
III. 

Vládní návrh  

ZÁKON 

ze dne ... 2020, 

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 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů 

(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 484/2004 

Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 71/2007 Sb., zákona 

č. 296/2007 Sb., zákona č. 155/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., 

zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 293/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona 

č. 262/2017 Sb., se mění takto: 

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

  „(3) Sdělením výhrad se rozumí písemné vyrozumění účastníkům řízení o narušení 

hospodářské soutěže, v němž Úřad sdělí popis skutku včetně hlavních důkazů, právní 

kvalifikaci skutku a výši pokuty, kterou hodlá uložit.“. 

2. V § 7 odst. 3 se slova „písemné vyrozumění, v němž Úřad sdělí základní skutkové 

okolnosti případu, jejich právní hodnocení a odkazy na hlavní důkazy o nich, obsažené 

ve správním spise (dále jen „sdělení výhrad“)“ nahrazují slovy „sdělení výhrad“. 

3. V § 13 se za slovo „poslední“ vkládá slovo „ukončené“. 

4. V § 19a se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které znějí: 

  „(4) Namísto rozhodnutí podle odstavce 3 Úřad rozhodne o zastavení řízení 

za podmínky, že orgán veřejné správy Úřadu navrhl závazky ve prospěch obnovení 

účinné hospodářské soutěže, které jsou dostatečné pro ochranu hospodářské soutěže 

a jejichž splněním se odstraní závadný stav, a že narušení hospodářské soutěže nemělo 

podstatné následky. V takovém rozhodnutí může Úřad rovněž stanovit podmínky 

a povinnosti nutné k zajištění splnění těchto závazků. Jestliže Úřad neshledá navržené 

závazky dostatečnými, důvody písemně sdělí orgánu veřejné správy a pokračuje v řízení. 

  (5) Závazky podle odstavce 4 může orgán veřejné správy písemně navrhnout Úřadu 

nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu Úřad doručil sdělení výhrad; k pozdějšímu návrhu 

přihlédne Úřad jen v případech hodných zvláštního zřetele. Orgán veřejné správy je svým 

návrhem vázán vůči Úřadu, popřípadě vůči třetím osobám, a od podání návrhu do 

rozhodnutí Úřadu podle odstavce 4 nesmí postupovat způsobem, který je předmětem 

výhrad Úřadu. 
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  (6) Po zastavení řízení podle odstavce 4 může Úřad znovu zahájit řízení a vydat 

rozhodnutí podle odstavce 3, jestliže 

a) se podstatně změnily podmínky, které byly pro vydání rozhodnutí podle odstavce 4 

rozhodné, 

b) orgán veřejné správy jedná v rozporu se závazky podle odstavce 4, nebo 

c) rozhodnutí bylo vydáno na základě nepravdivých nebo neúplných podkladů, údajů 

a informací.“. 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 7. 

5. V § 20 se vkládá nadpis „Působnost“. 

6. V § 20 se na začátek odstavce 1 vkládá věta „Úřad je při výkonu své působnosti 

nezávislý, postupuje nestranně a řídí se pouze zákony a jinými právními předpisy.“. 

CELEX: 32019L0001 

7. V § 20 odst. 1 písm. c) se slova „a svá pravomocná rozhodnutí“ zrušují. 

8. V § 20 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), 

které zní: 

„d) zveřejňuje svá pravomocná rozhodnutí.“. 

9. V § 20 odst. 5 se slovo „úřadu“ nahrazuje slovem „orgánu“. 

10. V § 20 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

  „(6) Úřad vydává výroční zprávu, informuje o ní vládu a Parlament a vhodným 

způsobem ji zveřejňuje.“. 

CELEX: 32019L0001 

11. V § 20a odst. 3 písm. c) se slovo „ostatními“ zrušuje a slovo „úřady“ se nahrazuje slovy 

„orgány jiných“. 

12. V § 20a odst. 3 se písmeno d) zrušuje. 

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d) až h). 

13. V § 20a odst. 3 písm. e) se slovo „úřadu“ nahrazuje slovem „orgánu“. 

14. V § 20a odst. 4 písm. c) se slova „úřady ostatních“ nahrazují slovy „orgány jiných“. 

15. V § 20a odst. 4 písm. d) se slova „úřadům ostatních“ nahrazují slovy „orgánům jiných“. 

16. V § 20a odst. 4 se písmeno e) zrušuje. 

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e). 

