
X. 

 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, 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 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže dne 20. dubna 2020, s termínem dodání stanovisek do 20. května 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Zásadní připomínky vznesly: 

1. Nejvyšší státní zastupitelství 

2. Ministerstvo zahraničních věcí 

3. Ministerstvo pro místní rozvoj 

4. Ministerstvo spravedlnosti 

5. Úřad vlády – vedoucí Úřadu vlády 

6. Kancelář veřejného ochránce práv 

7. Úřad vlády – Ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 

8. Pardubický kraj 

9. Úřad vlády – odbor kompatibility 

10. Svaz měst a obcí České republiky 

11. Český telekomunikační úřad 

12. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

13. Ministerstvo vnitra 

14. Ministerstvo financí 

15. Svaz průmyslu a dopravy České republiky 

16. Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky 

17. Hospodářská komora České republiky 

 

Doporučující připomínky vznesly: 

Jihomoravský kraj 

Královehradecký kraj 

Ministerstvo zemědělství 

Hlavní město Praha 

Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo obrany 
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Resort Připomínky Vypořádání 

Nejvyšší 

státní 

zastupitelství 
 

č.j. 1 SL 

341/2020 – 13 

 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Jan Chvatík, 

tel. 

+420 542 512 61

7; e-mail: 

jchvatik@nsz.brn

.justice.cz  
 

Po prostudování znění návrhu zákona a jeho příloh si dovoluji uplatnit 

připomínky k ustanovení § 21ca navrhovaného zákona, které nově upravuje 

získávání informací obsažených ve spise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

(dále jen „ÚOHS“) ze strany orgánů činných v trestním řízení (dále jen 

„OČTŘ“). 

 

Dle navrhovaného znění by OČTŘ měly mít možnost přístupu 

k informacím ze správních spisů ÚOHS od okamžiku tzv. sdělení výhrad § 2 

odst. 3 zákona, tedy od okamžiku, kdy je účastníkům řízení písemně sděleno, že 

je proti nim úřadem vedeno řízení, včetně popisu skutku, právní kvalifikace, 

opatřených důkazů a navrhované pokuty.  

  

Je tak zřejmé, že i navrhovaná právní úprava nadále představuje 

významný limit pro spolupráci ÚOHS a OČTŘ, pokud by policejní orgány měly 

mít přístup k informacím o správním řízení až od okamžiku, kdy jsou všem 

účastníkům řízení sděleny informace o probíhajícím správním řízení i o dosud 

opatřených důkazech. 

  

Vztah ÚOHS a OČTŘ je třeba vnímat v intencích existence trestněprávní 

odpovědnosti za jednání spojené s kartelovými dohodami (zejména § 248 a § 257 

trestního zákoníku). Totožný skutek může být současně projednáván jak ze strany 

ÚOHS (ve vztahu k právnickým osobám), tak i ze strany OČTŘ (především vůči 

fyzickým osobám v případě trestného činu podle § 248 trestního zákoníku, 

u trestných činů spojených s kartely při veřejných zakázkách v případě trestného 

činu podle § 257 trestního zákoníku vůči fyzickým i právnickým osobám).  

 

Pokud bude mít správní orgán (ÚOHS) možnost zpřístupnit policejnímu 

orgánu informace ze správního řízení teprve poté, co tyto informace sdělil 

účastníkům řízení, včetně popisu skutku a důkazní situace, může takový postup 

znamenat výrazné ohrožení splnění účelu trestního řízení ve smyslu § 1 trestního 

řádu (zejména s ohledem na hrozící ztížení či znemožnění dalšího opatřování 

důkazů v trestním řízení operativní cestou).   

  

 

Předkladatel vzal připomínku zpět. 
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Nelze přitom pomíjet, že správní a trestní řízení vedená ve věcech 

kartelových dohod mohou mít spojitost nejen v oblasti vymezení skutku a využití 

opatřených důkazů, ale rovněž pak v navazujících postupech tzv. leniency 

programů podle zákona o ochraně hospodářské soutěže, promítající se současně 

do podmínek zániku trestnosti fyzických osob podle § 248a trestního zákoníku. 

