil se lékařskému vyšetření, 
popřípadě zkoušce krve, anebo aby něco vykonal nebo snášel, jestliže 
to je k podání znaleckého posudku třeba. 
  
(5) Za vydání odborného vyjádření podle odstavce 1 náleží finanční 
úhrada, stanoví-li tak zvláštní předpis. 
 

PT  

  99/1963 
ve znění 
30/2000 
238/1995 

§ 128 Každý je povinen bezplatně na dotaz sdělit soudu skutečnosti, které 
mají význam pro řízení a rozhodnutí. Ustanovení § 139 odst. 3 tím 
není dotčeno. Odmítnout soudu sdělit tyto skutečnosti může jen ten, 
kdo by tak mohl učinit jako svědek podle § 126 odst. 1. 
 

PT  

  99/1963 § 129 (1) Důkaz listinou se provede tak, že ji nebo její část při jednání PT  
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ve znění 
519/1991 
404/2012 
ID 9780 

předseda senátu přečte nebo sdělí její obsah, případně předloží 
účastníkům k nahlédnutí, je-li to postačující. 
  
(2) Předseda senátu může uložit tomu, kdo má listinu potřebnou k 
důkazu, aby ji předložil, nebo ji opatří sám od jiného soudu, orgánu 
nebo právnické osoby. 
 

  99/1963 § 130 (1) Ohledání předmětu, který je možno dopravit k soudu, provede se 
při jednání. Za tím účelem může předseda senátu uložit tomu, kdo má 
potřebný předmět, aby jej předložil. 
 
(2) Jinak se ohledání provádí na místě. Je k němu třeba předvolat ty, 
kteří se předvolávají k jednání. 
 

PT  

  99/1963 
ve znění 
30/2000   
115/2006 
293/2013  

§ 131 (1) Důkaz výslechem účastníků může soud nařídit, jestliže 
dokazovanou skutečnost nelze prokázat jinak a jestliže s tím souhlasí 
účastník, který má být vyslechnut. 
  
(2) Nařídí-li soud jako důkaz výslech účastníků, jsou účastníci povinni 
dostavit se k výslechu. Při svém výslechu mají vypovědět pravdu a nic 
nezamlčovat; o tom musí být poučeni. 
  
(3) Ustanovení § 126 odst. 3 se zde použije obdobně. 
 

PT  

  99/1963  
ve znění 
216/2006 

§ 133b Byl-li ohledán přiměřený vzorek zboží, jehož výrobou mohlo být 
porušeno právo z duševního vlastnictví, má soud zjištění z ohledání 
vyplývající za prokázané vůči veškerému zboží." 

PT  

Článek 6 
odstavec 2 

Za stejných podmínek, v případě porušení v obchodním měřítku, 
přijmou členské státy opatření nezbytná k tomu, aby příslušné soudní 
orgány mohly, případně na žádost strany, nařídit předložení 
bankovních, finančních nebo obchodních dokumentů, které jsou 
v držení protistrany, s výhradou ochrany důvěrných informací. 

99/1963  
ve znění 
30/2000 
413/2005 

§ 116 odst. 
2 

(2) Veřejnost může být pro celé jednání nebo pro jeho část vyloučena, 
jen kdyby veřejné projednání věci ohrozilo tajnost utajovaných 
informací chráněných zvláštním zákonem, obchodní tajemství, 
důležitý zájem účastníků nebo mravnost. 

PT  

99/1963  
ve znění 
30/2000 
413/2005 

§ 116 odst. 
3 

(3) Jestliže byla veřejnost vyloučena, soud může povolit jednotlivým 
fyzickým osobám, aby byly při jednání nebo jeho části přítomny; 
současně je poučí, že jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všem, co 
se při jednání o utajovaných informacích, obchodním tajemství nebo 
zájmech účastníků dozvěděly. 

  

  99/1963  
ve znění  
519/1991 
30/2000 
120/2001 
 

§ 125 Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, 
zejména výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření 
orgánů, fyzických a právnických osob, notářské nebo exekutorské 
zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků. Pokud není způsob 
provedení důkazu předepsán, určí jej soud. 
  

PT  
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  99/1963 
ve znění 
30/2000 
7/2009 

§ 126 (1) Každá fyzická osoba, která není účastníkem řízení, je povinna 
dostavit se na předvolání k soudu a vypovídat jako svědek. Musí 
vypovědět pravdu a nic nezamlčovat. Výpověď může odepřít jen 
tehdy, kdyby jí způsobila nebezpečí trestního stíhání sobě nebo 
osobám blízkým; o důvodnosti odepření výpovědi rozhoduje soud. 
  
(2) Na počátku výslechu je třeba zjistit totožnost svědka a okolnosti, 
které mohou mít vliv na jeho věrohodnost. Dále je třeba poučit svědka 
o významu svědecké výpovědi, o jeho právech a povinnostech a o 
trestních následcích křivé výpovědi. 
  
(3) Předseda senátu vyzve svědka, aby souvisle vylíčil vše, co ví o 
předmětu výslechu. Klást otázky mají právo postupně předseda senátu, 
členové senátu, účastníci a znalci. Otázku položenou účastníkem nebo 
znalcem předseda senátu nepřipustí, jen jestliže nesouvisí s předmětem 
výslechu nebo naznačuje-li odpověď anebo je-li zejména předstíráním 
neprokázaných nebo nepravdivých skutečností klamavá; nepořizuje-li 
se o výpovědi záznam, uvede předseda senátu vždy v protokolu 
důvody, pro které otázka nebyla připuštěna. 
  
(4) Fyzická osoba, která je statutárním orgánem právnické osoby 
(členem tohoto orgánu), může být vyslechnuta v řízení, jehož 
účastníkem je tato právnická osoba, jen podle § 131. 
 

PT  

  99/1963 
ve znění 
218/2011 

§ 127 (1) Závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba 
odborných znalostí, vyžádá soud u orgánu veřejné moci odborné 
vyjádření. Jestliže pro složitost posuzované otázky takový postup není 
postačující nebo je-li pochybnost o správnosti podaného odborného 
vyjádření, ustanoví soud znalce. Soud znalce vyslechne; znalci může 
také uložit, aby posudek vypracoval písemně. Je-li ustanoveno několik 
znalců, mohou podat společný posudek. Místo výslechu znalce může 
se soud v odůvodněných případech spokojit s písemným posudkem 
znalce. 
  
(2) Je-li pochybnost o správnosti posudku nebo je-li posudek nejasný 
nebo neúplný, je nutno požádat znalce o vysvětlení. Kdyby to nevedlo 
k výsledku, soud nechá znalecký posudek přezkoumat jiným znalcem. 
  
(3) Ve výjimečných, zvlášť obtížných případech, vyžadujících 
zvláštního vědeckého posouzení, může soud ustanovit k podání 
znaleckého posudku nebo přezkoumání posudku podaného znalcem 
státní orgán, vědecký ústav, vysokou školu nebo instituci 
specializovanou na znaleckou činnost. 

PT  
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odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  
(4) Účastníkovi, popřípadě i někomu jinému, může předseda senátu 
uložit, aby se dostavil ke znalci, předložil mu potřebné předměty, 
podal mu nutná vysvětlení, podrobil se lékařskému vyšetření, 
popřípadě zkoušce krve, anebo aby něco vykonal nebo snášel, jestliže 
to je k podání znaleckého posudku třeba. 
  
(5) Za vydání odborného vyjádření podle odstavce 1 náleží finanční 
úhrada, stanoví-li tak zvláštní předpis. 
 

  99/1963 
ve znění 
30/2000 
238/1995 

§ 128 Každý je povinen bezplatně na dotaz sdělit soudu skutečnosti, které 
mají význam pro řízení a rozhodnutí. Ustanovení § 139 odst. 3 tím 
není dotčeno. Odmítnout soudu sdělit tyto skutečnosti může jen ten, 
kdo by tak mohl učinit jako svědek podle § 126 odst. 1. 
 

PT  

  99/1963 
ve znění 
519/1991 
404/2012 
ID 9780 

§ 129 (1) Důkaz listinou se provede tak, že ji nebo její část při jednání 
předseda senátu přečte nebo sdělí její obsah, případně předloží 
účastníkům k nahlédnutí, je-li to postačující. 
  
(2) Předseda senátu může uložit tomu, kdo má listinu potřebnou k 
důkazu, aby ji předložil, nebo ji opatří sám od jiného soudu, orgánu 
nebo právnické osoby. 
  

PT  

  99/1963 § 130 (1) Ohledání předmětu, který je možno dopravit k soudu, provede se 
při jednání. Za tím účelem může předseda senátu uložit tomu, kdo má 
potřebný předmět, aby jej předložil. 
 
(2) Jinak se ohledání provádí na místě. Je k němu třeba předvolat ty, 
kteří se předvolávají k jednání. 
 

PT  

  99/1963 
ve znění 
30/2000  
115/2006 
293/2013  

§ 131 (1) Důkaz výslechem účastníků může soud nařídit, jestliže 
dokazovanou skutečnost nelze prokázat jinak a jestliže s tím souhlasí 
účastník, který má být vyslechnut. 
  
(2) Nařídí-li soud jako důkaz výslech účastníků, jsou účastníci povinni 
dostavit se k výslechu. Při svém výslechu mají vypovědět pravdu a nic 
nezamlčovat; o tom musí být poučeni. 
  
(3) Ustanovení § 126 odst. 3 se zde použije obdobně. 
 

PT  

  99/1963  
ve znění 
216/2006 

§ 133b Byl-li ohledán přiměřený vzorek zboží, jehož výrobou mohlo být 
porušeno právo z duševního vlastnictví, má soud zjištění z ohledání 
vyplývající za prokázané vůči veškerému zboží." 

PT  
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Poznámka 
 

Článek 7 
odstavec 1 

Opatření k zajištění důkazů 
Členské státy zajistí, aby příslušné soudní orgány mohly i před 
zahájením řízení ve věci samé, na žádost strany, která předložila 
přiměřeně dostupné důkazy dostatečně podporující její tvrzení, že bylo 
porušeno její právo duševního vlastnictví nebo že toto porušení hrozí, 
nařídit okamžitá a účinná předběžná opatření k zajištění významných 
důkazů údajného porušování, s výhradou ochrany důvěrných 
informací. Tato opatření mohou zahrnovat podrobný popis, včetně 
odebrání vzorků nebo bez něj, či fyzické zabavení zboží porušujícího 
právo, a ve vhodných případech i materiálů a nástrojů použitých 
k výrobě nebo distribuci tohoto zboží a dokumentů vztahujících se 
k tomuto zboží. Tato opatření jsou v případě potřeby přijata i bez 
slyšení protistrany, zejména pokud by prodlení mohlo způsobit 
nevratnou újmu nositeli práva nebo existuje-li prokazatelná hrozba 
zničení důkazů.  
 
Byla-li přijata opatření k zajištění důkazů bez slyšení protistrany, jsou 
dotčené strany bezodkladně informovány, nejpozději ihned po 
provedení přijatých opatření. Přezkum, včetně práva být slyšen, 
proběhne na základě žádosti dotčených stran s cílem rozhodnout 
v přiměřené lhůtě po oznámení přijatých opatření o jejich změně, 
zrušení nebo potvrzení. 

99/1963  
ve znění  
30/2000 

§ 78 (1) Před zahájením řízení o věci samé lze na návrh zajistit důkaz, je-li 
obava, že později jej nebude možno provést vůbec nebo jen s velkými 
obtížemi. 
 
(2) K zajištění důkazu je příslušný soud, který by byl příslušný k řízení 
o věci, nebo soud, v jehož obvodu je ohrožený důkazní prostředek. 
 
(3) Zajištění důkazu provede předseda senátu způsobem předepsaným 
pro důkaz, o který jde. Není-li tu nebezpečí z prodlení, mají účastníci 
ve věci samé právo být přítomni u zajištění důkazu. 
 

PT  

  99/1963 
ve znění 
30/2000 
120/2001 

§ 78a Důkaz může být zajištěn také notářským nebo exekutorským zápisem 
o skutkovém ději nebo o stavu věci, jestliže se skutkový děj udál v 
přítomnosti notáře nebo soudního exekutora nebo jestliže notář nebo 
soudní exekutor osvědčil stav věci. 
 

PT  

  99/1963 
ve znění 
216/2006 

§ 78b (1)  Ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví lze před 
zahájením řízení o věci samé na návrh toho, kdo osvědčil porušení 
práva z duševního vlastnictví, za účelem provedení důkazu (§ 130 
odst. 1) zajistit 
a) zboží, popřípadě přiměřený vzorek zboží, jehož výrobou mohlo být 
porušeno právo z duševního vlastnictví, 
b) materiál a nástroje, které byly použity k výrobě nebo rozšiřování 
zboží uvedeného v písmenu a), 
c) dokumenty týkající se zboží uvedeného v písmenu a). 
 
(2)  Zajištění podle odstavce 1 je přípustné jen tehdy, nebylo-li zboží, 
materiál, nástroje nebo dokumenty předmětem zajištění důkazu podle 
§ 78 nebo 78a, popřípadě jestliže pomocí takovéhoto zajištění důkazu 
nebylo možné postihnout všechny okolnosti významné pro rozhodnutí 
věci samé. 
 

PT  
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  99/1963 
ve znění 
216/2006 

 § 78c 
 

(1)  K zajištění předmětu důkazního prostředku je příslušný krajský 
soud, v jehož obvodu je zajišťovaný předmět důkazního prostředku. 
 
(2)  Účastníky řízení jsou navrhovatel, ti, kteří by jimi byli, kdyby šlo 
o věc samu, a ten, kdo má zajišťovaný předmět důkazního prostředku 
u sebe. 

PT  

  99/1963 
ve znění 
216/2006 
7/2009 

§ 78e (1) Nepostupoval-li předseda senátu podle § 78d odst. 2 a jsou-li 
splněny předpoklady uvedené v § 78b, předseda senátu usnesením 
nařídí zajištění předmětu důkazního prostředku. 
  
(2) O návrhu na zajištění předmětu důkazního prostředku soud 
rozhodne bez slyšení účastníků. Pro zajištění předmětu důkazního 
prostředku je rozhodující stav v době vyhlášení (vydání) rozhodnutí 
soudu prvního stupně. 
  
(3) V usnesení o nařízení zajištění předmětu důkazního prostředku 
předseda senátu navrhovateli uloží, aby ve lhůtě, kterou mu určí, podal 
u soudu žalobu. 
  
(4) Předmět důkazního prostředku, o jehož zajištění bylo rozhodnuto 
podle odstavce 1, se složí u soudu nebo u vhodného schovatele; tomu, 
kdo má předmět u sebe a odmítne jej předat dobrovolně, bude soudem 
odebrán, a to ihned poté, co mu bude doručen stejnopis vyhotovení 
usnesení o nařízení zajištění předmětu důkazního prostředku. 
 

PT  

  99/1963   
ve znění 
216/2006 

§ 102 odst. 
4 

(4)  Po zahájení řízení může soud na návrh zajistit předmět důkazního 
prostředku ve sporech týkajících se práv z duševního vlastnictví; 
ustanovení § 78b odst. 1, § 78d, § 78e odst. 1, 2 a 4, § 78f odst. 1 
písm. b) a c), § 78f odst. 2 a 3 a § 78g zde platí obdobně. 
 

PT  

  99/1963 
ve znění  
49/1973 
238/1995 
30/2000 
59/2005 
216/2006 
396/2012 
293/2013 

§ 210a Usnesení o povinnosti zaplatit soudní poplatek nebo usnesení, z něhož 
nenabyla dosud práva osoba jiná než odvolatel, nebo usnesení, kterým 
bylo uloženo pořádkové opatření (§ 53), nebo usnesení o odmítnutí 
žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení řízení (§ 43 odst. 2, § 75a, 
§ 75b odst. 2, § 78d odst. 2), nebo usnesení o odmítnutí odvolání (§ 
208), nebo rozhodnutí vydané podle části šesté může k odvolání 
změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu 
vyhoví. 

PT  

  99/1963 
ve znění 
404/2012 

§ 238a Dovolání je dále přípustné proti usnesení odvolacího soudu, kterým 
bylo v průběhu odvolacího řízení rozhodnuto o tom, kdo je procesním 
nástupcem účastníka, o vstupu do řízení na místo dosavadního 
účastníka (§ 107a), o přistoupení dalšího účastníka (§ 92 odst. 1) a o 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJCHZBO7)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                                        32004L0048_170719     str. 13 z 32                  

fCelex: 32004L0048 Lhůta pro implementaci 29.4.2006 Úřední věstník                     L 195 2006 Gestor MK Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Anežka Janoušková, 26.7.2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví Schválil    (jméno+datum): JUDr. Anežka Janoušková, 26.7.2019          
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

záměně účastníka (§ 92 odst. 2). 
Článek 7 
odstavec 2 

Členské státy zajistí, aby opatření k zajištění důkazů mohla podléhat 
složení dostatečné jistoty nebo odpovídající záruky navrhovatelem, 
aby bylo zajištěno odškodnění jakékoli újmy způsobené žalovanému, 
jak je stanoveno v odstavci 4. 

99/1963   
ve znění 
216/2006 

§ 78d odst. 
1 

(1)  Předseda senátu může, vyžadují-li to okolnosti, uložit navrhovateli 
povinnost složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která 
by vznikla zajištěním předmětu důkazního prostředku. Výši jistoty 
stanoví předseda senátu s přihlédnutím k okolnostem případu, 
maximálně však ve výši 100 000 Kč. Takto stanovená jistota je splatná 
do 8 dnů od doručení rozhodnutí o stanovení jistoty navrhovateli. 
Podalo-li návrh více navrhovatelů, jsou povinni jistotu složit společně 
a nerozdílně. 

PT  

  99/1963   
ve znění 
216/2006 

§ 78d odst. 
2 

(2) Nebude-li jistota podle odstavce 1 včas složena, předseda senátu 
návrh na zajištění předmětu důkazního prostředku odmítne; zmeškání 
lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. 

  

Článek 7 
odstavec 3 

Členské státy zajistí, aby opatření k zajištění důkazů byla na žádost 
žalovaného zrušena nebo aby byla ukončena jejich použitelnost, aniž 
je dotčen nárok na náhradu škody, kterou lze požadovat, jestliže 
navrhovatel nezahájí v přiměřené lhůtě u příslušného soudního orgánu 
řízení vedoucí k rozhodnutí ve věci samé, přičemž tuto lhůtu určí 
soudní orgán nařizující tato opatření, pokud to právo členského státu 
povoluje, při jejich nařízení, nebo neurčí-li ji, ve lhůtě nejvýše 20 
pracovních dnů nebo 31 kalendářních dnů, přičemž platí delší lhůta. 

99/1963 
ve znění 
216/2006 

§ 78d odst. 
3 

(3)  Byl-li návrh na zajištění předmětu důkazního prostředku 
pravomocně zamítnut nebo odmítnut, popřípadě bylo-li řízení o tomto 
návrhu pravomocně zastaveno, soud složenou jistotu vrátí. V případě, 
že soud nařídil zajištění předmětu důkazního prostředku, bude jistota 
vrácena, jestliže zajištění předmětu důkazního prostředku zaniklo 
podle § 78f odst. 1 písm. a), jestliže marně uplynula lhůta k žalobě 
podle § 78g odst. 2, nebo jestliže nabylo právní moci rozhodnutí o 
žalobě podané podle § 78g odst. 2 a z tohoto rozhodnutí vyplývá, že 
jistota nebude použita k uspokojení práva na náhradu škody nebo jiné 
újmy. 
 

PT  

  99/1963   
ve znění 
216/2006 

§ 78f (1)  Zajištění předmětu důkazního prostředku zanikne, jestliže 
a) navrhovatel nepodal ve lhůtě určené soudem žalobu, 
b) v řízení o věci samé byl proveden důkaz ohledáním zajištěného 
předmětu důkazního prostředku, 
c) řízení o věci samé bylo pravomocně skončeno, aniž by v něm byl 
proveden důkaz ohledáním zajištěného předmětu důkazního 
prostředku. 
 
(2)  Předseda senátu zajištění předmětu důkazního prostředku 
usnesením zruší, jestliže pominuly důvody, pro které bylo nařízeno. 
 
(3)  Poté, co zajištění zanikne nebo co bude pravomocně zrušeno, vrátí 
se předmět důkazního prostředku tomu, kdo jej předložil soudu nebo 
komu byl soudem odebrán. 

PT  

Článek 7 
odstavec 4 

Jsou-li zrušena opatření k zajištění důkazů, nebo použitelnost těchto 
opatření skončí v důsledku jednání nebo opomenutí navrhovatele, 
nebo je-li následně zjištěno, že nedošlo k porušení nebo hrozbě 
porušení práva duševního vlastnictví, jsou soudní orgány oprávněny na 
žádost žalovaného nařídit navrhovateli, aby žalovanému poskytl 
přiměřenou náhradu škody způsobené těmito opatřeními. 

99/1963   
ve znění 
216/2006 

§ 78g (1)  Zaniklo-li zajištění předmětu důkazního prostředku podle § 78f 
odst. 1 písm. a) nebo nebylo-li žalobě ve věci samé pravomocným 
rozhodnutím ani zčásti vyhověno, aniž by právo navrhovatele bylo byť 
jen zčásti uspokojeno, je navrhovatel povinen nahradit škodu a jinou 
újmu každému, komu zajištěním předmětu důkazního prostředku 
vznikla. Této odpovědnosti se navrhovatel nemůže zprostit, ledaže by 

PT  
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Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

ke škodě nebo jiné újmě došlo i jinak. 
 
(2)  Žalobu o náhradu škody nebo jiné újmy podle odstavce 1 je třeba 
podat nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy zajištění předmětu 
důkazního prostředku zaniklo podle § 78f odst. 1 písm. a) nebo kdy 
bylo o žalobě ve věci samé pravomocně rozhodnuto, jinak právo 
zanikne. Zmeškání této lhůty nelze prominout. 
 
(3)  Příslušným k projednání žaloby podle odstavce 2 a k rozhodnutí o 
ní je příslušný soud uvedený v § 78c odst. 1. 
 
(4)  Pravomocně přiznaná náhrada škody nebo jiné újmy se uspokojí z 
navrhovatelem složené jistoty; nepostačuje-li k uspokojení všech 
poškozených, rozdělí soud jistotu mezi ně poměrně. Povinnost 
navrhovatele nahradit škodu nebo jinou újmu, která nebyla zajištěna 
složenou jistotou, tím není dotčena. 

Článek 7 
odstavec 5 

Členské státy mohou přijmout opatření na ochranu totožnosti svědků.    Česká republika tuto možnost nevyužila.  NT  

Článek 8 
odstavec 1 

Právo na informace 
Členské státy zajistí, aby v souvislosti s řízením o porušení práva 
duševního vlastnictví a na základě odůvodněné a přiměřené žádosti 
navrhovatele mohly příslušné soudní orgány nařídit, že informace o 
původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno 
právo duševního vlastnictví, musí poskytnout porušovatel nebo každá 
jiná osoba, 
a) která prokazatelně v obchodním měřítku držela zboží porušující 
právo, 
b) která prokazatelně v obchodním měřítku užívala služby porušující 
právo, 
c) která prokazatelně v obchodním měřítku poskytovala služby 
používané při činnostech porušujících právo, nebo 
d) byla označena osobou uvedenou v písmenech a), b) nebo c) jako 
účastník na výrobě, zpracování, nebo distribuci zboží či poskytování 
služeb. 

121/2000  
ve znění 
216/2006 
102/2017 

§ 40 odst. 1 
písm. c) 

Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu 
hrozí neoprávněný zásah, může se domáhat zejména 

c) sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, o původu 
neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla, o 
způsobu a rozsahu jejího neoprávněného užití, o její ceně, o ceně 
služby, která s neoprávněným užitím díla souvisí, a o osobách, které se 
neoprávněného užití díla účastní, včetně osob, kterým byly předmětné 
rozmnoženiny či napodobeniny díla určeny za účelem jejich 
poskytnutí třetí osobě; práva na informace podle tohoto ustanovení se 
autor může domáhat vůči osobě, která do jeho práva neoprávněně 
zasáhla nebo je neoprávněně ohrozila, a dále zejména vůči osobě, 
která  

1. má nebo měla v držení neoprávněně zhotovenou 
rozmnoženinu či napodobeninu díla za účelem přímého nebo 
nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, 

2. využívá nebo využívala za účelem přímého nebo nepřímého 
hospodářského nebo obchodního prospěchu službu, která 
neoprávněně zasahuje nebo zasahovala do práva autora nebo 
je neoprávněně ohrožuje nebo ohrožovala, 

3. poskytuje nebo poskytovala za účelem přímého nebo 
nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu 
službu užívanou při činnostech, které neoprávněně zasahují 
do práva autora nebo je neoprávněně ohrožují, anebo 

4. byla označena osobou uvedenou v bodě 1, 2 nebo 3 jako 
osoba, která se účastní pořízení, výroby nebo distribuce 

PT  
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Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

rozmnoženiny či napodobeniny díla anebo poskytování 
služeb, které neoprávněně zasahují do práva autora nebo je 
neoprávněně ohrožují, 

 
  221/2006  § 3 odst. 1 a 

2 
(1) Oprávněná osoba může požadovat vůči třetí osobě, 
a) která za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo 
obchodního prospěchu držela zboží porušující právo, nebo 
b) která  za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo 
obchodního prospěchu užívala služby porušující právo, nebo 
c) o níž bylo zjištěno, že za účelem přímého či nepřímého 
hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytovala služby 
užívané při činnostech porušujících právo, anebo 
d) která byla označena osobou uvedenou v písmeni a), b) nebo c) jako 
osoba účastnící se výroby, zpracování, skladování nebo distribuce 
zboží či poskytování služeb, 
informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je 
porušováno právo. 

(2) Není-li informace podle odstavce 1 poskytnuta dobrovolně 
v přiměřené lhůtě, může se jí oprávněná osoba domáhat návrhem u 
soudu v  řízení o porušení práva. Soud žalobu zamítne, jestliže by to 
bylo v nepoměru k závažnosti ohrožení či porušení práva. 

 

PT  

Článek 8 
odstavec 2 

Informace uvedené v odstavci 1 případně obsahují 
a) jména a adresy výrobců, zpracovatelů, distributorů, dodavatelů a 
jiných předchozích držitelů zboží nebo služeb, stejně jako 
velkoobchodníků a maloobchodníků; 
b) informace o vyrobeném, zpracovaném, dodaném, přijatém nebo 
objednaném množství a o ceně za dané zboží či služby. 

121/2000 
ve znění 
216/2006 
102/2017 

§ 40 odst. 1 
písm. c) 

Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu 
hrozí neoprávněný zásah, může se domáhat zejména 

c) sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, o původu 
neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla, o 
způsobu a rozsahu jejího neoprávněného užití, o její ceně, o ceně 
služby, která s neoprávněným užitím díla souvisí, a o osobách, které se 
neoprávněného užití díla účastní, včetně osob, kterým byly předmětné 
rozmnoženiny či napodobeniny díla určeny za účelem jejich 
poskytnutí třetí osobě; práva na informace podle tohoto ustanovení se 
autor může domáhat vůči osobě, která do jeho práva neoprávněně 
zasáhla nebo je neoprávněně ohrozila, a dále zejména vůči osobě, 
která  

1. má nebo měla v držení neoprávněně zhotovenou 
rozmnoženinu či napodobeninu díla za účelem přímého 
nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního 
prospěchu, 

2. využívá nebo využívala  za účelem přímého nebo 
nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu 
službu, která neoprávněně zasahuje nebo zasahovala do 

PT  
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Ustanovení (článek,odst., 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

práva autora nebo je neoprávněně ohrožuje nebo 
ohrožovala, 

3. poskytuje nebo poskytovala za účelem přímého nebo 
nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu 
službu užívanou při činnostech, které neoprávněně 
zasahují do práva autora nebo je neoprávněně ohrožují, 
anebo 

4. byla označena osobou uvedenou v bodě 1, 2 nebo 3 jako 
osoba, která se účastní pořízení, výroby nebo distribuce 
rozmnoženiny či napodobeniny díla anebo poskytování 
služeb, které neoprávněně zasahují do práva autora nebo 
je neoprávněně ohrožují, 

 
  221/2006  § 3 odst. 3 Informace obsahují  

a) jméno a příjmení nebo obchodní firmu či název a  místo trvalého 
pobytu nebo sídla výrobce, zpracovatele, skladovatele, distributora, 
dodavatele a jiného předchozího držitele zboží nebo služby porušující 
právo, 
b) údaje o vyrobeném, zpracovaném, dodaném, skladovaném, přijatém 
nebo objednaném množství a o ceně obdržené za dané zboží či služby. 

 

PT  

Článek 8 
odstavec 3 

Odstavce 1 a 2 se použijí, aniž jsou dotčeny jiné právní předpisy, které 
a) přiznávají nositeli práv práva na získání úplnějších informací, 
b) upravují použití informací poskytnutých na základě tohoto článku 
v občanskoprávním či trestním řízení, 
c) upravují odpovědnost za zneužití práva na informace, 
d) poskytují možnost odepřít poskytnutí informací, které by nutily 
osobu uvedenou v odstavci 1 přiznat svou účast nebo účast svého 
blízkého příbuzného na porušení práva duševního vlastnictví, nebo 
e) upravují ochranu důvěrnosti informačních zdrojů nebo zpracování 
osobních údajů. 

221/2006  § 3 odst. 4 Ustanovením odstavců 1 a 2 zůstávají nedotčena ustanovení zvláštních 
právních předpisů upravujících zejména 
a) právo získat informace v širším rozsahu,  
b) užití informací v občanském soudním řízení nebo v trestním řízení, 
c) odpovědnost za zneužití práva na informaci, 
d) povinnost mlčenlivosti, 
e) právo odmítnout poskytnutí informací, pokud by osoba uvedená 
v odstavci 1 připustila svou vlastní účast nebo účast osob blízkých na 
porušování práva, 
f) ochranu důvěrnosti informačních zdrojů nebo zpracování osobních 
údajů. 
 

PT  

Článek 9 
odstavec 1 
písmeno a) 

Předběžná a zajišťovací opatření 
Členské státy zajistí, aby soudní orgány na žádost navrhovatele mohly 
a) vydat vůči údajnému porušovateli práv prozatímní soudní zákaz 
s cílem zamezit hrozící porušení práva duševního vlastnictví nebo 
prozatímně zakázat, případně pod penále, pokud to vnitrostátní právo 
umožňuje, pokračování v údajném porušování tohoto práva, nebo 
podmínit takové pokračování složením záruky k zajištění odškodnění 
nositele práva; prozatímní soudní zákaz lze vydat za stejných 
podmínek i vůči zprostředkovateli, jehož služeb využívá třetí osoba 
k porušování práv duševního vlastnictví; soudní zákazy vůči 

99/1963  § 74 odst. 1 (1) Před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné 
opatření, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, 
nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. 
 

PT  
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Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

zprostředkovatelům, jejichž služeb využívá třetí osoba k porušování 
práva autorského a práv s ním souvisejících, upravuje směrnice 
2001/29/ES; 

  99/1963 
ve znění 
263/1992 
30/2000 
293/2013  

§ 76  (1) Předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby 
  
a) platil výživné v nezbytné míře; 
  
b) poskytl alespoň část pracovní odměny, jde-li o trvání pracovního 
poměru a navrhovatel ze závažných důvodů nepracuje; 
c) složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u soudu; 
d) nenakládal s určitými věcmi nebo právy; 
e) něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel. 
  
(2) Předběžným opatřením lze uložit povinnost někomu jinému než 
účastníku jen tehdy, lze-li to na něm spravedlivě žádat. 
  
(3) Předseda senátu při nařízení předběžného opatření uloží 
navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí, podal u soudu návrh na 
zahájení řízení. Může také stanovit, že předběžné opatření bude trvat 
jen po určenou dobu. 

PT  

Článek 9 
odstavec 1 
písmeno b) 

b) nařídit zabavení nebo vydání zboží, u kterého je podezření, že jsou 
jím porušována práva duševního vlastnictví, aby se zabránilo jeho 
vstupu do obchodních kanálů nebo oběhu v nich. 

99/1963 
ve znění  
263/1992 
30/2000  
293/2013 

§ 76 odst. 1 (1) Předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby 
a) platil výživné v nezbytné míře; 
b) poskytl alespoň část pracovní odměny, jde-li o trvání pracovního 
poměru a navrhovatel ze závažných důvodů nepracuje; 
c) složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u soudu; 
d) nenakládal s určitými věcmi nebo právy; 
e) něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel. 

PT  

Článek 9 
odstavec 2 

V případě porušení, ke kterému došlo v obchodním měřítku, zajistí 
členské státy, prokáže-li poškozený okolnosti, které by mohly ohrozit 
náhradu škody, že soudní orgány mohou nařídit předběžné zabavení 
movitého a nemovitého majetku údajného porušovatele práv, včetně 
zmrazení jeho bankovních účtů nebo jiného majetku. K tomuto účelu 
mohou příslušné orgány nařídit předání bankovních, finančních nebo 
obchodních dokladů, nebo přiměřený přístup k souvisejícím 
informacím. 

99/1963 
ve znění 
263/1992 
30/2000 
293/2013 

§ 76 odst. 1 (1) Předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby 
a) platil výživné v nezbytné míře; 
b) poskytl alespoň část pracovní odměny, jde-li o trvání pracovního 
poměru a navrhovatel ze závažných důvodů nepracuje; 
c) složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u soudu; 
d) nenakládal s určitými věcmi nebo právy; 
e) něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel. 

PT  

Článek 9 
odstavec 3 

Soudní orgány jsou oprávněny požadovat, pokud jde o opatření 
uvedená v odstavci 1 a 2, aby navrhovatel poskytl obvykle dostupné 
důkazy, které je s dostatečnou jistotou přesvědčí, že je navrhovatel 
nositelem práv a že navrhovatelovo právo je porušováno nebo že 
takové porušení hrozí. 

99/1963  
ve znění 
293/2013 

§ 42 odst. 4 (4) Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další 
náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je 
činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno. 
Povinnost podpisu a datování se nevztahuje na podání v elektronické 
podobě podle zvláštního právního předpisu58a). Je-li účastník 
zastoupen advokátem, může být podpis advokáta nahrazen otiskem 
podpisového razítka, jehož vzor byl uložen u soudu, kterému je podání 
určeno. Podání v listinné podobě je třeba předložit s potřebným 

PT  
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odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis, jestliže je to třeba. Podání 
v jiných formách se činí pouze jedním stejnopisem. K podání 
učiněnému elektronicky lze připojit také všechny jeho přílohy v 
elektronické podobě. 

  99/1963 
ve znění 
59/2005  
227/2009 
293/2013 

§ 75 odst. 2  (2) Návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76 musí kromě 
obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení a 
bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické 
osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát 
před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení 
skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry 
účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl 
ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a 
musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel 
domáhá; ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli 
vyplývajících z podnikatelské činnosti musí návrh dále obsahovat 
identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“) právnické 
osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, 
popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení. 
  

PT  

99/1963 
ve znění 
59/2005  
218/2009 
293/2013 

§ 75 odst. 3 (3) Navrhovatel je povinen připojit k návrhu listiny, jichž se dovolává. 
 

  

  99/1963 
ve znění 
30/2000 
293/2013 

§ 75a Návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti 
nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, 
jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 
se nepoužije. 

PT  

Článek 9 
odstavec 4 

Členské státy zajistí, aby předběžná opatření uvedená v odstavci 1 a 2 
mohla být ve vhodných případech přijata i bez slyšení žalovaného, 
zejména v případě, že by prodlení způsobilo nositeli práv 
nenapravitelnou škodu. V takovém případě jsou o tom strany 
informovány nejpozději ihned po provedení opatření. Na žádost 
žalovaného se provede přezkum umožňující výkon práva být slyšen za 
účelem rozhodnutí v přiměřené lhůtě po oznámení o změně, zrušení 
nebo potvrzení těchto opatření. 

99/1963 
ve znění  
293/2013 

§ 75c odst. 
2 

(2) O návrhu na předběžné opatření rozhodne předseda senátu 
bezodkladně. Není-li tu nebezpečí z prodlení, může předseda senátu o 
návrhu na předběžné opatření rozhodnout až do uplynutí 7 dnů poté, 
co byl podán. 
 

PT  

99/1963 
ve znění 
59/2005 
293/2013 

§ 75c odst. 
3 

(3) O návrhu na nařízení předběžného opatření rozhodne předseda 
senátu bez slyšení účastníků. 

  

Článek 9 
odstavec 5 

Členské státy zajistí, aby předběžná opatření uvedená v odstavci 1 a 2 
byla na žádost žalovaného zrušena nebo aby byla ukončena jejich 
použitelnost, jestliže navrhovatel nezahájí v přiměřené lhůtě řízení 
před příslušným soudním orgánem vedoucí k rozhodnutí ve věci samé, 
přičemž tuto lhůtu určí soudní orgán nařizující tato opatření, pokud to 

99/1963 
ve znění 
30/2000 
293/2013 

§ 76 odst. 3 (3) Předseda senátu při nařízení předběžného opatření uloží 
navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí, podal u soudu návrh na 
zahájení řízení. Může také stanovit, že předběžné opatření bude trvat 
jen po určenou dobu. 

PT  
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

právo členského státu povoluje, při jejich nařízení, nebo neurčí-li ji, ve 
lhůtě nejvýše 20 pracovních dnů nebo 31 kalendářních dnů, přičemž 
platí delší lhůta. 

  99/1963 
ve znění 
59/2005 
135/2006 
218/2009 
293/2013 

§ 76c odst. 
1 

(1) Vyžadují-li to okolnosti případu nebo je-li tu nebezpečí z prodlení, 
předseda senátu usnesení o předběžném opatření podle § 76, o němž 
rozhodl bezodkladně, ihned vyhlásí účastníku, kterému ukládá 
povinnost, popřípadě též někomu jinému než účastníku řízení, byla-li 
mu předběžným opatřením uložena povinnost; ukazuje-li se to 
potřebné, přistoupí k vyhlášení usnesení na místě samém. 

PT  

  99/1963 
ve znění 
238/1995 
59/2005 
135/2006 
69/2011 
293/2013 

§ 77  (1) Předběžné opatření zanikne, jestliže 
a) navrhovatel nepodal v zákonné lhůtě nebo ve lhůtě soudem určené 
návrh na zahájení řízení; 
b) nebylo návrhu ve věci samé vyhověno; 
c) bylo návrhu ve věci samé vyhověno a uplynulo patnáct dní od 
vykonatelnosti rozhodnutí o věci; 
d) uplynula určená doba, po kterou mělo trvat. 
  
(2) Předběžné opatření předseda senátu zruší, jestliže pominou 
důvody, pro které bylo nařízeno. Předběžné opatření předseda senátu 
zruší také tehdy, jestliže navrhovatel ve stanovené lhůtě nesložil 
doplatek jistoty. 

PT  

Článek 9 
odstavec 6 

Příslušné soudní orgány mohou podmínit vydání předběžných opatření 
uvedených v odstavci 1 a 2 tím, že navrhovatel složí přiměřenou 
jistotu nebo rovnocennou záruku k zajištění náhrady jakékoliv újmy 
způsobené žalovanému, jak je stanoveno v odstavci 7. 