17. V § 21 odst. 2 se za text „§ 20 odst. 1 písm. a)“ vkládají slova „a písm. b)“. 
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18. V § 21b nadpis zní: „Seznámení s podklady rozhodnutí“. 

19. V § 21b se věta první zrušuje. 

20. V § 21c odst. 4 se slova „upuštění od uložení pokuty a žádost o snížení pokuty podle 

§ 22ba odst. 5“ nahrazují slovy „shovívavost, žádost o snížení pokuty narovnáním, 

protokoly procesu narovnání“ a slovo „Úřadu“ se zrušuje. 

21. V § 21c odst. 5 se slova „o upuštění od uložení pokuty nebo žádost o snížení pokuty 

podle § 22ba odst. 5 anebo žádost o snížení pokuty podle § 22ba odst. 6 (dále jen "žádost 

o neuložení nebo snížení pokuty")“ nahrazují slovy „o shovívavost nebo žádost o snížení 

pokuty narovnáním“, slovo „Úřadu“ se zrušuje a slova „ odstavci 1“ se nahrazují slovy 

„odstavci 3“. 

22. V § 21ca odst. 1 se slova „Žádosti o neuložení nebo snížení pokuty“ nahrazují slovy 

„Žádost o shovívavost a žádost o snížení pokuty narovnáním“ a slova „podle § 22ba odst. 

6“ se nahrazují slovem „narovnáním“. 

23. V § 21ca odst. 2 se slovo „to“ nahrazuje slovy „orgánům činným v trestním řízení 

po sdělení výhrad. To“. 

24. V § 21ca odst. 3 se slova „žádosti o neuložení nebo snížení pokuty“ nahrazují slovy 

„žádost o shovívavost a žádost o snížení pokuty narovnáním“. 

25. V § 21ca se doplňuje odstavec 4, který zní: 

 „(4) Na poskytování nepravomocných rozhodnutí vydaných podle tohoto zákona se 

zákon o svobodném přístupu k informacím nepoužije.“. 

26. V § 21d odst. 2 a odst. 3 se slova „podle § 7 odst. 2 nebo § 11 odst. 3 anebo § 17 odst. 4“ 

zrušují. 

27. V § 21f odst. 5 se slova „označení obchodních prostor soutěžitele, v nichž má být šetření 

provedeno,“ zrušují. 

28. V § 21f se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní: 

 „(8) Zaměstnanci Úřadu jsou oprávněni požadovat pomoc nebo součinnost orgánů 

Policie České republiky, pokud nemohou splnění svých povinností zajistit vlastními 

silami a prostředky.“. 

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9. 

CELEX: 32019L0001 

29. V § 21f odst. 9 se slova „Odstavce 1 až 7“ nahrazuje slovy „Odstavce 1 až 8“. 

30. V § 21g odst. 2 se slova „a odst. 8“ zrušují. 

31. V § 21h odst. 4 se slovo „úřad“ nahrazuje slovem „orgán“ a slovo „úřadu“ nahrazuje 
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slovem „orgánu“. 

32. V § 22 odst. 1 a § 22a odst. 1 se na konci písmene f) doplňuje slovo „nebo“, na konci 

písmene h) se čárka a slovo „nebo“ nahrazují tečkou a písmena g) a i) se zrušují. 

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g). 

33. V § 22 odst. 1 písm. g) a § 22a odst. 1 písm. g) se za slova „než obchodních prostorách“ 

doplňují slova „nebo poruší povinnost strpět šetření na místě v obchodních prostorách 

nebo v jiných než obchodních prostorách“. 

34. V § 22 se za odstavec 1 vkládá odstavec 2, který zní: 

  „(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) neposkytne Úřadu úplné, správné nebo pravdivé obchodní záznamy podle § 21e 

odst. 1, 

b) poruší povinnost strpět šetření na místě v obchodních prostorách nebo v jiných než 

obchodních prostorách podle § 21f odst. 4.“. 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

35. V § 22 odst. 3 a § 22a odst. 2 se slova „, h) nebo i)“ nahrazují slovy „nebo podle odstavce 

2“. 