Je zcela žádoucí, aby se tato úzká provázanost správního a trestního řízení 

promítla i do možností spolupráce a zpřístupňování informací ze správního řízení 

mezi ÚOHS a OČTŘ, a to již v té fázi správního řízení, které je vedeno bez 

vědomí účastníků správního řízení, proti nimž se toto řízení vede.   

  

Z uvedených důvodů je třeba navrhovanou možnost zpřístupnění 

informací obsažených ve správním spise policejním orgánům a orgánům státního 

zastupitelství až po okamžiku tzv. sdělení výhrad vnímat jako nedostatečnou, 

resp. jako právní úpravu, která v určitých případech může vést k ohrožení 

naplnění účelu trestního řízení. Toto se týká situací, kdy obě řízení jsou fakticky 

vedena pro totožný skutek, pouze vůči odlišným subjektům.  

  

Bylo by namístě uvažovat o změně navrhovaného znění § 21ca shora citovaného 

zákona tak, aby informace obsažené ve správním spise ÚOHS bylo možné v 

případě vhodnosti OČTŘ zpřístupnit již v době, kdy jsou ve správním řízení 

zajišťovány důkazy, tedy v době předtím, než jsou o vedení řízení a opatřených 

důkazech vyrozuměni sami účastníci řízení formou tzv. sdělení výhrad. Pouze 

v takovém případě bude možné vést efektivní spolupráci, výměnu informací 

a případnou koordinaci postupu v obou souvisejících řízeních vedených ÚOHS 

a OČTŘ pro obdobný skutek. 

 

Uvedenou připomínku považuji za zásadní. 

Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 
 

č.j. 111383/2020-

OPL 

 

Kontaktní osoba: 

Zásadní připomínka 

Bod 46 až 48, §§ 22c a 22d 

 

Předkladatel navrhuje stanovit maximální výši pořádkové i donucovací pokuty 

alternativně, tzn. „až do výše 1 000 000 Kč nebo 10 % z průměrného denního 

čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období za každý den 

prodlení“, resp. pokud jde o opakované uložení pokuty, výše těchto pokut „nesmí 

Vysvětleno. 

Při stanovování výše pokuty soutěžitelů má 

obratové kritérium přednost. ÚOHS má na 

svých webových stánkách zveřejněnou 

metodiku pro ukládání pokut, kde je 

podrobně rozepsán postup při stanovení výše 

pokuty. 
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JUDr. Anna 

Syková, Ph.D., 

anna_sykova@m

zv.cz, tel. 

224 182 677, 

JUDr. Iva 

Gavrilová, Ph.D., 

iva_gavrilova@m

zv.cz, tel. 

224 182 878 

přesáhnout 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem 

za poslední ukončené účetní období“. 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2018 

o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby 

mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního 

trhu, kterou návrh zákona transponuje do českého právního řádu, v čl. 15 a 16 

stanovuje povinnost vázat (maximální) výši pokuty/penále na poměr obratu 

podniku nebo sdružení podniků, které se podílejí na porušení pravidel 

hospodářské soutěže, a to bez možnosti odchýlení.  

 

MZV proto navrhuje stanovit, že v případě soutěžitelů se maximální výše pokuty 

určuje vždy podle obratového kritéria. MZV navrhuje v §§ 22c a 22d výši 

ukládané pokuty upravit zvlášť pro soutěžitele a zvlášť pro jiné subjekty, než jsou 

soutěžitelé, u nichž je z povahy vyloučeno použití obratového kritéria. Nad rámec 

návrhu MZV navrhuje obdobně upravit § 22a odst. 3. Na konkrétním znění 

předmětných ustanovení je MZV připraveno spolupracovat. 