99/1963  
ve znění 
59/2005 
218/2009 
69/2011 
293/2013 
 

§ 75b odst. 
1 

(1) K zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla 
předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve 
stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, 
jistotu ve výši 10 000 Kč a ve věcech týkajících se vztahů mezi 
podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti ve výši 50 000 Kč. 
Dospěje-li předseda senátu k závěru, že složená jistota zjevně 
nepostačuje k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla 
předběžným opatřením, vyzve navrhovatele bezodkladně, aby do 3 
dnů složil doplatek jistoty ve výši, kterou stanoví s přihlédnutím k 
okolnostem případu. Podalo-li návrh na předběžné opatření více 
navrhovatelů, jsou povinni jistotu a doplatek jistoty složit společně a 
nerozdílně.  
 

PT  

99/1963  
ve znění 
59/2005  

§ 75b odst. 
2 

(2) Nebude-li jistota podle odstavce 1 složena, předseda senátu návrh 
na předběžné opatření odmítne. 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 9 
odstavec 7 

Jsou-li předběžná opatření zrušena nebo skončí-li jejich použitelnost 
v důsledku jednání nebo opomenutí ze strany navrhovatele nebo je-li 
následně zjištěno, že nedošlo k porušení nebo hrozbě porušení práva 
duševního vlastnictví, jsou soudní orgány oprávněny na žádost 
žalovaného nařídit navrhovateli, aby poskytl žalovanému přiměřenou 
náhradu škody způsobené těmito opatřeními. 

99/1963 
ve znění 
59/2005 

§ 77a odst. 
1 

(1) Zaniklo-li nebo bylo-li zrušeno nařízené předběžné opatření z 
jiného důvodu než proto, že návrhu ve věci samé bylo vyhověno, nebo 
proto, že právo navrhovatele bylo uspokojeno, je navrhovatel povinen 
nahradit škodu a jinou újmu každému, komu předběžným opatřením 
vznikla. Této odpovědnosti se navrhovatel nemůže zprostit, ledaže by 
ke škodě nebo k jiné újmě došlo i jinak. 

PT  

99/1963 
ve znění 
59/2005 

§ 77a odst. 
2 

(2) Žalobu na náhradu škody nebo jiné újmy podle odstavce 1 je třeba 
podat nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy předběžné opatření zaniklo 
nebo kdy bylo pravomocně zrušeno, jinak právo zanikne. Zmeškání 
této lhůty nelze prominout. 

  

  99/1963 
ve znění 
59/2005 

§ 77a odst. 
3 

(3) Příslušným k projednání žaloby podle odstavce 2 a k rozhodnutí o 
ní je soud, který v prvním stupni rozhodoval o předběžném opatření. 

  

  99/1963 
ve znění 
59/2005 

§ 77a odst. 
4 

(4) Pravomocně přiznaná náhrada škody nebo jiné újmy se uspokojí z 
navrhovatelem složené jistoty; nepostačuje-li jistota k uspokojení 
všech poškozených, rozdělí soud jistotu mezi ně poměrně. Povinnost 
navrhovatele nahradit škodu nebo jinou újmu, která nebyla zajištěna 
složenou jistotou, tím není dotčena 

  

Článek 10 
odstavec 1 

Nápravná opatření 
Aniž je dotčena náhrada škody, která vznikla nositeli práv porušením 
práv, a aniž je dotčeno odškodnění jiného druhu, zajistí členské státy, 
aby příslušné soudní orgány mohly na žádost navrhovatele nařídit 
přijetí vhodných opatření ve vztahu ke zboží, o němž bylo zjištěno, že 
jsou jím porušována práva duševního vlastnictví, a ve vhodných 
případech i ve vztahu k materiálům a nástrojům, které byly používány 
především při výrobě nebo zpracování tohoto zboží. Tato opatření 
zahrnují 
a) stažení z obchodních kanálů, 
b) konečné odstranění z obchodních kanálů, nebo 
c) zničení. 

121/2000   
ve znění 
216/2006 

§ 40 odst. 1 
písm. d) 

Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu 
hrozí neoprávněný zásah, může se domáhat zejména 

d) odstranění následků zásahu do práva, zejména 
1. stažením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či 

napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky 
podle § 43 odst. 2 z obchodování nebo jiného užití, 

2. stažením z obchodování a zničením neoprávněně zhotovené 
rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku 
nebo součástky podle § 43 odst. 2, 

3. zničením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či 
napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky 
podle § 43 odst. 2, 

4. zničením nebo odstraněním materiálů a nástrojů použitých 
výlučně nebo převážně k výrobě neoprávněně zhotovené 
rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo 
součástky podle § 43 odst. 2, 

PT  

  221/2006  § 4 odst. 1 a 
3 

(1) Došlo-li k neoprávněnému zásahu do práv, může se oprávněná 
osoba domáhat u soudu toho, aby se porušovatel zdržel jednání, jímž 
dochází k porušení nebo ohrožení práva, a následky ohrožení nebo 
porušení byly odstraněny, a to zejména 
a) stažením výrobků z trhu, jejichž výrobou nebo uvedením na trh 
nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva, 
b) trvalým odstraněním nebo zničením výrobků, jejichž výrobou nebo 
uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJCHZBO7)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                                        32004L0048_170719     str. 21 z 32                  

fCelex: 32004L0048 Lhůta pro implementaci 29.4.2006 Úřední věstník                     L 195 2006 Gestor MK Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Anežka Janoušková, 26.7.2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví Schválil    (jméno+datum): JUDr. Anežka Janoušková, 26.7.2019          
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

práva, 
c) stažením, trvalým odstraněním nebo zničením materiálů, nástrojů a 
zařízení určených nebo používaných výlučně nebo převážně při 
činnostech porušujících nebo ohrožujících právo. 
 
(3) Oprávněné osoby se mohou u soudu domáhat nároků uvedených 
v odstavci 1 rovněž vůči každému, jehož prostředky či služby jsou 
užívány třetími osobami k porušování práv.  

Článek 10 
odstavec 2 

Soudní orgány nařídí, aby tato opatření byla provedena na náklady 
porušovatele práv, ledaže tomu odporují zvláštní důvody. 

221/2006  § 4 odst. 3, 
4 a 5 

(3)  Oprávněné osoby se mohou u soudu domáhat nároků uvedených v 
odstavci 1 rovněž vůči každému, jehož prostředky či služby jsou 
užívány třetími osobami k porušování práv. 
 
(4)  Soud může na návrh porušovatele práv nařídit namísto opatření 
uvedených v odstavci 1 zaplacení peněžního vyrovnání oprávněné 
osobě, a to tehdy, pokud porušovatel nevěděl ani nemohl vědět, 
jestliže by mu tato opatření způsobila nepřiměřenou újmu a peněžní 
vyrovnání s oprávněnou osobou se jeví dostatečným. 
 
(5)  Oprávněné osobě, jejímuž návrhu bylo vyhověno, může soud 
přiznat v rozsudku právo uveřejnit rozsudek na náklady porušovatele, 
který ve sporu neuspěl, a podle okolností určit i rozsah, formu a 
způsob uveřejnění. 

PT  

Článek 10 
odstavec 3 

Při posuzování žádosti o nápravná opatření se přihlíží k úměrnosti 
mezi závažností porušení a nápravnými opatřeními, jakož i k zájmům 
třetích osob. 

121/2000  
ve znění 
216/2006 

§ 40 odst. 2 Opatření podle odstavce 1 písm. d) musí být přiměřené závažnosti 
porušení práva a musí být přihlédnuto k zájmům třetích osob, zejména 
spotřebitelů a osob jednajících v dobré víře. 
 

PT  

  221/2006  § 4 odst. 2 Soud zničení nenařídí, jestliže by porušení práva mohlo být odstraněno 
jinak a zničení by bylo nepřiměřené tomuto porušení. Budou-li 
opatření k nápravě směřovat proti výrobkům, materiálům, nástrojům či 
zařízením, které nejsou ve vlastnictví porušovatele práva, soud 
přihlédne k zájmům třetích osob, zejména spotřebitelů a osob 
jednajících v dobré víře. Odstranění označení nebo padělané ochranné 
známky z výrobků před jejich uvedením na trh lze připustit jen ve 
výjimečných případech. 

PT  

Článek 11 Soudní zákazy 
Členské státy zajistí, aby v případě vydání soudního rozhodnutí 
zjišťujícího porušení práva duševního vlastnictví mohly soudní orgány 
vydat vůči porušovateli práv soudní zákaz dalšího porušování. 
Stanoví-li tak vnitrostátní právo, může být za nedodržení tohoto 
zákazu případně uloženo penále k zajištění jeho dodržování. Aniž je 
dotčen čl. 8 odst. 3 směrnice 2001/29/ES, zajistí členské státy, aby 
nositelé práv mohli požádat o vydání soudního zákazu vůči 
prostředníkům, jejichž služby jsou užívány třetími osobami k 

121/2000 § 40 odst. 1 
písm. b) 

Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu 
hrozí neoprávněný zásah, může se domáhat zejména 

b) zákazu ohrožení svého práva, včetně hrozícího opakování, nebo 
neoprávněného zásahu do svého práva, zejména zákazu neoprávněné 
výroby, neoprávněného obchodního odbytu, neoprávněného dovozu 
nebo vývozu originálu nebo rozmnoženiny či napodobeniny díla, 
neoprávněného sdělování díla veřejnosti, jakož i neoprávněné 
propagace, včetně inzerce a jiné reklamy, 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJCHZBO7)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                                        32004L0048_170719     str. 22 z 32                  

fCelex: 32004L0048 Lhůta pro implementaci 29.4.2006 Úřední věstník                     L 195 2006 Gestor MK Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Anežka Janoušková, 26.7.2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví Schválil    (jméno+datum): JUDr. Anežka Janoušková, 26.7.2019          
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

porušování práva duševního vlastnictví. 121/2000 
ve znění 
216/2006 

§ 40 odst. 1 
písm. f) 

f) zákazu poskytování služby, kterou využívají třetí osoby 
k porušování nebo ohrožování práva autora. 
 

  

  99/1963  
ve znění  
30/2000 

§ 351 odst. 
1 
 

Ukládá-li vykonávané  rozhodnutí jinou povinnost uloží soud za 
porušení této povinnosti povinnému pokutu až do výše 100 000 Kč. 
Nesplní-li povinný ani poté vykonávané rozhodnutí, ukládá mu soud 
na návrh oprávněného další přiměřené pokuty, dokud výkon 
rozhodnutí nebude zastaven. Pokuty připadají státu. 

PT  

  221/2006 § 4 odst. 1 
úvodní část 
ustanovení 

Došlo-li k neoprávněnému zásahu do práv, může se oprávněná osoba 
domáhat u soudu toho, aby se porušovatel zdržel jednání, jímž dochází 
k porušení nebo ohrožení práva, a následky ohrožení nebo porušení 
byly odstraněny,  

 

PT  

Článek 12 Alternativní opatření 
Členské státy mohou stanovit, že ve vhodných případech a na žádost 
osoby, na niž se vztahují opatření uvedená v tomto oddílu, mohou 
příslušné soudní orgány nařídit zaplacení peněžního vyrovnání 
poškozenému namísto použití opatření podle tohoto oddílu, pokud tato 
osoba nejednala úmyslně ani z nedbalosti, výkon dotyčných opatření 
by jí způsobil nepřiměřenou újmu a pokud se peněžní vyrovnání 
poškozenému jeví přiměřeně dostatečným. 

221/2006  § 4 odst. 4 Soud může na návrh porušovatele práv nařídit namísto opatření 
uvedených v odstavci 1 zaplacení peněžního vyrovnání  oprávněné 
osobě, a to tehdy, pokud porušovatel nevěděl ani nemohl vědět, 
jestliže by mu tato opatření způsobila nepřiměřenou újmu a peněžní 
vyrovnání s oprávněnou osobou se jeví dostatečným.  
 

PT  

Článek 13 
odstavec 1 

Náhrada škody 
Členské státy zajistí, aby příslušné soudní orgány na žádost 
poškozeného nařídily porušovateli práv vykonávajícímu činnost, o níž 
věděl nebo rozumně vědět měl, že porušuje práva, zaplatit nositeli 
práv náhradu škody odpovídající skutečné újmě, kterou skutečně 
utrpěl v důsledku porušení práva. 
Při stanovení náhrady škody soudní orgány 
a) přihlédnou ke všem vhodným aspektům, jako jsou nežádoucí 
hospodářské důsledky, včetně ztráty zisku, kterou poškozený utrpěl, k 
neoprávněným ziskům porušovatele práv a případně i k jiným než 
hospodářským hlediskům, jako je morální újma způsobená nositeli 
práv porušovatelem; nebo 
b) jako alternativu k písmenu a) mohou ve vhodných případech 
stanovit náhradu škody jako paušální částku na základě takových 
hledisek, jako je alespoň výše licenčních poplatků nebo poplatků, které 
by musely být zaplaceny, kdyby porušovatel práv požádal o udělení 
oprávnění k užívání příslušných práv duševního vlastnictví. 

 89/2012 
 
 
 
 

 §  2952 
 
 

 § 2952 [Rekodifikace] 
 
Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Záleží-
li skutečná škoda ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho 
škůdce dluhu zprostil nebo mu poskytl náhradu. 

PT  

  89/2012 § 2955 Nelze-li výši náhrady škody přesně určit, určí ji podle spravedlivého 
uvážení jednotlivých okolností případu soud. 

  

  89/2012  § 2951 1) Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře   
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možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích. 
  
(2) Nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním. 
Zadostiučinění musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný 
způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy. 
 

   121/2000  
ve znění 
216/2006 

§ 40 odst. 4 Právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení podle 
zvláštních právních předpisů zůstává nedotčeno; místo skutečně 
ušlého zisku se autor může domáhat náhrady ušlého zisku ve výši 
odměny, která by byla obvyklá za získání takové licence v době 
neoprávněného nakládání s dílem. Výše bezdůvodného obohacení 
vzniklého na straně toho, kdo neoprávněně nakládal s dílem, aniž by k 
tomu získal potřebnou licenci, činí dvojnásobek odměny, která by byla 
za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s 
dílem.  
 

PT  

  121/2000  
 
 

§ 40 odst. 1 
písm. e) Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu 

hrozí neoprávněný zásah, může se domáhat zejména 

poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou 
újmu, zejména 

1. omluvou, 

2. zadostiučiněním v penězích, pokud by se přiznání jiného 
zadostiučinění nejevilo postačujícím; výši peněžitého zadostiučinění 
určí soud, který přihlédne zejména k závažnosti vzniklé újmy a k 
okolnostem, za nichž k zásahu do práva došlo; tím není vyloučena 
dohoda o narovnání, 

PT  

  221/2006  § 5 
 
 
 
 
 
 

(1) Oprávněná osoba má právo na náhradu škody, vydání 
bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku 
ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené zadostiučinění, byla-li 
zásahem do práv způsobena nemajetková újma. Přiměřené 
zadostiučinění může spočívat i v peněžitém plnění. 

(2) Soud může na návrh stanovit náhradu škody, výši bezdůvodného 
obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení 
práva, a přiměřené zadostiučinění paušální částkou nejméně ve výši 
dvojnásobku licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání 
licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj.  

(3) Soud může na návrh stanovit náhradu škody, výši bezdůvodného 
obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení 

PT  
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práva, a přiměřené zadostiučinění, jestliže porušovatel při výkonu 
činností nevěděl ani nemohl vědět, že svým jednáním porušuje práva, 
paušální částkou nejméně ve výši licenčního poplatku, který by byl 
obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného 
zásahu do něj.  

(4) Soud přihlédne ke všem odpovídajícím okolnostem, jako jsou 
například nežádoucí hospodářské důsledky včetně ztráty zisku, které 
oprávněná osoba utrpěla, k neoprávněným ziskům porušovatele práv 
a případně i k jiným než hospodářským hlediskům, jako je například 
morální újma způsobená oprávněné osobě porušovatelem. 

 
Článek 13 
odstavec 2 

Jestliže porušovatel při výkonu činností nevěděl ani rozumně nemohl 
vědět, že dochází k porušení práv, mohou členské státy stanovit, že 
soudní orgány mohou nařídit náhradu zisků nebo škod, které mohou 
být předem stanoveny. 

  Česká republika tuto možnost nevyužila..  NT  

Článek 14 Náklady řízení 
Členské státy zajistí, aby rozumné a přiměřené náklady řízení a další 
náklady strany úspěšné ve sporu byly zpravidla uhrazeny stranou, 
která ve sporu neuspěla, jestliže tomu nebrání spravedlnost. 

99/1963 
ve znění 
519/1991 
263/1992 
30/2000 
79/2006 
7/2009 
202/2012 
293/2013 

§ 137 (1) Náklady řízení jsou zejména hotové výdaje účastníků a jejich 
zástupců, včetně soudního poplatku, ušlý výdělek účastníků a jejich 
zákonných zástupců, náklady důkazů, tlumočné, náhrada za daň z 
přidané hodnoty, odměna za zastupování a odměna pro mediátora 
podle zákona o mediaci za první setkání s mediátorem nařízené 
soudem podle § 100 odst. 2.  
  
(2) Odměna za zastupování patří k nákladům řízení, jen je-li 
zástupcem advokát nebo notář v rozsahu svého oprávnění stanoveného 
zvláštními právními předpisy57) anebo patentový zástupce v rozsahu 
oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy57b).  
  
(3) Náhrada za daň z přidané hodnoty patří k nákladům řízení, jen je-li 
zástupcem  
  
a) advokát, notář v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními 
právními předpisy57) nebo patentový zástupce v rozsahu svého 
oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy57b), který je 
plátcem daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu 
57d),  
  
b) advokát, který je společníkem právnické osoby zřízené za účelem 
výkonu advokacie podle zvláštního právního předpisu57e), a plátcem 
daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu57d) je tato 
právnická osoba,  
  
c) patentový zástupce v rozsahu svého oprávnění stanoveného 

PT  
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zvláštními právními předpisy57b), který je společníkem, akcionářem, 
zaměstnancem nebo členem statutárního nebo dozorčího orgánu 
společnosti patentových zástupců57f), a plátcem daně z přidané 
hodnoty podle zvláštního právního předpisu57d) je tato právnická 
osoba,  
  
d) advokát, který je zaměstnancem jiného advokáta nebo právnické 
osoby zřízené za účelem výkonu advokacie podle zvláštního právního 
předpisu57e), a plátcem daně z přidané hodnoty podle zvláštního 
právního předpisu57d) je tento zaměstnavatel advokáta.   
 

  99/1963 
202/2012 

§ 150 Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nebo odmítne-li se účastník 
bez vážného důvodu zúčastnit prvního setkání s mediátorem 
nařízeného soudem, nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení 
zcela nebo zčásti přiznat.  
  

PT  

  99/1963 § 142 odst. 
1 

(1) Účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu  
nákladů potřebných  k účelnému  uplatňování nebo  bránění práva  
proti  účastníku,  který  ve  věci  úspěch  neměl. 
 

PT  

99/1963 § 142 odst. 
2 

(2) Měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, soud náhradu nákladů 
poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na 
náhradu nákladů právo. 

  

99/1963 § 142 odst. 
3 

(3) I když měl účastník ve věci úspěch jen částečný, může mu soud  
přiznat  plnou  náhradu  nákladů  řízení,  měl-li neúspěch v poměrně 
nepatrné části nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém 
posudku nebo na úvaze soudu. 

  

Článek 15 Zveřejnění soudního rozhodnutí  
Členské státy zajistí, aby v případě soudního řízení zahájeného pro 
porušení práva duševního vlastnictví byly soudní orgány oprávněny 
nařídit na žádost navrhovatele a na náklady porušovatele práv vhodná 
opatření k rozšíření informace týkající se rozhodnutí, včetně 
zveřejnění celého rozhodnutí nebo jeho části. Členské státy mohou 
stanovit další opatření zahrnující zveřejnění odpovídající zvláštním 
okolnostem, včetně inzerce. 

99/1963 
ve znění 
151/2002 
216/2006 

§ 155 odst. 
4 

Ve věcech ochrany práv porušených nebo ohrožených nekalým 
soutěžním jednáním, ochrany práv z duševního vlastnictví a ve věcech 
ochrany práv spotřebitelů může soud účastníkovi, jehož žalobě 
vyhověl, přiznat na jeho návrh ve výroku rozsudku právo rozsudek 
uveřejnit na náklady neúspěšného účastníka; podle okolností případu 
soud stanoví též rozsah, formu a způsob uveřejnění. 

PT  

  121/2000  
ve znění 
216/2006 

§ 40 odst. 3 Autorovi, jehož návrhu bylo vyhověno, může soud přiznat v rozsudku 
právo uveřejnit rozsudek na náklady účastníka, který ve sporu neuspěl, 
a podle okolností určit i rozsah, formu a způsob uveřejnění. 
 

PT  

  221/2006  § 4 odst. 5 Oprávněné osobě, jejímuž návrhu bylo vyhověno, může soud přiznat v 
rozsudku právo uveřejnit rozsudek na náklady porušovatele, který ve 
sporu neuspěl, a podle okolností určit i rozsah, formu a způsob 

PT  
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Poznámka 
 

uveřejnění. 
 

Článek 16 Sankce ukládané členskými státy 
Aniž jsou dotčeny občanskoprávní a správní opatření, řízení a 
prostředky stanovené touto směrnicí, mohou členské státy uložit i jiné 
vhodné sankce v případech, kdy došlo k porušení práv duševního 
vlastnictví. 

121/2000  
ve znění 
216/2006 
102/2017 

§ 105a (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  
a) neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, zvukový či 

zvukově obrazový záznam, rozhlasové nebo televizní vysílání 
nebo databázi,  

b) neoprávněně zasahuje do práva autorského způsobem uvedeným v 
§ 43 odst. 1 nebo 2 anebo v § 44 odst. 1, nebo 

c) jako obchodník, který se účastní prodeje originálu díla uměleckého, 
nesplní oznamovací povinnost podle § 24 odst. 6. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 
150 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 
100 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 50 000 
Kč.  
 

PT  

  121/2000 
ve znění 
216/2006 
102/2017 

§ 105b (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního 
deliktu tím, že  
a) neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, zvukový či 

zvukově obrazový záznam, rozhlasové nebo televizní vysílání 
nebo databázi,  

b) neoprávněně zasahuje do práva autorského způsobem uvedeným v 
§ 43 odst. 1 nebo 2 anebo v § 44 odst. 1, nebo 

c) jako obchodník, který se účastní prodeje originálu díla uměleckého, 
nesplní oznamovací povinnost podle § 24 odst. 6. 

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 150 
000 Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) pokuta do 100 000 
Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. c) pokuta do 50 000 Kč. 

PT  

  121/2000 
ve znění 
216/2006 
102/2017 

§ 105c 
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že 
vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení 
právní povinnosti zabránila. 

(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního 
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a 
k okolnostem, za nichž byl spáchán. 

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže 
správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm 
dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. 
 
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v přenesené působnosti 
projednává v prvním stupni obecní úřad obce s rozšířenou působností, 
v jehož územním obvodu byl správní delikt spáchán. 

PT  
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Poznámka 
 

 
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické 
osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o 
odpovědnosti a postihu právnické osoby. 
 
(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je 
příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu 
uložil. 

  40/2009 
ve znění 
86/2015 

§ 268 
(1) Kdo uvede do oběhu výrobky nebo poskytuje služby neoprávněně 
označené ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, 
nebo známkou s ní zaměnitelnou nebo pro tento účel sobě nebo jinému 
takové výrobky nabízí, zprostředkuje, vyrobí, doveze, vyveze nebo 
jinak opatří nebo přechovává, anebo takovou službu nabídne nebo 
zprostředkuje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, 
zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové 
hodnoty. 

 (2) Stejně bude potrestán, kdo pro dosažení hospodářského prospěchu 
neoprávněně užívá obchodní firmu nebo jakékoliv označení s ní 
zaměnitelné nebo uvede do oběhu výrobky nebo služby neoprávněně 
opatřené označením původu nebo zeměpisným označením anebo 
takovým označením s ním zaměnitelným nebo pro tento účel sobě 
nebo jinému takové výrobky nebo služby nabídne, zprostředkuje, 
vyrobí, doveze, vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává. 

 (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem 
nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel 
potrestán, 

 a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro 
jiného značný prospěch, nebo 

 b) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu. 

 (4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, 

 a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro 
jiného prospěch velkého rozsahu, nebo 

 b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu. 

PT  

   40/2009 
ve znění 
86/2015 

 § 269 
(1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do práv k chráněnému 
vynálezu, průmyslovému vzoru, užitnému vzoru nebo topografii 
polovodičového výrobku, bude potrestán odnětím svobody až na dvě 
léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové 
hodnoty. 

PT  
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Poznámka 
 

 (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem 
nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel 
potrestán, 

 a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo 
jiného podnikání, 

 b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, 
nebo 

 c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu. 

 (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, 

 a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného 
prospěch velkého rozsahu, nebo 

 b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu. 
   40/2009 

ve znění 
86/2015 

§ 270 
 

(1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných 
práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově 
obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo 
databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem 
činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

 (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem 
nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel 
potrestán, 

 a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo 
jiného podnikání, 

 b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch 
nebo způsobí-li tím jinému značnou škodu, nebo 

  

c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu. 

 (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, 

 a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného 
prospěch velkého rozsahu nebo způsobí-li tím jinému škodu velkého 
rozsahu, nebo 

  
b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu. 

PT  

  40/2009 
ve znění § 271  Padělání a napodobení díla výtvarného umění 

PT 
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86/2015 
(1) Kdo padělá výtvarné autorské dílo nebo napodobí výtvarný projev 
jiného autora v úmyslu, aby nové dílo bylo považováno za původní 
dílo takového autora, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, 
zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové 
hodnoty. 

 (2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, 

 a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 

 b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, 
nebo 

 c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu. 

 (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, 

 a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného 
prospěch velkého rozsahu, nebo 

 b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu. (1) Kdo doveze, 
vyveze nebo uvede do oběhu výrobky nebo služby neoprávněně 
označované ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, 
nebo známkou snadno s ní zaměnitelnou, bude potrestán odnětím 
svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím 
věci. 

 (2) Stejně bude potrestán, kdo pro dosažení hospodářského prospěchu 

a) neoprávněně užívá obchodní jméno nebo jakékoliv označení s ním 
zaměnitelné, nebo 

 b) uvede do oběhu výrobky neoprávněně opatřené označením původu, 
k němuž přísluší výhradní právo jinému, nebo označením původu 
snadno s ním zaměnitelným. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 17 Kodexy chování 
Členské státy podporují 
a) vypracovávání kodexů chování na úrovni Společenství 
prostřednictvím obchodních nebo profesních sdružení nebo organizací 
s cílem napomáhat ochraně práv duševního vlastnictví, zejména 
doporučováním používání kódů na optických discích umožňujících 
zjištění původu výrobků; 
b) předkládání Komisi návrhů kodexů chování na vnitrostátní úrovni a 
na úrovni Společenství a veškerého hodnocení používání těchto 
kodexů chování. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice.  NT  

Článek 18 
odstavec 1 

Hodnocení 
Tři roky po dni stanoveném v čl. 20 odst. 1 předloží každý členský stát 

  Nerelevantní z hlediska transpozice.  NT  
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Komisi zprávu o provádění této směrnice. 
Na základě těchto zpráv vypracuje Komise zprávu o uplatňování této 
směrnice, včetně posouzení účinnosti přijatých opatření a hodnocení 
jejího dopadu na inovaci a rozvoj informační společnosti. Tato zpráva 
bude poté předána Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru. Dále bude obsahovat, v případě 
potřeby a s ohledem na rozvoj právního řádu Společenství, návrhy 
změn této směrnice. 

Článek 18 
odstavec 2 

Členské státy poskytnou Komisi veškerou pomoc a podporu, kterou 
může potřebovat při vypracování zprávy uvedené v odst. 1 druhém 
pododstavci. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice.  NT  

Článek 19 Výměna informací a zpravodajové 
Pro účely podpory spolupráce, včetně výměny informací mezi 
členskými státy navzájem a mezi členskými státy a Komisí, určí každý 
členský stát jednoho nebo více zpravodajů pro každou otázku týkající 
se provádění opatření stanovených touto směrnicí. Každý stát sdělí 
údaje o svém  zpravodaji nebo zpravodajích ostatním členským státům 
a Komisi. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice.  NT  

Článek 20 
odstavec 1 

Provedení 
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné 
pro dosažení souladu s touto směrnicí do 29. dubna 2006. Neprodleně 
o nich uvědomí Komisi. Tato opatření přijatá členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn 
při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice.  NT  

Článek 20 
odstavec 2 

Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, 
které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice.  NT  

Článek 21 Vstup v platnost 
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropské unie. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice.  NT  

Článek 22 Určení 
Tato směrnice je určena členským státům. 
 
Ve Štrasburku dne 29. dubna 2004. 
Za Evropský parlament P. COX  
Za Radu předseda  M. McDOWELL 

  Nerelevantní z hlediska transpozice.  NT  

 
 
 
 
 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
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1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  121/2000 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 1. prosince 2000 
2.  216/2006 Zákon č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
22. května 2006 

3.  221/2006 Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového 
vlastnictví) 

26. května 2006 

4.  99/1963  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 1. dubna 1964 
5.  49/1973 Zákon č. 49/1973 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád 1. července 1973 
6.  519/1991 Zákon č. 519/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád 1. ledna 1992 
7.  263/1992 Zákon č. 263/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád 1. ledna 1993 
8.  238/1995 Zákon č. 238/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o 

působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
26. října 1995 

9.  30/2000 Zákon č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony 1. ledna 2001 
10.  120/2001 Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 1. května 2001 
11.  151/2002 Zákon č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního  1. ledna 2003 
12.  59/2005 Zákon č. 59/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. dubna 2005 
13.  413/2005 Zákon č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 1. ledna 2006 
14.  115/2006 Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů  1. července 2006 
15.  135/2006 Zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím 1. ledna 2007 
16.   89/2012 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. ledna 2014 
17.   40/2009 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 1. ledna 2010 
18.  153/2010 Zákon č. 153/2010 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů 1. července 2010 
19.  303/2013 Zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva 1. ledna 2014 
20.  293/2013 Zákon č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. ledna 2014 
21.  228/2014 Zákon č. 228/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 
7. listopadu 2014 

22.  218/2009 Zákon č. 218/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 22. června 2009 
23.  69/2011 Zákon č. 69/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
31. března 2011 

24.  7/2009 Zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. června 2009 
25.  218/2011 Zákon č. 218/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. ledna 2012 
26.  404/2012 Zákon č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. ledna 2013 
27.  202/2012 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) 1. srpna 2012 
28.  396/2012 Zákon č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. ledna 2013 
29.  227/2009 Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 1. července 2010 
30.  424/2010 Zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony  8. prosince 2010 
31.  79/2006 Zákon č. 79/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. dubna 2006 
32.  86/2015 Zákon č. 86/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 

další související zákony 
1. června 2015 

33.  298/2016 Zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

19. září 2016 

34.  102/2017 Zákon č. 102/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 

20. dubna 2017 
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2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 
přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

1.  9780 MSp Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném řízení Před 
předložením na 
vládu 

31.7.2019 1.1.2022 

(jedná se o 
odhad, účinnost 
má nastat 
12.měsícem od 
vyhlášení) 

2.        

3.        
4.        
5.        

 
 

3. Poznámky  
Poř.č. Text poznámky 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/104/EU ze dne 26. listopadu 2014 o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení (§, 
odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poz
nám
ka 
 

Čl. 1 odst. 1 Předmět a oblast působnosti 
1. Tato směrnice stanoví určitá pravidla nezbytná k zajištění toho, aby všechny osoby, 
kterým byla způsobena škoda porušením právních předpisů o hospodářské soutěži 
ze strany podniku nebo sdružení podniků, mohly účinně uplatnit právo požadovat 
na takovém podniku nebo sdružení náhradu této škody v plné výši. Směrnice stanoví 
pravidla podporující nerušenou hospodářskou soutěž na vnitřním trhu a odstraňování 
překážek jeho řádného fungování zajištěním rovnocenné ochrany všech takto 
poškozených osob v celé Unii.  

262/2017 § 1 Předmět úpravy 
Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1) a upravuje některé 
otázky spojené s povinností nahradit škodu způsobenou porušením pravidel o 
hospodářské soutěži stanovených zákonem upravujícím ochranu hospodářské 
soutěže, právními předpisy jiného členského státu Evropské unie upravujícími 
ochranu hospodářské soutěže nebo předpisy Evropské unie, a to dohodou 
soutěžitelů nebo zneužitím dominantního postavení soutěžitelů (dále jen 
"omezování hospodářské soutěže") a uplatňováním práva na náhradu škody z 
omezování hospodářské soutěže v těchto případech. 
  
Pozn. pod čarou č. 1: 
 1) 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. 

PT  

Čl. 1 odst. 2 2. Tato směrnice stanoví pravidla koordinující prosazování pravidel hospodářské 
soutěže orgány pro hospodářskou soutěž a prosazování těchto pravidel v řízeních o 
žalobách o náhradu škody u vnitrostátních soudů. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 2 odst. 1 Definice 
Pro účely této směrnice se rozumí: 
1) „porušením právních předpisů o hospodářské soutěži“ porušení článku 101 nebo 
102 Smlouvy o fungování EU nebo vnitrostátních právních předpisů o hospodářské 
soutěži; 

262/2017 § 1 Předmět úpravy 
Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1) a upravuje některé 
otázky spojené s povinností nahradit škodu způsobenou porušením pravidel o 
hospodářské soutěži stanovených zákonem upravujícím ochranu hospodářské 
soutěže, právními předpisy jiného členského státu Evropské unie upravujícími 
ochranu hospodářské soutěže nebo předpisy Evropské unie, a to dohodou 
soutěžitelů nebo zneužitím dominantního postavení soutěžitelů (dále jen 
"omezování hospodářské soutěže") a uplatňováním práva na náhradu škody z 
omezování hospodářské soutěže v těchto případech. 
  
Pozn. pod čarou č. 1: 
 1) 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. 

PT  

Čl. 2 odst. 2 2) „porušitelem“ podnik nebo sdružení podniků, které porušily právní předpisy o 
hospodářské soutěži; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 2 odst. 3 3) „vnitrostátními právními předpisy o hospodářské soutěži“ ustanovení 
vnitrostátního práva převážně sledující stejný cíl jako články 101 a 102 Smlouvy o 
fungování EU, která jsou použita ve stejné věci a souběžně s právem Unie o 
hospodářské soutěži podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003 a s výjimkou 
ustanovení vnitrostátního práva, jimiž se stanoví trestní sankce pro fyzické osoby, 
kromě případů, kdy jsou tyto trestní sankce prostředkem prosazování pravidel 
hospodářské soutěže platných pro podniky; 

262/2017 § 1 Předmět úpravy 
Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1) a upravuje některé 
otázky spojené s povinností nahradit škodu způsobenou porušením pravidel o 
hospodářské soutěži stanovených zákonem upravujícím ochranu hospodářské 
soutěže, právními předpisy jiného členského státu Evropské unie upravujícími 
ochranu hospodářské soutěže nebo předpisy Evropské unie, a to dohodou 
soutěžitelů nebo zneužitím dominantního postavení soutěžitelů (dále jen 
"omezování hospodářské soutěže") a uplatňováním práva na náhradu škody z 
omezování hospodářské soutěže v těchto případech. 
  

PT  
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Pozn. pod čarou č. 1: 
 1) 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. 

Čl. 2 odst. 4 4) „žalobou o náhradu škody“ žaloba podle vnitrostátního práva, jejímž 
prostřednictvím vznáší u vnitrostátního soudu nárok na náhradu škody údajně 
poškozená strana, nebo osoba, která jedná jménem jedné nebo více údajně 
poškozených stran, pokud právní předpisy Unie nebo členských států takovou 
možnost poskytují, nebo fyzická či právnická osoba, která je právním nástupcem 
takové údajně poškozené strany, včetně osoby, která tento nárok získala;  

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 2 odst. 5 5)„nárokem na náhradu škody“ nárok na odškodnění za škodu způsobenou porušením 
právních předpisů o hospodářské soutěži; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 2 odst. 6 6) „poškozenou stranou“ osoba, které byla způsobena škoda porušením právních 
předpisů o hospodářské soutěži; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT   

Čl. 2 odst. 7 7) „vnitrostátním orgánem pro hospodářskou soutěž“ orgán určený členským státem 
podle článku 35 nařízení (ES) č. 1/2003, který odpovídá za uplatňování článků 101 a 
102 Smlouvy o fungování EU; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 2 odst. 8 8) „orgánem pro hospodářskou soutěž“ Komise nebo vnitrostátní orgán pro 
hospodářskou soutěž, nebo případně oba tyto orgány společně; 

262/2017 § 2 odst. 1 
písm. d) 

orgánem ochrany hospodářské soutěže 
1. Evropská komise, 
2. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo jiný orgán určený podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie k uplatňování článků 101 a 102 Smlouvy o 
fungování Evropské unie 2) a 
3. orgán určený jiným členským státem podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie uvedeného v bodě 2, 
 
Pozn. pod čarou: č. 2):  
Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel 
hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy. 

PT  

Čl. 2 odst. 9 9) „vnitrostátním soudem“ soud členského státu ve smyslu článku 267 Smlouvy o 
fungování EU; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 2 odst. 10 10) „odvolacím soudem“ vnitrostátní soud, který je zmocněn přezkoumat řádnými 
opravnými prostředky rozhodnutí vnitrostátního orgánu pro hospodářskou soutěž 
nebo soudní rozhodnutí týkající se uvedených rozhodnutí, bez ohledu na to, zda má 
tento soud pravomoc rozhodovat o porušení právních předpisů o hospodářské soutěži 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 2 odst. 11 11) „rozhodnutím o protiprávním jednání“ rozhodnutí orgánu pro hospodářskou 
soutěž nebo odvolacího soudu, v němž se konstatuje porušení právních předpisů o 
hospodářské soutěži; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 2 odst. 12 12) „konečným rozhodnutím o protiprávním jednání“ rozhodnutí o protiprávním 
jednání, které není možno nebo již není možno napadnout řádnými opravnými 
prostředky;  

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 2 odst. 13 13) „důkazem“ všechny druhy získaných důkazních prostředků, které jsou přípustné u 
příslušného vnitrostátního soudu, zejména dokumenty a veškeré jiné předměty 
obsahující informace bez ohledu na nosič, na němž jsou tyto informace uloženy 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 2 odst. 14 14) „kartelem“ dohoda nebo jednání ve vzájemné shodě mezi dvěma či více 262/2017 § 2 odst. 1 kartelem horizontální dohoda nebo jednání ve vzájemné shodě mezi dvěma nebo PT  
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soutěžiteli s cílem koordinovat jejich soutěžní chování na trhu nebo ovlivňovat 
příslušné parametry hospodářské soutěže, a to prostřednictvím praktik, jako je mimo 
jiné stanovování či koordinace kupních nebo prodejních cen či jiných obchodních 
podmínek, včetně práv duševního vlastnictví, přidělování produkčních nebo 
prodejních kvót, sdílení trhů a odběratelů, včetně rozdělování trhů, omezování 
dovozů a vývozů nebo jednání narušující hospodářskou soutěž namířené vůči dalším 
soutěžitelům;  

písm. e) více soutěžiteli, jejímž cílem je koordinovat jejich soutěžní chování na trhu nebo 
ovlivňovat příslušné parametry hospodářské soutěže, a to prostřednictvím 
praktik, jako je zejména stanovování nebo koordinace kupních nebo prodejních 
cen nebo jiných obchodních podmínek, včetně práv duševního vlastnictví, 
přidělování produkčních nebo prodejních kvót, sdílení trhů a odběratelů, včetně 
rozdělování trhů, omezování dovozů a vývozů nebo jednání narušující 
hospodářskou soutěž namířené vůči dalším soutěžitelům, 

Čl. 2 odst. 15 15) „programem shovívavosti“ program týkající se uplatňování článku 101 Smlouvy 
o fungování EU nebo příslušného ustanovení vnitrostátního práva, na jehož základě 
účastník tajného kartelu spolupracuje nezávisle na ostatních podnicích účastnících se 
tohoto kartelu při šetření orgánu pro hospodářskou soutěž tím, že dobrovolně 
poskytne informace o kartelu a o své úloze v něm, oplátkou za což je tomuto 
účastníkovi na základě rozhodnutí nebo v důsledku zastavení řízení prominuta, nebo 
snížena pokuta, která by mu jinak byla za jeho účast na kartelu uložena;  

262/2017 § 2 odst. 1 
písm. f) 

programem shovívavosti program týkající se uplatňování článku 101 Smlouvy o 
fungování Evropské unie podle zákona upravujícího ochranu hospodářské 
soutěže 3), podle příslušného ustanovení vnitrostátního práva členských států 
nebo podle předpisů Evropské unie, na jehož základě účastník tajného kartelu 
spolupracuje nezávisle na ostatních účastnících tohoto kartelu při šetření orgánu 
ochrany hospodářské soutěže tím, že dobrovolně poskytne informace o kartelu a 
o své úloze v něm, za což je u tohoto účastníka na základě rozhodnutí orgánu 
hospodářské soutěže upuštěno od uložení pokuty, která by mu jinak byla za jeho 
účast na kartelu uložena, nebo je mu pokuta snížena, 
 
Pozn. pod čarou č. 3): 
§ 22ba zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně 
některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších 
předpisů. 