36. V § 22a se za odstavec 1 vkládá odstavec 2, který zní: 

  „(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) neposkytne Úřadu úplné, správné nebo pravdivé obchodní záznamy podle § 21e 

odst. 1, 

b) poruší povinnost strpět šetření na místě v obchodních prostorách nebo v jiných než 

obchodních prostorách podle § 21f odst. 4.“. 

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7. 

37. V § 22a odst. 4 a odst. 5 se slova „odstavce 2“ nahrazují slovy „odstavce 3“. 

38. V § 22a se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Tento zákaz nelze uložit soutěžiteli, 

u kterého bylo upuštěno od uložení pokuty podle § 22ba odst. 1, nebo kterému byla 

pokuta snížena podle § 22ba odst. 2 nebo § 22bb.“. 

39. V § 22aa odst. 1 se vkládá písmeno c), které zní: 

„c) nesplní závazek podle § 19a odst. 4,“. 

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g). 

40. V § 22aa odst. 1 písm. f) se za slovo „místě“ doplňují slova „nebo poruší povinnost strpět 

šetření na místě“. 
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41. V § 22aa odst. 2 se slova „d), e) nebo f)“ nahrazují slovy „e), f) nebo g)“a slova „nebo c)“ 

se nahrazují slovy „, c) nebo d)“. 

42. V § 22b odst. 8 se slova „odst. 2 věty třetí“ zrušují. 

43. V § 22b se doplňuje odstavec 9, který zní: 

  „(9) Osoba dotčená jednáním podezřelého se o odložení věci nevyrozumí.“. 

44. § 22ba včetně nadpisu zní: 

„§ 22ba 

Shovívavost 

 (1) Jestliže Úřad uzná soutěžitele vinným z přestupku podle § 22 odst. 1 písm. b) nebo 

podle § 22a odst. 1 písm. b), 

a) upustí od uložení pokuty, pokud soutěžitel  

1. jako první ze všech soutěžitelů předloží Úřadu informace a podklady o utajované 

dohodě nebo jednání ve vzájemné shodě mezi dvěma nebo více soutěžiteli, jejímž 

cílem je narušení hospodářské soutěže, které Úřad dosud nezískal a které 

odůvodňují provedení cíleného šetření na místě anebo prokazují existenci takové 

dohody podle tohoto zákona, 

2. přizná účast na této dohodě, 

3. nečiní nátlak na ostatní soutěžitele, aby se této dohody účastnili, a 

4. ve správním řízení aktivně napomáhá objasnění případu, zejména poskytne Úřadu 

všechny jemu dostupné podklady a informace o této dohodě, nebo 

b) sníží pokutu, o jejíž výši informoval účastníky řízení ve sdělení výhrad, až o 50 %, 

pokud soutěžitel předloží Úřadu informace a podklady o utajované dohodě nebo 

jednání ve vzájemné shodě mezi dvěma nebo více soutěžiteli, jejímž cílem je narušení 

hospodářské soutěže, které mají významnou přidanou důkazní hodnotu ve vztahu 

k důkazní hodnotě podkladů a informací Úřadem dosud získaných, a splní předpoklady 

podle písmene a) bodů 2 až 4; přihlédne při tom k pořadí soutěžitelů, k době, kdy 

Úřadu informace a podklady o utajované dohodě předloží, a k míře, v jaké informace 

a podklady posilují svou povahou nebo podrobností možnost Úřadu prokázat 

utajovanou dohodu. 

 (2) Upustit od uložení pokuty nebo snížit pokutu lze jen na základě žádosti 

o shovívavost podané soutěžitelem. 

 (3) Úřad může soutěžiteli rezervovat pořadí za účelem shromáždění informací 

a podkladů nezbytných pro podání žádosti o upuštění od uložení pokuty stanovením lhůty 

pro její podání. 