Cílem směrnice je však posílení postavení 

orgánů pro hospodářskou soutěž tak, aby 

mohly účinněji prosazovat pravidla 

hospodářské soutěže a bylo zajištěno řádné 

fungování trhu. K tomu je třeba disponovat 

účinnými nástroji. Proto není vhodné 

stanovit pokuty právnickým osobám pouze 

obratovým kritériem, neboť jsou některé 

právnické osoby a soutěžitelé, kteří 

nevytvářejí v rámci své činnosti obrat, 

případně vytvářejí obrat zcela zanedbatelný 

(např. nepodnikající právnické osoby, různé 

profesní komory, asociace soutěžitelů apod.). 

V takovém případě by pokuta neměla kýžený 

efekt a cíle směrnice by nebyly naplněny. 

Výše uvedené skutečnosti budou doplněny 

do důvodové zprávy. 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 
 

č.j. 22201/2020-

31 

 

Kontaktní osoba: 

JUDr. Lucie 

Koreňová 

tel. 224 861 810, 

e-mail: 

lucie.korenova@

mmr.cz, odbor 

legislativně 

právní 

 

K čl. I, bodu 46 

Označení totožného jednání za přestupek i za pořádkový delikt (tedy dvakrát 

trestání téhož) zásadně není přípustné, což je dáno již odlišným účelem přestupků 

a pořádkových deliktů - podle Zásad tvorby právní úpravy přestupků vydaných 

Ministerstvem vnitra (dále jen „Zásady“) je hlavním účelem zakotvení 

pořádkových deliktů vynucení splnění procesní povinnosti, resp. dosažení účelu 

konkrétního správního procesu, zatímco účelem uplatnění odpovědnosti za 

přestupek je potrestání pachatele za nesplnění určité povinnosti (str. 42). Podle 

Zásad není možné takovou úpravu odůvodnit ani potřebou efektivnějšího 

zajištění splnění povinnosti (jak je uvedené dvojí trestání zdůvodněno 

v důvodové zprávě k předkládanému zákonu), viz str. 43: „Není přípustné, aby 

prostřednictvím institutu pořádkového deliktu bylo trestáno porušení procesní 

(nebo dokonce hmotněprávní) povinnosti, které by mělo být vzhledem ke své 

společenské škodlivosti postihováno jako přestupek, a to např. s cílem 

zjednodušení a zrychlení procesu pro správní orgán. V tomto případě se jedná o 

zřejmé obcházení smyslu rozlišování uvedených druhů deliktů, které se následně 

často odráží například ve stanovení nepřiměřeně vysoké horní hranice pořádkové 

Částečně akceptováno. 

 

Ustanovení o pořádkové pokutě v ZOHS je 

novelizováno z důvodu transpozice 

Směrnice. Článek 16 Směrnice stanovuje, za 

jaká porušení by mělo být možné penále 

uložit – dle české terminologie pořádkovou 

pokutu – za neposkytnutí obchodních 

záznamů, nedostavení se na předvolání a 

nepodrobení se šetření na místě. Směrnice 

rovněž stanovuje povinnost umožnit stejnou 

věc pokutovat jako přestupek (viz článek 13 

Směrnice). 

Návrh znění předmětného ustanovení byl na 

základě připomínek změněn a nové znění 

bylo odsouhlaseno gestorem přestupkového 

zákona Ministerstvem vnitra. 
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pokuty (i v řádech milionů Kč).“  