PT  

Čl. 2 odst. 16 16) „prohlášením v rámci programu shovívavosti“ ústní nebo písemné prohlášení 
dobrovolně poskytnuté podnikem či fyzickou osobou nebo jejich jménem orgánu pro 
hospodářskou soutěž, nebo záznam takového prohlášení, popisující poznatky tohoto 
podniku či fyzické osoby ohledně kartelu a jejich úlohy v něm, které vyhotovily 
výslovně za tím účelem, aby jim po předložení orgánu pro hospodářskou soutěž byla 
v rámci programu shovívavosti prominuta nebo snížena pokuta; toto prohlášení 
nezahrnuje již existující informace;  

262/2017 § 2 odst. 2  Důvěrnou informací chráněnou povinností mlčenlivosti jsou 
 a) prohlášení dobrovolně předložené soutěžitelem nebo fyzickou osobou orgánu 
ochrany hospodářské soutěže nebo záznam takového prohlášení, popisující 
poznatky soutěžitele nebo fyzické osoby ohledně kartelu a jejich úlohy v něm, 
vyhotovené výslovně za účelem upuštění od uložení pokuty nebo snížení pokuty 
v rámci programu shovívavosti; toto prohlášení nezahrnuje informace existující 
bez ohledu na řízení orgánu ochrany hospodářské soutěže, ať již je taková 
informace součástí spisu, nebo nikoliv, 
 b) prohlášení dobrovolně předložené soutěžitelem orgánu ochrany hospodářské 
soutěže, v němž soutěžitel přiznává nebo potvrzuje svou účast na omezování 
hospodářské soutěže a svou odpovědnost za omezování hospodářské soutěže 
nebo uvádí, že svou účast a odpovědnost nezpochybňuje, vyhotovené výslovně za 
tím účelem, aby mohl orgán ochrany hospodářské soutěže provést příslušná 
řízení, 
c) podklady a informace, které byly předloženy výslovně pro účely správního 
řízení nebo výkonu dozoru orgánem ochrany hospodářské soutěže, podklady a 
informace za takovým účelem vypracované tímto orgánem a prohlášení podle 
písmene b), která byla vzata zpět. 

PT  

Čl. 2 odst. 17 17) „již existujícími informacemi“ důkazy, které existují bez ohledu na řízení orgánu 
pro hospodářskou soutěž, ať již je taková informace součástí spisu vedeného u orgánu 
pro hospodářskou soutěž, či nikoliv;  

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 2 odst. 18 18) „návrhem na narovnání“ prohlášení dobrovolně předložené podnikem nebo jeho 
jménem orgánu pro hospodářskou soutěž, v němž podnik potvrzuje svou účast na 
porušení právních předpisů o hospodářské soutěži a svou odpovědnost za toto 

262/2017 § 2 odst. 2 
písm. b) 

prohlášení dobrovolně předložené soutěžitelem orgánu ochrany hospodářské 
soutěže, v němž soutěžitel přiznává nebo potvrzuje svou účast na omezování 
hospodářské soutěže a svou odpovědnost za omezování hospodářské soutěže 

PT  
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porušení právních předpisů o hospodářské soutěži nebo uvádí, že svou účast a 
odpovědnost nezpochybňuje, a vyhotovené výslovně za tím účelem, aby mohl 
příslušný orgán pro hospodářskou soutěž provést zjednodušené nebo zkrácené řízení 

nebo uvádí, že svou účast a odpovědnost nezpochybňuje, vyhotovené výslovně za 
tím účelem, aby mohl orgán ochrany hospodářské soutěže provést příslušná 
řízení, 

  143/2001 
ve znění 
360/2012 
183/2017 

§ 22ba odst. 2) Jestliže Úřad uzná soutěžitele vinným z přestupku podle § 22 odst. 1 písm. b), c) 
nebo d) nebo podle § 22a odst. 1 písm. b), c) nebo d), tak sníží pokutu, o jejíž 
výši informoval účastníky řízení ve sdělení výhrad, o 20 %, pokud se soutěžitel 
ke spáchání přestupku přiznal a pokud má Úřad za to, že s ohledem na povahu a 
závažnost přestupku je takový postih dostatečný. 

  

Čl. 2 odst. 19 19) „podnikem, kterému byla prominuta pokuta“, podnik nebo fyzická osoba, kterým 
orgán pro hospodářskou soutěž na základě programu shovívavosti prominul pokutu 

262/2017 § 2 odst. 1 
písm. g) 

spolupracujícím škůdcem osoba, u které bylo na základě programu shovívavosti 
orgánem ochrany hospodářské soutěže rozhodnuto o upuštění od uložení pokuty, 

PT  

Čl. 2 odst. 20 20) „navýšením ceny“ rozdíl mezi cenou skutečně zaplacenou a cenou, která by jinak 
byla obvyklá v případě, že by nedošlo k porušení právních předpisů o hospodářské 
soutěži;  

262/2017 § 2 odst. 1 
písm. c) 

navýšením ceny rozdíl ceny mezi cenou skutečně zaplacenou a cenou, která by 
jinak byla obvyklá v případě, že by nedošlo k omezování hospodářské soutěže, 

PT  

Čl. 2 odst. 21 21) „smírným řešením sporu“ jakýkoli mechanismus, jenž dotyčným stranám 
umožňuje dosáhnout mimosoudního vyřešení sporu týkajícího se nároku na náhradu 
škody; 

262/2017 § 2 odst. 1 
písm. h) 

smírným vyrovnáním konečné uspořádání práv a povinností, které je výsledkem 
jakéhokoliv postupu umožňujícího dosáhnout smírného vyřešení sporu týkajícího 
se nároku na náhradu škody, zejména uzavření mimosoudní dohody, dohody o 
narovnání podle občanského zákoníku nebo uzavření a schválení soudního smíru 
podle občanského soudního řádu. 

PT  

Čl. 2 odst. 22 22) „smírným narovnáním“ dohoda, jež je výsledkem smírného řešení sporu 262/2017 § 2 odst. 1 
písm. h) 

smírným vyrovnáním konečné uspořádání práv a povinností, které je výsledkem 
jakéhokoliv postupu umožňujícího dosáhnout smírného vyřešení sporu týkajícího 
se nároku na náhradu škody, zejména uzavření mimosoudní dohody, dohody o 
narovnání podle občanského zákoníku nebo uzavření a schválení soudního smíru 
podle občanského soudního řádu. 

PT  

  99/1963 
ve znění 
30/2000 
202/2012 

§ 67 (1) Připouští-li to povaha věci, lze navrhnout u kteréhokoli soudu, který by byl 
věcně příslušný k rozhodování věci, aby provedl pokus o smír (smírčí řízení) a, 
došlo-li k jeho uzavření, aby rozhodl i o jeho schválení. Jestliže by věcně 
příslušný byl krajský soud, může provést smírčí řízení a schválení smíru i 
kterýkoli okresní soud. 
(2) Soud rozhodne o tom, zda schvaluje mediační dohodu uzavřenou podle 
zákona o mediaci, nejdéle do 30 dnů od zahájení smírčího řízení. 

  

  99/1963 
ve znění 
30/2000 
 

§ 68 (1) Smírčí řízení ve věcech, v nichž jedná a rozhoduje senát, provádí předseda 
senátu. 
(2) Součinnost nebo přítomnost účastníků nelze žádným způsobem vynucovat. 

  

  99/1963 § 69 Účelem smírčího řízení je uzavření smíru. Ustanovení § 99 platí i pro tento smír.   
  99/1963 

ve znění 
49/1973 
519/1991 
59/2005 
202/2012 
 

§ 99 (1) Připouští-li to povaha věci, mohou účastníci skončit řízení soudním smírem. 
Soud usiluje o smír mezi účastníky; při pokusu o smír předseda senátu zejména s 
účastníky probere věc, upozorní je na právní úpravu a na stanoviska Nejvyššího 
soudu a rozhodnutí uveřejněná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 
týkající se věci a podle okolností případu jim doporučí možnosti smírného 
vyřešení sporu. Je-li to s ohledem na povahu věci vhodné, upozorní předseda 
senátu účastníky rovněž na možnost využití mediace podle zákona o mediaci 
nebo sociálního poradenství podle zákona o sociálních službách. 
(2) Soud rozhodne o tom, zda smír schvaluje; neschválí jej, je-li v rozporu s 
právními předpisy. V takovém případě soud po právní moci usnesení pokračuje v 
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řízení. 
(3) Schválený smír má účinky pravomocného rozsudku. Rozsudkem však může 
soud zrušit usnesení o schválení smíru, je-li smír podle hmotného práva neplatný. 
Návrh lze podat do tří let od právní moci usnesení o schválení smíru. 

  89/2012 § 1903 odst. 1  Dosavadní závazek lze nahradit novým závazkem i tak, že si strany ujednáním 
upraví práva a povinnosti mezi nimi dosud sporné nebo pochybné. Týká-li se 
narovnání věcného práva k věci zapsané do veřejného seznamu, nastávají účinky 
narovnání zápisem do tohoto seznamu. 

  

Čl. 2 odst. 23 23)„přímým odběratelem“ fyzická nebo právnická osoba, která pořídila zboží nebo 
služby, které byly předmětem porušení právních předpisů o hospodářské soutěži, 
přímo od porušitele;  

262/2017 § 2 odst. 1 
písm. a) 

přímým odběratelem osoba, která pořídila přímo od osoby omezující 
hospodářskou soutěž zboží nebo služby, kterých se týkalo omezování, 

PT  

Čl. 2 odst. 24 24) „nepřímým odběratelem“ fyzická nebo právnická osoba, která pořídila zboží nebo 
služby, které byly předmětem porušení právních předpisů o hospodářské soutěži, 
nebo zboží či služby odvozené od takového zboží nebo služeb nebo takové zboží či 
služby obsahující, a to nikoli přímo od porušitele, ale od přímého odběratele nebo 
následného odběratele. 

262/2017 § 2 odst. 1 
písm. b) 

nepřímým odběratelem osoba, která pořídila nikoli přímo od osoby omezující 
hospodářskou soutěž, ale od jejího přímého odběratele nebo následného 
odběratele zboží nebo služby, kterých se týkalo omezování, nebo zboží a služby 
od nich odvozené nebo je obsahující, 

PT  

Čl. 3 odst. 1 Právo na odškodnění v plné výši 
Členské státy zajistí, aby všem fyzickým nebo právnickým osobám, kterým vznikla 
škoda způsobená porušením právních předpisů o hospodářské soutěži, bylo 
umožněno požadovat a obdržet náhradu této škody v plné výši. 

89/2012 § 2972 Kdo se účastní hospodářské soutěže (soutěžitel), nesmí při soutěžní činnosti, ani 
při sdružování k výkonu soutěžní činnosti, vlastní účast v hospodářské soutěži 
nekalou soutěží zneužívat, ani účast jiných v hospodářské soutěži omezovat. 

PT  

  89/2012 § 2894 odst. 1 Povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na 
jmění (škody). 

  

  89/2012 § 2910 Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a 
zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím 
způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva 
poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu 
takového práva. 

  

  89/2012 § 2990 Osoba, jejíž právo bylo ohroženo nebo porušeno nedovoleným omezením 
soutěže, má práva stanovená v § 2988. 

  

  89/2012 § 2988 Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti 
rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. 
Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání 
bezdůvodného obohacení. 

  

  89/2012 § 2919 Obohatil-li se škůdce na úkor poškozeného protiprávním činem nebo na základě 
jiné skutečnosti, která způsobila škodu, je škůdcovo obohacení i po promlčení 
práva poškozeného na náhradu škody bezdůvodné. Promlčí-li se právo 
poškozeného na náhradu škody, může se poškozený domáhat, aby mu škůdce 
vydal, co získal, podle ustanovení o bezdůvodném obohacení. 

  

  262/2017 § 4 Rozsah a způsob náhrady škody 
(1) Škoda se nahrazuje v plné výši; ustanovení § 2953 občanského zákoníku se 
nepoužije. Škoda je nahrazena v plné výši, jestliže je poškozenému nahrazeno 
také znehodnocení peněz, ke kterému došlo s ohledem na plynutí času od vzniku 
škody. Náhrada škody nesmí vést k nadměrnému odškodnění. 
 (2) Je-li to potřeba k náhradě škody v plné výši, může poškozený požadovat po 
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škůdci také zaplacení úroku, aby výše náhrady zohledňovala znehodnocení 
peněz, ke kterému došlo od vzniku škody do splatnosti její náhrady. 
(3) Pokud by zaplacení úroku z prodlení nevedlo k náhradě škody v plné výši pro 
dobu po splatnosti její náhrady, může poškozený po škůdci vedle úroku z 
prodlení požadovat v odpovídající výši také úrok zohledňující znehodnocení 
peněz. Poškozený však nemůže požadovat zaplacení úroku zohledňujícího 
znehodnocení peněz za dobu, po kterou poškozený nemůže po škůdci požadovat 
úrok z prodlení. 
 (4) Nelze-li výši náhrady škody přesně určit, určí ji podle spravedlivého uvážení 
jednotlivých okolností případu soud. 

Čl. 3 odst. 2 Odškodnění v plné výši staví osobu, jíž byla způsobena škoda, do situace, v jaké by 
se nacházela, pokud by k porušení právních předpisů o hospodářské soutěži nedošlo. 
Zahrnuje tedy právo na náhradu skutečné škody a ušlého zisku, jakož i platbu úroků. 

89/2012 § 2952  Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Záleží-li skutečná 
škoda ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo 
mu poskytl náhradu. 

PT  

  89/2012 § 2955 Nelze-li výši náhrady škody přesně určit, určí ji podle spravedlivého uvážení 
jednotlivých okolností případu soud. 

  

  99/1963 § 136 Lze-li výši nároků zjistit jen s nepoměrnými obtížemi nebo nelze-li ji zjistit 
vůbec, určí ji soud podle své úvahy. 

  

  262/2017 § 4 Rozsah a způsob náhrady škody 
(1) Škoda se nahrazuje v plné výši; ustanovení § 2953 občanského zákoníku se 
nepoužije. Škoda je nahrazena v plné výši, jestliže je poškozenému nahrazeno 
také znehodnocení peněz, ke kterému došlo s ohledem na plynutí času od vzniku 
škody. Náhrada škody nesmí vést k nadměrnému odškodnění. 
 (2) Je-li to potřeba k náhradě škody v plné výši, může poškozený požadovat po 
škůdci také zaplacení úroku, aby výše náhrady zohledňovala znehodnocení 
peněz, ke kterému došlo od vzniku škody do splatnosti její náhrady. 
(3) Pokud by zaplacení úroku z prodlení nevedlo k náhradě škody v plné výši pro 
dobu po splatnosti její náhrady, může poškozený po škůdci vedle úroku z 
prodlení požadovat v odpovídající výši také úrok zohledňující znehodnocení 
peněz. Poškozený však nemůže požadovat zaplacení úroku zohledňujícího 
znehodnocení peněz za dobu, po kterou poškozený nemůže po škůdci požadovat 
úrok z prodlení. 
 (4) Nelze-li výši náhrady škody přesně určit, určí ji podle spravedlivého uvážení 
jednotlivých okolností případu soud. 

  

Čl. 3 odst. 3 Odškodnění v plné výši podle této směrnice nesmí vést k nadměrnému odškodnění, 
ať již prostřednictvím odškodnění s represivní funkcí, vícenásobné či jiné náhrady 
škody. 

89/2012 § 2952  Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Záleží-li skutečná 
škoda ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo 
mu poskytl náhradu. 

PT  

  89/2012 § 2955 Nelze-li výši náhrady škody přesně určit, určí ji podle spravedlivého uvážení 
jednotlivých okolností případu soud. 

  

  99/1963 § 136 Lze-li výši nároků zjistit jen s nepoměrnými obtížemi nebo nelze-li ji zjistit 
vůbec, určí ji soud podle své úvahy. 

  

  262/2017 § 4 Rozsah a způsob náhrady škody 
(1) Škoda se nahrazuje v plné výši; ustanovení § 2953 občanského zákoníku se 
nepoužije. Škoda je nahrazena v plné výši, jestliže je poškozenému nahrazeno 
také znehodnocení peněz, ke kterému došlo s ohledem na plynutí času od vzniku 
škody. Náhrada škody nesmí vést k nadměrnému odškodnění. 
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 (2) Je-li to potřeba k náhradě škody v plné výši, může poškozený požadovat po 
škůdci také zaplacení úroku, aby výše náhrady zohledňovala znehodnocení 
peněz, ke kterému došlo od vzniku škody do splatnosti její náhrady. 
(3) Pokud by zaplacení úroku z prodlení nevedlo k náhradě škody v plné výši pro 
dobu po splatnosti její náhrady, může poškozený po škůdci vedle úroku z 
prodlení požadovat v odpovídající výši také úrok zohledňující znehodnocení 
peněz. Poškozený však nemůže požadovat zaplacení úroku zohledňujícího 
znehodnocení peněz za dobu, po kterou poškozený nemůže po škůdci požadovat 
úrok z prodlení. 
 (4) Nelze-li výši náhrady škody přesně určit, určí ji podle spravedlivého uvážení 
jednotlivých okolností případu soud. 

Čl. 4 Zásada efektivity a rovnocennosti 
V souladu se zásadou efektivity členské státy zajistí, aby všechna vnitrostátní 
pravidla a postupy týkající se uplatňování nároků na náhradu škody byly upraveny a 
uplatňovány tak, aby v praxi neznemožňovaly či nadměrně neztěžovaly uplatnění 
práva vyplývajícího z unijního práva na plnou náhradu škody způsobené porušením 
právních předpisů o hospodářské soutěži. V souladu se zásadou rovnocennosti nesmí 
být vnitrostátní pravidla a postupy týkající se žalob o náhradu škody způsobené 
porušením článku 101 nebo 102 Smlouvy o fungování EU pro údajně poškozené 
strany méně příznivé než pravidla a postupy, kterými se řídí obdobná řízení o náhradu 
škody při porušení vnitrostátních právních předpisů. 

262/2017 § 1 Předmět úpravy 
Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1) a upravuje některé 
otázky spojené s povinností nahradit škodu způsobenou porušením pravidel o 
hospodářské soutěži stanovených zákonem upravujícím ochranu hospodářské 
soutěže, právními předpisy jiného členského státu Evropské unie upravujícími 
ochranu hospodářské soutěže nebo předpisy Evropské unie, a to dohodou 
soutěžitelů nebo zneužitím dominantního postavení soutěžitelů (dále jen 
"omezování hospodářské soutěže") a uplatňováním práva na náhradu škody z 
omezování hospodářské soutěže v těchto případech. 
  
Pozn. pod čarou č. 1: 
 1) 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. 

PT  

Čl. 5 odst. 1 Zpřístupnění důkazů 
Členské státy zajistí, aby v řízeních týkajících se žaloby o náhradu škody v Unii na 
žádost žalobce, který předložil zdůvodnění obsahující přiměřeně dostupné skutečnosti 
a důkazy, jež dostatečně podporují věrohodnost jeho nároku na náhradu škody, měly 
vnitrostátní soudy možnost žalované straně nebo třetí straně nařídit, aby zpřístupnily 
relevantní důkazy, které mají pod svou kontrolou, a to za podmínek stanovených v 
této kapitole. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní soudy mohly na žádost žalované 
strany nařídit zpřístupnění relevantních důkazů rovněž žalobci nebo třetí straně. 
Tímto odstavcem nejsou dotčena práva a povinnosti vnitrostátních soudů podle 
nařízení (ES) č. 1206/2001. 

99/1963 
ve znění 
519/1991 

§ 129 odst. 2 Předseda senátu může uložit tomu, kdo má listinu potřebnou k důkazu, aby ji 
předložil, nebo ji opatří sám od jiného soudu, orgánu nebo právnické osoby. 

PT  

  99/1963 
ve znění 
238/1995 
30/2000 

§ 128 Každý je povinen bezplatně na dotaz sdělit soudu skutečnosti, které mají význam 
pro řízení a rozhodnutí. Ustanovení § 139 odst. 3 tím není dotčeno. Odmítnout 
soudu sdělit tyto skutečnosti může jen ten, kdo by tak mohl učinit jako svědek 
podle § 126 odst. 1. 

  

  99/1963  
ve znění 
519/1991 
30/2000 
120/2001 

§ 125 Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, zejména 
výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a 
právnických osob, notářské nebo exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a 
výslech účastníků. Pokud není způsob provedení důkazu předepsán, určí jej soud. 
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  99/1963 
ve znění 
30/2000  

§ 101 odst. 1  K tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení, jsou účastníci povinni zejména 
a) tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti; neobsahuje-li 
všechna potřebná tvrzení žaloba (návrh na zahájení řízení) nebo písemné 
vyjádření k ní, uvedou je v průběhu řízení, 
 b) plnit důkazní povinnost a další procesní povinnosti uložené jim zákonem nebo 
soudem, 
 c) dbát pokynů soudu. 

  

  99/1963 § 74 odst. 1 Před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li 
třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by 
výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. 

  

  99/1963 § 78 odst. 1 Před zahájením řízení o věci samé lze na návrh zajistit důkaz, je-li obava, že 
později jej nebude možno provést vůbec nebo jen s velkými obtížemi. 
 

  

  262/2017 § 10 Řízení o zpřístupnění důkazního prostředku 
(1) Před zahájením řízení o náhradě škody způsobené omezováním hospodářské 
soutěže předseda senátu na návrh navrhovatele, který s určitostí odpovídající 
dostupným skutečnostem osvědčí věrohodnost svého práva na náhradu škody 
způsobené omezováním hospodářské soutěže, uloží, je-li to nezbytné a přiměřené 
k uplatnění práva navrhovatele na náhradu škody, usnesením povinnost tomu, 
kdo 
 a) má pod svou kontrolou písemnosti nebo jiné prostředky, kterými lze zjistit 
stav věci, vymezené jednotlivě nebo souborně jejich společnými vlastnostmi 
požadované v návrhu (dále jen "dokumenty"), aby je zpřístupnil navrhovateli, 
nebo 
 b) měl pod svou kontrolou dokumenty, aby navrhovateli sdělil, kde se podle jeho 
poznatků dokumenty nacházejí. 
 (2) Má se za to, že osoba měla dokumenty pod svou kontrolou také tehdy, pokud 
měla právo pořídit si výpis, opis nebo kopii dokumentů nebo měla právo se s 
obsahem dokumentů seznámit jinak. 
 (3) Návrh na zpřístupnění dokumentů nebo sdělení, kde se nacházejí, podle 
odstavce 1 (dále jen "návrh na zpřístupnění dokumentů") musí kromě náležitostí 
podle § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 občanského soudního řádu obsahovat co 
nejpřesnější označení dokumentů, jak to odpovídá dostupným skutečnostem. 
(4) Soud o návrhu na zpřístupnění dokumentů vyrozumí orgán ochrany 
hospodářské soutěže, který by byl příslušný k šetření omezování hospodářské 
soutěže, a poskytne mu lhůtu k podání vyjádření k návrhu. 

  

  262/2017 § 11 (1) K řízení o návrhu na zpřístupnění dokumentů je příslušný soud, který by byl 
příslušný k řízení o věci samé. 
 (2) Účastníky řízení o návrhu na zpřístupnění dokumentů jsou navrhovatel, ti, 
kteří by jimi byli, kdyby šlo o řízení o věci samé, a ten, komu má být podle 
návrhu uložena povinnost zpřístupnit dokumenty nebo sdělit, kde se nacházejí. 
 (3) Při rozhodování o návrhu na zpřístupnění dokumentů nařídí předseda senátu 
jednání, jestliže ve věci nelze rozhodnout na základě písemných podání a 
účastníky předložených písemných důkazů. 
 (4) Rozhodnutí o návrhu na zpřístupnění dokumentů je vykonatelné, jakmile 
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uplyne lhůta k plnění; lhůta počíná běžet od právní moci rozhodnutí. 

  262/2017 § 14 (1) Nejsou-li dány důvody pro odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na zpřístupnění 
dokumentů, předseda senátu uloží usnesením tomu, kdo dokumenty má pod svou 
kontrolou, povinnost zpřístupnit je v přiměřeném rozsahu, nebo uloží usnesením 
tomu, kdo pod svou kontrolou dokumenty měl, povinnost sdělit, kde se podle 
jeho poznatků nacházejí; ke splnění povinností určí předseda senátu lhůtu. 
 (2) Při určení rozsahu a způsobu zpřístupnění dokumentů přihlédne předseda 
senátu zejména k 
 a) tomu, zda dokumenty, které se mají zpřístupnit, mohou být potřebné ke 
zjištění rozhodujících skutečností a důkazů v řízení o věci samé, 
 b) rozsahu a nákladům zpřístupnění pro povinného nebo třetí osoby včetně 
předcházení neurčitému vyhledávání dokumentů, které nejsou potřebné pro 
uplatnění práv navrhovatele, a 
 c) tomu, zda dokumenty obsahují obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem 
chráněné tajemství. 
 (3) Předseda senátu vyzve toho, jemuž má být podle návrhu na zpřístupnění 
dokumentů uložena povinnost, aby se k němu vyjádřil. 
 (4) Určení rozsahu zpřístupnění dokumentů se provede tak, aby byla šetřena 
povinnost mlčenlivosti advokáta a jiná obdobná povinnost mlčenlivosti stanovená 
zákonem, právními předpisy jiného členského státu Evropské unie nebo právem 
Evropské unie. 

  

  262/2017 § 18 (1) Za podmínek stanovených v tomto dílu předseda senátu uloží povinnost 
zpřístupnit dokumenty nebo sdělit, kde se nacházejí, také po zahájení řízení o 
věci samé. 
 (2) Za podmínek stanovených v tomto dílu předseda senátu uloží povinnost 
zpřístupnit dokumenty nebo sdělit, kde se nacházejí 
 a) v řízení o návrhu na zpřístupnění dokumentů zahájeném před zahájením řízení 
o věci samé také na návrh toho, kdo by byl v řízení o věci samé žalovaným, a 
 b) po zahájení řízení ve věci samé také na návrh žalovaného, 
osvědčí-li tato osoba s určitostí odpovídající dostupným skutečnostem, že je to 
třeba k jejímu úspěchu v řízení o věci samé. 

  

  143/2001 
ve znění  
262/2017 

§ 21ca Zpřístupnění informací obsažených ve spise 
(1) Žádosti o neuložení nebo snížení pokuty jsou důvěrnými informacemi. Úřad 
tyto informace nezpřístupňuje, s výjimkou zpřístupnění soudu pro účely 
přezkumu činnosti Úřadu ve správním soudnictví; to neplatí pro žádost o snížení 
pokuty podle § 22ba odst. 6, která byla žadatelem vzata zpět. 
 (2) Podklady a informace, které byly vypracovány a předloženy pro účely 
probíhajícího správního řízení ve věci ochrany hospodářské soutěže nebo výkonu 
dozoru Úřadu podle § 20 odst. 1, jakož i podklady a informace vypracované 
Úřadem pro tyto účely, je možno zpřístupnit orgánům veřejné moci až po 
ukončení šetření nebo právní moci rozhodnutí Úřadu o ukončení správního 
řízení; to neplatí pro přezkum činnosti Úřadu ve správním soudnictví. 
 (3) Požádá-li soud Úřad o zpřístupnění žádosti o neuložení nebo snížení pokuty 
pro ověření, zda její obsah odůvodňuje její nezpřístupnění, umožní Úřad 
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prostřednictvím jím pověřené osoby soudu, aby do ní nahlédl; o tom vyhotoví 
Úřadem pověřená osoba protokol obsahující rovněž závěr soudu ohledně obsahu 
žádosti a důvodnosti jejího nezpřístupnění. 

Čl. 5 odst. 2 Členské státy zajistí, aby vnitrostátní soudy měly možnost nařídit zpřístupnění 
jednotlivých důkazů nebo relevantních kategorií důkazů vymezených co nejpřesněji a 
co nejúžeji na základě přiměřeně dostupných skutečností uvedených ve zdůvodnění. 

99/1963 
ve znění  
519/1991 

§ 129 odst. 2 Předseda senátu může uložit tomu, kdo má listinu potřebnou k důkazu, aby ji 
předložil, nebo ji opatří sám od jiného soudu, orgánu nebo právnické osoby. 
 

PT  

  99/1963 
ve znění 
238/1995 
30/2000 

§ 128 Každý je povinen bezplatně na dotaz sdělit soudu skutečnosti, které mají význam 
pro řízení a rozhodnutí. Ustanovení § 139 odst. 3 tím není dotčeno. Odmítnout 
soudu sdělit tyto skutečnosti může jen ten, kdo by tak mohl učinit jako svědek 
podle § 126 odst. 1. 

  

  99/1963 
ve znění 
30/2000 

§ 101 odst. 1  K tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení, jsou účastníci povinni zejména 
a) tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti; neobsahuje-li 
všechna potřebná tvrzení žaloba (návrh na zahájení řízení) nebo písemné 
vyjádření k ní, uvedou je v průběhu řízení, 
 b) plnit důkazní povinnost a další procesní povinnosti uložené jim zákonem nebo 
soudem, 
 c) dbát pokynů soudu. 

  

  99/1963 § 74 odst. 1 Před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li 
třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by 
výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. 

  

  99/1963 § 78 odst. 1 Před zahájením řízení o věci samé lze na návrh zajistit důkaz, je-li obava, že 
později jej nebude možno provést vůbec nebo jen s velkými obtížemi. 

  

  99/1963 § 132 Důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny 
důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo 
za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci. 

  

  262/2017 § 10  (1) Před zahájením řízení o náhradě škody způsobené omezováním hospodářské 
soutěže předseda senátu na návrh navrhovatele, který s určitostí odpovídající 
dostupným skutečnostem osvědčí věrohodnost svého práva na náhradu škody 
způsobené omezováním hospodářské soutěže, uloží, je-li to nezbytné a přiměřené 
k uplatnění práva navrhovatele na náhradu škody, usnesením povinnost tomu, 
kdo 
 a) má pod svou kontrolou písemnosti nebo jiné prostředky, kterými lze zjistit 
stav věci, vymezené jednotlivě nebo souborně jejich společnými vlastnostmi 
požadované v návrhu (dále jen "dokumenty"), aby je zpřístupnil navrhovateli, 
nebo 
 b) měl pod svou kontrolou dokumenty, aby navrhovateli sdělil, kde se podle jeho 
poznatků dokumenty nacházejí. 
 (2) Má se za to, že osoba měla dokumenty pod svou kontrolou také tehdy, pokud 
měla právo pořídit si výpis, opis nebo kopii dokumentů nebo měla právo se s 
obsahem dokumentů seznámit jinak. 
 (3) Návrh na zpřístupnění dokumentů nebo sdělení, kde se nacházejí, podle 
odstavce 1 (dále jen "návrh na zpřístupnění dokumentů") musí kromě náležitostí 
podle § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 občanského soudního řádu obsahovat co 
nejpřesnější označení dokumentů, jak to odpovídá dostupným skutečnostem. 
(4) Soud o návrhu na zpřístupnění dokumentů vyrozumí orgán ochrany 
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nám
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hospodářské soutěže, který by byl příslušný k šetření omezování hospodářské 
soutěže, a poskytne mu lhůtu k podání vyjádření k návrhu. 

  262/2017 § 14 (1) Nejsou-li dány důvody pro odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na zpřístupnění 
dokumentů, předseda senátu uloží usnesením tomu, kdo dokumenty má pod svou 
kontrolou, povinnost zpřístupnit je v přiměřeném rozsahu, nebo uloží usnesením 
tomu, kdo pod svou kontrolou dokumenty měl, povinnost sdělit, kde se podle 
jeho poznatků nacházejí; ke splnění povinností určí předseda senátu lhůtu. 
 (2) Při určení rozsahu a způsobu zpřístupnění dokumentů přihlédne předseda 
senátu zejména k 
 a) tomu, zda dokumenty, které se mají zpřístupnit, mohou být potřebné ke 
zjištění rozhodujících skutečností a důkazů v řízení o věci samé, 
 b) rozsahu a nákladům zpřístupnění pro povinného nebo třetí osoby včetně 
předcházení neurčitému vyhledávání dokumentů, které nejsou potřebné pro 
uplatnění práv navrhovatele, a 
 c) tomu, zda dokumenty obsahují obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem 
chráněné tajemství. 
 (3) Předseda senátu vyzve toho, jemuž má být podle návrhu na zpřístupnění 
dokumentů uložena povinnost, aby se k němu vyjádřil. 
 (4) Určení rozsahu zpřístupnění dokumentů se provede tak, aby byla šetřena 
povinnost mlčenlivosti advokáta a jiná obdobná povinnost mlčenlivosti stanovená 
zákonem, právními předpisy jiného členského státu Evropské unie nebo právem 
Evropské unie. 

  

  262/2017 § 18 (1) Za podmínek stanovených v tomto dílu předseda senátu uloží povinnost 
zpřístupnit dokumenty nebo sdělit, kde se nacházejí, také po zahájení řízení o 
věci samé. 
 (2) Za podmínek stanovených v tomto dílu předseda senátu uloží povinnost 
zpřístupnit dokumenty nebo sdělit, kde se nacházejí 
 a) v řízení o návrhu na zpřístupnění dokumentů zahájeném před zahájením řízení 
o věci samé také na návrh toho, kdo by byl v řízení o věci samé žalovaným, a 
 b) po zahájení řízení ve věci samé také na návrh žalovaného, 
osvědčí-li tato osoba s určitostí odpovídající dostupným skutečnostem, že je to 
třeba k jejímu úspěchu v řízení o věci samé. 

  

  143/2001 
ve znění  
262/2017 

§ 21ca Zpřístupnění informací obsažených ve spise 
(1) Žádosti o neuložení nebo snížení pokuty jsou důvěrnými informacemi. Úřad 
tyto informace nezpřístupňuje, s výjimkou zpřístupnění soudu pro účely 
přezkumu činnosti Úřadu ve správním soudnictví; to neplatí pro žádost o snížení 
pokuty podle § 22ba odst. 6, která byla žadatelem vzata zpět. 
 (2) Podklady a informace, které byly vypracovány a předloženy pro účely 
probíhajícího správního řízení ve věci ochrany hospodářské soutěže nebo výkonu 
dozoru Úřadu podle § 20 odst. 1, jakož i podklady a informace vypracované 
Úřadem pro tyto účely, je možno zpřístupnit orgánům veřejné moci až po 
ukončení šetření nebo právní moci rozhodnutí Úřadu o ukončení správního 
řízení; to neplatí pro přezkum činnosti Úřadu ve správním soudnictví. 
 (3) Požádá-li soud Úřad o zpřístupnění žádosti o neuložení nebo snížení pokuty 
pro ověření, zda její obsah odůvodňuje její nezpřístupnění, umožní Úřad 
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prostřednictvím jím pověřené osoby soudu, aby do ní nahlédl; o tom vyhotoví 
Úřadem pověřená osoba protokol obsahující rovněž závěr soudu ohledně obsahu 
žádosti a důvodnosti jejího nezpřístupnění. 

Čl. 5 odst. 3 Členské státy zajistí, aby vnitrostátní soudy omezily zpřístupnění důkazů na to, co je 
přiměřené. Při rozhodování, zda je zpřístupnění požadované určitou stranou 
přiměřené, uváží vnitrostátní soudy oprávněné zájmy všech stran a dotčených třetích 
stran. Vnitrostátní soudy zohlední zejména:  
a) rozsah, v jakém jsou žalobní tvrzení nebo tvrzení protistrany podpořeny 
dostupnými skutečnostmi a důkazy, jež žádost o zpřístupnění důkazů ospravedlňují; 
b) rozsah a náklady zpřístupnění, zejména pro případné dotčené třetí strany, včetně 
předcházení nespecifickému vyhledávání informací, které nejsou pro strany řízení 
pravděpodobně relevantní; 
c) skutečnost, zda důkazy, které mají být zpřístupněny, obsahují důvěrné informace, 
zejména týkající se třetích stran a zda jsou přijata opatření k ochraně těchto 
důvěrných informací. 

99/1963 
ve znění  
519/1991 
30/2000 
293/2013 

§ 2  V občanském soudním řízení soudy projednávají a rozhodují spory a jiné právní 
věci a provádějí výkon rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně; dbají 
přitom, aby nedocházelo k porušování práv a právem chráněných zájmů a aby 
práv nebylo zneužíváno. 
 

PT  

  99/1963 
ve znění 
30/2000 
 

§ 101 odst. 1  K tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení, jsou účastníci povinni zejména 
a) tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti; neobsahuje-li 
všechna potřebná tvrzení žaloba (návrh na zahájení řízení) nebo písemné 
vyjádření k ní, uvedou je v průběhu řízení, 
 b) plnit důkazní povinnost a další procesní povinnosti uložené jim zákonem nebo 
soudem, 
 c) dbát pokynů soudu. 

  

  99/1963 
ve znění 
171/1993 
293/2013 

§ 120 (1) Účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud 
rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede. 
 (2) Soud může provést jiné než účastníky navržené důkazy v případech, kdy jsou 
potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu. Neoznačí-li 
účastníci důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází soud při zjišťování 
skutkového stavu z důkazů, které byly provedeny. 
 (3) Soud může též vzít za svá skutková zjištění shodná tvrzení účastníků. 

  

  99/1963 
ve znění 
30/2000 
413/2005 

§ 124 Dokazování je třeba provádět tak, aby byla šetřena povinnost zachovávat 
mlčenlivost o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem a jiná 
zákonem stanovená nebo státem uznávaná povinnost mlčenlivosti. V těchto 
případech lze provést výslech jen tehdy, jestliže vyslýchaného zprostil povinnosti 
mlčenlivosti příslušný orgán nebo ten, v jehož zájmu má tuto povinnost; 
přiměřeně to platí i tam, kde se provádí důkaz jinak než výslechem. 

  

  99/1963 § 123 Účastníci mají právo vyjádřit se k návrhům na důkazy a ke všem důkazům, které 
byly provedeny. 