 (4) Soutěžiteli je na základě souhrnné žádosti rezervováno pořadí pro podání žádosti 

o shovívavost. Souhrnnou žádost lze podat, pokud soutěžitel podal v téže věci žádost 

o shovívavost u Komise a v žádosti popsaným jednáním jsou dotčena území více než tří 
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členských států. Pokud Úřad hodlá zahájit v téže věci řízení, vyzve soutěžitele k podání 

žádosti o shovívavost v přiměřené lhůtě. Tato žádost bude považována za podanou ke dni 

rezervace pořadí souhrnnou žádostí. 

 (5) Žádost o upuštění od uložení pokuty musí být podána nejpozději do dne, kdy bylo 

soutěžiteli doručeno sdělení výhrad. Žádost o snížení pokuty musí být podána nejpozději 

do 15 dnů ode dne, kdy bylo soutěžiteli doručeno sdělení výhrad. Žádost o shovívavost, 

která byla podána později, se projedná jen v případech hodných zvláštního zřetele. 

 (6) Žádost o shovívavost lze vzít zpět do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro její 

podání. K žádosti o shovívavost, která byla vzata zpět, a k podkladům a informacím 

k ní přiloženým se v řízení nepřihlíží.“. 

CELEX: 32019L0001 

45. Za § 22ba se vkládá nový § 22bb, který včetně nadpisu zní: 

„§ 22bb 

Narovnání 

 (1) Po zahájení správního řízení o narušení hospodářské soutěže může Úřad za účelem 

dosažení procesních úspor zahájit proces narovnání, jestliže účastník řízení ve lhůtě 

stanovené Úřadem písemně sdělí, zda vstoupí do procesu narovnání; ke sdělení 

učiněnému po lhůtě Úřad nemusí přihlédnout. 

 (2) Ústní jednání v rámci procesu narovnání je vedeno s každým účastníkem řízení 

samostatně. 

 (3) Úřad může kdykoliv proces narovnání ukončit zcela, anebo ve vztahu k jednomu či 

více účastníkům řízení, má-li za to, že dosažení procesních úspor nelze očekávat nebo 

s ohledem na povahu a závažnost narušení hospodářské soutěže. 

 (4) V rámci procesu narovnání může účastník řízení podat žádost o snížení pokuty 

narovnáním, ve které přizná narušení hospodářské soutěže, o němž byl informován ve 

sdělení výhrad. Žádost musí být podána nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bylo účastníku 

řízení doručeno sdělení výhrad. Žádost, která byla podána později, se projedná jen 

v případech hodných zvláštního zřetele. 

 (5) Jestliže Úřad uzná účastníka řízení vinným z narušení hospodářské soutěže, sníží 

na základě žádosti o snížení pokuty narovnáním pokutu o 10 až 20 %, o jejíž výši 

informoval účastníka řízení ve sdělení výhrad. Přihlédne se k míře dosažených procesních 

úspor, zejména ke složitosti správního řízení, délce jeho vedení a spolupráci účastníků 

řízení v rámci jednání o narovnání.“. 

46. V § 22c odstavec 1 zní: 

„(1) Pořádkovou pokutu lze uložit každému, kdo 

a) neposkytne na výzvu úplné, správné nebo pravdivé obchodní záznamy, 

b) se nedostaví na předvolání, nebo 

c) se nepodrobí šetření na místě, 
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až do výše 1 000 000 Kč nebo 10 % z průměrného denního čistého obratu soutěžitele 

za poslední ukončené účetní období za každý den prodlení.“. 

CELEX: 32019L0001 

47. V § 22c odst. 2 se částka „1 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „10 000 000 Kč“. 

CELEX: 32019L0001 

48. Za § 22c se vkládá nový § 22d, který včetně nadpisu zní: 

„§ 22d 

Donucovací pokuta 

  (1) Donucovací pokutu lze uložit každému, kdo 

a) nesplní nepeněžitou povinnost vyplývající z rozhodnutí, nebo 

b) nesplní nepeněžitou povinnost vyplývající z přijatého závazku, 

až do výše 1 000 000 Kč nebo 10 % z průměrného denního čistého obratu soutěžitele 

za poslední ukončené účetní období za každý den prodlení. 

 (2) Donucovací pokutu lze uložit i opakovaně. Celková výše opakovaně ukládaných 

pokut nesmí přesáhnout 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého 

soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.“. 