V tomto případě je tak nepřípustné stanovit jako pořádkový delikt jednání 

uvedené v odstavci 1 písm. a), které je již sankcionováno jako přestupek v § 22 

odst. 2 písm. a), § 22a odst. 2 písm. a) a § 22aa odst. 1 písm. e). Kromě toho není 

jasné, zda je pravdivé tvrzení v důvodové zprávě, že toto jednání je pořádkovým 

deliktem již podle stávající úpravy - ta totiž formuluje skutkovou podstatu tohoto 

deliktu jako nesplnění povinnosti podle § 21e odst. 2, které stanoví povinnost 

každého poskytnout Úřadu na jeho písemnou výzvu a ve stanovené lhůtě 

obchodní záznamy; to, že tyto obchodní záznamy mají být úplné, správné a 

pravdivé, je stanoveno v odstavci 1, na nějž však není v uvedeném ustanovení 

výslovně odkazováno. Ani podle stávající úpravy se tak nemusí jednat o trestání 

téhož jak formou přestupku, tak pořádkové pokuty, jak by vyplývalo z důvodové 

zprávy.  

V případě deliktu podle písmene c) není jasné, zda jím má být trestáno pouze 

porušení povinnosti podle § 21f odst. 1, nebo i povinností podle § 21f odst. 3 či 

odst. 4, které zahrnují mj. právě povinnost strpět výkon šetření na místě (nicméně 

z toho, že pořádkovou pokutu lze za porušení povinnosti podrobit se šetření na 

místě uložit každému, nikoliv tedy jen soutěžiteli, lze usuzovat na to, že se týká i 

porušení povinnosti podle § 21f odst. 4, kterou má každý, v jehož objektu se 

takové obchodní prostory nalézají). Porušení povinností uvedených § 21f odst. 3 

či odst. 4 je totiž již sankcionováno jako přestupek, a tedy v tomto případě by se 

opět jednalo o nedovolené opakované trestání téhož. Nicméně i v případě trestání 

„pouze“ nesplnění povinnosti podle § 21f odst. 1, na které není v rámci 

skutkových podstat přestupků výslovně odkazováno, pořádkovou pokutou, není 

jasné, jaká jednání by bylo možné pod takto široce koncipovanou skutkovou 

podstatu podřadit (ustanovení § 21f odst. 1 obecně stanoví povinnost soutěžitelů 

podrobit se šetření Úřadu v obchodních prostorech, které v tomto odstavci 

definuje, což lze patrně považovat, s ohledem na obecnou formulaci samotné 

povinnosti, za jeho hlavní účel), a tedy výkladem by bylo možné dospět i k tomu, 

že se vztahuje i na porušení povinností uvedených v § 21f odst. 3 a 4, které jsou 

již přestupky.  

S ohledem na výše uvedené tedy požadujeme skutkové podstaty 

pořádkových deliktů uvedené v § 22c odst. 1 písm. a) a c) z návrhu vypustit. 
 

 

Návrh platného znění § 22c s vyznačenými 

změnami: 

„§ 22c 

Pořádková pokuta 

 (1) Za nesplnění povinnosti podle § 

21e odst. 2 lze uložit pořádkovou pokutu 

až do výše 100 000 Kč nebo 1 % z čistého 

obratu dosaženého soutěžitelem za poslední 

ukončené účetní období. 

 (1) Pořádkovou pokutu lze uložit 

každému, kdo 

a) neposkytne na výzvu obchodní záznamy, 

nebo 

b) se bez náležité omluvy nedostaví na 

předvolání. 

 (2) Vyžaduje-li to zajištění průběhu 

a účelu řízení, lze pořádkovou pokutu uložit 

soutěžiteli, který poruší povinnost strpět 

šetření na místě v obchodních prostorách 

nebo v jiných než obchodních prostorách 

podle § 21f odst. 3. 

 (3) Pořádkovou pokutu lze uložit až 

do výše 300 000 Kč nebo 10 % 

z průměrného denního čistého obratu 

soutěžitele za poslední ukončené účetní 

období za každý den prodlení. 