  

  99/1963 § 132 Důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny 
důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo 
za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci. 

  

  262/2017 § 10 odst. 3 Návrh na zpřístupnění dokumentů nebo sdělení, kde se nacházejí, podle odstavce 
1 (dále jen "návrh na zpřístupnění dokumentů") musí kromě náležitostí podle § 
42 odst. 4 a § 79 odst. 1 občanského soudního řádu obsahovat co nejpřesnější 
označení dokumentů, jak to odpovídá dostupným skutečnostem. 

  

  262/2017 § 14 (1) Nejsou-li dány důvody pro odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na zpřístupnění   
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dokumentů, předseda senátu uloží usnesením tomu, kdo dokumenty má pod svou 
kontrolou, povinnost zpřístupnit je v přiměřeném rozsahu, nebo uloží usnesením 
tomu, kdo pod svou kontrolou dokumenty měl, povinnost sdělit, kde se podle 
jeho poznatků nacházejí; ke splnění povinností určí předseda senátu lhůtu. 
 (2) Při určení rozsahu a způsobu zpřístupnění dokumentů přihlédne předseda 
senátu zejména k 
 a) tomu, zda dokumenty, které se mají zpřístupnit, mohou být potřebné ke 
zjištění rozhodujících skutečností a důkazů v řízení o věci samé, 
 b) rozsahu a nákladům zpřístupnění pro povinného nebo třetí osoby včetně 
předcházení neurčitému vyhledávání dokumentů, které nejsou potřebné pro 
uplatnění práv navrhovatele, a 
 c) tomu, zda dokumenty obsahují obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem 
chráněné tajemství. 
 (3) Předseda senátu vyzve toho, jemuž má být podle návrhu na zpřístupnění 
dokumentů uložena povinnost, aby se k němu vyjádřil. 
 (4) Určení rozsahu zpřístupnění dokumentů se provede tak, aby byla šetřena 
povinnost mlčenlivosti advokáta a jiná obdobná povinnost mlčenlivosti stanovená 
zákonem, právními předpisy jiného členského státu Evropské unie nebo právem 
Evropské unie. 

  262/2017 § 18 (1) Za podmínek stanovených v tomto dílu předseda senátu uloží povinnost 
zpřístupnit dokumenty nebo sdělit, kde se nacházejí, také po zahájení řízení o 
věci samé. 
 (2) Za podmínek stanovených v tomto dílu předseda senátu uloží povinnost 
zpřístupnit dokumenty nebo sdělit, kde se nacházejí 
 a) v řízení o návrhu na zpřístupnění dokumentů zahájeném před zahájením řízení 
o věci samé také na návrh toho, kdo by byl v řízení o věci samé žalovaným, a 
 b) po zahájení řízení ve věci samé také na návrh žalovaného, 
osvědčí-li tato osoba s určitostí odpovídající dostupným skutečnostem, že je to 
třeba k jejímu úspěchu v řízení o věci samé. 

  

  143/2001 
ve znění  
262/2017 

§ 21ca Zpřístupnění informací obsažených ve spise 
(1) Žádosti o neuložení nebo snížení pokuty jsou důvěrnými informacemi. Úřad 
tyto informace nezpřístupňuje, s výjimkou zpřístupnění soudu pro účely 
přezkumu činnosti Úřadu ve správním soudnictví; to neplatí pro žádost o snížení 
pokuty podle § 22ba odst. 6, která byla žadatelem vzata zpět. 
 (2) Podklady a informace, které byly vypracovány a předloženy pro účely 
probíhajícího správního řízení ve věci ochrany hospodářské soutěže nebo výkonu 
dozoru Úřadu podle § 20 odst. 1, jakož i podklady a informace vypracované 
Úřadem pro tyto účely, je možno zpřístupnit orgánům veřejné moci až po 
ukončení šetření nebo právní moci rozhodnutí Úřadu o ukončení správního 
řízení; to neplatí pro přezkum činnosti Úřadu ve správním soudnictví. 
 (3) Požádá-li soud Úřad o zpřístupnění žádosti o neuložení nebo snížení pokuty 
pro ověření, zda její obsah odůvodňuje její nezpřístupnění, umožní Úřad 
prostřednictvím jím pověřené osoby soudu, aby do ní nahlédl; o tom vyhotoví 
Úřadem pověřená osoba protokol obsahující rovněž závěr soudu ohledně obsahu 
žádosti a důvodnosti jejího nezpřístupnění. 
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Čl. 5 odst. 4 Členské státy zajistí, aby vnitrostátní soudy měly pravomoc nařídit zpřístupnění 
důkazů obsahujících důvěrné informace, považují-li je za relevantní pro danou žalobu 
o náhradu škody. Členské státy zajistí, aby při nařizování zpřístupnění těchto 
informací měly vnitrostátní soudy k dispozici účinná opatření na ochranu těchto 
informací. 

99/1963 
ve znění 
30/2000 
413/2005 

§ 124 Dokazování je třeba provádět tak, aby byla šetřena povinnost zachovávat 
mlčenlivost o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem a jiná 
zákonem stanovená nebo státem uznávaná povinnost mlčenlivosti. V těchto 
případech lze provést výslech jen tehdy, jestliže vyslýchaného zprostil povinnosti 
mlčenlivosti příslušný orgán nebo ten, v jehož zájmu má tuto povinnost; 
přiměřeně to platí i tam, kde se provádí důkaz jinak než výslechem. 

PT  

  99/1963 
ve znění 
171/1993 
293/2013 

§ 120 (1) Účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud 
rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede. 
 (2) Soud může provést jiné než účastníky navržené důkazy v případech, kdy jsou 
potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu. Neoznačí-li 
účastníci důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází soud při zjišťování 
skutkového stavu z důkazů, které byly provedeny. 
 (3) Soud může též vzít za svá skutková zjištění shodná tvrzení účastníků. 

  

  99/1963 
ve znění 
30/2000 
413/2005 

§ 116 odst. 3 Jestliže byla veřejnost vyloučena, soud může povolit jednotlivým fyzickým 
osobám, aby byly při jednání nebo jeho části přítomny; současně je poučí, že jsou 
povinny zachovávat mlčenlivost o všem, co se při jednání o utajovaných 
informacích, obchodním tajemství nebo zájmech účastníků dozvěděly. 

  

  262/2017 § 15 (1) Nelze zpřístupnit důvěrné informace podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo b). 
Navrhovatel může kdykoli za řízení v odůvodněných případech požadovat, aby 
byly soudu dokumenty předloženy za účelem ověření, že obsahují tyto informace. 
Nepodá-li navrhovatel žádost a má-li předseda senátu za to, že dokumenty mohou 
obsahovat důvěrné informace podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo b), vyzve předseda 
senátu navrhovatele k podání žádosti v určené lhůtě. 
 (2) Neprovede-li předseda senátu k žádosti navrhovatele ověření podle odstavce 
1, vypořádá se s důvody svého postupu v odůvodnění rozhodnutí o návrhu na 
zpřístupnění dokumentů. 
 (3) Provede-li předseda senátu k žádosti navrhovatele ověření podle odstavce 1, 
vyhotoví o průběhu ověření protokol obsahující rovněž závěr ověření. Při 
nahlížení do spisu nelze nahlížet do protokolu o ověření. Ověření se provede 
mimo jednání bez přítomnosti účastníků. O součinnost při ověřování může soud 
požádat pouze příslušný orgán ochrany hospodářské soutěže. Dokumenty se po 
ověření vrátí tomu, kdo je předložil. 
(4) Uložit povinnost zpřístupnit důvěrné informace podle § 2 odst. 2 písm. c) lze 
nejdříve po právní moci rozhodnutí orgánu ochrany hospodářské soutěže o 
ukončení správního řízení. 
 (5) Orgánu ochrany hospodářské soutěže lze uložit povinnost zpřístupnit 
dokumenty, které jsou obsaženy v jeho spisu, jen pokud je nelze opatřit jinak. 

  

  262/2017 § 16  (1) Je-li navrhováno zpřístupnění dokumentů, které jsou také obsaženy ve spisu 
orgánu ochrany hospodářské soutěže, předseda senátu dále zohlední, zda by 
zpřístupnění nebylo v rozporu s požadavkem na účinné veřejnoprávní 
prosazování právních předpisů o hospodářské soutěži, pokud 
a) jde o dokumenty obsahující důvěrné informace podle § 2 odst. 2 písm. c), 
b) o to žádá orgán ochrany hospodářské soutěže ve svém vyjádření k 
přiměřenosti návrhu na zpřístupnění dokumentů, nebo 
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c) by měl orgánu ochrany hospodářské soutěže uložit povinnost zpřístupnit 
dokumenty obsažené v jeho spisu. 
 (2) Je-li navrhováno zpřístupnění dokumentů, které jsou také obsaženy ve spisu 
orgánu ochrany hospodářské soutěže, předseda senátu dále zohlední, zda je návrh 
na zpřístupnění dokumentů určitý s ohledem na povahu, předmět a obsah 
požadovaných dokumentů a není jen neurčitou žádostí týkající se těchto 
dokumentů. 
 (3) Dokumenty obsahující důvěrné informace podle § 2 odst. 2 písm. c) lze za 
podmínek podle odstavců 1 a 2 zpřístupnit až po ukončení šetření nebo právní 
moci rozhodnutí orgánu ochrany hospodářské soutěže o ukončení správního 
řízení. 
(4) Dokumenty obsažené ve spisu orgánu ochrany hospodářské soutěže lze za 
podmínek podle odstavců 1 a 2 zpřístupnit, pokud je lze opatřit jinak pouze za 
vynaložení úsilí, které nelze spravedlivě požadovat. 
 (5) Předseda senátu vyzve původce dokumentu, který má být podle návrhu na 
zpřístupnění dokumentů zpřístupněn, aby se k němu vyjádřil. 

  262/2017 § 17 (1) V případě, že to odůvodňují důležité zájmy povinného nebo třetích osob na 
ochraně obchodního, bankovního nebo obdobného zákonem chráněného 
tajemství a navrhne-li to povinný nebo i bez návrhu, může předseda senátu v 
rozhodnutí o návrhu na zpřístupnění dokumentů 
 a) určit omezený okruh osob, kterým budou dokumenty zpřístupněny, 
 b) určit jednu nebo více nestranných osob s potřebnými předpoklady pro to, aby 
z obsahu dokumentů vypracovaly dostatečně podrobný výpis v podobě šetřící 
právo na zpřístupnění dokumentů, který tajemství neobsahuje, a schválit 
zpřístupnění dokumentů prostřednictvím zpřístupnění výpisu z nich, nebo 
 c) nařídit jiná vhodná opatření k ochraně těchto zájmů povinného nebo třetích 
osob. 
 (2) Určit osobu podle odstavce 1 písm. a) a b) nelze bez jejího souhlasu. 
(3) V rozhodnutí uloží předseda senátu povinnost chránit obchodní, bankovní 
nebo obdobné zákonem chráněné tajemství osobám, které se s tajemstvím 
seznámí. V rozhodnutí předseda senátu uloží navrhovateli, aby 
 a) zaplatil odměnu osobám podle odstavce 1 písm. b) určeným v rozhodnutí; 
výši odměny nebo způsob jejího výpočtu, její splatnost, popřípadě další 
podmínky odměňování, určuje předseda senátu v rozhodnutí, a 
b) nahradil účelně vynaložené náklady opatření podle odstavce 1 písm. c) 
nařízených v rozhodnutí; výši nákladů a podmínky jejich nahrazení určí předseda 
senátu v rozhodnutí. 
 (4) Navrhovatel a osoby podle odstavce 1 jsou povinni o dokumentech 
zachovávat mlčenlivost. 
 (5) Zpřístupněné dokumenty včetně výpisů z nich může navrhovatel použít 
pouze pro potřeby řízení o věci samé nebo pro potřeby dalšího návrhu na 
zpřístupnění dokumentů. 
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  262/2017 § 19 (1) Je-li uložena pravomocně povinnost zpřístupnit dokumenty nebo sdělit, kde 
se nacházejí, postupuje předseda senátu i bez dalších návrhů v řízení tak, aby byla 
povinnost zpřístupnit dokumenty, sdělit, kde se nacházejí, a povinnost chránit 
obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem chráněné tajemství splněna, nebo 
aby bylo postiženo její nesplnění. 
 (2) Po pravomocném uložení povinnosti zpřístupnit dokumenty jsou účastníky 
řízení o návrhu na zpřístupnění dokumentů navrhovatel a ti, o jejichž právech a 
povinnostech má být jednáno. 

  

  143/2001 
ve znění  
262/2017 

§ 21ca Zpřístupnění informací obsažených ve spise 
(1) Žádosti o neuložení nebo snížení pokuty jsou důvěrnými informacemi. Úřad 
tyto informace nezpřístupňuje, s výjimkou zpřístupnění soudu pro účely 
přezkumu činnosti Úřadu ve správním soudnictví; to neplatí pro žádost o snížení 
pokuty podle § 22ba odst. 6, která byla žadatelem vzata zpět. 
 (2) Podklady a informace, které byly vypracovány a předloženy pro účely 
probíhajícího správního řízení ve věci ochrany hospodářské soutěže nebo výkonu 
dozoru Úřadu podle § 20 odst. 1, jakož i podklady a informace vypracované 
Úřadem pro tyto účely, je možno zpřístupnit orgánům veřejné moci až po 
ukončení šetření nebo právní moci rozhodnutí Úřadu o ukončení správního 
řízení; to neplatí pro přezkum činnosti Úřadu ve správním soudnictví. 
 (3) Požádá-li soud Úřad o zpřístupnění žádosti o neuložení nebo snížení pokuty 
pro ověření, zda její obsah odůvodňuje její nezpřístupnění, umožní Úřad 
prostřednictvím jím pověřené osoby soudu, aby do ní nahlédl; o tom vyhotoví 
Úřadem pověřená osoba protokol obsahující rovněž závěr soudu ohledně obsahu 
žádosti a důvodnosti jejího nezpřístupnění. 

  

Čl. 5 odst. 5 Zájem podniků vyhnout se žalobám o náhradu škody poté, co porušily právní 
předpisy o hospodářské soutěži, nepředstavuje zájem vyžadující ochranu. 

89/2012 § 2972 Kdo se účastní hospodářské soutěže (soutěžitel), nesmí při soutěžní činnosti, ani 
při sdružování k výkonu soutěžní činnosti, vlastní účast v hospodářské soutěži 
nekalou soutěží zneužívat, ani účast jiných v hospodářské soutěži omezovat. 

PT  

  89/2012 § 2894 odst. 1 Povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na 
jmění (škody). 

  

  89/2012 § 2910 Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a 
zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím 
způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva 
poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu 
takového práva. 

  

  89/2012 § 2990 Osoba, jejíž právo bylo ohroženo nebo porušeno nedovoleným omezením 
soutěže, má práva stanovená v § 2988. 

  

  89/2012 § 2988 Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti 
rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. 
Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání 
bezdůvodného obohacení. 

  

  89/2012 § 2919 Obohatil-li se škůdce na úkor poškozeného protiprávním činem nebo na základě 
jiné skutečnosti, která způsobila škodu, je škůdcovo obohacení i po promlčení 
práva poškozeného na náhradu škody bezdůvodné. Promlčí-li se právo 
poškozeného na náhradu škody, může se poškozený domáhat, aby mu škůdce 
vydal, co získal, podle ustanovení o bezdůvodném obohacení. 
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  262/2017 § 1 Předmět úpravy 
Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1) a upravuje některé 
otázky spojené s povinností nahradit škodu způsobenou porušením pravidel o 
hospodářské soutěži stanovených zákonem upravujícím ochranu hospodářské 
soutěže, právními předpisy jiného členského státu Evropské unie upravujícími 
ochranu hospodářské soutěže nebo předpisy Evropské unie, a to dohodou 
soutěžitelů nebo zneužitím dominantního postavení soutěžitelů (dále jen 
"omezování hospodářské soutěže") a uplatňováním práva na náhradu škody z 
omezování hospodářské soutěže v těchto případech. 
  
Pozn. pod čarou č. 1: 
 1) 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. 

  

Čl. 5 odst. 6 Členské státy zajistí, aby vnitrostátní soudy při nařizování zpřístupnění důkazů plně 
respektovaly příslušné profesní povinnosti mlčenlivosti stanovené unijním nebo 
vnitrostátním právem. 

99/1963 
ve znění 
30/2000 
413/2005 

§ 124 Dokazování je třeba provádět tak, aby byla šetřena povinnost zachovávat 
mlčenlivost o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem a jiná 
zákonem stanovená nebo státem uznávaná povinnost mlčenlivosti. V těchto 
případech lze provést výslech jen tehdy, jestliže vyslýchaného zprostil povinnosti 
mlčenlivosti příslušný orgán nebo ten, v jehož zájmu má tuto povinnost; 
přiměřeně to platí i tam, kde se provádí důkaz jinak než výslechem. 

PT  

  262/2017 § 14 Určení rozsahu zpřístupnění dokumentů se provede tak, aby byla šetřena 
povinnost mlčenlivosti advokáta a jiná obdobná povinnost mlčenlivosti stanovená 
zákonem, právními předpisy jiného členského státu Evropské unie nebo právem 
Evropské unie. 

  

  262/2017 § 19 Je-li uložena pravomocně povinnost zpřístupnit dokumenty nebo sdělit, kde se 
nacházejí, postupuje předseda senátu i bez dalších návrhů v řízení tak, aby byla 
povinnost zpřístupnit dokumenty, sdělit, kde se nacházejí, a povinnost chránit 
obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem chráněné tajemství splněna, nebo 
aby bylo postiženo její nesplnění. 
  

  

Čl. 5 odst. 7 Členské státy zajistí, aby ti, od nichž je zpřístupnění informací požadováno, dostali 
možnost být vyslechnuti dříve, než vnitrostátní soud nařídí zpřístupnění důkazů podle 
tohoto článku. 

99/1963 
ve znění 
238/1995 
30/2000 

§ 128 Každý je povinen bezplatně na dotaz sdělit soudu skutečnosti, které mají význam 
pro řízení a rozhodnutí. Ustanovení § 139 odst. 3 tím není dotčeno. Odmítnout 
soudu sdělit tyto skutečnosti může jen ten, kdo by tak mohl učinit jako svědek 
podle § 126 odst. 1. 

PT  

  99/1963 
ve znění 
519/1991 
ID 9780 
 

§ 129 odst. 2  Předseda senátu může uložit tomu, kdo má listinu potřebnou k důkazu, aby ji 
předložil, nebo ji opatří sám od jiného soudu, orgánu nebo právnické osoby. 

  

  99/1963 § 74 odst. 1 Před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li 
třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by 
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výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. 
  99/1963 

ve znění 
30/2000 

§ 78 odst. 3 Zajištění důkazu provede předseda senátu způsobem předepsaným pro důkaz, o 
který jde. Není-li tu nebezpečí z prodlení, mají účastníci ve věci samé právo být 
přítomni u zajištění důkazu. 
 

  

  262/2017 § 16 odst. 5  Předseda senátu vyzve původce dokumentu, který má být podle návrhu na 
zpřístupnění dokumentů zpřístupněn, aby se k němu vyjádřil. 

  

Čl. 5 odst. 8 Aniž jsou dotčeny odstavce 4 a 7 a článek 6, nebrání tento článek členským státům v 
tom, aby ponechaly v platnosti nebo zavedly pravidla, která umožňují širší 
zpřístupňování důkazů. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 6 odst. 1 Zpřístupnění důkazů obsažených ve spisu vedeném u orgánu pro hospodářskou 
soutěž 

Členské státy zajistí, aby se pro účely řízení o žalobě o náhradu škody v případě, že 
vnitrostátní soudy nařizují zpřístupnění důkazů, které jsou součástí spisu vedeného u 
orgánu pro hospodářskou soutěž, použil kromě článku 5 i tento článek. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 6 odst. 2 Tímto článkem nejsou dotčena pravidla a postupy pro přístup veřejnosti k 
dokumentům podle nařízení (ES) č. 1049/2001. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 6 odst. 3 Tímto článkem nejsou dotčena pravidla a postupy v rámci unijních nebo 
vnitrostátních právních předpisů o ochraně vnitřních dokumentů orgánů pro 
hospodářskou soutěž a jejich vzájemné korespondence. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 6 odst. 4 Při posuzování přiměřenosti zpřístupnění důkazů v souladu s čl. 5 odst. 3 vnitrostátní 
soudy dále 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, pokud jde o odstavce 5 a 10, nebo v případě žádosti orgánu pro 
hospodářskou soutěž podle odstavce 11, zajistit účinné veřejnoprávní prosazování 
právních předpisů o hospodářské soutěži. 

99/1963 
ve znění 
30/2000 
 

§ 101 odst. 1  K tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení, jsou účastníci povinni zejména 
a) tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti; neobsahuje-li 
všechna potřebná tvrzení žaloba (návrh na zahájení řízení) nebo písemné 
vyjádření k ní, uvedou je v průběhu řízení, 
b) plnit důkazní povinnost a další procesní povinnosti uložené jim zákonem nebo 
soudem, 
c) dbát pokynů soudu. 

PT  

  99/1963 
ve znění 
519/1991 
30/2000 
120/2001 

§ 125 Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, zejména 
výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a 
právnických osob, notářské nebo exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a 
výslech účastníků. Pokud není způsob provedení důkazu předepsán, určí jej soud. 

  

  99/1963 
ve znění 
30/2000 
ID 9780 

§ 43  (1) Předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo 
doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je 
nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a 
účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. 
 (2) Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a 
v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se 
zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou 
řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen. 

  

  99/1963 § 79 odst. 1  Řízení se zahajuje na návrh. Návrh musí kromě obecných náležitostí obsahovat   
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ve znění 
293/2013 

jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla nebo identifikační 
čísla účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, identifikační 
číslo, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před 
soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících 
skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj 
patrno, čeho se navrhovatel domáhá. Ve věcech, v nichž je účastníkem řízení 
svěřenský správce, musí návrh dále obsahovat i označení, že se jedná o 
svěřenského správce, a označení svěřenského fondu. Tento návrh, týká-li se 
dvoustranných právních poměrů mezi žalobcem a žalovaným, se nazývá žalobou. 

  99/1963 
ve znění 
123/2008 
293/2013 

§ 79 odst. 2 Žalobce je povinen k návrhu připojit písemné důkazy, jichž se dovolává, a to v 
listinné nebo v elektronické podobě. 

  

  99/1963 
ve znění 
293/2013 
 

§ 6 V řízení postupuje soud předvídatelně a v součinnosti s účastníky řízení tak, aby 
ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky 
sporné, byly podle míry jejich účasti spolehlivě zjištěny. Ustanovení tohoto 
zákona musí být vykládána a používána tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání 

  

  262/2017 § 10 (1) Před zahájením řízení o náhradě škody způsobené omezováním hospodářské 
soutěže předseda senátu na návrh navrhovatele, který s určitostí odpovídající 
dostupným skutečnostem osvědčí věrohodnost svého práva na náhradu škody 
způsobené omezováním hospodářské soutěže, uloží, je-li to nezbytné a přiměřené 
k uplatnění práva navrhovatele na náhradu škody, usnesením povinnost tomu, 
kdo 
 a) má pod svou kontrolou písemnosti nebo jiné prostředky, kterými lze zjistit 
stav věci, vymezené jednotlivě nebo souborně jejich společnými vlastnostmi 
požadované v návrhu (dále jen "dokumenty"), aby je zpřístupnil navrhovateli, 
nebo 
 b) měl pod svou kontrolou dokumenty, aby navrhovateli sdělil, kde se podle jeho 
poznatků dokumenty nacházejí. 
 (2) Má se za to, že osoba měla dokumenty pod svou kontrolou také tehdy, pokud 
měla právo pořídit si výpis, opis nebo kopii dokumentů nebo měla právo se s 
obsahem dokumentů seznámit jinak. 
 (3) Návrh na zpřístupnění dokumentů nebo sdělení, kde se nacházejí, podle 
odstavce 1 (dále jen "návrh na zpřístupnění dokumentů") musí kromě náležitostí 
podle § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 občanského soudního řádu obsahovat co 
nejpřesnější označení dokumentů, jak to odpovídá dostupným skutečnostem. 
(4) Soud o návrhu na zpřístupnění dokumentů vyrozumí orgán ochrany 
hospodářské soutěže, který by byl příslušný k šetření omezování hospodářské 
soutěže, a poskytne mu lhůtu k podání vyjádření k návrhu. 

  

  262/2017 § 11 (1) K řízení o návrhu na zpřístupnění dokumentů je příslušný soud, který by byl 
příslušný k řízení o věci samé. 
 (2) Účastníky řízení o návrhu na zpřístupnění dokumentů jsou navrhovatel, ti, 
kteří by jimi byli, kdyby šlo o řízení o věci samé, a ten, komu má být podle 
návrhu uložena povinnost zpřístupnit dokumenty nebo sdělit, kde se nacházejí. 
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 (3) Při rozhodování o návrhu na zpřístupnění dokumentů nařídí předseda senátu 
jednání, jestliže ve věci nelze rozhodnout na základě písemných podání a 
účastníky předložených písemných důkazů. 
 (4) Rozhodnutí o návrhu na zpřístupnění dokumentů je vykonatelné, jakmile 
uplyne lhůta k plnění; lhůta počíná běžet od právní moci rozhodnutí. 

  262/2017 § 14 (1) Nejsou-li dány důvody pro odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na zpřístupnění 
dokumentů, předseda senátu uloží usnesením tomu, kdo dokumenty má pod svou 
kontrolou, povinnost zpřístupnit je v přiměřeném rozsahu, nebo uloží usnesením 
tomu, kdo pod svou kontrolou dokumenty měl, povinnost sdělit, kde se podle 
jeho poznatků nacházejí; ke splnění povinností určí předseda senátu lhůtu. 
 (2) Při určení rozsahu a způsobu zpřístupnění dokumentů přihlédne předseda 
senátu zejména k 
 a) tomu, zda dokumenty, které se mají zpřístupnit, mohou být potřebné ke 
zjištění rozhodujících skutečností a důkazů v řízení o věci samé, 
 b) rozsahu a nákladům zpřístupnění pro povinného nebo třetí osoby včetně 
předcházení neurčitému vyhledávání dokumentů, které nejsou potřebné pro 
uplatnění práv navrhovatele, a 
 c) tomu, zda dokumenty obsahují obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem 
chráněné tajemství. 
 (3) Předseda senátu vyzve toho, jemuž má být podle návrhu na zpřístupnění 
dokumentů uložena povinnost, aby se k němu vyjádřil. 
 (4) Určení rozsahu zpřístupnění dokumentů se provede tak, aby byla šetřena 
povinnost mlčenlivosti advokáta a jiná obdobná povinnost mlčenlivosti stanovená 
zákonem, právními předpisy jiného členského státu Evropské unie nebo právem 
Evropské unie. 

  

  262/2017 § 15 odst. 5 Orgánu ochrany hospodářské soutěže lze uložit povinnost zpřístupnit dokumenty, 
které jsou obsaženy v jeho spisu, jen pokud je nelze opatřit jinak. 

  

  262/2017 § 16  (1) Je-li navrhováno zpřístupnění dokumentů, které jsou také obsaženy ve spisu 
orgánu ochrany hospodářské soutěže, předseda senátu dále zohlední, zda by 
zpřístupnění nebylo v rozporu s požadavkem na účinné veřejnoprávní 
prosazování právních předpisů o hospodářské soutěži, pokud 
a) jde o dokumenty obsahující důvěrné informace podle § 2 odst. 2 písm. c), 
b) o to žádá orgán ochrany hospodářské soutěže ve svém vyjádření k 
přiměřenosti návrhu na zpřístupnění dokumentů, nebo 
c) by měl orgánu ochrany hospodářské soutěže uložit povinnost zpřístupnit 
dokumenty obsažené v jeho spisu. 
 (2) Je-li navrhováno zpřístupnění dokumentů, které jsou také obsaženy ve spisu 
orgánu ochrany hospodářské soutěže, předseda senátu dále zohlední, zda je návrh 
na zpřístupnění dokumentů určitý s ohledem na povahu, předmět a obsah 
požadovaných dokumentů a není jen neurčitou žádostí týkající se těchto 
dokumentů. 
 (3) Dokumenty obsahující důvěrné informace podle § 2 odst. 2 písm. c) lze za 
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podmínek podle odstavců 1 a 2 zpřístupnit až po ukončení šetření nebo právní 
moci rozhodnutí orgánu ochrany hospodářské soutěže o ukončení správního 
řízení. 
(4) Dokumenty obsažené ve spisu orgánu ochrany hospodářské soutěže lze za 
podmínek podle odstavců 1 a 2 zpřístupnit, pokud je lze opatřit jinak pouze za 
vynaložení úsilí, které nelze spravedlivě požadovat. 
 (5) Předseda senátu vyzve původce dokumentu, který má být podle návrhu na 
zpřístupnění dokumentů zpřístupněn, aby se k němu vyjádřil. 

  262/2017 § 17 odst. 5 Zpřístupněné dokumenty včetně výpisů z nich může navrhovatel použít pouze 
pro potřeby řízení o věci samé nebo pro potřeby dalšího návrhu na zpřístupnění 
dokumentů. 

  

  262/2017 § 18  (1) Za podmínek stanovených v tomto dílu předseda senátu uloží povinnost 
zpřístupnit dokumenty nebo sdělit, kde se nacházejí, také po zahájení řízení o 
věci samé. 
 (2) Za podmínek stanovených v tomto dílu předseda senátu uloží povinnost 
zpřístupnit dokumenty nebo sdělit, kde se nacházejí 
 a) v řízení o návrhu na zpřístupnění dokumentů zahájeném před zahájením řízení 
o věci samé také na návrh toho, kdo by byl v řízení o věci samé žalovaným, a 
 b) po zahájení řízení ve věci samé také na návrh žalovaného, 
osvědčí-li tato osoba s určitostí odpovídající dostupným skutečnostem, že je to 
třeba k jejímu úspěchu v řízení o věci samé. 

  

  262/2017 § 19 odst. 1 Je-li uložena pravomocně povinnost zpřístupnit dokumenty nebo sdělit, kde se 
nacházejí, postupuje předseda senátu i bez dalších návrhů v řízení tak, aby byla 
povinnost zpřístupnit dokumenty, sdělit, kde se nacházejí, a povinnost chránit 
obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem chráněné tajemství splněna, nebo 
aby bylo postiženo její nesplnění. 

  

  143/2001 
ve znění  
262/2017 

§ 21ca Zpřístupnění informací obsažených ve spise 
(1) Žádosti o neuložení nebo snížení pokuty jsou důvěrnými informacemi. Úřad 
tyto informace nezpřístupňuje, s výjimkou zpřístupnění soudu pro účely 
přezkumu činnosti Úřadu ve správním soudnictví; to neplatí pro žádost o snížení 
pokuty podle § 22ba odst. 6, která byla žadatelem vzata zpět. 
 (2) Podklady a informace, které byly vypracovány a předloženy pro účely 
probíhajícího správního řízení ve věci ochrany hospodářské soutěže nebo výkonu 
dozoru Úřadu podle § 20 odst. 1, jakož i podklady a informace vypracované 
Úřadem pro tyto účely, je možno zpřístupnit orgánům veřejné moci až po 
ukončení šetření nebo právní moci rozhodnutí Úřadu o ukončení správního 
řízení; to neplatí pro přezkum činnosti Úřadu ve správním soudnictví. 
 (3) Požádá-li soud Úřad o zpřístupnění žádosti o neuložení nebo snížení pokuty 
pro ověření, zda její obsah odůvodňuje její nezpřístupnění, umožní Úřad 
prostřednictvím jím pověřené osoby soudu, aby do ní nahlédl; o tom vyhotoví 
Úřadem pověřená osoba protokol obsahující rovněž závěr soudu ohledně obsahu 
žádosti a důvodnosti jejího nezpřístupnění. 

  

Čl. 6 odst. 5 Zpřístupnění níže uvedených kategorií důkazů mohou vnitrostátní soudy nařídit až 262/2017 § 2 odst. 2 Důvěrnou informací chráněnou povinností mlčenlivosti jsou PT  
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poté, co orgán pro hospodářskou soutěž ukončil řízení přijetím rozhodnutí či jinak:  
a) informace, které vypracovala fyzická nebo právnická osoba výslovně pro řízení 
orgánu pro hospodářskou soutěž;  
b) informace, které vyhotovily a stranám zaslaly příslušné orgány pro hospodářskou 
soutěž během řízení před nimi vedených; a  
c) návrhy na narovnání, které byly vzaty zpět. 

písm. a), b) a) prohlášení dobrovolně předložené soutěžitelem nebo fyzickou osobou orgánu 
ochrany hospodářské soutěže nebo záznam takového prohlášení, popisující 
poznatky soutěžitele nebo fyzické osoby ohledně kartelu a jejich úlohy v něm, 
vyhotovené výslovně za účelem upuštění od uložení pokuty nebo snížení pokuty 
v rámci programu shovívavosti; toto prohlášení nezahrnuje informace existující 
bez ohledu na řízení orgánu ochrany hospodářské soutěže, ať již je taková 
informace součástí spisu, nebo nikoliv, 
 b) prohlášení dobrovolně předložené soutěžitelem orgánu ochrany hospodářské 
soutěže, v němž soutěžitel přiznává nebo potvrzuje svou účast na omezování 
hospodářské soutěže a svou odpovědnost za omezování hospodářské soutěže 
nebo uvádí, že svou účast a odpovědnost nezpochybňuje, vyhotovené výslovně za 
tím účelem, aby mohl orgán ochrany hospodářské soutěže provést příslušná 
řízení, 

  262/2017 § 15 odst. l  Nelze zpřístupnit důvěrné informace podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo b). 
Navrhovatel může kdykoli za řízení v odůvodněných případech požadovat, aby 
byly soudu dokumenty předloženy za účelem ověření, že obsahují tyto informace. 
Nepodá-li navrhovatel žádost a má-li předseda senátu za to, že dokumenty mohou 
obsahovat důvěrné informace podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo b), vyzve předseda 
senátu navrhovatele k podání žádosti v určené lhůtě. 

  

  262/2017 § 17 odst. 1 V případě, že to odůvodňují důležité zájmy povinného nebo třetích osob na 
ochraně obchodního, bankovního nebo obdobného zákonem chráněného 
tajemství a navrhne-li to povinný nebo i bez návrhu, může předseda senátu v 
rozhodnutí o návrhu na zpřístupnění dokumentů 
 a) určit omezený okruh osob, kterým budou dokumenty zpřístupněny, 
 b) určit jednu nebo více nestranných osob s potřebnými předpoklady pro to, aby 
z obsahu dokumentů vypracovaly dostatečně podrobný výpis v podobě šetřící 
právo na zpřístupnění dokumentů, který tajemství neobsahuje, a schválit 
zpřístupnění dokumentů prostřednictvím zpřístupnění výpisu z nich, nebo 
 c) nařídit jiná vhodná opatření k ochraně těchto zájmů povinného nebo třetích 
osob. 

  

  262/2017 § 17 odst. 4 Navrhovatel a osoby podle odstavce 1 jsou povinni o dokumentech zachovávat 
mlčenlivost. 

  

  262/2017 § 19 odst. 1 Je-li uložena pravomocně povinnost zpřístupnit dokumenty nebo sdělit, kde se 
nacházejí, postupuje předseda senátu i bez dalších návrhů v řízení tak, aby byla 
povinnost zpřístupnit dokumenty, sdělit, kde se nacházejí, a povinnost chránit 
obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem chráněné tajemství splněna, nebo 
aby bylo postiženo její nesplnění. 

  

  143/2001 
ve znění  
262/2017 

§ 21ca Zpřístupnění informací obsažených ve spise 
(1) Žádosti o neuložení nebo snížení pokuty jsou důvěrnými informacemi. Úřad 
tyto informace nezpřístupňuje, s výjimkou zpřístupnění soudu pro účely 
přezkumu činnosti Úřadu ve správním soudnictví; to neplatí pro žádost o snížení 
pokuty podle § 22ba odst. 6, která byla žadatelem vzata zpět. 
 (2) Podklady a informace, které byly vypracovány a předloženy pro účely 
probíhajícího správního řízení ve věci ochrany hospodářské soutěže nebo výkonu 
dozoru Úřadu podle § 20 odst. 1, jakož i podklady a informace vypracované 
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Úřadem pro tyto účely, je možno zpřístupnit orgánům veřejné moci až po 
ukončení šetření nebo právní moci rozhodnutí Úřadu o ukončení správního 
řízení; to neplatí pro přezkum činnosti Úřadu ve správním soudnictví. 
 (3) Požádá-li soud Úřad o zpřístupnění žádosti o neuložení nebo snížení pokuty 
pro ověření, zda její obsah odůvodňuje její nezpřístupnění, umožní Úřad 
prostřednictvím jím pověřené osoby soudu, aby do ní nahlédl; o tom vyhotoví 
Úřadem pověřená osoba protokol obsahující rovněž závěr soudu ohledně obsahu 
žádosti a důvodnosti jejího nezpřístupnění. 

Čl. 6 odst. 6 Členské státy zajistí, aby pro účely řízení o žalobě o náhradu škody nemohly 
vnitrostátní soudy určité straně nebo třetí straně nikdy nařídit zpřístupnění těchto 
kategorií důkazů:  
a) prohlášení v rámci programu shovívavosti; a  
b) návrhy na narovnání. 

262/2017 § 2 odst. 2 
písm. c) 

Důvěrnou informací chráněnou povinností mlčenlivosti jsou 
c) podklady a informace, které byly předloženy výslovně pro účely správního 
řízení nebo výkonu dozoru orgánem ochrany hospodářské soutěže, podklady a 
informace za takovým účelem vypracované tímto orgánem a prohlášení podle 
písmene b), která byla vzata zpět. 

PT  

  262/2017 § 15 odst. 4 Uložit povinnost zpřístupnit důvěrné informace podle § 2 odst. 2 písm. c) lze 
nejdříve po právní moci rozhodnutí orgánu ochrany hospodářské soutěže o 
ukončení správního řízení. 

  

  262/2017 § 16 odst. 1 Je-li navrhováno zpřístupnění dokumentů, které jsou také obsaženy ve spisu 
orgánu ochrany hospodářské soutěže, předseda senátu dále zohlední, zda by 
zpřístupnění nebylo v rozporu s požadavkem na účinné veřejnoprávní 
prosazování právních předpisů o hospodářské soutěži, pokud 
a) jde o dokumenty obsahující důvěrné informace podle § 2 odst. 2 písm. c), 
b) o to žádá orgán ochrany hospodářské soutěže ve svém vyjádření k 
přiměřenosti návrhu na zpřístupnění dokumentů, nebo 
c) by měl orgánu ochrany hospodářské soutěže uložit povinnost zpřístupnit 
dokumenty obsažené v jeho spisu. 

  

  262/2017 § 17 odst. 1 V případě, že to odůvodňují důležité zájmy povinného nebo třetích osob na 
ochraně obchodního, bankovního nebo obdobného zákonem chráněného 
tajemství a navrhne-li to povinný nebo i bez návrhu, může předseda senátu v 
rozhodnutí o návrhu na zpřístupnění dokumentů 
 a) určit omezený okruh osob, kterým budou dokumenty zpřístupněny, 
 b) určit jednu nebo více nestranných osob s potřebnými předpoklady pro to, aby 
z obsahu dokumentů vypracovaly dostatečně podrobný výpis v podobě šetřící 
právo na zpřístupnění dokumentů, který tajemství neobsahuje, a schválit 
zpřístupnění dokumentů prostřednictvím zpřístupnění výpisu z nich, nebo 
 c) nařídit jiná vhodná opatření k ochraně těchto zájmů povinného nebo třetích 
osob. 