CELEX: 32019L0001 

49. V § 23 se za slova „při šetření na místě v obchodních prostorách nebo v jiných než 

obchodních prostorách“ vkládají slova „nebo za porušení povinnosti strpět šetření 

na místě v obchodních prostorách nebo v jiných než obchodních prostorách“. 

50. V části první hlava IX včetně nadpisu zní: 

„HLAVA IX 

VZÁJEMNÁ POMOC 

§ 24a 

Žádost o oznámení 

 (1) Úřad na žádost soutěžního orgánu jiného členského státu uplatňujícího článek 101 

nebo 102 Smlouvy oznámí soutěžiteli bez zbytečného odkladu jménem tohoto orgánu 

rozhodnutí, předběžné námitky, jiné procesní akty nebo další relevantní dokumenty. 

 (2) Úřad je obdobně oprávněn podat žádost o oznámení soutěžnímu orgánu jiného 

členského státu. 

§ 24b 

Žádost o exekuci  

 (1) Pravomocné rozhodnutí vydané soutěžním orgánem jiného členského státu 

ukládající pokutu, pořádkovou pokutu nebo donucovací pokutu, které bylo přijato při 
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uplatňování článku 101 nebo 102 Smlouvy, je exekučním titulem na základě žádosti 

podané Úřadu (dále jen „žádost o exekuci“). Toto rozhodnutí nebo jeho úředně ověřená 

kopie je přílohou žádosti o exekuci. Vyšší ověření kopie se nevyžaduje. 

 (2) Běh a délka promlčecích lhůt se řídí právním řádem jiného členského státu, jehož 

soutěžní orgán podal žádost o exekuci.  

 (3) Úřad žádost o exekuci podanou soutěžním orgánem jiného členského státu, který 

doloží, že soutěžitel na jeho území nedisponuje dostatečným majetkem, jenž by umožnil 

pokutu, pořádkovou pokutu nebo donucovací pokutu vymoci, předá bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího podání, k vykonání rozhodnutí. Žádost 

o exekuci podanou v jiném případě může Úřad nejpozději do 30 dnů od jejího podání 

předat k vykonání rozhodnutí. 

 (4) Místní příslušnost exekučního správního orgánu se řídí u fyzické osoby jejím 

místem pobytu a u právnické osoby jejím sídlem. Nelze-li ji tímto způsobem určit, je 

místně příslušný exekuční správní orgán podle sídla Úřadu. 

 (5) Úřad je obdobně oprávněn podat žádost o exekuci soutěžnímu orgánu jiného 

členského státu. 

§ 24c 

Společná ustanovení pro vzájemnou pomoc 

 (1) Úřad spolupracuje se soutěžním orgánem jiného členského státu při provádění 

vzájemné pomoci. 

 (2) Při provádění vzájemné pomoci se použije správní řád obdobně. 

 (3) Úřad není povinen vyřídit žádost o oznámení nebo žádost o exekuci, jestliže: 

a) nesplňuje požadavky, nebo 

b) její vyřízení by bylo zjevně v rozporu s veřejným pořádkem. 

§ 25 

Úhrada nákladů 

 (1) Úřad je oprávněn požádat soutěžní orgán jiného členského státu o náhradu nákladů 

vzniklých při provádění vzájemné pomoci. Úřad je oprávněn požádat soutěžní orgán 

jiného členského státu o náhradu nákladů vzniklých exekučnímu správnímu orgánu 

v souvislosti s vykonáním rozhodnutí. 

 (2) Úřad na žádost soutěžního orgánu jiného členského státu uhradí náklady vzniklé 

při provádění vzájemné pomoci.“. 

CELEX: 32019L0001 

51. V § 26 se vkládá nadpis „Zmocňovací ustanovení“. 

52. V § 26 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí: 

  „(3) Úřad stanoví vyhláškou podrobnosti žádosti o shovívavost, souhrnné žádosti 
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a žádosti o rezervaci pořadí. 

  (4) Úřad stanoví vyhláškou podrobnosti žádosti o oznámení a žádosti o exekuci.“. 

CELEX: 32019L0001 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

Řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se 

dokončí podle dosavadních právních předpisů. 

 

Čl. III 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým po jeho vyhlášení. 
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