 (24) Pořádkovou pokutu lze uložit i 

opakovaně. Celková výše opakovaně 

ukládaných pokut nesmí přesáhnout 1 000 

000 Kč 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého 

obratu dosaženého soutěžitelem za poslední 
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Tato připomínka je zásadní. ukončené účetní období.“ 

K čl. I, bodu 46 

Maximální výše pokuty se v případě pořádkového deliktu podle odstavce 1 písm. 

b) jeví jako zcela nepřiměřená a likvidační (1 000 000 Kč nebo 10 % z 

průměrného denního čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní 

období za každý den prodlení), a to mj. s ohledem na skutečnost, že pořádkovou 

pokutu lze ukládat opakovaně a dále že obecná úprava ve správním řádu 

umožňuje trestat toto jednání pořádkovou pokutou maximálně do výše 50 000 

Kč. Požadujeme tedy výši pořádkové pokuty u pořádkového deliktu podle 

odstavce 1 písm. b) přiměřeně snížit s ohledem na výše uvedené skutečnosti. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno. 

 

Vysoká výše pořádkových pokut je nezbytná 

k co možná nejúčinnější ochraně 

hospodářské soutěže. Vzhledem k tomu, že 

získání dokumentů a dalších informací od 

soutěžitelů a dalších dotčených osob ať 

během předvolání, místního šetření nebo 

z předaných obchodních záznamů, je 

klíčovým zdrojem informací a důkazů 

k prokázání přestupků o narušení 

hospodářské soutěže (tzn. uzavření dohody 

v rozporu se zákonem, zneužití 

dominantního postavení, uskutečnění spojení 

v rozporu se zákonem, či narušení 

hospodářské soutěže orgánem veřejné 

správy), nemohou být pokuty (jejich 

maximální výše) nižší než pokuty za 

samotné přestupky o narušení hospodářské 

soutěže, jinak by pro soutěžitele bylo 

výhodnější nespolupracovat a zaplatit menší 

pokutu za porušení povinnosti 

sankcionovaných jako pořádkové pokuty. 

Pokuty mají dle směrnice být účinné, 

přiměřené a odrazující. Obraty soutěžitelů, se 

kterými se Úřad setkává, se pohybují v řádu i 

několika set miliard. Pevně stanovená částka 

musí být vysoká také proto, že některé 

právnické osoby a soutěžitelé, např. různá 

sdružení, nevytvářejí v rámci své činnosti 

obrat, případně vytvářejí obrat zcela 

zanedbatelný, přestože jejich členové mají 

obrat v miliardových částkách. Zároveň není 
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stanovená minimální výše pokuty a Úřad 

ukládá pokuty vždy přiměřené ke každému 

soutěžiteli (viz Postup při stanovení výše 

pokut zveřejněných na webových stránkách 

Úřadu). 

Maximální výše jednorázové pořádkové 

pokuty je v pevné částce snížena na 300.000 

Kč, což odpovídá maximální výši pokuty 

za některé méně závažné přestupky. 

 

Návrh platného znění § 22c s vyznačenými 

změnami viz vypořádání připomínky číslo 1. 

 

Ministerstvo 

spravedlnosti 
 

č.j. MSP-

173/2020-LO-

SP/2 

 

Kontaktní osoba: 

Jan Broz, 

tel. 221 997 507, 

email 

jbroz@msp.justic

e.cz 

Ing. František 

Kučera 

tel. 221 997 624, 

email 

fkucera@msp.jus

tice.cz 

K čl. I bodu 25 (§ 21ca odst. 4)  

Návrh na doplnění ustanovení, podle něhož se na poskytování nepravomocných 

rozhodnutí nemá použít zákon o svobodném přístupu k informacím, představuje 

neopodstatněné omezení práva veřejnosti na informace, snižuje transparentnost 

rozhodovacího procesu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zvyšuje míru 

korupčního rizika. Zároveň vysvětlení v rámci zvláštní části důvodové zprávy 

tuto zásadní změnu a omezení institutu významného pro transparentnost v rámci 

veřejné správy dostatečně neodůvodňuje.   