  

  262/2017 § 17 odst. 4 Navrhovatel a osoby podle odstavce 1 jsou povinni o dokumentech zachovávat 
mlčenlivost. 

  

  262/2017 § 19 odst. 1 Je-li uložena pravomocně povinnost zpřístupnit dokumenty nebo sdělit, kde se 
nacházejí, postupuje předseda senátu i bez dalších návrhů v řízení tak, aby byla 
povinnost zpřístupnit dokumenty, sdělit, kde se nacházejí, a povinnost chránit 
obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem chráněné tajemství splněna, nebo 
aby bylo postiženo její nesplnění. 

  

  143/2001 
ve znění  

§ 21ca Zpřístupnění informací obsažených ve spise 
(1) Žádosti o neuložení nebo snížení pokuty jsou důvěrnými informacemi. Úřad 
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262/2017 tyto informace nezpřístupňuje, s výjimkou zpřístupnění soudu pro účely 
přezkumu činnosti Úřadu ve správním soudnictví; to neplatí pro žádost o snížení 
pokuty podle § 22ba odst. 6, která byla žadatelem vzata zpět. 
 (2) Podklady a informace, které byly vypracovány a předloženy pro účely 
probíhajícího správního řízení ve věci ochrany hospodářské soutěže nebo výkonu 
dozoru Úřadu podle § 20 odst. 1, jakož i podklady a informace vypracované 
Úřadem pro tyto účely, je možno zpřístupnit orgánům veřejné moci až po 
ukončení šetření nebo právní moci rozhodnutí Úřadu o ukončení správního 
řízení; to neplatí pro přezkum činnosti Úřadu ve správním soudnictví. 
 (3) Požádá-li soud Úřad o zpřístupnění žádosti o neuložení nebo snížení pokuty 
pro ověření, zda její obsah odůvodňuje její nezpřístupnění, umožní Úřad 
prostřednictvím jím pověřené osoby soudu, aby do ní nahlédl; o tom vyhotoví 
Úřadem pověřená osoba protokol obsahující rovněž závěr soudu ohledně obsahu 
žádosti a důvodnosti jejího nezpřístupnění. 

Čl. 6 odst. 7 Žalobce může s náležitým odůvodněním požadovat, aby měl vnitrostátní soud přístup 
k důkazům podle odst. 6 písm. a) nebo b), a to výhradně s cílem se ujistit, že jejich 
obsah odpovídá definicím uvedeným v čl. 2 bodech 16 a 18. V rámci takového 
posouzení mohou vnitrostátní soudy žádat o pomoc pouze příslušný orgán pro 
hospodářskou soutěž. Původci dotčených důkazů mají rovněž dostat příležitost, aby 
byli vyslechnuti. Příslušný vnitrostátní soud v žádném případě neposkytne přístup k 
těmto důkazům jiným stranám nebo třetím stranám. 

99/1963   
ve znění 
218/2011 

§ 127 odst. 1 Závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných 
znalostí, vyžádá soud u orgánu veřejné moci odborné vyjádření. Jestliže pro 
složitost posuzované otázky takový postup není postačující nebo je-li pochybnost 
o správnosti podaného odborného vyjádření, ustanoví soud znalce. Soud znalce 
vyslechne; znalci může také uložit, aby posudek vypracoval písemně. Je-li 
ustanoveno několik znalců, mohou podat společný posudek. Místo výslechu 
znalce může se soud v odůvodněných případech spokojit s písemným posudkem 
znalce. 

PT  

  99/1963   
ve znění 
238/1995  
30/2000 

§ 128 Každý je povinen bezplatně na dotaz sdělit soudu skutečnosti, které mají význam 
pro řízení a rozhodnutí. Ustanovení § 139 odst. 3 tím není dotčeno. Odmítnout 
soudu sdělit tyto skutečnosti může jen ten, kdo by tak mohl učinit jako svědek 
podle § 126 odst. 1. 

  

  99/1963   
ve znění 
30/2000 
413/2005 

§ 124 Dokazování je třeba provádět tak, aby byla šetřena povinnost zachovávat 
mlčenlivost o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem a jiná 
zákonem stanovená nebo státem uznávaná povinnost mlčenlivosti. V těchto 
případech lze provést výslech jen tehdy, jestliže vyslýchaného zprostil povinnosti 
mlčenlivosti příslušný orgán nebo ten, v jehož zájmu má tuto povinnost; 
přiměřeně to platí i tam, kde se provádí důkaz jinak než výslechem. 

  

  262/2017 § 15 (1) Nelze zpřístupnit důvěrné informace podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo b). 
Navrhovatel může kdykoli za řízení v odůvodněných případech požadovat, aby 
byly soudu dokumenty předloženy za účelem ověření, že obsahují tyto informace. 
Nepodá-li navrhovatel žádost a má-li předseda senátu za to, že dokumenty mohou 
obsahovat důvěrné informace podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo b), vyzve předseda 
senátu navrhovatele k podání žádosti v určené lhůtě. 
 (2) Neprovede-li předseda senátu k žádosti navrhovatele ověření podle odstavce 
1, vypořádá se s důvody svého postupu v odůvodnění rozhodnutí o návrhu na 
zpřístupnění dokumentů. 
 (3) Provede-li předseda senátu k žádosti navrhovatele ověření podle odstavce 1, 
vyhotoví o průběhu ověření protokol obsahující rovněž závěr ověření. Při 
nahlížení do spisu nelze nahlížet do protokolu o ověření. Ověření se provede 
mimo jednání bez přítomnosti účastníků. O součinnost při ověřování může soud 
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požádat pouze příslušný orgán ochrany hospodářské soutěže. Dokumenty se po 
ověření vrátí tomu, kdo je předložil. 
 (4) Uložit povinnost zpřístupnit důvěrné informace podle § 2 odst. 2 písm. c) lze 
nejdříve po právní moci rozhodnutí orgánu ochrany hospodářské soutěže o 
ukončení správního řízení. 
 (5) Orgánu ochrany hospodářské soutěže lze uložit povinnost zpřístupnit 
dokumenty, které jsou obsaženy v jeho spisu, jen pokud je nelze opatřit jinak. 

  262/2017 § 16 (1) Je-li navrhováno zpřístupnění dokumentů, které jsou také obsaženy ve spisu 
orgánu ochrany hospodářské soutěže, předseda senátu dále zohlední, zda by 
zpřístupnění nebylo v rozporu s požadavkem na účinné veřejnoprávní 
prosazování právních předpisů o hospodářské soutěži, pokud 
a) jde o dokumenty obsahující důvěrné informace podle § 2 odst. 2 písm. c), 
b) o to žádá orgán ochrany hospodářské soutěže ve svém vyjádření k 
přiměřenosti návrhu na zpřístupnění dokumentů, nebo 
c) by měl orgánu ochrany hospodářské soutěže uložit povinnost zpřístupnit 
dokumenty obsažené v jeho spisu. 
 (2) Je-li navrhováno zpřístupnění dokumentů, které jsou také obsaženy ve spisu 
orgánu ochrany hospodářské soutěže, předseda senátu dále zohlední, zda je návrh 
na zpřístupnění dokumentů určitý s ohledem na povahu, předmět a obsah 
požadovaných dokumentů a není jen neurčitou žádostí týkající se těchto 
dokumentů. 
 (3) Dokumenty obsahující důvěrné informace podle § 2 odst. 2 písm. c) lze za 
podmínek podle odstavců 1 a 2 zpřístupnit až po ukončení šetření nebo právní 
moci rozhodnutí orgánu ochrany hospodářské soutěže o ukončení správního 
řízení. 
(4) Dokumenty obsažené ve spisu orgánu ochrany hospodářské soutěže lze za 
podmínek podle odstavců 1 a 2 zpřístupnit, pokud je lze opatřit jinak pouze za 
vynaložení úsilí, které nelze spravedlivě požadovat. 
 (5) Předseda senátu vyzve původce dokumentu, který má být podle návrhu na 
zpřístupnění dokumentů zpřístupněn, aby se k němu vyjádřil. 

  

  143/2001 
ve znění  
262/2017 

§ 21ca Zpřístupnění informací obsažených ve spise 
(1) Žádosti o neuložení nebo snížení pokuty jsou důvěrnými informacemi. Úřad 
tyto informace nezpřístupňuje, s výjimkou zpřístupnění soudu pro účely 
přezkumu činnosti Úřadu ve správním soudnictví; to neplatí pro žádost o snížení 
pokuty podle § 22ba odst. 6, která byla žadatelem vzata zpět. 
 (2) Podklady a informace, které byly vypracovány a předloženy pro účely 
probíhajícího správního řízení ve věci ochrany hospodářské soutěže nebo výkonu 
dozoru Úřadu podle § 20 odst. 1, jakož i podklady a informace vypracované 
Úřadem pro tyto účely, je možno zpřístupnit orgánům veřejné moci až po 
ukončení šetření nebo právní moci rozhodnutí Úřadu o ukončení správního 
řízení; to neplatí pro přezkum činnosti Úřadu ve správním soudnictví. 
 (3) Požádá-li soud Úřad o zpřístupnění žádosti o neuložení nebo snížení pokuty 
pro ověření, zda její obsah odůvodňuje její nezpřístupnění, umožní Úřad 
prostřednictvím jím pověřené osoby soudu, aby do ní nahlédl; o tom vyhotoví 
Úřadem pověřená osoba protokol obsahující rovněž závěr soudu ohledně obsahu 
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žádosti a důvodnosti jejího nezpřístupnění. 
  262/2017 § 19 odst. 1 Je-li uložena pravomocně povinnost zpřístupnit dokumenty nebo sdělit, kde se 

nacházejí, postupuje předseda senátu i bez dalších návrhů v řízení tak, aby byla 
povinnost zpřístupnit dokumenty, sdělit, kde se nacházejí, a povinnost chránit 
obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem chráněné tajemství splněna, nebo 
aby bylo postiženo její nesplnění. 

  

Čl. 6 odst. 8 Pokud se odstavec 6 použije pouze na některé části požadovaných důkazů, zpřístupní 
se zbývající části důkazů v závislosti na kategorii, do které náleží, v souladu s 
příslušnými odstavci tohoto článku. 

99/1963 
ve znění 
30/2000 
413/2005 

§ 124 Dokazování je třeba provádět tak, aby byla šetřena povinnost zachovávat 
mlčenlivost o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem a jiná 
zákonem stanovená nebo státem uznávaná povinnost mlčenlivosti. V těchto 
případech lze provést výslech jen tehdy, jestliže vyslýchaného zprostil povinnosti 
mlčenlivosti příslušný orgán nebo ten, v jehož zájmu má tuto povinnost; 
přiměřeně to platí i tam, kde se provádí důkaz jinak než výslechem. 

PT  

  99/1963 
ve znění 
519/1991 
30/2000 
120/2001 

§ 125 Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, zejména 
výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a 
právnických osob, notářské nebo exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a 
výslech účastníků. Pokud není způsob provedení důkazu předepsán, určí jej soud. 

  

  262/2017 § 2 odst. 2 
písm. c) 

Důvěrnou informací chráněnou povinností mlčenlivosti jsou 
c) podklady a informace, které byly předloženy výslovně pro účely správního 
řízení nebo výkonu dozoru orgánem ochrany hospodářské soutěže, podklady a 
informace za takovým účelem vypracované tímto orgánem a prohlášení podle 
písmene b), která byla vzata zpět. 

  

  262/2017 § 15 odst. 4 Uložit povinnost zpřístupnit důvěrné informace podle § 2 odst. 2 písm. c) lze 
nejdříve po právní moci rozhodnutí orgánu ochrany hospodářské soutěže o 
ukončení správního řízení. 

  

  262/2017 § 16 odst. 1 Je-li navrhováno zpřístupnění dokumentů, které jsou také obsaženy ve spisu 
orgánu ochrany hospodářské soutěže, předseda senátu dále zohlední, zda by 
zpřístupnění nebylo v rozporu s požadavkem na účinné veřejnoprávní 
prosazování právních předpisů o hospodářské soutěži, pokud 
a) jde o dokumenty obsahující důvěrné informace podle § 2 odst. 2 písm. c), 
b) o to žádá orgán ochrany hospodářské soutěže ve svém vyjádření k 
přiměřenosti návrhu na zpřístupnění dokumentů, nebo 
c) by měl orgánu ochrany hospodářské soutěže uložit povinnost zpřístupnit 
dokumenty obsažené v jeho spisu. 

  

  262/2017 § 17 odst. 1 V případě, že to odůvodňují důležité zájmy povinného nebo třetích osob na 
ochraně obchodního, bankovního nebo obdobného zákonem chráněného 
tajemství a navrhne-li to povinný nebo i bez návrhu, může předseda senátu v 
rozhodnutí o návrhu na zpřístupnění dokumentů 
 a) určit omezený okruh osob, kterým budou dokumenty zpřístupněny, 
 b) určit jednu nebo více nestranných osob s potřebnými předpoklady pro to, aby 
z obsahu dokumentů vypracovaly dostatečně podrobný výpis v podobě šetřící 
právo na zpřístupnění dokumentů, který tajemství neobsahuje, a schválit 
zpřístupnění dokumentů prostřednictvím zpřístupnění výpisu z nich, nebo 
 c) nařídit jiná vhodná opatření k ochraně těchto zájmů povinného nebo třetích 
osob. 
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  262/2017 § 17 odst. 4 Navrhovatel a osoby podle odstavce 1 jsou povinni o dokumentech zachovávat 
mlčenlivost. 

  

  262/2017 § 19 odst. 1 Je-li uložena pravomocně povinnost zpřístupnit dokumenty nebo sdělit, kde se 
nacházejí, postupuje předseda senátu i bez dalších návrhů v řízení tak, aby byla 
povinnost zpřístupnit dokumenty, sdělit, kde se nacházejí, a povinnost chránit 
obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem chráněné tajemství splněna, nebo 
aby bylo postiženo její nesplnění. 

  

Čl. 6 odst. 9 Zpřístupnění důkazů obsažených ve spisu vedeném u orgánu pro hospodářskou 
soutěž, které nespadají do žádné z kategorií uvedených v tomto článku, může být v 
rámci řízení o žalobě o náhradu škody nařízeno kdykoli, aniž je tím dotčen tento 
článek. 

99/1963 
ve znění 
519/1991 
30/2000 
120/2001 

§ 125 Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, zejména 
výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a 
právnických osob, notářské nebo exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a 
výslech účastníků. Pokud není způsob provedení důkazu předepsán, určí jej soud. 

PT  

  99/1963 
ve znění 
519/1991 
ID 9780 

§ 129 odst. 2  Předseda senátu může uložit tomu, kdo má listinu potřebnou k důkazu, aby ji 
předložil, nebo ji opatří sám od jiného soudu, orgánu nebo právnické osoby. 

  

Čl. 6 odst. 10 Členské státy zajistí, aby vnitrostátní soudy mohly po orgánu pro hospodářskou 
soutěž požadovat zpřístupnění důkazů obsažených ve spisu u něj vedeném, pouze 
pokud některá strana nebo třetí strana nemůže z rozumných důvodů předložit 
požadované důkazy. 

99/1963 
ve znění 
238/1995  
30/2000 

§ 128  Každý je povinen bezplatně na dotaz sdělit soudu skutečnosti, které mají význam 
pro řízení a rozhodnutí. Ustanovení § 139 odst. 3 tím není dotčeno. Odmítnout 
soudu sdělit tyto skutečnosti může jen ten, kdo by tak mohl učinit jako svědek 
podle § 126 odst. 1. 

PT  

  99/1963 
ve znění 
519/1991 
ID 9780 

§ 129 odst. 2  Předseda senátu může uložit tomu, kdo má listinu potřebnou k důkazu, aby ji 
předložil, nebo ji opatří sám od jiného soudu, orgánu nebo právnické osoby. 

  

  262/2017 § 15 odst. 5 Orgánu ochrany hospodářské soutěže lze uložit povinnost zpřístupnit dokumenty, 
které jsou obsaženy v jeho spisu, jen pokud je nelze opatřit jinak. 

  

  143/2001 
ve znění  
262/2017 

§ 21ca Zpřístupnění informací obsažených ve spise 
(1) Žádosti o neuložení nebo snížení pokuty jsou důvěrnými informacemi. Úřad 
tyto informace nezpřístupňuje, s výjimkou zpřístupnění soudu pro účely 
přezkumu činnosti Úřadu ve správním soudnictví; to neplatí pro žádost o snížení 
pokuty podle § 22ba odst. 6, která byla žadatelem vzata zpět. 
 (2) Podklady a informace, které byly vypracovány a předloženy pro účely 
probíhajícího správního řízení ve věci ochrany hospodářské soutěže nebo výkonu 
dozoru Úřadu podle § 20 odst. 1, jakož i podklady a informace vypracované 
Úřadem pro tyto účely, je možno zpřístupnit orgánům veřejné moci až po 
ukončení šetření nebo právní moci rozhodnutí Úřadu o ukončení správního 
řízení; to neplatí pro přezkum činnosti Úřadu ve správním soudnictví. 
 (3) Požádá-li soud Úřad o zpřístupnění žádosti o neuložení nebo snížení pokuty 
pro ověření, zda její obsah odůvodňuje její nezpřístupnění, umožní Úřad 
prostřednictvím jím pověřené osoby soudu, aby do ní nahlédl; o tom vyhotoví 
Úřadem pověřená osoba protokol obsahující rovněž závěr soudu ohledně obsahu 
žádosti a důvodnosti jejího nezpřístupnění. 

  

Čl. 6 odst. 11 Pokud chce orgán pro hospodářskou soutěž vyjádřit svůj názor ohledně přiměřenosti 
žádosti o zpřístupnění, může ze svého vlastního podnětu předložit vyjádření 
vnitrostátnímu soudu, u kterého se žádá o nařízení zpřístupnění. 

143/2001 
ve znění  
340/2004 

§ 20a odst. 3 
písm. e) 

(Úřad je dále oprávněn) 
předkládat soudům vyjádření k otázkám týkajícím se používání článku 101 nebo 
102 Smlouvy a požádat příslušný soud o zaslání jakýchkoli dokumentů nutných 

PT  
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360/2012 pro posouzení případu 
  262/2017 § 10 odst. 4 Soud o návrhu na zpřístupnění dokumentů vyrozumí orgán ochrany hospodářské 

soutěže, který by byl příslušný k šetření omezování hospodářské soutěže, a 
poskytne mu lhůtu k podání vyjádření k návrhu. 

  

Čl. 7 odst. 1 Omezení týkající se použití důkazů získaných výhradně přístupem ke spisu 
vedenému u orgánu pro hospodářskou soutěž 

Členské státy zajistí, aby důkazy spadající do jedné z kategorií uvedených v čl. 6 
odst. 6, které určitá fyzická nebo právnická osoba získala výhradně přístupem ke 
spisu vedenému u orgánu pro hospodářskou soutěž, byly v řízeních o žalobě o 
náhradu škody buď považovány za nepřípustné, nebo byly jinak chráněny podle 
příslušných vnitrostátních pravidel s cílem zajistit plný účinek omezení zpřístupnění 
důkazů podle článku 6. 

262/2017 § 18 (1) Za podmínek stanovených v tomto dílu předseda senátu uloží povinnost 
zpřístupnit dokumenty nebo sdělit, kde se nacházejí, také po zahájení řízení o 
věci samé. 
 (2) Za podmínek stanovených v tomto dílu předseda senátu uloží povinnost 
zpřístupnit dokumenty nebo sdělit, kde se nacházejí 
 a) v řízení o návrhu na zpřístupnění dokumentů zahájeném před zahájením řízení 
o věci samé také na návrh toho, kdo by byl v řízení o věci samé žalovaným, a 
 b) po zahájení řízení ve věci samé také na návrh žalovaného, 
osvědčí-li tato osoba s určitostí odpovídající dostupným skutečnostem, že je to 
třeba k jejímu úspěchu v řízení o věci samé. 

PT  

  262/2017 § 2 odst. 2 
písm. c) 

Důvěrnou informací chráněnou povinností mlčenlivosti jsou 
c) podklady a informace, které byly předloženy výslovně pro účely správního 
řízení nebo výkonu dozoru orgánem ochrany hospodářské soutěže, podklady a 
informace za takovým účelem vypracované tímto orgánem a prohlášení podle 
písmene b), která byla vzata zpět. 

  

  262/2017 § 15 odst. 4 Uložit povinnost zpřístupnit důvěrné informace podle § 2 odst. 2 písm. c) lze 
nejdříve po právní moci rozhodnutí orgánu ochrany hospodářské soutěže o 
ukončení správního řízení. 

  

  262/2017 § 16 odst. 1 Je-li navrhováno zpřístupnění dokumentů, které jsou také obsaženy ve spisu 
orgánu ochrany hospodářské soutěže, předseda senátu dále zohlední, zda by 
zpřístupnění nebylo v rozporu s požadavkem na účinné veřejnoprávní 
prosazování právních předpisů o hospodářské soutěži, pokud 
a) jde o dokumenty obsahující důvěrné informace podle § 2 odst. 2 písm. c), 
b) o to žádá orgán ochrany hospodářské soutěže ve svém vyjádření k 
přiměřenosti návrhu na zpřístupnění dokumentů, nebo 
c) by měl orgánu ochrany hospodářské soutěže uložit povinnost zpřístupnit 
dokumenty obsažené v jeho spisu. 

  

  262/2017 § 17 odst. 1 V případě, že to odůvodňují důležité zájmy povinného nebo třetích osob na 
ochraně obchodního, bankovního nebo obdobného zákonem chráněného 
tajemství a navrhne-li to povinný nebo i bez návrhu, může předseda senátu v 
rozhodnutí o návrhu na zpřístupnění dokumentů 
 a) určit omezený okruh osob, kterým budou dokumenty zpřístupněny, 
 b) určit jednu nebo více nestranných osob s potřebnými předpoklady pro to, aby 
z obsahu dokumentů vypracovaly dostatečně podrobný výpis v podobě šetřící 
právo na zpřístupnění dokumentů, který tajemství neobsahuje, a schválit 
zpřístupnění dokumentů prostřednictvím zpřístupnění výpisu z nich, nebo 
 c) nařídit jiná vhodná opatření k ochraně těchto zájmů povinného nebo třetích 
osob. 

  

  262/2017 § 17 odst. 4 Navrhovatel a osoby podle odstavce 1 jsou povinni o dokumentech zachovávat 
mlčenlivost. 

  

  262/2017 § 31 odst. 2 Není přípustné provedení důkazu dokumenty, které obsahují důvěrné informace   
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podle § 2 odst. 2 písm. c) a které byly získány výhradně v rámci výkonu práva 
nahlížet do spisu, a to do ukončení šetření nebo právní moci rozhodnutí orgánu 
ochrany hospodářské soutěže o ukončení správního řízení. 

Čl. 7 odst. 2 Členské státy zajistí, aby do doby než orgán pro hospodářskou soutěž ukončí řízení 
přijetím rozhodnutí nebo jinak, byly důkazy spadající do jedné z kategorií uvedených 
v čl. 6 odst. 5, které určitá fyzická nebo právnická osoba získala výhradně přístupem 
ke spisu vedenému u orgánu pro hospodářskou soutěž, v řízeních o žalobě o náhradu 
škody buď považovány za nepřípustné, nebo byly jinak chráněny podle příslušných 
vnitrostátních pravidel s cílem zajistit plný účinek omezení zpřístupnění důkazů podle 
článku 6. 

262/2017 § 18 (1) Za podmínek stanovených v tomto dílu předseda senátu uloží povinnost 
zpřístupnit dokumenty nebo sdělit, kde se nacházejí, také po zahájení řízení o 
věci samé. 
 (2) Za podmínek stanovených v tomto dílu předseda senátu uloží povinnost 
zpřístupnit dokumenty nebo sdělit, kde se nacházejí 
 a) v řízení o návrhu na zpřístupnění dokumentů zahájeném před zahájením řízení 
o věci samé také na návrh toho, kdo by byl v řízení o věci samé žalovaným, a 
 b) po zahájení řízení ve věci samé také na návrh žalovaného, 
osvědčí-li tato osoba s určitostí odpovídající dostupným skutečnostem, že je to 
třeba k jejímu úspěchu v řízení o věci samé. 

PT  

  262/2017 § 2 odst. 2 
písm. a), b) 

Důvěrnou informací chráněnou povinností mlčenlivosti jsou 
a) prohlášení dobrovolně předložené soutěžitelem nebo fyzickou osobou orgánu 
ochrany hospodářské soutěže nebo záznam takového prohlášení, popisující 
poznatky soutěžitele nebo fyzické osoby ohledně kartelu a jejich úlohy v něm, 
vyhotovené výslovně za účelem upuštění od uložení pokuty nebo snížení pokuty 
v rámci programu shovívavosti; toto prohlášení nezahrnuje informace existující 
bez ohledu na řízení orgánu ochrany hospodářské soutěže, ať již je taková 
informace součástí spisu, nebo nikoliv, 
 b) prohlášení dobrovolně předložené soutěžitelem orgánu ochrany hospodářské 
soutěže, v němž soutěžitel přiznává nebo potvrzuje svou účast na omezování 
hospodářské soutěže a svou odpovědnost za omezování hospodářské soutěže 
nebo uvádí, že svou účast a odpovědnost nezpochybňuje, vyhotovené výslovně za 
tím účelem, aby mohl orgán ochrany hospodářské soutěže provést příslušná 
řízení, 

  

  262/2017 § 15 odst. l  Nelze zpřístupnit důvěrné informace podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo b). 
Navrhovatel může kdykoli za řízení v odůvodněných případech požadovat, aby 
byly soudu dokumenty předloženy za účelem ověření, že obsahují tyto informace. 
Nepodá-li navrhovatel žádost a má-li předseda senátu za to, že dokumenty mohou 
obsahovat důvěrné informace podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo b), vyzve předseda 
senátu navrhovatele k podání žádosti v určené lhůtě. 

  

  262/2017 § 17 odst. 1 V případě, že to odůvodňují důležité zájmy povinného nebo třetích osob na 
ochraně obchodního, bankovního nebo obdobného zákonem chráněného 
tajemství a navrhne-li to povinný nebo i bez návrhu, může předseda senátu v 
rozhodnutí o návrhu na zpřístupnění dokumentů 
 a) určit omezený okruh osob, kterým budou dokumenty zpřístupněny, 
 b) určit jednu nebo více nestranných osob s potřebnými předpoklady pro to, aby 
z obsahu dokumentů vypracovaly dostatečně podrobný výpis v podobě šetřící 
právo na zpřístupnění dokumentů, který tajemství neobsahuje, a schválit 
zpřístupnění dokumentů prostřednictvím zpřístupnění výpisu z nich, nebo 
 c) nařídit jiná vhodná opatření k ochraně těchto zájmů povinného nebo třetích 
osob. 

  

  262/2017 § 17 odst. 4 Navrhovatel a osoby podle odstavce 1 jsou povinni o dokumentech zachovávat   
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mlčenlivost. 
  262/2017 § 31 odst. 1 Není přípustné provedení důkazu dokumenty, které obsahují důvěrné informace 

podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) a které byly získány výhradně v rámci výkonu 
práva nahlížet do spisu.  

  

Čl. 7 odst. 3 Členské státy zajistí, aby důkazy, které určitá fyzická nebo právnická osoba získala 
výhradně přístupem ke spisu vedenému u orgánu pro hospodářskou soutěž a které 
nespadají do odstavců 1 nebo 2, mohly být v řízení o žalobě o náhradu škody použity 
pouze touto osobou nebo fyzickou či právnickou osobou, která je jejím právním 
nástupcem, včetně osoby, která získala její nárok. 

262/2017 § 31 odst. 3 Není přípustné provedení důkazu ani jinými dokumenty, které byly získány 
výhradně v rámci výkonu práva nahlížet do spisu, neuvedenými v odstavcích 1 a 
2, ledaže se jich dovolává ten, kdo je takto získal, nebo jeho právní nástupce. 

PT  

Čl. 8 odst. 1 Sankce 
Členské státy zajistí, aby vnitrostátní soudy měly možnost uložit stranám, třetím 
stranám a jejich právním zástupcům účinné sankce v případě, že: 
a) nesplní nebo odmítnou splnit rozhodnutí vnitrostátního soudu o zpřístupnění 
důkazů; 
b) zničí příslušné důkazy;  
c) nesplní nebo odmítnou splnit povinnosti uložené vnitrostátním soudem, které se 
týkají ochrany důvěrných informací;  
d) nedodrží omezení týkající se použití důkazů stanovená v této kapitole. 

99/1963 
ve znění 
293/2013 

§ 6 V řízení postupuje soud předvídatelně a v součinnosti s účastníky řízení tak, aby 
ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky 
sporné, byly podle míry jejich účasti spolehlivě zjištěny. Ustanovení tohoto 
zákona musí být vykládána a používána tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání. 

PT  

  99/1963 
ve znění 
171/1993 
396/2012 

§ 53 odst. 1 Tomu, kdo hrubě ztěžuje postup řízení zejména tím, že se nedostaví bez vážného 
důvodu k soudu nebo neuposlechne příkazu soudu, nebo kdo ruší pořádek, nebo 
kdo učinil hrubě urážlivé podání anebo nesplnil povinnosti uvedené v § 294, 295 
a 320ab, může předseda senátu uložit usnesením pořádkovou pokutu do výše 50 
000 Kč. 

  

  262/2017 § 20 Pokuty 
(1) Tomu, kdo se bez vážného důvodu dopustil protiprávního činu tím, že 
 a) porušil pravomocným soudním rozhodnutím uloženou povinnost zpřístupnit 
dokumenty nebo sdělit, kde se nacházejí, nebo 
 b) splnění povinností podle písmene a) znemožnil nebo podstatně ztížil, 
může předseda senátu usnesením uložit pokutu do výše 10 000 000 Kč nebo do 
výše 1 % jeho čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období. 
 (2) Je-li ten, kdo se protiprávního činu dopustil, součástí soutěžitele5), vyměřuje 
se procentuálně stanovená pokuta z čistého obratu dosaženého za poslední 
ukončené účetní období soutěžitelem. 
 (3) Předseda senátu přihlédne při rozhodování, zda uložit pokutu, a při stanovení 
její výše zejména k výši škody, která měla omezováním hospodářské soutěže 
vzniknout, ke snaze předejít následkům protiprávního činu, k dodatečnému 
splnění povinnosti zpřístupnit dokumenty nebo sdělit, kde se nacházejí, jakož i k 
dodatečnému odstranění následků protiprávního činu. 
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  262/2017 § 21 (1) Tomu, kdo se dopustil protiprávního činu tím, že porušil soudem pravomocně 
uloženou povinnost chránit obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem chráněné 
tajemství, může předseda senátu usnesením uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč. 
 (2) Předseda senátu přihlédne při rozhodování, zda uložit pokutu, a při stanovení 
její výše zejména k výši škody vzniklé nebo hrozící v souvislosti s protiprávním 
činem, ke snaze předejít následkům protiprávního činu, jakož i k jejich 
dodatečnému odstranění. 
 (3) Ten, kdo se protiprávního činu dopustil, nahradí škodu tím způsobenou. 
Povinnosti se zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení 
veškerého úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat. 

  

  262/2017 § 22 (1) Pokutu lze uložit do 3 let od okamžiku, kdy předseda senátu započal činit 
úkony směřující k rozhodnutí o pokutě, nejpozději však do 5 let od okamžiku, 
kdy došlo k protiprávnímu činu. 
 (2) Pokuta je příjmem státního rozpočtu. 
 (3) Je-li ten, kdo se dopustil protiprávního činu a komu má být uložena pokuta, 
součástí soutěžitele, uloží se zaplacení pokuty společně a nerozdílně každému, 
kdo je součástí soutěžitele, ledaže to nelze spravedlivě žádat. 

  

  262/2017 § 23 (1) Pokud předseda senátu pokutu neuloží, usnesením řízení zastaví; usnesení 
předseda senátu odůvodní. 
 (2) Není-li povinnost splněna ani poté, kdy byla uložena pokuta, předseda senátu 
v řízení uloží za podmínek podle § 20 až 22 další pokutu nebo řízení usnesením 
zastaví. 
 (3) Dozví-li se předseda senátu po zastavení řízení dodatečně o skutečnostech, 
které by mohly odůvodňovat uložení pokuty, vydá usnesení o pokračování v 
řízení a i bez dalších návrhů pokračuje v řízení; proti usnesení není odvolání 
přípustné. 

  

  262/2017 § 24 Usnesení, kterým je uložena pokuta nebo kterým je řízení zastaveno, je 
vykonatelné, jakmile uplyne lhůta k plnění; lhůta počíná běžet od právní moci 
usnesení. Lhůtu pro zaplacení pokuty určuje v rozhodnutí předseda senátu. 

  

  262/2017 § 28 (1) Jestliže účastník řízení bez vážného důvodu porušil pravomocným soudním 
rozhodnutím uloženou povinnost zpřístupnit dokumenty, sdělit, kde se nacházejí, 
nebo splnění těchto povinností znemožnil, má se skutečnost, která se jimi měla 
prokázat, za prokázanou. 
 (2) Jestliže byla porušena pravomocně uložená povinnost chránit obchodní, 
bankovní nebo obdobné zákonem chráněné tajemství, může soud rozhodnout, že 
není přípustné provedení důkazu dokumenty, kterých se porušení týká. 

  

Čl. 8 odst. 2 Členské státy zajistí, aby sankce, které mohou vnitrostátní soudy uložit, byly účinné, 
přiměřené a odrazující. Sankce, které mají mít vnitrostátní soudy k dispozici, musí s 
ohledem na chování strany řízení o žalobě o náhradu škody zahrnovat možnost 
vyvodit pro jednu stranu nepříznivé závěry, jako je možnost považovat určitou 
relevantní skutečnost za prokázanou, nebo úplné či částečné zamítnutí žalobních 
tvrzení nebo tvrzení protistrany nebo možnost nařídit náhradu nákladů řízení. 

99/1963 
ve znění 
30/2000 
ID 9780 

§ 43  (1) Předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo 
doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je 
nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a 
účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. 
 (2) Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a 
v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se 
zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou 

PT  
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řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen. 
  99/1963 

ve znění 
293/2013 

§ 6 V řízení postupuje soud předvídatelně a v součinnosti s účastníky řízení tak, aby 
ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky 
sporné, byly podle míry jejich účasti spolehlivě zjištěny. Ustanovení tohoto 
zákona musí být vykládána a používána tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání. 

  

  99/1963 
ve znění 
171/1993 
396/2012 

§ 53 odst. 1 Tomu, kdo hrubě ztěžuje postup řízení zejména tím, že se nedostaví bez vážného 
důvodu k soudu nebo neuposlechne příkazu soudu, nebo kdo ruší pořádek, nebo 
kdo učinil hrubě urážlivé podání anebo nesplnil povinnosti uvedené v § 294, 295 
a 320ab, může předseda senátu uložit usnesením pořádkovou pokutu do výše 50 
000 Kč. 

  

  99/1963 
ve znění 
30/2000 
 

§ 101 odst. 1  K tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení, jsou účastníci povinni zejména 
a) tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti; neobsahuje-li 
všechna potřebná tvrzení žaloba (návrh na zahájení řízení) nebo písemné 
vyjádření k ní, uvedou je v průběhu řízení, 
 b) plnit důkazní povinnost (§ 120 odst. 1) a další procesní povinnosti uložené jim 
zákonem nebo soudem, 
 c) dbát pokynů soudu. 

  

  99/1963 § 123 Účastníci mají právo vyjádřit se k návrhům na důkazy a ke všem důkazům, které 
byly provedeny. 

  

  99/1963 § 132 Důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny 
důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo 
za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci. 

  

  262/2017 § 20 Pokuty 
(1) Tomu, kdo se bez vážného důvodu dopustil protiprávního činu tím, že 
 a) porušil pravomocným soudním rozhodnutím uloženou povinnost zpřístupnit 
dokumenty nebo sdělit, kde se nacházejí, nebo 
 b) splnění povinností podle písmene a) znemožnil nebo podstatně ztížil, 
může předseda senátu usnesením uložit pokutu do výše 10 000 000 Kč nebo do 
výše 1 % jeho čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období. 
 (2) Je-li ten, kdo se protiprávního činu dopustil, součástí soutěžitele5), vyměřuje 
se procentuálně stanovená pokuta z čistého obratu dosaženého za poslední 
ukončené účetní období soutěžitelem. 
 (3) Předseda senátu přihlédne při rozhodování, zda uložit pokutu, a při stanovení 
její výše zejména k výši škody, která měla omezováním hospodářské soutěže 
vzniknout, ke snaze předejít následkům protiprávního činu, k dodatečnému 
splnění povinnosti zpřístupnit dokumenty nebo sdělit, kde se nacházejí, jakož i k 
dodatečnému odstranění následků protiprávního činu. 

  

  262/2017 § 21 (1) Tomu, kdo se dopustil protiprávního činu tím, že porušil soudem pravomocně 
uloženou povinnost chránit obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem chráněné 
tajemství, může předseda senátu usnesením uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč. 
 (2) Předseda senátu přihlédne při rozhodování, zda uložit pokutu, a při stanovení 
její výše zejména k výši škody vzniklé nebo hrozící v souvislosti s protiprávním 
činem, ke snaze předejít následkům protiprávního činu, jakož i k jejich 
dodatečnému odstranění. 
 (3) Ten, kdo se protiprávního činu dopustil, nahradí škodu tím způsobenou. 
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Povinnosti se zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení 
veškerého úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat. 

  262/2017 § 22 (1) Pokutu lze uložit do 3 let od okamžiku, kdy předseda senátu započal činit 
úkony směřující k rozhodnutí o pokutě, nejpozději však do 5 let od okamžiku, 
kdy došlo k protiprávnímu činu. 
 (2) Pokuta je příjmem státního rozpočtu. 
 (3) Je-li ten, kdo se dopustil protiprávního činu a komu má být uložena pokuta, 
součástí soutěžitele, uloží se zaplacení pokuty společně a nerozdílně každému, 
kdo je součástí soutěžitele, ledaže to nelze spravedlivě žádat. 

  

  262/2017 § 23 (1) Pokud předseda senátu pokutu neuloží, usnesením řízení zastaví; usnesení 
předseda senátu odůvodní. 
 (2) Není-li povinnost splněna ani poté, kdy byla uložena pokuta, předseda senátu 
v řízení uloží za podmínek podle § 20 až 22 další pokutu nebo řízení usnesením 
zastaví. 
 (3) Dozví-li se předseda senátu po zastavení řízení dodatečně o skutečnostech, 
které by mohly odůvodňovat uložení pokuty, vydá usnesení o pokračování v 
řízení a i bez dalších návrhů pokračuje v řízení; proti usnesení není odvolání 
přípustné. 

  

  262/2017 § 24 Usnesení, kterým je uložena pokuta nebo kterým je řízení zastaveno, je 
vykonatelné, jakmile uplyne lhůta k plnění; lhůta počíná běžet od právní moci 
usnesení. Lhůtu pro zaplacení pokuty určuje v rozhodnutí předseda senátu. 

  

  262/2017 § 28 (1) Jestliže účastník řízení bez vážného důvodu porušil pravomocným soudním 
rozhodnutím uloženou povinnost zpřístupnit dokumenty, sdělit, kde se nacházejí, 
nebo splnění těchto povinností znemožnil, má se skutečnost, která se jimi měla 
prokázat, za prokázanou. 
 (2) Jestliže byla porušena pravomocně uložená povinnost chránit obchodní, 
bankovní nebo obdobné zákonem chráněné tajemství, může soud rozhodnout, že 
není přípustné provedení důkazu dokumenty, kterých se porušení týká. 

  

Čl. 9 odst. 1 Účinek vnitrostátních rozhodnutí 
Členské státy zajistí, aby porušení právních předpisů o hospodářské soutěži 
konstatované konečným rozhodnutím vnitrostátního orgánu pro hospodářskou soutěž 
nebo odvolacího soudu bylo považováno za nevyvratitelné pro účely žaloby o 
náhradu škody podané u jejich vnitrostátních soudů podle článku 101 nebo 102 
Smlouvy o fungování EU nebo podle vnitrostátních právních předpisů o hospodářské 
soutěži. 

99/1963 
ve znění 
519/1991  
24/1993 

§ 135 odst. 1 Soud je vázán rozhodnutím příslušných orgánů o tom, že byl spáchán trestný čin, 
přestupek nebo jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů, a kdo je 
spáchal, jakož i rozhodnutím o osobním stavu; soud však není vázán rozhodnutím 
v blokovém řízení. 
 

PT  

  99/1963 
ve znění 
24/1993 

§ 134  Listiny vydané soudy České republiky nebo jinými státními orgány v mezích 
jejich pravomoci, jakož i listiny, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za 
veřejné, potvrzují, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu, který listinu vydal, a 
není-li dokázán opak, i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno. 
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  262/2017 § 27 (1) Soud je v řízení o náhradě škody vázán rozhodnutím jiného soudu, Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže a Evropské komise o tom, že došlo k omezování 
hospodářské soutěže a kdo se jej dopustil. 
 (2) Pokud bylo vydáno rozhodnutí o tom, že došlo k omezování hospodářské 
soutěže a kdo se jej dopustil, orgánem ochrany hospodářské soutěže v jiném 
členském státě, má se v řízení o náhradě škody za to, že došlo k omezování 
hospodářské soutěže a že se jej tato osoba dopustila, není-li prokázán opak. 

  

Čl. 9 odst. 2 Členské státy zajistí, aby konečné rozhodnutí uvedené v odstavci 1 a vydané v jiném 
členském státě mohlo být v souladu s vnitrostátním právem předloženo vnitrostátním 
soudům alespoň jako důkaz prima facie o tom, že došlo k porušení právních předpisů 
o hospodářské soutěži, a aby případně mohlo být toto rozhodnutí posouzeno společně 
s dalšími důkazy, které strany předloží. 

99/1963 
 

§ 135 odst. 2 Jinak otázky, o nichž přísluší rozhodnout jinému orgánu, může soud posoudit 
sám. Bylo-li však o takové otázce vydáno příslušným orgánem rozhodnutí, soud 
z něho vychází. 

PT  

  99/1963 
ve znění 
24/1993 
 

§ 134 Listiny vydané soudy České republiky nebo jinými státními orgány v mezích 
jejich pravomoci, jakož i listiny, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za 
veřejné, potvrzují, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu, který listinu vydal, a 
není-li dokázán opak, i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno. 

  

  262/2017 § 27 (1) Soud je v řízení o náhradě škody vázán rozhodnutím jiného soudu, Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže a Evropské komise o tom, že došlo k omezování 
hospodářské soutěže a kdo se jej dopustil. 
 (2) Pokud bylo vydáno rozhodnutí o tom, že došlo k omezování hospodářské 
soutěže a kdo se jej dopustil, orgánem ochrany hospodářské soutěže v jiném 
členském státě, má se v řízení o náhradě škody za to, že došlo k omezování 
hospodářské soutěže a že se jej tato osoba dopustila, není-li prokázán opak. 

  

Čl. 9 odst. 3 Tímto článkem nejsou dotčena práva a povinnosti vnitrostátních soudů podle článku 
267 Smlouvy o fungování EU. 

  Není relevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 10 odst. 1 Promlčecí lhůty 
Členské státy stanoví v souladu s tímto článkem pravidla pro promlčecí lhůty pro 
podání žaloby o náhradu škody. Tato pravidla stanoví okamžik, od kterého začíná 
běžet promlčecí lhůta, délku této lhůty a okolnosti, za nichž je běh této lhůty přerušen 
nebo pozastaven. 

  Není relevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 10 odst. 2 Členské státy zajistí, aby promlčecí lhůta nezačala běžet dříve, než je porušení 
právních předpisů o hospodářské soutěži ukončeno a než se žalobce dozví nebo než u 
něj lze přiměřeně předpokládat, že: 
a) má vědomost o daném jednání a o tom, že toto jednání představuje porušení 
právních předpisů o hospodářské soutěži;  
b) má vědomost o tom, že mu byla způsobena škoda porušením právních předpisů o 
hospodářské soutěži; a  
c) je mu známa totožnost porušitele. 

262/2017 § 9 Zvláštní ustanovení o promlčení 
(1) Promlčecí lhůta pro uplatnění práva na náhradu škody podle tohoto zákona 
trvá 5 let; ustanovení § 629 a 636 občanského zákoníku se nepoužijí. 
 (2) Promlčecí lhůta počne běžet ode dne, kdy se oprávněná osoba dozvěděla o 
škodě, o osobě povinné k její náhradě a o omezování hospodářské soutěže, nebo 
se o těchto skutečnostech dozvědět měla a mohla, nejdříve však ode dne, kdy 
došlo k ukončení omezování hospodářské soutěže. 
 (3) Promlčecí lhůta neběží po dobu šetření nebo řízení orgánu ochrany 
hospodářské soutěže, které se týká stejného omezování hospodářské soutěže, a po 
dobu 1 roku ode dne, kdy 
a) nabylo právní moci konečné rozhodnutí vydané orgánem ochrany hospodářské 
soutěže nebo soudem o tom, že došlo k takovému omezování hospodářské 
soutěže, nebo 

PT  
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b) bylo šetření nebo řízení orgánu ochrany hospodářské soutěže nebo řízení před 
soudem skončeno jinak. 
(4) Promlčecí lhůta neběží po dobu řízení o zpřístupnění důkazního prostředku 
podle tohoto zákona nebo podle právních předpisů jiného členského státu 
Evropské unie. 
 (5) Promlčecí lhůta neskončí dříve než za 1 rok ode dne, kdy se oprávněná osoba 
dozvěděla o tom, že pohledávka na náhradu škody je nedobytná od těch, kteří 
a) nejsou spolupracujícím škůdcem, 
b) nejsou malým a středním podnikatelem, nebo 
c) nebyli zúčastněni na smírném vyrovnání. 

Čl. 10 odst. 3 Členské státy zajistí, aby promlčecí lhůta pro podání žaloby o náhradu škody činila 
alespoň pět let. 

262/2017 § 9 odst. 1 Promlčecí lhůta pro uplatnění práva na náhradu škody podle tohoto zákona trvá 5 
let; ustanovení § 629 a 636 občanského zákoníku se nepoužijí. 

PT  

Čl. 10 odst. 4 Členské státy zajistí, aby byl běh promlčecí lhůty pozastaven nebo, stanoví-li tak 
vnitrostátní právo, přerušen v případě, že orgán pro hospodářskou soutěž přijme 
opatření pro účely šetření nebo řízení v souvislosti s porušením právních předpisů o 
hospodářské soutěži, jehož se týká žaloba o náhradu škody. Toto pozastavení běhu 
promlčecí lhůty skončí nejdříve jeden rok poté, co rozhodnutí o protiprávním jednání 
nabylo právní moci nebo bylo řízení jinak ukončeno. 

262/2017 § 9 Zvláštní ustanovení o promlčení 
(1) Promlčecí lhůta pro uplatnění práva na náhradu škody podle tohoto zákona 
trvá 5 let; ustanovení § 629 a 636 občanského zákoníku se nepoužijí. 
(2) Promlčecí lhůta počne běžet ode dne, kdy se oprávněná osoba dozvěděla o 
škodě, o osobě povinné k její náhradě a o omezování hospodářské soutěže, nebo 
se o těchto skutečnostech dozvědět měla a mohla, nejdříve však ode dne, kdy 
došlo k ukončení omezování hospodářské soutěže. (3) Promlčecí lhůta neběží po 
dobu šetření nebo řízení orgánu ochrany hospodářské soutěže, které se týká 
stejného omezování hospodářské soutěže, a po dobu 1 roku ode dne, kdy 
a) nabylo právní moci konečné rozhodnutí vydané orgánem ochrany hospodářské 
soutěže nebo soudem o tom, že došlo k takovému omezování hospodářské 
soutěže, nebo 
b) bylo šetření nebo řízení orgánu ochrany hospodářské soutěže nebo řízení před 
soudem skončeno jinak. 
(4) Promlčecí lhůta neběží po dobu řízení o zpřístupnění důkazního prostředku 
podle tohoto zákona nebo podle právních předpisů jiného členského státu 
Evropské unie. 
 (5) Promlčecí lhůta neskončí dříve než za 1 rok ode dne, kdy se oprávněná osoba 
dozvěděla o tom, že pohledávka na náhradu škody je nedobytná od těch, kteří 
a) nejsou spolupracujícím škůdcem, 
b) nejsou malým a středním podnikatelem, nebo 
c) nebyli zúčastněni na smírném vyrovnání. 

PT  

Čl. 11 odst. 1 Společná a nerozdílná odpovědnost 
Členské státy zajistí, aby podniky, které společně porušily právní předpisy o 
hospodářské soutěži, byly společně a nerozdílně odpovědné za škodu způsobenou 
tímto porušením právních předpisů o hospodářské soutěži, a to tak, že každý z těchto 
podniků je povinen nahradit škodu v plné výši a poškozená strana má právo 
požadovat odškodnění v plné výši od kteréhokoli z těchto podniků, dokud není plně 
odškodněna. 

89/2012 § 2915 (1) Je-li k náhradě zavázáno několik škůdců, nahradí škodu společně a 
nerozdílně; je-li některý ze škůdců povinen podle jiného zákona k náhradě jen do 
určité výše, je zavázán s ostatními škůdci společně a nerozdílně v tomto rozsahu. 
To platí i v případě, že se více osob dopustí samostatných protiprávních činů, z 
nichž mohl každý způsobit škodlivý následek s pravděpodobností blížící se 
jistotě, a nelze-li určit, která osoba škodu způsobila. 
(2) Jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, může soud rozhodnout, že 
škůdce nahradí škodu podle své účasti na škodlivém následku; nelze-li účast 
přesně určit, přihlédne se k míře pravděpodobnosti. Takto nelze rozhodnout, 
pokud se některý škůdce vědomě účastnil na způsobení škody jiným škůdcem 
nebo je podněcoval či podporoval nebo pokud lze připsat celou škodu každému 

PT  
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škůdci, byť jednali nezávisle, nebo má-li škůdce hradit škodu způsobenou 
pomocníkem a vznikla-li povinnost k náhradě také pomocníkovi. 

  89/2012 
 

§ 1872  (1) Je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit 
jeden za všechny a všichni za jednoho. Věřitel může požadovat celé plnění nebo 
jeho libovolnou část na všech spoludlužnících, jen na některých, nebo na 
kterémkoli ze spoludlužníků. 
(2) Zvláštní ujednání věřitele a spoludlužníka nepůsobí vůči ostatním 
spoludlužníkům. 

  

  262/2017 § 5 Škoda způsobená několika škůdci a jejich vzájemné vypořádání 
(1) Dojde-li k omezení hospodářské soutěže společným jednáním více škůdců, 
nahradí tito škodu společně a nerozdílně; soud nemůže rozhodnout, že škůdce 
nahradí škodu podle své účasti na škodlivém následku. 
(2) Kdo je povinen k náhradě škody společně a nerozdílně s jinými, vypořádá se s 
nimi podle účasti na způsobení vzniklé škody. 

  

Čl. 11 odst. 2 Odchylně od odstavce 1, členské státy zajistí, aniž je dotčeno právo na odškodnění v 
plné výši uvedené v článku 3, aby v případě, že porušitelem je malý nebo střední 
podnik ve smyslu definice uvedené v doporučení Komise 2003/361/ES, byl tento 
porušitel odpovědný pouze svým přímým a nepřímým odběratelům, pokud:  
a) jeho tržní podíl na příslušném trhu je nižší než 5 % po celou dobu příslušného 
porušování právních předpisů o hospodářské soutěži; a b) použití obecných pravidel o 
společné a nerozdílné odpovědnosti by nezvratně ohrozilo jeho hospodářskou 
životaschopnost a způsobilo by to ztrátu celé hodnoty jeho aktiv. 

262/2017 § 7 (1) V případě škody způsobené několika škůdci nahradí škůdce, který je malým a 
středním podnikatelem 4), škodu způsobenou omezováním hospodářské soutěže 
pouze svým přímým nebo nepřímým odběratelům nebo dodavatelům, pokud 
a) jeho tržní podíl na relevantním trhu po celou dobu omezování hospodářské 
soutěže je nižší než 5 % a 
b) při povinnosti nahradit škodu společně a nerozdílně by si přivodil nezvratné 
ohrožení hospodářské životaschopnosti a způsobení ztráty celé hodnoty aktiv. 
(2) Škůdce, který je malým a středním podnikatelem, splňující podmínky podle 
odstavce 1 nahradí škodu také jiným poškozeným než svým přímým nebo 
nepřímým odběratelům a dodavatelům, pokud 
a) řídil omezování hospodářské soutěže nebo k účasti na takovém jednání přinutil 
jiné, 
b) již dříve prokazatelně omezoval hospodářskou soutěž, nebo 
c) jsou pohledávky na náhradu škody nedobytné od dalších škůdců, kteří se 
podíleli na způsobení škody. 
(3) Škůdce, který je malým a středním podnikatelem, splňující podmínky podle 
odstavce 1 není povinen k náhradě škody jiným poškozeným než svým přímým 
nebo nepřímým odběratelům nebo dodavatelům, jsou-li pohledávky na náhradu 
škody jiných poškozených vůči dalším škůdcům promlčeny. 
  
Pozn. pod čarou č. 4): 
Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona 
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 

PT  

Čl. 11 odst. 3 Výjimka podle odstavce 2 se nepoužije, pokud:  
a) daný malý nebo střední podnik byl vedoucím činitelem při porušování právních 
předpisů o hospodářské soutěži nebo k účasti na takovém porušování přinutil další 
podniky; nebo  
b) již bylo dříve zjištěno, že daný malý nebo střední podnik porušil právní předpisy o 
hospodářské soutěži. 

262/2017 § 7 odst. 2 Škůdce, který je malým a středním podnikatelem, splňující podmínky podle 
odstavce 1 nahradí škodu také jiným poškozeným než svým přímým nebo 
nepřímým odběratelům a dodavatelům, pokud 
a) řídil omezování hospodářské soutěže nebo k účasti na takovém jednání přinutil 
jiné, 
b) již dříve prokazatelně omezoval hospodářskou soutěž, nebo 
c) jsou pohledávky na náhradu škody nedobytné od dalších škůdců, kteří se 

PT  
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Poz
nám
ka 
 

podíleli na způsobení škody. 
Čl. 11 odst. 4 Odchylně od odstavce 1 členské státy zajistí, aby podnik, kterému byla prominuta 

pokuta, byl společně a nerozdílně odpovědný: 
a) svým přímým či nepřímým odběratelům nebo dodavatelům; a  
b) jiným poškozeným stranám pouze tehdy, pokud nelze získat odškodnění v plné 
výši od ostatních podniků, které se podílely na stejném porušení právních předpisů o 
hospodářské soutěži.  
Členské státy zajistí, aby promlčecí lhůty byly pro případy podle tohoto odstavce 
přiměřené a dostatečné k tomu, aby umožnily poškozeným stranám podat takové 
žaloby. 

262/2017 § 6 (1) V případě škody způsobené několika škůdci nahradí spolupracující škůdce 
škodu pouze svým přímým nebo nepřímým odběratelům nebo dodavatelům; 
jiným poškozeným nahradí škodu jen tehdy, jsou-li pohledávky na náhradu škody 
od dalších škůdců, kteří se podíleli na způsobení škody, nedobytné. 
 (2) Spolupracující škůdce není povinen k náhradě škody jiným poškozeným než 
svým přímým nebo nepřímým odběratelům nebo dodavatelům, jsou-li 
pohledávky na náhradu škody jiných poškozených vůči dalším škůdcům 
promlčeny. 
 (3) Při vypořádání mezi škůdci není spolupracující škůdce povinen vyrovnat 
více, než činí výše škody, kterou způsobil svým přímým nebo nepřímým 
odběratelům a dodavatelům; to neplatí, jde-li o škodu způsobenou jiným 
poškozeným než přímým nebo nepřímým odběratelům nebo dodavatelům. 

PT  

Čl. 11 odst. 5 Členské státy zajistí, aby mohl porušitel požadovat na kterémkoli jiném porušiteli 
příspěvek na vypořádání, jehož výše bude stanovena podle jejich podílu na 
odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právních předpisů o hospodářské 
soutěži. Výše příspěvku na vypořádání od porušitele, kterému byla na základě 
programu shovívavosti prominuta pokuta, nepřesáhne výši škody, kterou způsobil 
svým vlastním přímým nebo nepřímým odběratelům či dodavatelům. 

89/2012 § 2916 Kdo je povinen k náhradě škody společně a nerozdílně s jinými, vypořádá se s 
nimi podle účasti na způsobení vzniklé škody. 
 

PT  

  89/2012 
 

§ 1872 (1) Je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit 
jeden za všechny a všichni za jednoho. Věřitel může požadovat celé plnění nebo 
jeho libovolnou část na všech spoludlužnících, jen na některých, nebo na 
kterémkoli ze spoludlužníků. 
 (2) Zvláštní ujednání věřitele a spoludlužníka nepůsobí vůči ostatním 
spoludlužníkům. 

  

  89/2012 § 1876 (1) Uplatní-li věřitel proti některému ze spoludlužníků více, než odpovídá jeho 
podílu, vyrozumí o tom tento spoludlužník ostatní a dá jim příležitost, aby 
uplatnili proti pohledávce své námitky. Má právo požadovat, aby splnili dluh 
podle podílů, které na ně připadají, nebo aby ho v tomto rozsahu dluhu jinak 
zbavili. 
 (2) Vyrovnal-li spoludlužník více, než činí jeho podíl, náleží od ostatních 
spoludlužníků náhrada. Nemůže-li některý ze spoludlužníků splnit, rozvrhne se 
jeho podíl poměrným dílem na všechny ostatní. 

  

  89/2012 § 2955 Lze-li výši nároků zjistit jen s nepoměrnými obtížemi nebo nelze-li ji zjistit 
vůbec, určí ji soud podle své úvahy. 

  

  262/2017 § 5 odst. 2 Kdo je povinen k náhradě škody společně a nerozdílně s jinými, vypořádá se s 
nimi podle účasti na způsobení vzniklé škody. 

  

  262/2017 § 6 odst. 3 Při vypořádání mezi škůdci není spolupracující škůdce povinen vyrovnat více, 
než činí výše škody, kterou způsobil svým přímým nebo nepřímým odběratelům 
a dodavatelům; to neplatí, jde-li o škodu způsobenou jiným poškozeným než 
přímým nebo nepřímým odběratelům nebo dodavatelům 

  

Čl. 11 odst. 6 Členské státy zajistí, aby v případě, že porušení právních předpisů o hospodářské 
soutěži způsobilo škodu jiným poškozeným stranám, než jsou přímí nebo nepřímí 
odběratelé či dodavatelé porušitelů, byla výše příspěvku na vypořádání poskytnutého 
podnikem, kterému byla prominuta pokuta, jinému porušiteli stanovena na základě 

89/2012 § 2916 
 
 

Kdo je povinen k náhradě škody společně a nerozdílně s jinými, vypořádá se s 
nimi podle účasti na způsobení vzniklé škody. 
 

PT  
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jeho podílu na odpovědnosti za tuto škodu. 
  89/2012 

 
§ 1872  (1) Je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit 

jeden za všechny a všichni za jednoho. Věřitel může požadovat celé plnění nebo 
jeho libovolnou část na všech spoludlužnících, jen na některých, nebo na 
kterémkoli ze spoludlužníků. 
 (2) Zvláštní ujednání věřitele a spoludlužníka nepůsobí vůči ostatním 
spoludlužníkům. 

  

  99/1963 
 

§ 136 Lze-li výši nároků zjistit jen s nepoměrnými obtížemi nebo nelze-li ji zjistit 
vůbec, určí ji soud podle své úvahy. 
 

  

  262/2017 § 5 odst. 2 Kdo je povinen k náhradě škody společně a nerozdílně s jinými, vypořádá se s 
nimi podle účasti na způsobení vzniklé škody. 

  

Čl. 12 odst. 1 Přenesení navýšených cen a právo na odškodnění v plné výši 
Aby bylo zajištěno účinné uplatňování práva na odškodnění v plné výši podle článku 
3, členské státy zajistí, aby v souladu s pravidly stanovenými v této kapitole mohly 
náhradu škody požadovat všechny subjekty, jimž byla škoda způsobena, bez ohledu 
na to, zda jsou přímými nebo nepřímými odběrateli porušitele, a aby nedocházelo k 
náhradám škody přesahujícím výši škody způsobené žalobci porušením právních 
předpisů o hospodářské soutěži ani k tomu, že by porušitel nenesl žádnou 
odpovědnost. 

89/2012 § 2910 Porušení zákona 
Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a 
zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím 
způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva 
poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu 
takového práva. 

PT  

  89/2012 § 2952 Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Záleží-li skutečná 
škoda ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo 
mu poskytl náhradu. 

  

  99/1963 § 136 Lze-li výši nároků zjistit jen s nepoměrnými obtížemi nebo nelze-li ji zjistit 
vůbec, určí ji soud podle své úvahy. 

  

  89/2012 § 2955 Nelze-li výši náhrady škody přesně určit, určí ji podle spravedlivého uvážení 
jednotlivých okolností případu soud. 

  

  89/2012 § 2988  Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti 
rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. 
Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání 
bezdůvodného obohacení. 

  

  89/2012 § 2990 Osoba, jejíž právo bylo ohroženo nebo porušeno nedovoleným omezením 
soutěže, má práva stanovená v § 2988. 

  

  262/2017 § 1 Předmět úpravy 
Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1) a upravuje některé 
otázky spojené s povinností nahradit škodu způsobenou porušením pravidel o 
hospodářské soutěži stanovených zákonem upravujícím ochranu hospodářské 
soutěže, právními předpisy jiného členského státu Evropské unie upravujícími 
ochranu hospodářské soutěže nebo předpisy Evropské unie, a to dohodou 
soutěžitelů nebo zneužitím dominantního postavení soutěžitelů (dále jen 
"omezování hospodářské soutěže") a uplatňováním práva na náhradu škody z 
omezování hospodářské soutěže v těchto případech. 
 
Pozn. pod čarou č. 1: 
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/104/EU ze dne 26. listopadu 
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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. 

  262/2017 § 4 odst. l Rozsah a způsob náhrady škody 
Škoda se nahrazuje v plné výši; ustanovení § 2953 občanského zákoníku se 
nepoužije. Škoda je nahrazena v plné výši, jestliže je poškozenému nahrazeno 
také znehodnocení peněz, ke kterému došlo s ohledem na plynutí času od vzniku 
škody. Náhrada škody nesmí vést k nadměrnému odškodnění. 

  

Čl. 12 odst. 2 Aby nedocházelo k nadměrnému odškodňování, členské státy stanoví přiměřená 
procesní pravidla, která zajistí, aby náhrada za skutečnou škodu na jakékoli úrovni 
dodavatelského řetězce nebyla vyšší než škoda způsobená navýšením cen na dané 
úrovni. 

99/1963 
ve znění 
370/2000 
88/2003 
293/2013 

§ 109 odst. 2 Pokud soud neučiní jiná vhodná opatření, může řízení přerušit, jestliže 
 a) účastník se nemůže řízení účastnit pro překážku trvalejší povahy nebo proto, 
že je neznámého pobytu; 
 b) zákonný zástupce účastníka zemřel nebo ztratil způsobilost jednat před 
soudem; 
 c) probíhá řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro 
rozhodnutí soudu, nebo jestliže soud dal k takovému řízení podnět. 

PT  

  99/1963 
 

§ 112 odst. 1 V zájmu hospodárnosti řízení může soud spojit ke společnému řízení věci, které 
byly u něho zahájeny a skutkově spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků. 

  

  99/1963 § 136 Lze-li výši nároků zjistit jen s nepoměrnými obtížemi nebo nelze-li ji zjistit 
vůbec, určí ji soud podle své úvahy. 

  

  89/2012 § 2955 Nelze-li výši náhrady škody přesně určit, určí ji podle spravedlivého uvážení 
jednotlivých okolností případu soud. 

  

Čl. 12 odst. 3 Touto kapitolou není dotčeno právo poškozené strany požadovat a obdržet náhradu za 
ušlý zisk v důsledku plného nebo částečného přenesení navýšených cen. 

89/2012 § 2952 Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Záleží-li skutečná 
škoda ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo 
mu poskytl náhradu. 

PT  

  89/2012 § 2988 Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti 
rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. 
Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání 
bezdůvodného obohacení. 

  

  262/2017 § 29 Přenesení navýšení ceny 
Žalovaný, který měl způsobit škodu omezováním hospodářské soutěže, může v 
řízení o náhradě škody namítat, že žalobce navýšení ceny přenesl zcela nebo 
částečně na odběratele nebo dodavatele. 

  

Čl. 12 odst. 4 Členské státy zajistí, aby se pravidla stanovená v této kapitole uplatňovala 
odpovídajícím způsobem v případě, že se porušení právních předpisů o hospodářské 
soutěži týká dodávek pro porušitele. 

262/2017 § 29 Žalovaný, který měl způsobit škodu omezováním hospodářské soutěže, může v 
řízení o náhradě škody namítat, že žalobce navýšení ceny přenesl zcela nebo 
částečně na odběratele nebo dodavatele. 

PT  

Čl. 12 odst. 5 Členské státy zajistí, aby vnitrostátní soud měl pravomoc v souladu s vnitrostátními 
procesními předpisy stanovit odhadem, jaká část navýšené ceny byla přenesena. 

99/1963 § 136 Lze-li výši nároků zjistit jen s nepoměrnými obtížemi nebo nelze-li ji zjistit 
vůbec, určí ji soud podle své úvahy. 

PT  

  89/2012 § 2955 Nelze-li výši náhrady škody přesně určit, určí ji podle spravedlivého uvážení 
jednotlivých okolností případu soud. 

  

Čl. 13 Obrana založená na přenesení navýšení cen 
Členské státy zajistí, aby žalovaná strana v řízení o žalobě o náhradu škody mohla na 
obranu svých tvrzení proti žalobě o náhradu škody použít skutečnost, že žalobce ceny 
navýšené v důsledku porušení právních předpisů o hospodářské soutěži zcela nebo 
částečně přenesl. V případě dokazování přenesení navýšených cen nese důkazní 
břemeno žalovaný, který může přiměřeně požadovat zpřístupnění informací po 

99/1963 
ve znění 
30/2000 

§ 101 odst. 1  K tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení, jsou účastníci povinni zejména 
a) tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti; neobsahuje-li 
všechna potřebná tvrzení žaloba (návrh na zahájení řízení) nebo písemné 
vyjádření k ní, uvedou je v průběhu řízení, 
 b) plnit důkazní povinnost (§ 120 odst. 1) a další procesní povinnosti uložené jim 
zákonem nebo soudem, 

PT  
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žalobci nebo po třetích stranách.  c) dbát pokynů soudu. 
  99/1963 

ve znění 
171/1993 

§ 120 odst. 1  Účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud 
rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede. 

  

  99/1963 § 136 Lze-li výši nároků zjistit jen s nepoměrnými obtížemi nebo nelze-li ji zjistit 
vůbec, určí ji soud podle své úvahy. 

  

  89/2012 § 2955 Nelze-li výši náhrady škody přesně určit, určí ji podle spravedlivého uvážení 
jednotlivých okolností případu soud. 

  

  262/2017 § 29 Přenesení navýšení ceny 
Žalovaný, který měl způsobit škodu omezováním hospodářské soutěže, může v 
řízení o náhradě škody namítat, že žalobce navýšení ceny přenesl zcela nebo 
částečně na odběratele nebo dodavatele. 

  

  262/2017 § 30 Nepřímý odběratel a přenesení navýšení ceny 
1) Má se za to, že na žalobce bylo přeneseno zcela nebo částečně navýšení ceny, 
osvědčí-li, že 
 a) došlo k omezování hospodářské soutěže žalovaným, 
 b) omezování hospodářské soutěže žalovaným vedlo k navýšení ceny pro 
přímého odběratele žalovaného a 
 c) sám od tohoto přímého odběratele nebo následného odběratele pořídil zboží 
nebo služby dotčené omezováním hospodářské soutěže, nebo zboží nebo služby 
od nich odvozené nebo je obsahující. 
(2) Odstavec 1 se nepoužije, jestliže žalovaný osvědčí, že k přenesení navýšení 
ceny zcela nebo částečně nedošlo. 

  

  262/2017 § 10 odst. 1  Před zahájením řízení o náhradě škody způsobené omezováním hospodářské 
soutěže předseda senátu na návrh navrhovatele, který s určitostí odpovídající 
dostupným skutečnostem osvědčí věrohodnost svého práva na náhradu škody 
způsobené omezováním hospodářské soutěže, uloží, je-li to nezbytné a přiměřené 
k uplatnění práva navrhovatele na náhradu škody, usnesením povinnost tomu, 
kdo 
 a) má pod svou kontrolou písemnosti nebo jiné prostředky, kterými lze zjistit 
stav věci, vymezené jednotlivě nebo souborně jejich společnými vlastnostmi 
požadované v návrhu (dále jen "dokumenty"), aby je zpřístupnil navrhovateli, 
nebo 
 b) měl pod svou kontrolou dokumenty, aby navrhovateli sdělil, kde se podle jeho 
poznatků dokumenty nacházejí. 

  

Čl. 14  Nepřímí odběratelé 
(1) Členské státy zajistí, aby v případě, že v řízení o žalobě o náhradě škody závisí 
existence nároku na náhradu škody nebo výše náhrady škody, která má být přiznána, 
na tom, zda, či v jaké míře, byly navýšené ceny přeneseny na žalobce, se 
zohledněním obchodní praxe, při níž se navýšení ceny přenáší na nižší úrovně 
dodavatelského řetězce, nesl důkazní břemeno s ohledem na existenci a rozsah tohoto 
přenesení žalobce, který může přiměřeně požadovat zpřístupnění informací po 
žalovaném nebo po třetích stranách.  
(2) V situaci uvedené v odstavci 1 se má za to, že nepřímý odběratel prokázal, že na 
něj byla přenesena navýšená cena, pokud doložil, že:  

99/1963 
ve znění 
30/2000 

§ 101 odst. 1 K tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení, jsou účastníci povinni zejména 
a) tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti; neobsahuje-li 
všechna potřebná tvrzení žaloba (návrh na zahájení řízení) nebo písemné 
vyjádření k ní, uvedou je v průběhu řízení, 
 b) plnit důkazní povinnost (§ 120 odst. 1) a další procesní povinnosti uložené jim 
zákonem nebo soudem, 
 c) dbát pokynů soudu. 

PT  
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a) žalovaný porušil právní předpisy o hospodářské soutěži;  
b) porušení právních předpisů o hospodářské soutěži vedlo k navýšení ceny pro 
přímého odběratele žalovaného; a  
c) nepřímý odběratel sám pořídil zboží nebo služby, jichž se týkalo porušení právních 
předpisů o hospodářské soutěži, nebo zboží či služby odvozené z takového zboží 
nebo služeb nebo zboží či služby obsahující takovéto zboží nebo služby. Tento 
odstavec se nepoužije, pokud žalovaný soudu prokáže, že navýšení ceny nebylo na 
nepřímého odběratele přeneseno, nebo nebylo přeneseno zcela. 

  99/1963 
ve znění 
171/1993 
293/2013 

§ 120 (1) Účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud 
rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede. 
 (2) Soud může provést jiné než účastníky navržené důkazy v případech, kdy jsou 
potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu. Neoznačí-li 
účastníci důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází soud při zjišťování 
skutkového stavu z důkazů, které byly provedeny. 
 (3) Soud může též vzít za svá skutková zjištění shodná tvrzení účastníků. 

  

  99/1963 § 132 Důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny 
důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo 
za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci. 

  

  262/2017 § 30 Nepřímý odběratel a přenesení navýšení ceny 
1) Má se za to, že na žalobce bylo přeneseno zcela nebo částečně navýšení ceny, 
osvědčí-li, že 
 a) došlo k omezování hospodářské soutěže žalovaným, 
 b) omezování hospodářské soutěže žalovaným vedlo k navýšení ceny pro 
přímého odběratele žalovaného a 
 c) sám od tohoto přímého odběratele nebo následného odběratele pořídil zboží 
nebo služby dotčené omezováním hospodářské soutěže, nebo zboží nebo služby 
od nich odvozené nebo je obsahující. 

  

Čl. 15 odst. 1 Žaloby o náhradu škody podané žalobci z jiných úrovní dodavatelského řetězce 
Aby se zabránilo tomu, že žaloby o náhradu škody podané žalobci z různých úrovní 
dodavatelského řetězce povedou k vícenásobné odpovědnosti nebo neexistenci 
odpovědnosti porušitele, členské státy zajistí, aby při posuzování toho, zda jsou 
splněny povinnosti vyplývající z důkazního břemene podle článků 13 a 14, vzaly 
vnitrostátní soudy, u nichž byla podána žaloba o náhradu škody, s využitím 
prostředků dostupných podle unijního nebo vnitrostátního práva náležitě v úvahu 
všechny tyto skutečnosti:  
a) řízení o žalobě o náhradu škody, která se týkají téhož porušení právních předpisů o 
hospodářské soutěži, avšak byla zahájena žalobci z jiných úrovní dodavatelského 
řetězce;  
b) soudní rozhodnutí vydaná v řízeních o žalobě o náhradu škody uvedených v 
písmenu a);  
c) relevantní veřejně dostupné informace, jež vyplynuly z případů veřejnoprávního 
prosazování právních předpisů o hospodářské soutěži. 

99/1963 
ve znění 
30/2000 

§ 101 odst. 1  K tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení, jsou účastníci povinni zejména 
a) tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti; neobsahuje-li 
všechna potřebná tvrzení žaloba (návrh na zahájení řízení) nebo písemné 
vyjádření k ní, uvedou je v průběhu řízení, 
 b) plnit důkazní povinnost (§ 120 odst. 1) a další procesní povinnosti uložené jim 
zákonem nebo soudem, 
 c) dbát pokynů soudu. 

PT  

  99/1963   
ve znění 
370/2000 

§ 109 odst. 2 Pokud soud neučiní jiná vhodná opatření, může řízení přerušit, jestliže 
 a) účastník se nemůže řízení účastnit pro překážku trvalejší povahy nebo proto, 
že je neznámého pobytu; 
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88/2003 
293/2013 

 b) zákonný zástupce účastníka zemřel nebo ztratil způsobilost jednat před 
soudem; 
 c) probíhá řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro 
rozhodnutí soudu, nebo jestliže soud dal k takovému řízení podnět. 
 

  99/1963    § 112 odst. 1 V zájmu hospodárnosti řízení může soud spojit ke společnému řízení věci, které 
byly u něho zahájeny a skutkově spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků. 

  

  99/1963   
ve znění 
171/1993 

§ 120 odst. 1  Účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud 
rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede. 

  

  99/1963 § 132 Důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny 
důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo 
za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci. 

  

  99/1963 § 136 Lze-li výši nároků zjistit jen s nepoměrnými obtížemi nebo nelze-li ji zjistit 
vůbec, určí ji soud podle své úvahy. 

  

  89/2012 § 2955 Nelze-li výši náhrady škody přesně určit, určí ji podle spravedlivého uvážení 
jednotlivých okolností případu soud. 

  

  262/2017 § 29 Přenesení navýšení ceny 
Žalovaný, který měl způsobit škodu omezováním hospodářské soutěže, může v 
řízení o náhradě škody namítat, že žalobce navýšení ceny přenesl zcela nebo 
částečně na odběratele nebo dodavatele. 

  

  262/2017 § 30 Nepřímý odběratel a přenesení navýšení ceny 
1) Má se za to, že na žalobce bylo přeneseno zcela nebo částečně navýšení ceny, 
osvědčí-li, že 
 a) došlo k omezování hospodářské soutěže žalovaným, 
 b) omezování hospodářské soutěže žalovaným vedlo k navýšení ceny pro 
přímého odběratele žalovaného a 
 c) sám od tohoto přímého odběratele nebo následného odběratele pořídil zboží 
nebo služby dotčené omezováním hospodářské soutěže, nebo zboží nebo služby 
od nich odvozené nebo je obsahující. 

  

Čl. 15 odst. 2 Tímto článkem nejsou dotčena práva a povinnosti vnitrostátních soudů podle článku 
30 nařízení (EU) č. 1215/2012. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 16 Pokyny pro vnitrostátní soudy 
Komise vydá pokyny k tomu, jak mají vnitrostátní soudy stanovit odhadem část 
navýšení ceny, která byla přenesena na nepřímého odběratele. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 17 odst. 1 Stanovení výše škody 
Členské státy zajistí, aby důkazní břemeno a požadavky na dokazování, jež jsou 
nezbytné pro stanovení výše škody, prakticky neznemožňovaly či nepřiměřeně 
neztěžovaly uplatnění práva na náhradu škody. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
soudy měly pravomoc stanovit v souladu s vnitrostátními postupy výši škody 
odhadem, pokud bylo zjištěno, že žalobci byla způsobena škoda, avšak na základě 
dostupných důkazů je prakticky nemožné nebo nepřiměřeně obtížné přesně stanovit 
výši způsobené škody. 

99/1963 § 136 Lze-li výši nároků zjistit jen s nepoměrnými obtížemi nebo nelze-li ji zjistit 
vůbec, určí ji soud podle své úvahy. 

PT  

  89/2012 
 

§ 2955 Nelze-li výši náhrady škody přesně určit, určí ji podle spravedlivého uvážení 
jednotlivých okolností případu soud. 
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  262/2017 § 4 odst. 4 Rozsah a způsob náhrady škody 
Nelze-li výši náhrady škody přesně určit, určí ji podle spravedlivého uvážení 
jednotlivých okolností případu soud. 

  

Čl. 17 odst. 2 Vychází se z domněnky, že porušením právních předpisů formou kartelu ke škodě 
došlo. Porušitel má právo tuto domněnku vyvrátit. 

262/2017 § 3 Domněnka vzniku škody v důsledku kartelu 
Má se za to, že omezováním hospodářské soutěže ve formě kartelu vzniká škoda. 

PT  

Čl. 17 odst. 3 
 

Členské státy zajistí, aby v řízeních týkajících se žaloby o náhradu škody mohl být 
vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž vnitrostátnímu soudu na jeho žádost 
nápomocen při určování výše škod, pokud takovou asistenci považuje za vhodnou. 
 

99/1963   
ve znění 
218/2011 

§ 127 odst. 1 Závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných 
znalostí, vyžádá soud u orgánu veřejné moci odborné vyjádření. Jestliže pro 
složitost posuzované otázky takový postup není postačující nebo je-li pochybnost 
o správnosti podaného odborného vyjádření, ustanoví soud znalce. Soud znalce 
vyslechne; znalci může také uložit, aby posudek vypracoval písemně. Je-li 
ustanoveno několik znalců, mohou podat společný posudek. Místo výslechu 
znalce může se soud v odůvodněných případech spokojit s písemným posudkem 
znalce. 

PT  

  99/1963   
ve znění 
238/1995 
30/2000 

§ 128 Každý je povinen bezplatně na dotaz sdělit soudu skutečnosti, které mají význam 
pro řízení a rozhodnutí. Ustanovení § 139 odst. 3 tím není dotčeno. Odmítnout 
soudu sdělit tyto skutečnosti může jen ten, kdo by tak mohl učinit jako svědek 
podle § 126 odst. 1. 

  

Čl. 18 odst. 1 Odkladný účinek a další účinky smírného řešení sporů 
Členské státy zajistí, aby byl běh promlčecí lhůty pro podání žaloby o náhradu škody 
pozastaven po dobu smírného řešení sporu. Pozastavení běhu promlčecí lhůty se 
použije pouze s ohledem na ty strany, které se podílejí nebo podílely na smírném 
řešení sporu nebo při něm byly zastoupeny. 

89/2012 § 647 V případě uzavření dohody o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka o právu 
nebo o okolnosti, která právo zakládá, počne promlčecí lhůta běžet poté, co 
věřitel nebo dlužník výslovně odmítne v takovém jednání pokračovat; počala-li 
promlčecí lhůta běžet již dříve, po dobu jednání neběží. 

PT  

Čl. 18 odst. 2 Aniž jsou dotčena ustanovení vnitrostátního práva ve věcech arbitráže, členské státy 
zajistí, aby vnitrostátní soudy, u nichž byla podána žaloba o náhradu škody, mohly na 
dobu nepřesahující dva roky přerušit řízení v případě, že se strany řízení podílejí na 
smírném řešení sporu v souvislosti s nárokem, jehož se tato žaloba o náhradu škody 
týká. 

99/1963   
ve znění 
519/1991 
30/2000 
293/2013 

§ 110 Jestliže to účastníci shodně navrhnou nebo jestliže se nedostaví bez předchozí 
omluvy k jednání anebo jestliže to alespoň jeden z účastníků navrhne a ostatní se 
nedostaví bez předchozí omluvy k jednání, soud řízení přeruší, jestliže se to 
nepříčí účelu řízení. 

PT  

  99/1963   
ve znění 
202/2012 
293/2013 
375/2015 

§ 111 (1) Jestliže řízení je přerušeno, nekonají se jednání a neběží lhůty podle tohoto 
zákona. Jestliže se v řízení pokračuje, počínají lhůty běžet znovu. 
(2) Jestliže je řízení přerušeno podle § 109, činí soud všechna potřebná opatření, 
aby byly odstraněny překážky, jež způsobily přerušení nebo pro které přerušení 
trvá. Jakmile odpadne překážka, pro kterou bylo řízení přerušeno, pokračuje soud 
v řízení i bez návrhu. 
(3) Jestliže je řízení přerušeno podle § 110, pokračuje v něm soud na návrh po 
uplynutí 3 měsíců. Soud může na návrh, jsou-li pro to závažné důvody, a i bez 
návrhu v případě, že to odůvodňují zájmy nezletilého dítěte, pokračovat v řízení i 
před uplynutím této lhůty. Není-li návrh na pokračování v řízení podán do 1 roku, 
soud řízení zastaví. 

  

  262/2017 § 26 Přerušení řízení 
(1) Sdělí-li účastníci soudu, že vedou ve věci náhrady škody jednání, které má 
vést ke smírnému vyrovnání, přeruší soud řízení o věci samé, nejdéle však na 
dobu 2 let. 
 (2) Po uplynutí doby určené soudem nebo sdělil-li soudu některý z účastníků, že 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJCHZBO7)



Srovnávací tabulka pro posouzení Transpozice předpisu Evropské unie           
                                                    

    str. 44 z 49   

Celex:  32014L0104 Lhůta pro implementaci 27. 12. 2016 Úřední věstník                     L 349 2014 Gestor ÚOHS Zpracoval:  JUDr. Anežka Janoušková 
26.7.2019 

Název: 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  

Schválil: JUDr. Anežka Janoušková 
26.7.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení (§, 
odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poz
nám
ka 
 

se jednání, která mají vést ke smírnému vyrovnání, již nevedou, pokračuje soud v 
řízení i bez návrhu. 

Čl. 18 odst. 3 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. 

143/2001 
ve znění 
183/2017 

§ 22b odst. 1 Při určení výměry pokuty právnické osobě nebo orgánu veřejné správy a při 
ukládání a určení délky zákazu plnění veřejných zakázek se přihlédne k 
závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k 
okolnostem, za nichž byl spáchán. Dále se přihlédne k jednání právnické osoby 
nebo orgánu veřejné správy v průběhu řízení před Úřadem a jejich snaze odstranit 
škodlivé následky přestupku. 

PT  

Čl. 19 odst. 1 Účinek smírného narovnání na následné žaloby o náhradu škody 
Členské státy zajistí, aby po dosažení smírného narovnání byl nárok poškozené strany 
zúčastněné na narovnání snížen o podíl spoluporušitele zúčastněného na narovnání na 
škodě, která byla poškozené straně způsobena porušením právních předpisů o 
hospodářské soutěži. 

89/2012 § 1869 Nedělitelné plnění může věřitel požadovat na kterémkoli z několika dlužníků, 
ledaže z povahy závazku plyne, že dluh může být splněn jen společnou činností 
dlužníků. 

PT  

  89/2012 § 1876 1) Uplatní-li věřitel proti některému ze spoludlužníků více, než odpovídá jeho 
podílu, vyrozumí o tom tento spoludlužník ostatní a dá jim příležitost, aby 
uplatnili proti pohledávce své námitky. Má právo požadovat, aby splnili dluh 
podle podílů, které na ně připadají, nebo aby ho v tomto rozsahu dluhu jinak 
zbavili. 
 (2) Vyrovnal-li spoludlužník více, než činí jeho podíl, náleží od ostatních 
spoludlužníků náhrada. Nemůže-li některý ze spoludlužníků splnit, rozvrhne se 
jeho podíl poměrným dílem na všechny ostatní. 

  

  89/2012 § 1996 (1) Promine-li věřitel dluh jednomu z dlužníků zavázaných společně a 
nerozdílně, má prominutí dluhu účinky vůči ostatním spoludlužníkům v rozsahu 
podílu toho spoludlužníka, který byl ze závazku propuštěn. 
 (2) Promine-li dlužníku dluh jeden z věřitelů oprávněných společně a nerozdílně, 
zbavuje to dlužníka dluhu v rozsahu podílu tohoto spoluvěřitele. 

  

  262/2017 § 8 odst. 1 V případě škody způsobené několika škůdci se její náhrada sníží o podíl škůdce 
zúčastněného na smírném vyrovnání odpovídající jeho účasti na způsobení 
vzniklé škody. Zbývající část náhrady škody škůdce zúčastněný na smírném 
vyrovnání nahradí jen tehdy, jsou-li pohledávky na náhradu škody od dalších 
škůdců nedobytné; to lze ve smírném vyrovnání výslovně vyloučit. 
 

  

Čl. 19 odst. 2 Zbývající část nároku poškozené strany zúčastněné na narovnání se uplatní pouze 
vůči spoluporušitelům nezúčastněným na narovnání. Tito spoluporušitelé 
nezúčastnění na narovnání nemohou za tímto účelem získat příspěvek na vypořádání 
od spoluporušitele zúčastněného na narovnání. 

89/2012 § 1869 Nedělitelné plnění může věřitel požadovat na kterémkoli z několika dlužníků, 
ledaže z povahy závazku plyne, že dluh může být splněn jen společnou činností 
dlužníků. 

PT  

  89/2012 § 1872 odst. 1 Je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit 
jeden za všechny a všichni za jednoho. Věřitel může požadovat celé plnění nebo 
jeho libovolnou část na všech spoludlužnících, jen na některých, nebo na 
kterémkoli ze spoludlužníků. 

  

  89/2012 § 1874 Je-li k plnění zavázáno společně několik podnikatelů, má se za to, že jsou 
zavázáni společně a nerozdílně. 

  

  89/2012 § 1876 1) Uplatní-li věřitel proti některému ze spoludlužníků více, než odpovídá jeho 
podílu, vyrozumí o tom tento spoludlužník ostatní a dá jim příležitost, aby 
uplatnili proti pohledávce své námitky. Má právo požadovat, aby splnili dluh 
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podle podílů, které na ně připadají, nebo aby ho v tomto rozsahu dluhu jinak 
zbavili. 
 (2) Vyrovnal-li spoludlužník více, než činí jeho podíl, náleží od ostatních 
spoludlužníků náhrada. Nemůže-li některý ze spoludlužníků splnit, rozvrhne se 
jeho podíl poměrným dílem na všechny ostatní. 

  89/2012 § 1996 (1) Promine-li věřitel dluh jednomu z dlužníků zavázaných společně a 
nerozdílně, má prominutí dluhu účinky vůči ostatním spoludlužníkům v rozsahu 
podílu toho spoludlužníka, který byl ze závazku propuštěn. 
 (2) Promine-li dlužníku dluh jeden z věřitelů oprávněných společně a nerozdílně, 
zbavuje to dlužníka dluhu v rozsahu podílu tohoto spoluvěřitele. 

  

  262/2017 § 8 (1) V případě škody způsobené několika škůdci se její náhrada sníží o podíl 
škůdce zúčastněného na smírném vyrovnání odpovídající jeho účasti na 
způsobení vzniklé škody. Zbývající část náhrady škody škůdce zúčastněný na 
smírném vyrovnání nahradí jen tehdy, jsou-li pohledávky na náhradu škody od 
dalších škůdců nedobytné; to lze ve smírném vyrovnání výslovně vyloučit. 
 (2) Škůdce zúčastněný na smírném vyrovnání není povinen nahradit zbývající 
část náhrady škody podle odstavce 1, jsou-li pohledávky na náhradu škody vůči 
dalším škůdcům promlčeny. 
 (3) Škůdce zúčastněný na smírném vyrovnání není povinen se s ostatními škůdci 
vypořádat; to neplatí, jde-li o škodu způsobenou poškozenému, který není 
účasten na smírném vyrovnání. 
 (4) Škůdce, který poškozenému nahradil škodu na základě smírného vyrovnání, 
může v případě povinnosti k náhradě škody jinému poškozenému požadovat, aby 
byl snížen jeho podíl při vzájemném vypořádání mezi škůdci. O snížení rozhodne 
soud s ohledem na výši náhrady škody poskytnuté na základě smírného 
vyrovnání. 

  

Čl. 19 odst. 3 Členské státy zajistí, aby odchylně od odstavce 2, pokud spoluporušitelé nezúčastnění 
na narovnání, nejsou schopni uhradit náhradu škody odpovídající zbývající části 
nároku poškozené strany zúčastněné na narovnání, mohla poškozená strana 
zúčastněná na narovnání požadovat zbývající část náhrady škody na spoluporušiteli 
zúčastněném na narovnání. Výjimka uvedená v prvním pododstavci může být 
výslovně vyloučena za podmínek stanovených ve smírném narovnání. 

89/2012 § 1876 odst. 2 Vyrovnal-li spoludlužník více, než činí jeho podíl, náleží od ostatních 
spoludlužníků náhrada. Nemůže-li některý ze spoludlužníků splnit, rozvrhne se 
jeho podíl poměrným dílem na všechny ostatní. 

PT  

  262/2017 § 8 odst. 1 V případě škody způsobené několika škůdci se její náhrada sníží o podíl škůdce 
zúčastněného na smírném vyrovnání odpovídající jeho účasti na způsobení 
vzniklé škody. Zbývající část náhrady škody škůdce zúčastněný na smírném 
vyrovnání nahradí jen tehdy, jsou-li pohledávky na náhradu škody od dalších 
škůdců nedobytné; to lze ve smírném vyrovnání výslovně vyloučit. 

  

Čl. 19 odst. 4 Při určování výše příspěvku na vypořádání, který může spoluporušitel získat od 
kteréhokoli jiného spoluporušitele podle jeho podílu na odpovědnosti za škodu 
způsobenou porušením právních předpisů o hospodářské soutěži, vnitrostátní soudy 
náležitě zohlední veškeré náhrady škody, které byly uhrazeny na základě předchozího 
smírného narovnání, jehož se dotčený spoluporušitel účastnil. 

89/2012 § 2955 Nelze-li výši náhrady škody přesně určit, určí ji podle spravedlivého uvážení 
jednotlivých okolností případu soud. 

PT  

  89/2012 § 2916 Kdo je povinen k náhradě škody společně a nerozdílně s jinými, vypořádá se s 
nimi podle účasti na způsobení vzniklé škody. 

  

  99/1963 § 136 Lze-li výši nároků zjistit jen s nepoměrnými obtížemi nebo nelze-li ji zjistit   
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vůbec, určí ji soud podle své úvahy. 
  99/1963    § 112 odst. 1 V zájmu hospodárnosti řízení může soud spojit ke společnému řízení věci, které 

byly u něho zahájeny a skutkově spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků. 
  

  99/1963   
ve znění 
171/1993 

§ 120 odst. 1  Účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud 
rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede. 

  

  99/1963 § 132 Důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny 
důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo 
za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci. 

  

  262/2017 § 5 odst. 2 Kdo je povinen k náhradě škody společně a nerozdílně s jinými, vypořádá se s 
nimi podle účasti na způsobení vzniklé škody. 

  

  262/2017 § 8 odst. 4 Škůdce, který poškozenému nahradil škodu na základě smírného vyrovnání, 
může v případě povinnosti k náhradě škody jinému poškozenému požadovat, aby 
byl snížen jeho podíl při vzájemném vypořádání mezi škůdci. O snížení rozhodne 
soud s ohledem na výši náhrady škody poskytnuté na základě smírného 
vyrovnání. 

  

Čl. 20 odst. 1 Přezkum 
Komise provede přezkum této směrnice a podá o něm zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě do 27. prosince 2020.  

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 20 odst. 2 Ve zprávě uvedené v odstavci 1 se posoudí mimo jiné všechny tyto aspekty: 
a) možný dopad, který mají finanční omezení vyplývající z plateb pokut uložených 
orgánem pro hospodářskou soutěž za porušení právních předpisů o hospodářské 
soutěži na možnost poškozených stran získat odškodnění v plné výši, pokud jde o 
škodu způsobenou tímto porušením právních předpisů o hospodářské soutěži;  
b) do jaké míry nebyli žalobci uplatňující nárok na náhradu škody způsobenou 
porušením právních předpisů o hospodářské soutěži, které bylo konstatováno v 
rozhodnutí o protiprávním jednání vydaném orgánem pro hospodářskou soutěž 
členského státu, schopni prokázat před vnitrostátním soudem jiného členského státu, 
že k takovému porušení právních předpisů o hospodářské soutěži došlo;  
c) do jaké míry náhrady skutečné škody převýšily škodu z navýšení cen způsobenou 
porušením právních předpisů o hospodářské soutěži, nebo převýšily škodu z navýšení 
cen na kterékoli úrovni dodavatelského řetězce.  

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 20 odst. 3 V případě potřeby se ke zprávě uvedené v odstavci 1 připojí příslušný legislativní 
návrh. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 21 odst. 1 Provedení  
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 27. prosince 2016. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění. 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví 
členské státy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 21 odst. 2 Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních 
předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 22 Časová působnost 
1. Členské státy zajistí, aby se vnitrostátní předpisy přijaté podle článku 21, které jsou 
nezbytné pro dosažení souladu s hmotněprávními ustanoveními této směrnice, 

262/2017 § 36 Přechodné ustanovení 
Řízení o náhradě škody způsobené omezováním hospodářské soutěže, jakož i 
řízení o nárocích škůdců, kteří jsou zavázáni k náhradě škody společně a 

PT  
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Celex:  32014L0104 Lhůta pro implementaci 27. 12. 2016 Úřední věstník                     L 349 2014 Gestor ÚOHS Zpracoval:  JUDr. Anežka Janoušková 
26.7.2019 

Název: 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  

Schválil: JUDr. Anežka Janoušková 
26.7.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení (§, 
odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poz
nám
ka 
 

nepoužily se zpětnou působností.  
2. Členské státy zajistí, aby se vnitrostátní předpisy přijaté podle článku 21, které 
nejsou uvedeny v odstavci 1, nepoužily na řízení o žalobě o náhradu škody zahájená u 
vnitrostátního soudu přede dnem 26. prosince 2014. 

nerozdílně, na vypořádání podle tohoto zákona, zahájená po dni 25. prosince 
2014 se dokončí podle tohoto zákona; právní účinky úkonů, které byly v řízení 
učiněny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. 

Čl. 23 Vstup v platnost 
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 24 Určení 
Tato směrnice je určena členským státům. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
 
1. Seznam platných předpisů ČR 
Poř. č Číslo. Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  262/2017 Zákon 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) 

1.9.2017 

2.  99/1963 Občanský soudní řád 1. 4.1964 
3.  89/2012 Občanský zákoník 1.1.2014 
4.  143/2001 Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) 1.7.2001 
5.  519/1991 Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád. 1.1.1992 
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6.  49/1973 Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád. 1.7.1973 
7.  24/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád. 1.1.1993 
8.  171/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád. 1.9.1993 
9.  238/1995 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické 

republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 
1.1.1996 

10.  30/2000 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 1.1.2001 
11.  370/2000 Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů 

1.1.2001 

12.  120/2001 Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 1.5.2001 
13.  88/2003 Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 
501/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

1.4.2003 

14.  340/2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony 2.6.2004 
15.  59/2005 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 1.4.2005 
16.  413/2005 Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 1.1.2006 
17.  123/2008 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
1.7.2008 

18.  218/2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 1.9.2011 
19.  202/2012 Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) 1.9.2012 
20.  360/2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
1.12.2012 

21.  396/2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 26.11.2012 
22.  293/2013 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1.2014 
23.  375/2015 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů 1.1.2016 
24.  183/2017 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 1.7.2017 

 
 

2. Seznam návrhů pčedpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.
č. 

Číslo ID Předkladate
l 

Název návrhu předpisu Předpokládané 
datum zahájení 
přípravy / stav 
přípravy 

Předpokládané 
datum 
předložení 
vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 
účinnosti 

1.  9780 MSp Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném řízení Před 
předložením na 
vládu 

31.7.2019 1.1.2022 

(jedná se o 
odhad, účinnost 
má nastat 
12.měsícem od 
vyhlášení) 

2.        

3.        
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Celex: 32016L0943 Lhůta pro 
implementaci 

09. 06. 2018 Úřední 
věstník                     

L 157 2016 Gestor MSp Zpracoval 
(jméno+datum): 

JUDr. Anežka 
Janoušková 
26.7.2019 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a 
obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním 

Schválil 
(jméno+datum): 

JUDr. Anežka 
Janoušková 
26.7.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Čl. 1 odst. 1 
 

1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající se ochrany 
obchodních tajemství před jejich neoprávněným získáním, 
využitím a zpřístupněním. 
Členské státy mohou v souladu s ustanoveními Smlouvy o 
fungování EU stanovit širší ochranu před neoprávněným 
získáním, využitím nebo zpřístupněním obchodních tajemství, 
než jakou požaduje tato směrnice, za předpokladu, že je zajištěn 
soulad s články 3, 5 a 6, čl. 7 odst. 1, článkem 8, čl. 9 odst. 1 
druhým pododstavcem, čl. 9 odst. 3 a 4, čl. 10 odst. 2, články 11 
a 13 a čl. 15 odst. 3. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 1 odst. 2 2.   Touto směrnicí nejsou dotčeny: 
a) výkon práva na svobodu projevu a informací, jak je 
stanoveno v Listině, včetně respektování svobody a plurality 
sdělovacích prostředků; 
b) uplatňování unijních předpisů nebo vnitrostátních předpisů, 
jež vyžadují, aby vlastníci obchodního tajemství zpřístupňovali 
ve veřejném zájmu informace, včetně obchodních tajemství, 
veřejnosti nebo správním či soudním orgánům pro účely plnění 
jejich úkolů; 
c) uplatňování unijních nebo vnitrostátních předpisů, jež od 
orgánů a institucí Unie nebo od vnitrostátních veřejných orgánů 
vyžadují nebo jim umožňují, aby zpřístupňovaly informace 
předkládané podniky, které mají tyto orgány nebo instituce k 
dispozici na základě povinností a oprávnění stanovených 
unijním nebo vnitrostátním právem a v souladu s těmito 
povinnosti a oprávněními; 
d) autonomie sociálních partnerů ani jejich právo uzavírat 
kolektivní smlouvy, v souladu s právními předpisy Unie a 
vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 1 odst. 3 3.   Žádné ustanovení této směrnice nelze vykládat tak, že 
poskytuje jakýkoli základ pro omezení mobility zaměstnanců. 
Pokud jde o výkon této mobility, tato směrnice zejména 
neposkytuje základ pro: 
a) omezení využívání informací, které nepředstavují obchodní 
tajemství ve smyslu čl. 2 bodu 1, zaměstnanci; 
b) omezení využívání zkušeností a dovedností zaměstnanců, 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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které poctivě nabyli při výkonu své obvyklé pracovní činnosti; 
c) ukládání dalších omezení zaměstnancům v jejich pracovních 
smlouvách, která nevyplývají z unijního ani vnitrostátního 
práva. 

Čl. 2  
 

Pro účely této směrnice se rozumí: 
1) „obchodním tajemstvím“ informace, které splňují všechny 
tyto požadavky: 
a) jsou tajné v tom smyslu, že nejsou jako celek nebo v přesném 
uspořádání a souhrnu jejich částí obecně známy nebo běžně 
dostupné osobám v kruzích, které se dotčeným druhem 
informací běžně zabývají; 
b) tím, že jsou tajné, mají komerční hodnotu; 
c) osoba, která jimi oprávněně disponuje, podnikla za daných 
okolností odpovídající kroky, aby je udržela v tajnosti; 
2) „vlastníkem obchodního tajemství“ fyzická nebo právnická 
osoba, která oprávněně disponuje obchodním tajemstvím; 
3) „porušitelem“ fyzická nebo právnická osoba, která 
neoprávněně získala, využila nebo zpřístupnila obchodní 
tajemství; 
4) „výrobkem porušujícím obchodní tajemství“ výrobek, jehož 
návrh, vlastnosti, fungování, výrobní proces nebo uvedení na trh 
mají významný prospěch z obchodního tajemství, které bylo 
získáno, využito nebo zpřístupněno neoprávněně. 

89/2012 
 

§ 504 
 

Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, 
určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních 
kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí 
se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém 
zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. 

PT  

Čl. 3 odst. 1 1.   Získání obchodního tajemství se pokládá za oprávněné, 
pokud k němu došlo některým z těchto způsobů: 
a) nezávislým objevem nebo vytvořením; 
b) pozorováním, zkoumáním, demontáží nebo testováním 
výrobku nebo předmětu, který byl zpřístupněn veřejnosti nebo 
který je oprávněně v držení osoby, která informace získala a 
nemá žádnou právně závaznou povinnost omezit získávání 
daného obchodního tajemství; 
c) výkonem práva zaměstnanců nebo zástupců zaměstnanců na 
informování a na projednávání v souladu s právními předpisy 
Unie a vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi; 
d) jakýmkoli jiným postupem, který je za daných okolností v 
souladu se zásadami poctivého obchodního styku. 

89/2012 § 2985 Porušením obchodního tajemství je jednání, jímž 
jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro 
sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, 
které může být využito v soutěži a o němž se dověděl 
a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se 
stalo přístupným na základě jeho pracovního poměru 
k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, 
popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem 
nebo jiným orgánem povolán, nebo 
b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu. 

PT  

Čl. 3 odst. 2 2.   Získání, využití nebo zpřístupnění obchodního tajemství se 
považuje za oprávněné, pokud toto získání, využití nebo 
zpřístupnění požadují nebo povolují právní předpisy Unie nebo 
vnitrostátní právní předpisy. 

89/2012 § 2985 Porušením obchodního tajemství je jednání, jímž 
jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro 
sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, 
které může být využito v soutěži a o němž se dověděl 
a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se 
stalo přístupným na základě jeho pracovního poměru 
k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, 
popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem 

PT  
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nebo jiným orgánem povolán, nebo 
b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu. 

Čl. 4 odst. 1 1.   Členské státy zajistí, aby vlastníci obchodního tajemství 
mohli podat návrh na nařízení opatření a uplatnění postupů a 
prostředků nápravy stanovených v této směrnici s cílem zamezit 
neoprávněnému získání, využití nebo zpřístupnění svého 
obchodního tajemství či dosáhnout náhrady škody vzniklé 
takovýmto jednáním. 

89/2012 
 

§ 12 Každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se 
domáhat ochrany u orgánu vykonávajícího veřejnou 
moc (dále jen „orgán veřejné moci“). Není-li v 
zákoně stanoveno něco jiného, je tímto orgánem 
veřejné moci soud. 

PT  

   99/1963 
ve znění 
519/1991 
30/2000 
293/2013 

§ 1 
 

Občanský soudní řád upravuje postup soudu a 
účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla 
zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných 
zájmů účastníků, jakož i výchova k zachovávání 
zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k 
právům jiných osob. 

  

  99/1963 
ve znění 
519/1991 
293/2013 

§ 3 
 

Občanské soudní řízení je jednou ze záruk zákonnosti 
a slouží jejímu upevňování a rozvíjení. Každý má 
právo domáhat se u soudu ochrany práva, které bylo 
ohroženo nebo porušeno. 

  

Čl. 4 odst. 2 2.   Získání obchodního tajemství bez souhlasu jeho vlastníka se 
považuje za neoprávněné, pokud k němu dojde prostřednictvím: 
a) neoprávněného přístupu k dokumentům, předmětům, 
materiálům, látkám nebo elektronickým souborům, které jsou 
oprávněně v držení vlastníka obchodního tajemství a které 
obsahují obchodní tajemství nebo z nichž lze obchodní tajemství 
odvodit, či jejich přisvojení nebo zkopírování; 
b) jakéhokoli jiného jednání, které se za daných okolností 
považuje za porušení zásad poctivého obchodního styku. 

89/2012 
 

§ 2985 Porušením obchodního tajemství je jednání, jímž 
jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro 
sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, 
které může být využito v soutěži a o němž se dověděl 
a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se 
stalo přístupným na základě jeho pracovního poměru 
k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, 
popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem 
nebo jiným orgánem povolán, nebo 
b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu. 

PT  

Čl. 4 odst. 3 3.   Využití nebo zpřístupnění obchodního tajemství se považuje 
za neoprávněné, pokud se ho dopustí bez souhlasu jeho 
vlastníka osoba, u níž bylo shledáno, že splňuje některou z 
těchto podmínek: 
a) získala obchodní tajemství neoprávněně; 
b) jedná v rozporu s dohodou o zachování mlčenlivosti či 
jakoukoli jinou povinností nezpřístupnit obchodní tajemství; 
c) jedná v rozporu se smluvní či jakoukoli jinou povinností 
týkající se omezení využití obchodního tajemství. 

89/2012 
 

§ 2985 Porušením obchodního tajemství je jednání, jímž 
jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro 
sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, 
které může být využito v soutěži a o němž se dověděl 
a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se 
stalo přístupným na základě jeho pracovního poměru 
k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, 
popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem 
nebo jiným orgánem povolán, nebo 
b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu. 

PT  

Čl. 4 odst. 4 4.   Získání, využití nebo zpřístupnění obchodního tajemství se 
považuje za neoprávněné rovněž tehdy, pokud určitá osoba v 
době jeho získání, využití nebo zpřístupnění věděla nebo měla 
za daných okolností vědět, že obchodní tajemství bylo přímo či 
nepřímo získáno od jiné osoby, která jej využívala nebo 
zpřístupnila neoprávněně ve smyslu odstavce 3. 

89/2012 
 

§ 2985 Porušením obchodního tajemství je jednání, jímž 
jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro 
sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, 
které může být využito v soutěži a o němž se dověděl 
a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se 
stalo přístupným na základě jeho pracovního poměru 

PT  
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 k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, 
popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem 
nebo jiným orgánem povolán, nebo 
b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu. 

Čl. 4 odst. 5 5.   Za neoprávněné využití obchodního tajemství se považuje 
rovněž výroba, nabízení nebo uvádění výrobků porušujících 
obchodní tajemství na trh nebo dovoz, vývoz či skladování 
takovýchto výrobků za uvedeným účelem, pokud osoba, která 
provádí tyto činnosti, věděla nebo měla za daných okolností 
vědět, že obchodní tajemství bylo využito neoprávněně ve 
smyslu odstavce 3. 

89/2012 
 

§ 2985 Porušením obchodního tajemství je jednání, jímž 
jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro 
sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, 
které může být využito v soutěži a o němž se dověděl 
a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se 
stalo přístupným na základě jeho pracovního poměru 
k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, 
popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem 
nebo jiným orgánem povolán, nebo 
b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu. 

PT  

Čl. 5 Členské státy zajistí, aby návrh na nařízení opatření a uplatnění 
postupů a prostředků nápravy stanovených v této směrnici byl 
zamítnut, pokud k údajnému získání, využití nebo zpřístupnění 
obchodního tajemství došlo v některém z těchto případů: 
a) za účelem výkonu práva na svobodu projevu a informací, jak 
je stanoveno v Listině, včetně respektování svobody a plurality 
sdělovacích prostředků; 
b) v zájmu odhalení pochybení, pochybného jednání nebo 
protiprávní činnosti, pokud žalovaný jednal za účelem ochrany 
obecného veřejného zájmu; 
c) bylo zpřístupněno zaměstnanci jejich zástupcům v rámci 
řádného výkonu jejich funkcí v souladu s unijním a 
vnitrostátním právem, pokud takové zpřístupnění bylo pro tento 
výkon nezbytné; 
d) za účelem ochrany oprávněného zájmu, který uznává unijní 
nebo vnitrostátní právo. 

89/2012 § 2 (1) Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat 
jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a 
ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž 
spočívá tento zákon, jakož i s trvalým zřetelem k 
hodnotám, které se tím chrání. Rozejde-li se výklad 
jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov s tímto 
příkazem, musí mu ustoupit. 
 
(2) Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný 
význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v 
jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu 
zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov 
právního předpisu proti jeho smyslu. 
 
(3) Výklad a použití právního předpisu nesmí být v 
rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti 
nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění. 

PT  

  89/2012 § 6  
 

(1) Každý má povinnost jednat v právním styku 
poctivě. 
 
(2) Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo 
protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z 
protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým 
má kontrolu. 

  

  89/2012 § 8  Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.   
  99/1963 

ve znění 
519/1991 
30/2000 
293/2013 

§ 1 
 

Občanský soudní řád upravuje postup soudu a 
účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla 
zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných 
zájmů účastníků, jakož i výchova k zachovávání 
zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k 
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právům jiných osob. 
  99/1963 

ve znění 
293/2013 

§ 6 V řízení postupuje soud předvídatelně a v součinnosti 
s účastníky řízení tak, aby ochrana práv byla rychlá a 
účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky 
sporné, byly podle míry jejich účasti spolehlivě 
zjištěny. Ustanovení tohoto zákona musí být 
vykládána a používána tak, aby nedocházelo k jejich 
zneužívání. 

  

  99/1963 § 132 
 

Důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý 
důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné 
souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co 
vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli 
účastníci. 

  

Čl. 6 odst. 1 1.   Členské státy stanoví opatření, postupy a prostředky 
nápravy, které jsou nezbytné k zajištění dostupnosti 
občanskoprávních prostředků ochrany v případě neoprávněného 
získání, využití a zpřístupnění obchodních tajemství. 

89/2012 
 

§ 12 Každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se 
domáhat ochrany u orgánu vykonávajícího veřejnou 
moc (dále jen „orgán veřejné moci“). Není-li v 
zákoně stanoveno něco jiného, je tímto orgánem 
veřejné moci soud. 

PT  

  99/1963 
ve znění 
519/1991 
30/2000 
293/2013 

§ 1 
 

Občanský soudní řád upravuje postup soudu a 
účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla 
zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných 
zájmů účastníků, jakož i výchova k zachovávání 
zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k 
právům jiných osob. 

  

  99/1963 
ve znění 
519/1991 
293/2013 

§ 3 
 

Občanské soudní řízení je jednou ze záruk zákonnosti 
a slouží jejímu upevňování a rozvíjení. Každý má 
právo domáhat se u soudu ochrany práva, které bylo 
ohroženo nebo porušeno. 

  

Čl. 6 odst. 2 2.   Opatření, postupy a prostředky nápravy podle odstavce 1: 
a) musí být spravedlivé a nestranné; 
b) nesmí být zbytečně složité nebo nákladné, ani mít za následek 
nepřiměřené lhůty nebo neodůvodněné průtahy, a 
c) musí být účinné a odrazující. 

99/1963 
ve znění 
519/1991 
30/2000 
293/2013 

§ 1 
 

Občanský soudní řád upravuje postup soudu a 
účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla 
zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných 
zájmů účastníků, jakož i výchova k zachovávání 
zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k 
právům jiných osob. 

PT  

  99/1963 
ve znění 
293/2013 

§ 6 V řízení postupuje soud předvídatelně a v součinnosti 
s účastníky řízení tak, aby ochrana práv byla rychlá a 
účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky 
sporné, byly podle míry jejich účasti spolehlivě 
zjištěny. Ustanovení tohoto zákona musí být 
vykládána a používána tak, aby nedocházelo k jejich 
zneužívání. 
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Čl. 7 odst. 1 1.   Opatření, postupy a prostředky nápravy stanovené v této 
směrnici musí být uplatňovány způsobem, který: 
a) je přiměřený; 
b) nevytváří překážky pro obchod na vnitřním trhu a 
c) poskytuje záruky znemožňující jejich zneužívání. 

99/1963 
ve znění 
519/1991 
30/2000 
293/2013 

§ 1 
 

Občanský soudní řád upravuje postup soudu a 
účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla 
zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných 
zájmů účastníků, jakož i výchova k zachovávání 
zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k 
právům jiných osob. 

PT  

  99/1963 
ve znění 
293/2013 

§ 6 V řízení postupuje soud předvídatelně a v součinnosti 
s účastníky řízení tak, aby ochrana práv byla rychlá a 
účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky 
sporné, byly podle míry jejich účasti spolehlivě 
zjištěny. Ustanovení tohoto zákona musí být 
vykládána a používána tak, aby nedocházelo k jejich 
zneužívání. 

  

Čl. 7 odst. 2 2.   Členské státy zajistí, aby příslušné soudní orgány mohly na 
návrh žalovaného uplatnit přiměřená opatření podle 
vnitrostátního práva, je-li žalobní návrh týkající se 
neoprávněného získání, využití nebo zpřístupnění obchodního 
tajemství zjevně neopodstatněný a shledají-li, že žalobce zahájil 
soudní řízení zneužívajícím způsobem nebo ve zlém úmyslu. 
Taková opatření mohou případně zahrnovat přiznání náhrady 
škody žalovanému, uložení sankcí žalobci nebo nařízení 
rozšíření informací týkajících se rozhodnutí podle článku 15. 
Členské státy mohou stanovit, že se opatření uvedená v prvním 
pododstavci projednávají v samostatných soudních řízeních. 

89/2012 § 2910 Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost 
stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního 
práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím 
způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který 
zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným 
porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu 
takového práva. 
 

PT  

Čl. 8 odst. 1 1.   Členské státy v souladu s tímto článkem stanoví promlčecí 
lhůty pro uplatnění nároku ve věci samé a pro podání žaloby za 
účelem uplatnění opatření, postupů a prostředků nápravy 
stanovených touto směrnicí. 
Členské státy při stanovení lhůt podle prvního pododstavce určí 
okamžik, od kterého začíná daná promlčecí lhůta běžet, délku 
této promlčecí lhůty a okolnosti, za nichž je běh této promlčecí 
lhůty přerušen nebo pozastaven. 

89/2012 
 

§ 619 (1) Jedná-li se o právo vymahatelné u orgánu veřejné 
moci, počne promlčecí lhůta běžet ode dne, kdy 
právo mohlo být uplatněno poprvé. 
 
(2) Právo může být uplatněno poprvé, pokud se 
oprávněná osoba dozvěděla o okolnostech 
rozhodných pro počátek běhu promlčecí lhůty, anebo 
kdy se o nich dozvědět měla a mohla. 

PT  

  89/2012 
 

§ 620 odst. 1 Okolnosti rozhodné pro počátek běhu promlčecí lhůty 
u práva na náhradu škody zahrnují vědomost o škodě 
a osobě povinné k její náhradě. To platí obdobně i pro 
odčinění újmy. 

  

  89/2012 § 629 odst. 1 Promlčecí lhůta trvá tři roky.   
Čl. 8 odst. 2 2.   Délka této promlčecí lhůty nesmí překročit šest let. 89/2012 § 629 odst. 1 Promlčecí lhůta trvá tři roky. PT  
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Čl. 9 odst. 1 1.   Členské státy zajistí, aby strany soudního řízení, jejich 
právní zástupci nebo jiní zástupci, soudní úředníci, svědci, 
znalci a další osoby účastnící se soudního řízení, které se týká 
neoprávněného získání, využití nebo zpřístupnění obchodního 
tajemství, nebo mající přístup k dokumentům, jež jsou součástí 
tohoto řízení, nesměli využít ani zpřístupnit obchodní tajemství 
či údajné obchodní tajemství, jež bylo příslušnými soudní 
orgány na základě řádně odůvodněné žádosti strany řízení 
označeno za důvěrné a o němž se dověděli v důsledku této 
účasti nebo přístupu. Členské státy mohou rovněž umožnit 
příslušným soudním orgánům, aby taková opatření přijímaly bez 
návrhu. 
Povinnost uvedená v prvním pododstavci trvá i po skončení 
soudního řízení. Tato povinnost však zaniká: 
a) je-li konečným rozhodnutím shledáno, že údajné obchodní 
tajemství nesplňuje požadavky stanovené v čl. 2 bodu 1, nebo 
b) stanou-li se postupem času dotčené informace obecně 
známými nebo běžně dostupnými pro osoby v kruzích, které se 
dotčeným druhem informací běžně zabývají. 

99/1963 
ve znění 
30/2000 
413/2005 

§ 116 odst. 2  (2) Veřejnost může být pro celé jednání nebo pro jeho 
část vyloučena, jen kdyby veřejné projednání věci 
ohrozilo tajnost utajovaných informací chráněných 
zvláštním zákonem,56) obchodní tajemství, důležitý 
zájem účastníků nebo mravnost. 
 
 

PT  

  99/1963 
ve znění 
30/2000 
413/2005 

§ 116 odst. 3 (3) Jestliže byla veřejnost vyloučena, soud může 
povolit jednotlivým fyzickým osobám, aby byly při 
jednání nebo jeho části přítomny; současně je poučí, 
že jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všem, co se 
při jednání o utajovaných informacích, obchodním 
tajemství nebo zájmech účastníků dozvěděly. 

  

   
 

6/2002 § 16 odst. 4 
 
 
 

Asistent soudce je povinen zachovávat mlčenlivost o 
věcech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s 
výkonem své funkce, a to i po zániku funkce. Této 
povinnosti jej může zprostit předseda Nejvyššího 
soudu. 

  

  6/2002 § 81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Soudce je povinen i po zániku soudcovské funkce 
zachovávat mlčenlivost o všem, o čem se dozvěděl v 
souvislosti s výkonem své funkce, ledaže by byl této 
povinnosti zproštěn zvláštním právním předpisem 
nebo osobou k tomu povolanou. 
  
(2) Soudce může zprostit povinnosti mlčenlivosti z 
vážných důvodů předseda soudu; jde-li o předsedu 
okresního soudu, předseda příslušného krajského 
soudu, jde-li o předsedu krajského soudu, předseda 
příslušného vrchního soudu, a jde-li o předsedu 
vrchního soudu, předseda Nejvyššího soudu. 
Předsedu Nejvyššího soudu může z vážných důvodů 
zprostit povinnosti mlčenlivosti prezident republiky.  
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  6/2002 
 
9601 

§ 113 odst. 2 Justiční čekatel je povinen i po skončení pracovního 
poměru zachovávat mlčenlivost o všem, o čem se 
dozvěděl při výkonu své činnosti, ve stejném rozsahu 
jako soudce. Zprostit této povinnosti ho může ze 
závažných důvodů předseda krajského soudu. 

  

  89/2012 § 2985 
 

Porušením obchodního tajemství je jednání, jímž 
jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro 
sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, 
které může být využito v soutěži a o němž se dověděl 
a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se 
stalo přístupným na základě jeho pracovního poměru 
k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, 
popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem 
nebo jiným orgánem povolán, nebo 
b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu. 

  

Čl. 9 odst. 2 2.   Členské státy rovněž zajistí, aby příslušné soudní orgány 
mohly na základě řádně odůvodněné žádosti některé ze stran 
řízení přijmout zvláštní opatření, která jsou nezbytná k 
zachování důvěrnosti jakéhokoli obchodního tajemství nebo 
údajného obchodního tajemství použitého nebo zmíněného v 
průběhu soudního řízení, které se týká neoprávněného získání, 
využití nebo zpřístupnění obchodního tajemství. Členské státy 
mohou rovněž umožnit příslušným soudním orgánům, aby 
taková opatření přijímaly bez návrhu. 
Opatření uvedená v prvním pododstavci zahrnují alespoň 
možnost: 
a) omezit zcela nebo částečně přístup k jakémukoli dokumentu 
obsahujícímu obchodní tajemství nebo údajná obchodní 
tajemství, který předložily strany řízení nebo třetí strany, na 
omezený počet osob; 
b) omezit účast na soudním jednání, pokud během něj mohou 
být obchodní tajemství nebo údajná obchodní tajemství 
zpřístupněna, a přístup k příslušným záznamům nebo přepisům 
z tohoto jednání na omezený počet osob; 
c) zpřístupnit jakékoli další osobě, která není součástí 
omezeného počtu osob podle písmen a) a b), znění soudního 
rozhodnutí bez důvěrných údajů, v němž budou vynechány nebo 
jinak upraveny části obsahující obchodní tajemství. 
Aby bylo zajištěno právo stran soudního řízení na účinnou 
právní ochranu a spravedlivý proces, nesmí být počet osob 
podle druhého pododstavce písm. a) a b) vyšší, než je nezbytné, 
a musí zahrnovat alespoň jednu fyzickou osobu za každou 
stranu řízení a příslušné právní zástupce nebo jiné zástupce 
těchto stran. 

99/1963 
ve znění 
30/2000 
413/2005 
 
ID 9780 

§ 44 
 
 

(1) Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do 
soudního spisu, s výjimkou protokolu o hlasování, a 
činit si z něho výpisy a opisy. 
 
(2) Každému, kdo na tom má právní zájem nebo kdo 
pro to má vážné důvody, předseda senátu na žádost 
povolí, aby nahlédl do spisu a aby si z něho učinil 
výpisy nebo opisy, ledaže jde o spis, o němž právní 
předpisy stanoví, že jeho obsah musí zůstat utajen. 
 
(3) Při povolování nahlížet do spisů je nutno učinit 
takové opatření, aby byla zachována tajnost 
utajovaných informací chráněných zvláštním 
zákonem. 
 
(4) Odstavce 1 až 3 se použijí obdobně pro 
přehrávání záznamů, poskytování jejich kopií nebo 
pro jiné způsoby zachycení obsahu listiny. 

PT  
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  99/1963 
ve znění 
30/2000 
413/2005 

§ 116 odst. 2  
 

Veřejnost může být pro celé jednání nebo pro jeho 
část vyloučena, jen kdyby veřejné projednání věci 
ohrozilo tajnost utajovaných informací chráněných 
zvláštním zákonem, obchodní tajemství, důležitý 
zájem účastníků nebo mravnost. 

  

  99/1963 
ve znění 
30/2000 
413/2005 

§ 116 odst. 3 
 

Jestliže byla veřejnost vyloučena, soud může povolit 
jednotlivým fyzickým osobám, aby byly při jednání 
nebo jeho části přítomny; současně je poučí, že jsou 
povinny zachovávat mlčenlivost o všem, co se při 
jednání o utajovaných informacích, obchodním 
tajemství nebo zájmech účastníků dozvěděly. 

  

Čl. 9 odst. 3 3.   Příslušné soudní orgány při rozhodování o opatřeních 
uvedených v odstavci 2 a při posuzování jejich přiměřenosti 
vezmou v úvahu potřebu zajistit právo na účinnou právní 
ochranu a spravedlivý proces, oprávněné zájmy účastníků řízení 
a případně třetích stran a možnou újmu způsobenou některé ze 
stran řízení a případně třetím stranám schválením takových 
opatření, nebo jejich zamítnutím. 

99/1963 
ve znění 
519/1991 
30/2000 
293/2013 

§ 1 
 

Občanský soudní řád upravuje postup soudu a 
účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla 
zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných 
zájmů účastníků, jakož i výchova k zachovávání 
zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k 
právům jiných osob. 

PT  

Čl. 9 odst. 4 4.   Osobní údaje podle odstavců 1, 2 nebo 3 jsou zpracovávány 
v souladu se směrnicí 95/46/ES. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT 1 

Čl. 10 odst. 1  1.   Členské státy zajistí, aby příslušné soudní orgány mohly na 
návrh vlastníka obchodního tajemství údajnému porušiteli 
nařídit některé z těchto předběžných a zajišťovacích opatření: 
a) předběžné ukončení nebo případně předběžný zákaz 
využívání nebo zpřístupňování obchodního tajemství; 
b) zákaz vyrábět, nabízet, uvádět na trh nebo používat výrobky 
porušující obchodní tajemství či takovéto výrobky za uvedeným 
účelem dovážet, vyvážet nebo skladovat; 
c) zabavení nebo odevzdání výrobků podezřelých z porušení 
obchodního tajemství, včetně výrobků dovezených, s cílem 
zabránit jejich vstupu na trh nebo oběhu na trhu. 

99/1963  § 74 odst. 1 (1) Před zahájením řízení může předseda senátu 
nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby zatímně 
byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že 
by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. 

PT  

  99/1963 ve 
znění 
263/1992 
30/2000 
293/2013  

§ 76  (1) Předběžným opatřením může být účastníku 
uloženo zejména, aby 
a) platil výživné v nezbytné míře; 
b) poskytl alespoň část pracovní odměny, jde-li o 
trvání pracovního poměru a navrhovatel ze 
závažných důvodů nepracuje; 
c) složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u 
soudu; 
d) nenakládal s určitými věcmi nebo právy; 
e) něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel. 
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(2) Předběžným opatřením lze uložit povinnost 
někomu jinému než účastníku jen tehdy, lze-li to na 
něm spravedlivě žádat. 
  
(3) Předseda senátu při nařízení předběžného opatření 
uloží navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí, 
podal u soudu návrh na zahájení řízení. Může také 
stanovit, že předběžné opatření bude trvat jen po 
určenou dobu. 

  99/1963 
ve znění 
30/2000 

§ 102 odst. 1 Je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry 
účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by 
výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být 
ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření. 

  

Čl. 10 odst. 2 2.   Členské státy zajistí, aby soudní orgány mohly kromě 
opatření uvedených v odstavci 1 podmínit další údajné 
neoprávněné využívání obchodního tajemství složením některé 
z forem jistoty, která má zajistit vlastníkovi obchodního 
tajemství náhradu škody. Není dovoleno zpřístupnit obchodní 
tajemství proti složení jistoty. 

99/1963   
ve znění 
59/2005 
218/2009 
69/2011 
293/2013 
296/2017 

§ 75b odst. 1  (1) K zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která 
by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel 
povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u 
soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu 
ve výši 10 000 Kč a ve věcech týkajících se vztahů 
mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské 
činnosti ve výši 50 000 Kč. Dospěje-li předseda 
senátu k závěru, že složená jistota zjevně nepostačuje 
k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by 
vznikla předběžným opatřením, anebo že jde o 
opětovný návrh na nařízení předběžného opatření, 
který ve věci týchž účastníků požaduje z obdobných 
důvodů stejnou nebo obdobnou zatímní úpravu 
poměrů, vyzve navrhovatele bezodkladně, aby do 3 
dnů složil doplatek jistoty ve výši, kterou stanoví s 
přihlédnutím k okolnostem případu. Podalo-li návrh 
na předběžné opatření více navrhovatelů, jsou 
povinni jistotu a doplatek jistoty složit společně a 
nerozdílně. 

PT  

  99/1963   
ve znění 
59/2005  

§ 75b odst. 2 Nebude-li jistota podle odstavce 1 složena, předseda 
senátu návrh na předběžné opatření odmítne. 

  

Čl. 11 odst. 1 1.   Členské státy zajistí, aby příslušné soudní orgány měly s 
ohledem na opatření uvedená v článku 10 pravomoc požadovat 
po žalobci předložení důkazů, které lze důvodně považovat za 
dostupné, aby se mohly s dostatečnou jistotou přesvědčit o tom, 
že: 
a) obchodní tajemství existuje; 
b) žalobce je vlastníkem tohoto obchodního tajemství a 
c) obchodní tajemství bylo získáno, využito nebo zpřístupněno 

99/1963   
ve znění 
293/2013 

§ 42 odst. 4 Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje 
další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému 
soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co 
sleduje, a musí být podepsáno a datováno. Povinnost 
podpisu a datování se nevztahuje na podání v 
elektronické podobě podle zvláštního právního 
předpisu58a). Je-li účastník zastoupen advokátem, 
může být podpis advokáta nahrazen otiskem 

PT  
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neoprávněně nebo že jeho neoprávněné získání, využití nebo 
zpřístupnění bezprostředně hrozí. 

podpisového razítka, jehož vzor byl uložen u soudu, 
kterému je podání určeno. Podání v listinné podobě je 
třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s 
přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis, jestliže je 
to třeba. Podání v jiných formách se činí pouze 
jedním stejnopisem. K podání učiněnému 
elektronicky lze připojit také všechny jeho přílohy v 
elektronické podobě. 

  99/1963  
ve znění 
59/2005  
227/2009 
293/2013 

§ 75 odst. 2 Návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76 
musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) 
obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků 
(obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, 
označení státu a příslušné organizační složky státu, 
která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též 
jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je 
třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, 
nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí 
byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují 
předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého 
předběžného opatření se navrhovatel domáhá; ve 
věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli 
vyplývajících z podnikatelské činnosti musí návrh 
dále obsahovat identifikační číslo osoby (dále jen 
„identifikační číslo“) právnické osoby, identifikační 
číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě 
další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení.  

  

  99/1963  
ve znění 
59/2005  
218/2009 
293/2013 

§ 75 odst. 3 Navrhovatel je povinen připojit k návrhu listiny, jichž 
se dovolává. 

PT  

  99/1963  
ve znění  
30/2000 
293/2013 

§ 75a 
 
 

Návrh na předběžné opatření, který neobsahuje 
všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný 
anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro 
tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení 
§ 43 se nepoužije. 

  

  99/1963  
ve znění  
293/2013 

§ 75c odst. 1 
 

(1) Nepostupoval-li podle § 75a nebo podle § 75b 
odst. 2, předseda senátu nařídí usnesením předběžné 
opatření, jestliže bude prokázáno, že je třeba, aby 
byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je 
tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl 
ohrožen, a jestliže budou alespoň osvědčeny 
skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení 
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povinnosti předběžným opatřením.  

Čl. 11 odst. 2 2.   Členské státy zajistí, aby příslušné soudní orgány musely při 
rozhodování o tom, zda návrhu vyhoví, nebo jej zamítnou, a při 
posuzování jeho přiměřenosti vzít v úvahu případné zvláštní 
okolnosti případu, zejména: 
a) hodnotu a jiné specifické rysy obchodního tajemství; 
b) opatření přijatá za účelem ochrany obchodního tajemství; 
c) jednání žalovaného při získání, využití nebo zpřístupnění 
obchodního tajemství; 
d) dopad neoprávněného využití nebo zpřístupnění obchodního 
tajemství; 
e) oprávněné zájmy stran soudního řízení a případný dopad 
schválení nebo zamítnutí opatření na strany řízení; 
f) oprávněné zájmy třetích stran; 
g) veřejný zájem a 
h) ochranu základních práv. 

99/1963 
ve znění 
519/1991 
30/2000 
293/2013 

§ 1 
 

Občanský soudní řád upravuje postup soudu a 
účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla 
zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných 
zájmů účastníků, jakož i výchova k zachovávání 
zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k 
právům jiných osob. 

PT  

  99/1963 ve 
znění  
293/2013 

§ 75c odst. 1 
 

(1) Nepostupoval-li podle § 75a nebo podle § 75b 
odst. 2, předseda senátu nařídí usnesením předběžné 
opatření, jestliže bude prokázáno, že je třeba, aby 
byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je 
tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl 
ohrožen, a jestliže budou alespoň osvědčeny 
skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení 
povinnosti předběžným opatřením.  

  

  89/2012 § 2 (1) Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat 
jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a 
ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž 
spočívá tento zákon, jakož i s trvalým zřetelem k 
hodnotám, které se tím chrání. Rozejde-li se výklad 
jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov s tímto 
příkazem, musí mu ustoupit. 
 
(2) Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný 
význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v 
jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu 
zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov 
právního předpisu proti jeho smyslu. 
 
(3) Výklad a použití právního předpisu nesmí být v 
rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti 
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nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění. 

Čl. 11 odst. 3 3.   Členské státy zajistí, aby opatření uvedená v článku 10 byla 
na návrh žalovaného zrušena nebo jiným způsobem přestala být 
účinná, pokud: 
a) žalobce nezahájil u příslušného soudního orgánu řízení ve 
věci samé v přiměřené lhůtě, kterou stanoví soudní orgán 
nařizující opatření, pokud to právo členského státu umožňuje, 
nebo pokud takováto lhůta nebyla stanovena, ve lhůtě 
nepřesahující 20 pracovních dnů nebo 31 kalendářních dnů, 
podle toho, která lhůta je delší, nebo 
b) dotčené informace již nesplňují požadavky uvedené v čl. 2 
bodě 1 z důvodů, které nelze přičítat žalovanému. 

99/1963 ve 
znění 
30/2000 
293/2013 

§ 76 odst. 3 Předseda senátu při nařízení předběžného opatření 
uloží navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí, 
podal u soudu návrh na zahájení řízení. Může také 
stanovit, že předběžné opatření bude trvat jen po 
určenou dobu. 

PT  

  99/1963 ve 
znění 
59/2005 
135/2006 
218/2009 
293/2013 

§ 76c odst. 1 Vyžadují-li to okolnosti případu nebo je-li tu 
nebezpečí z prodlení, předseda senátu usnesení o 
předběžném opatření podle § 76, o němž rozhodl 
bezodkladně, ihned vyhlásí účastníku, kterému 
ukládá povinnost, popřípadě též někomu jinému než 
účastníku řízení, byla-li mu předběžným opatřením 
uložena povinnost; ukazuje-li se to potřebné, 
přistoupí k vyhlášení usnesení na místě samém. 

  

  99/1963  ve 
znění 
238/1995 
59/2005  
135/2006 
69/2011 
293/2013 

§ 77  (1) Předběžné opatření zanikne, jestliže 
a) navrhovatel nepodal v zákonné lhůtě nebo ve lhůtě 
soudem určené návrh na zahájení řízení; 
b) nebylo návrhu ve věci samé vyhověno; 
c) bylo návrhu ve věci samé vyhověno a uplynulo 
patnáct dní od vykonatelnosti rozhodnutí o věci; 
d) uplynula určená doba, po kterou mělo trvat. 
  
(2) Předběžné opatření předseda senátu zruší, jestliže 
pominou důvody, pro které bylo nařízeno. Předběžné 
opatření předseda senátu zruší také tehdy, jestliže 
navrhovatel ve stanovené lhůtě nesložil doplatek 
jistoty. 
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Čl. 11 odst. 4 4.   Členské státy zajistí, aby příslušné soudní orgány mohly 
opatření uvedená v článku 10 podmínit složením odpovídající 
jistoty nebo rovnocenné záruky ze strany žalobce, která má 
zajistit náhradu škody za újmu způsobenou žalovanému a 
případně jiné osobě, které se tato opatření týkají. 

99/1963   
ve znění 
59/2005 
218/2009 
69/2011 
293/2013 
296/2017 

§ 75b odst. 1 (1) K zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která 
by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel 
povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u 
soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu 
ve výši 10 000 Kč a ve věcech týkajících se vztahů 
mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské 
činnosti ve výši 50 000 Kč. Dospěje-li předseda 
senátu k závěru, že složená jistota zjevně nepostačuje 
k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by 
vznikla předběžným opatřením, anebo že jde o 
opětovný návrh na nařízení předběžného opatření, 
který ve věci týchž účastníků požaduje z obdobných 
důvodů stejnou nebo obdobnou zatímní úpravu 
poměrů, vyzve navrhovatele bezodkladně, aby do 3 
dnů složil doplatek jistoty ve výši, kterou stanoví s 
přihlédnutím k okolnostem případu. Podalo-li návrh 
na předběžné opatření více navrhovatelů, jsou 
povinni jistotu a doplatek jistoty složit společně a 
nerozdílně. 

PT  

  99/1963   
ve znění 
59/2005  

§ 75b odst. 2 (2) Nebude-li jistota podle odstavce 1 složena, 
předseda senátu návrh na předběžné opatření 
odmítne. 

  

Čl. 11 odst. 5 5.   Pokud jsou opatření uvedená v článku 10 zrušena na základě 
odst. 3 písm. a) tohoto článku, pokud jejich platnost skončí kvůli 
úkonu nebo opomenutí žalobce nebo pokud je následně zjištěno, 
že nedošlo k neoprávněnému získání, využití nebo zpřístupnění 
obchodního tajemství či hrozbě takového jednání, musí mít 
příslušné soudní orgány pravomoc nařídit žalobci na návrh 
žalovaného nebo poškozené třetí strany, aby žalovanému nebo 
poškozené třetí straně poskytl odpovídající náhradu škody za 
případnou újmu způsobenou těmito opatřeními. 
Členské státy mohou stanovit, že se návrh na náhradu škody 
uvedený v prvním pododstavci projedná v samostatném 
soudním řízení. 

99/1963 ve 
znění 
59/2005 
293/2013 

§ 77a  (1) Zaniklo-li nebo bylo-li zrušeno nařízené 
předběžné opatření z jiného důvodu než proto, že 
návrhu ve věci samé bylo vyhověno, nebo proto, že 
právo navrhovatele bylo uspokojeno, je navrhovatel 
povinen nahradit škodu a jinou újmu každému, komu 
předběžným opatřením vznikla. Této odpovědnosti se 
navrhovatel nemůže zprostit, ledaže by ke škodě nebo 
k jiné újmě došlo i jinak. 
 
(2) Žalobu na náhradu škody nebo jiné újmy podle 
odstavce 1 je třeba podat nejpozději do 6 měsíců ode 
dne, kdy předběžné opatření zaniklo nebo kdy bylo 
pravomocně zrušeno, jinak právo zanikne. Zmeškání 
této lhůty nelze prominout. 
 
(3) Příslušným k projednání žaloby podle odstavce 2 
a k rozhodnutí o ní je soud, který v prvním stupni 
rozhodoval o předběžném opatření. 
 
(4) Pravomocně přiznaná náhrada škody nebo jiné 
újmy se uspokojí z navrhovatelem složené jistoty; 
nepostačuje-li jistota k uspokojení všech 

PT  
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poškozených, rozdělí soud jistotu mezi ně poměrně. 
Povinnost navrhovatele nahradit škodu nebo jinou 
újmu, která nebyla zajištěna složenou jistotou, tím 
není dotčena 

Čl. 12 odst. 
1, 2 a 4 

1.   Členské státy zajistí, aby v případě, že se v soudním 
rozhodnutí ve věci samé konstatuje, že došlo k neoprávněnému 
získání, využití nebo zpřístupnění obchodního tajemství, mohly 
příslušné soudní orgány na návrh žalobce porušiteli nařídit 
jedno nebo více z následujících opatření: 
a) ukončení nebo případně zákaz využívat nebo zpřístupňovat 
obchodní tajemství; 
b) zákaz vyrábět, nabízet, uvádět na trh nebo používat výrobky 
porušující obchodní tajemství či takovéto výrobky za uvedeným 
účelem dovážet, vyvážet nebo skladovat; 
c) přijetí odpovídajících nápravných opatření s ohledem na 
výrobky porušující obchodní tajemství; 
d) zničení veškerých dokumentů, předmětů, materiálů, látek 
nebo elektronických souborů obsahujících nebo představujících 
obchodní tajemství či jejich částí nebo případně odevzdání 
všech těchto dokumentů, předmětů, materiálů, látek nebo 
elektronických souborů nebo jejich částí žalobci. 
 
2.   K nápravným opatřením uvedeným v odst. 1 písm. c) patří: 
a) stažení výrobků porušujících obchodní tajemství z trhu; 
b) úprava výrobků takovým způsobem, aby byla odstraněna 
vlastnost porušující obchodní tajemství; 
c) zničení výrobků porušujících obchodní tajemství nebo 
případně jejich stažení z trhu, pokud toto stažení nenarušuje 
ochranu dotčeného obchodního tajemství. 
 
4.   Příslušné soudní orgány nařídí, aby byla opatření uvedená v 
odst. 1 písm. c) a d) provedena na náklady porušitele, pokud 
neexistují konkrétní důvody tak neučinit. Těmito opatřeními 
není dotčena případná náhrada škody, kterou může být třeba 
vlastníkovi obchodního tajemství zaplatit z důvodu 
neoprávněného získání, využití nebo zpřístupnění obchodního 
tajemství. 

89/2012 § 2988 Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo 
nebo porušeno, může proti rušiteli požadovat, aby se 
nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný 
stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, 
náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. 

PT  

  
 

221/2006  
ve znění 
286/2018 
 

§ 5a (1) Došlo-li k porušení obchodního tajemství (§ 2985 
občanského zákoníku), použije se obdobně pouze § 4 
odst. 1, 4 a 5. 
 
(2) Peněžité vyrovnání podle § 4 odst. 4 se určí 
nejvýše ve výši licenčního poplatku, který by byl 
obvyklý při získání licence k užívání obchodního 
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tajemství po dobu jeho porušení. 
  
(3) Jestliže rušitel věděl nebo měl vědět, že svým 
jednáním porušuje obchodní tajemství, může soud na 
návrh poškozeného stanovit výši náhrady škody, 
bezdůvodného obohacení a přiměřeného 
zadostiučinění paušální částkou určenou alespoň na 
základě takového kritéria, jako je výše licenčního 
poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k 
užívání obchodního tajemství po dobu jeho porušení. 

  221/2006  
 

§ 4 odst. 1, 4 
a 5 

(1) Došlo-li k neoprávněnému zásahu do práv, může 
se oprávněná osoba domáhat u soudu toho, aby se 
porušovatel zdržel jednání, jímž dochází k porušení 
nebo ohrožení práva, a následky ohrožení nebo 
porušení byly odstraněny, a to zejména 
a) stažením výrobků z trhu, jejichž výrobou nebo 
uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení 
nebo porušení práva, 
b) trvalým odstraněním nebo zničením výrobků, 
jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo 
skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva, 
c) stažením, trvalým odstraněním nebo zničením 
materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo 
používaných výlučně nebo převážně při činnostech 
porušujících nebo ohrožujících právo. 
  
(4) Soud může na návrh porušovatele práv nařídit 
namísto opatření uvedených v odstavci 1 zaplacení 
peněžního vyrovnání oprávněné osobě, a to tehdy, 
pokud porušovatel nevěděl ani nemohl vědět, jestliže 
by mu tato opatření způsobila nepřiměřenou újmu a 
peněžní vyrovnání s oprávněnou osobou se jeví 
dostatečným. 
  
(5) Oprávněné osobě, jejímuž návrhu bylo vyhověno, 
může soud přiznat v rozsudku právo uveřejnit 
rozsudek na náklady porušovatele, který ve sporu 
neuspěl, a podle okolností určit i rozsah, formu a 
způsob uveřejnění. 

  

Čl. 12 odst. 3 3.   Členské státy mohou stanovit, že jejich příslušné soudní 
orgány v případě nařízeného stažení výrobků porušujících 
obchodní tajemství z trhu mohou na návrh vlastníka obchodního 
tajemství nařídit, aby byly tyto výrobky odevzdány vlastníkovi 
nebo charitativním organizacím. 

   NT 2 
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Čl. 13 odst. 1 1.   Členské státy zajistí, aby příslušné soudní orgány musely při 
posuzování návrhů na vydání soudního příkazu a nápravných 
opatření stanovených v článku 12 a jejich přiměřenosti vzít v 
úvahu případné zvláštní okolnosti případu, zejména: 
a) hodnotu nebo jiné specifické rysy obchodního tajemství; 
b) opatření přijatá za účelem ochrany obchodního tajemství; 
c) jednání porušitele při získání, využití nebo zpřístupnění 
obchodního tajemství; 
d) dopad neoprávněného využití nebo zpřístupnění obchodního 
tajemství; 
e) oprávněné zájmy stran řízení a případný dopad schválení 
nebo zamítnutí opatření na strany řízení; 
f) oprávněné zájmy třetích stran; 
g) veřejný zájem a 
h) ochranu základních práv. 
Pokud příslušné soudní orgány omezí dobu trvání opatření 
uvedených v čl. 12 odst. 1 písm. a) a b), musí tato doba 
postačovat k odstranění případné obchodní nebo ekonomické 
výhody, která by porušiteli mohla plynout z neoprávněného 
získání, využití nebo zpřístupnění obchodního tajemství. 

99/1963 § 132 
 

Důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý 
důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné 
souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co 
vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli 
účastníci. 

PT  

Čl. 13 odst. 2 2.   Členské státy zajistí, aby opatření uvedená v čl. 12 odst. 1 
písm. a) a b) byla na návrh žalovaného zrušena nebo aby jiným 
způsobem přestala být účinná, pokud dotčené informace již 
nesplňují požadavky stanovené v čl. 2 bodě 1 z důvodů, které 
nelze přímo nebo nepřímo přičítat žalovanému. 

99/1963 
ve znění 
30/2000 

§ 228  (1) Žalobou na obnovu řízení účastník může 
napadnout pravomocný rozsudek nebo pravomocné 
usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé: 
a) jsou-li tu skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy, 
které bez své viny nemohl použít v původním řízení 
před soudem prvního stupně nebo za podmínek 
uvedených v ustanovení § 205a a 211a též před 
odvolacím soudem, pokud mohou přivodit pro něho 
příznivější rozhodnutí ve věci; 
b) lze-li provést důkazy, které nemohly být 
provedeny v původním řízení před soudem prvního 
stupně nebo za podmínek uvedených v ustanovení § 
205a a 211a též před odvolacím soudem, pokud 
mohou přivodit pro něho příznivější rozhodnutí ve 
věci. 
  
(2) Žalobou na obnovu řízení účastník může 
napadnout také pravomocné usnesení, kterým byl 
schválen smír, lze-li důvody obnovy podle odstavce 1 
vztahovat i na předpoklady, za nichž byl smír 
schvalován; to platí obdobně pro pravomocný 
platební rozkaz, pravomocný rozsudek pro uznání a 
pravomocný rozsudek pro zmeškání. 
 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJCHZBO7)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32016L0943_190716.doc      str. 18 z 22   

  99/1963 § 268 odst. 1 
písm. b)  

(1) Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže 
b) rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po 
nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným; 

  

Čl. 13 odst. 3 3.   Členské státy stanoví, že na návrh osoby, na niž se mají 
vztahovat opatření uvedená v článku 12, může příslušný soud 
nařídit peněžitou náhradu škody, která má být poškozené straně 
zaplacena namísto uplatnění těchto opatření, jsou-li splněny 
všechny tyto podmínky: 
a) dotčená osoba v době využití nebo zpřístupnění obchodního 
tajemství nevěděla ani za daných okolností nemohla vědět, že 
dané obchodní tajemství bylo získáno od jiné osoby, která je 
využívala nebo zpřístupňovala neoprávněně; 
b) provedení dotčených opatření by této osobě způsobilo 
nepřiměřenou újmu a 
c) poskytnutí peněžité náhrady škody poškozené straně se jeví 
jako přiměřeně uspokojivé. 
Je-li nařízena peněžitá náhrada škody namísto opatření 
uvedených v čl. 12 odst. 1 písm. a) a b), nesmí tato náhrada 
škody přesáhnout výši licenčních poplatků nebo jiných 
poplatků, jež by bylo možné požadovat, pokud by tato osoba 
požádala o povolení k využití dotčeného obchodního tajemství, 
a to za dobu, po kterou mohlo být využívání tohoto obchodního 
tajemství zakázáno. 

221/2006  
 

§ 4 odst. 4 (4) Soud může na návrh porušovatele práv nařídit 
namísto opatření uvedených v odstavci 1 zaplacení 
peněžního vyrovnání oprávněné osobě, a to tehdy, 
pokud porušovatel nevěděl ani nemohl vědět, jestliže 
by mu tato opatření způsobila nepřiměřenou újmu a 
peněžní vyrovnání s oprávněnou osobou se jeví 
dostatečným. 
  
 

PT  

Čl. 14 odst. 1 1.   Členské státy zajistí, aby příslušné soudní orgány na návrh 
poškozené strany porušiteli, který věděl nebo měl vědět, že se 
podílí na neoprávněném získání, využití nebo zpřístupnění 
obchodního tajemství, nařídily, aby vlastníkovi obchodního 
tajemství zaplatil náhradu škody přiměřenou skutečné újmě 
způsobené v důsledku neoprávněného získání, využití nebo 
zpřístupnění obchodního tajemství. 
Členské státy mohou omezit odpovědnost zaměstnanců ve 
vztahu k jejich zaměstnavatelům za škody způsobené 
neoprávněným získáním, využitím nebo zpřístupněním 
obchodního tajemství zaměstnavatele v případech, kdy nejednají 
úmyslně. 

89/2012 § 2910 Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost 
stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního 
práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím 
způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který 
zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným 
porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu 
takového práva. 
 

PT  

Čl. 14 odst. 2 2.   Při stanovování výše náhrady škody podle odstavce 1 
vezmou příslušné soudní orgány v úvahu všechny významné 
skutečnosti, jako jsou nepříznivé hospodářské důsledky, včetně 
ušlého zisku, které byly poškozené straně způsobeny, případné 
neoprávněné obohacení porušitele a ve vhodných případech i 
jiné skutečnosti než ekonomické faktory, jako je nemajetková 
újma způsobená vlastníkovi obchodního tajemství 
neoprávněným získáním, využitím nebo zpřístupněním 
obchodního tajemství. 

221/2006  
ve znění 
286/2018 
 

§ 5a odst. 3 (3) Jestliže rušitel věděl nebo měl vědět, že svým 
jednáním porušuje obchodní tajemství, může soud na 
návrh poškozeného stanovit výši náhrady škody, 
bezdůvodného obohacení a přiměřeného 
zadostiučinění paušální částkou určenou alespoň na 
základě takového kritéria, jako je výše licenčního 
poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k 
užívání obchodního tajemství po dobu jeho porušení. 

PT  
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Alternativně mohou příslušné soudní orgány ve vhodných 
případech stanovit náhradu škody rovněž jako paušální částku 
alespoň na základě skutečností, jako je výše licenčních poplatků 
nebo poplatků, jež by bylo možné požadovat, pokud by porušitel 
požádal o povolení k využití dotčeného obchodního tajemství. 

  89/2012 § 2952 Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo 
(ušlý zisk). Záleží-li skutečná škoda ve vzniku dluhu, 
má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil 
nebo mu poskytl náhradu. 
 

  

Čl. 15 odst. 1 1.   Členské státy zajistí, aby v soudním řízení zahájeném ve 
věci neoprávněného získání, využití nebo zpřístupnění 
obchodního tajemství mohly příslušné soudní orgány na návrh 
žalobce a na náklady porušitele nařídit vhodná opatření za 
účelem rozšíření informací o rozhodnutí, včetně uveřejnění 
celého rozhodnutí nebo jeho části. 

99/1963 
ve znění 
151/2002 
216/2006 

§ 155 odst. 4 Ve věcech ochrany práv porušených nebo 
ohrožených nekalým soutěžním jednáním, ochrany 
práv z duševního vlastnictví a ve věcech ochrany 
práv spotřebitelů může soud účastníkovi, jehož 
žalobě vyhověl, přiznat na jeho návrh ve výroku 
rozsudku právo rozsudek uveřejnit na náklady 
neúspěšného účastníka; podle okolností případu soud 
stanoví též rozsah, formu a způsob uveřejnění. 

PT  

Čl. 15 odst. 2 2.   Opatřením uvedeným v odstavci 1 tohoto článku nesmí být 
dotčena důvěrnost obchodního tajemství, jak je stanoveno v 
článku 9. 

99/1963 
ve znění 
519/1991 
30/2000 
293/2013 

§ 1 
 

Občanský soudní řád upravuje postup soudu a 
účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla 
zajištěna spravedlivá ochrana soukromých práv a 
oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k 
dodržování smluv a zákonů, k čestnému plnění 
povinností a k úctě k právům jiných osob. 

PT  

Čl. 15 odst. 3 3.   Při rozhodování o tom, zda nařídit opatření uvedené v 
odstavci 1, a při posuzování jeho přiměřenosti vezmou příslušné 
soudní orgány případně v úvahu hodnotu obchodního tajemství, 
jednání porušitele při získání, využití nebo zpřístupnění 
obchodního tajemství, dopad jeho neoprávněného využití nebo 
zpřístupnění a pravděpodobnost dalšího neoprávněného 
využívání nebo zpřístupnění obchodního tajemství ze strany 
porušitele. 
Příslušné soudní orgány rovněž vezmou v úvahu skutečnost, zda 
by informace o porušiteli umožnila zjistit totožnost konkrétní 
fyzické osoby a pokud ano, zda by uveřejnění této informace 
bylo odůvodněné, zejména s ohledem na možné narušení 
soukromí nebo poškození dobré pověsti porušitele v důsledku 
tohoto opatření. 

99/1963 
ve znění 
519/1991 
30/2000 
293/2013 

§ 1 
 

Občanský soudní řád upravuje postup soudu a 
účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla 
zajištěna spravedlivá ochrana soukromých práv a 
oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k 
dodržování smluv a zákonů, k čestnému plnění 
povinností a k úctě k právům jiných osob. 

PT  

Čl. 16  Členské státy zajistí, aby příslušné soudní orgány mohly ukládat 
sankce jakékoli osobě, jež nedodrží nebo odmítne dodržet 
opatření přijaté podle článků 9, 10 a 12. 
Stanovené sankce zahrnují možnost uložit opakovaně peněžitou 
sankci v případě nedodržení opatření přijatého podle článků 10 a 
12. 

99/1963  
ve znění  
30/2000 

§ 351 odst. 1 
 

Ukládá-li vykonávané rozhodnutí jinou povinnost, 
uloží soud za porušení této povinnosti povinnému 
pokutu až do výše 100 000 Kč. Nesplní-li povinný 
ani poté vykonávané rozhodnutí, ukládá mu soud na 
návrh oprávněného další přiměřené pokuty, dokud 
výkon rozhodnutí nebude zastaven. Pokuty připadají 

PT  
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Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. státu. 

Čl. 17 Za účelem podpory spolupráce, včetně výměny informací, mezi 
členskými státy a mezi členskými státy a Komisí určí každý 
členský stát jednoho či více národních zpravodajů pro otázky 
týkající se provádění opatření stanovených v této směrnici. 
Údaje o tomto národním zpravodaji nebo zpravodajích sdělí 
ostatním členským státům a Komisi. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 18 odst. 1 1.   Do dne 9. června 2021 vypracuje Úřad Evropské unie pro 
duševní vlastnictví v rámci činnosti Evropského střediska pro 
sledování porušování práv duševního vlastnictví první zprávu o 
tendencích v oblasti soudních sporů týkajících se 
neoprávněného získání, využití nebo zpřístupnění obchodního 
tajemství na základě uplatňování této směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 18 odst. 2 2.   Do dne 9. června 2022 vypracuje Komise průběžnou zprávu 
o uplatňování této směrnice a předloží ji Evropskému 
parlamentu a Radě. Tato zpráva náležitě přihlédne ke zprávě 
uvedené v odstavci 1. 
V průběžné zprávě se posoudí zejména možné dopady 
uplatňování této směrnice na výzkum a inovace, mobilitu 
zaměstnanců a na výkon práva na svobodu projevu a informací. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 18 odst. 3 3.   Do dne 9. června 2026 provede Komise hodnocení dopadu 
této směrnice a předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 19 odst. 1 1.   Členské státy do dne 9. června 2018 uvedou v účinnost 
právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto 
směrnicí. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 19 odst. 2 2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení 
vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti 
působnosti této směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 20 Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropské unie. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 21 Tato směrnice je určena členským státům.   Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis EU 
 
12. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. 
Č 

Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  89/2012 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. 1. 2014 
2.  99/1963 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 1. 4. 1964 
3.  6/2002 Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 1. 4. 2002 
4.  519/1991 Zákon č. 519/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád 1. 1. 1992 
5.  263/1992 Zákon č. 263/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád 1. 1. 1993 
6.  238/1995 Zákon č. 238/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 1. 1. 1996 
7.  30/2000 Zákon č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. 1. 2001 
8.  151/2002 Zákon č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního 1. 1. 2003 
9.  59/2005 Zákon č. 59/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. 4. 2005 
10.  413/2005 Zákon č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 1. 1. 2006 
11.  135/2006 Zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím 1. 1. 2007 
12.  216/2006 Zákon č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
22. 5. 2006 

13.  218/2009 Zákon č. 218/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. 1. 2010 
14.  227/2009 Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 24. 7. 2009 
15.  69/2011 Zákon č. 69/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
31. 3. 2011 

16.  293/2013 Zákon č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. 1. 2014 
17.  296/2017 Zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
30. 9. 2017 

18.  221/2006 Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového 
vlastnictví) 

26. 5. 2006 

19.  286/2018 Zákon č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a 
o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a 
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

28. 12. 2018 

 
 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 
přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

1.  9601 Ministerstvo 
spravedlnosti 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě 
soudů a o změně některých dalších zákonů. 

Před 
předložením do 
vlády. 

31. 7. 2019 1. 1. 2021 

2.  9780 MSp Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném řízení Před 
předložením na 
vládu 

31.7.2019 1.1.2022 

(jedná se o 
odhad, účinnost 
má nastat 
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vyhlášení) 

3.        
 

3. Poznámky  
Poř.č. Text poznámky 

1 Tuto problematiku upravuje nyní nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

2 Česká republika této možnosti nevyužila. 
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