Považujeme za nutné zachovat potřebnou úroveň transparentnosti rozhodovacího 

procesu jako předpokladu pro vytváření a zachování důvěry v rozhodování Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže, jenž je ve svém rozhodování nezávislý, a pro 

zachování legitimity rozhodnutí, která činí. Především v oblasti veřejných 

zakázek je zájem na zvýšené transparentnosti zjevný, neboť veřejní zadavatelé 

nakládají s veřejnými prostředky. Odborná i laická veřejnost má v takovém 

případě legitimní právo dozírat na průběh celého procesu, tedy již i ve fázi 

nepravomocného rozhodnutí, a v případě potřeby poukazovat na vnímané 

nesrovnalosti v rozhodovacím procesu. Toto je důležité i proto, že pravomocné 

rozhodnutí může být v některých případech přijato až se značným časovým 

odstupem od započetí řízení. Dle veřejně dostupných informací Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže za rok 2018 například délka řízení za oblast 

veřejných zakázek v součtu průměrných délek řízení včetně druhé instance činila 

Akceptováno.  
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94 dnů.  Nejde zde o snahu vytvářet jakýkoliv nepřípustný tlak na rozhodovací 

proces, včetně tlaku mediálního, ale o zachování preventivního působení prvku 

transparentnosti, kdy si jsou všichni účastníci procesu vědomi, že kvalita i 

včasnost jejich počínání je v rámci jasně daných pravidel přezkoumatelná ze 

strany veřejnosti. Toto je důležité i z důvodu, že v průběhu řízení mohou vyvstat 

i podezření na jiné skutečnosti, např. na existenci nežádoucího střetu zájmů, na 

které je vhodné reagovat včas a nikoliv se značným časovým odstupem, který 

může v některých případech vyvození odpovědnosti a zamezení vzniku dalších 

škod ztížit nebo zcela znemožnit. 

Jako nedostatečné a nepřesné vnímáme předkladatelem uváděné zdůvodnění, že: 

„Pokud by rozhodnutí Úřadu, která dosud nenabyla právní moci, byla bez 

omezení poskytována veřejnosti, hrozí, že soutěžitelům, případně jiným 

subjektům, způsobí jejich zveřejnění škodu v oblasti dobré pověsti, s níž může být 

spojena škoda ekonomická.“. K této argumentaci je nutno podotknout, že taková 

situace může nastat pouze v omezeném počtu případů, kdy Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže ve svém nepravomocném rozhodnutí v prvním stupni 

rozhodne, že k porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek nebo 

hospodářské soutěže došlo, a následně svým pravomocným rozhodnutím na 

základě podaného odvolání nebo autoremedury naopak rozhodne, že k němu 

nedošlo. Dle veřejně dostupných informací Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže za rok 2018 bylo za oblast hospodářské soutěže 1 zrušené rozhodnutí a 3 

vrácená rozhodnutí z celkových 11, za oblast významné tržní síly bylo první 

instanci vráceno jedno ze tří druhým stupněm projednávaných rozhodnutí, v 

oblasti veřejných zakázek bylo z celkem 209 rozhodnutí o rozkladech pouze 5 

rozhodnutí prvního stupně zrušeno, 1 rozhodnutí změněno, 21 zrušeno a zároveň 

řízení o rozkladu zastaveno a 31 vráceno prvnímu stupni k dalšímu řízení, v 

poslední oblasti veřejné podpory bylo ze čtyř druhoinstančních rozhodnutí v 

jednom případě rozhodnutí zrušeno a vráceno k dalšímu posouzení. Celkem se 

tedy za rok 2018 ve druhé instanci jednalo pouze o 29 (12,78 %) zrušených nebo 

změněných a o 36 (15,86 %) vrácených rozhodnutí z celkových 227 rozhodnutí 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ve všech ostatních případech nelze o 

poškození dobré pověsti hovořit, neboť v nich je buď nepravomocným 

rozhodnutím deklarováno, že k porušení pravidel nedošlo (nehledě na rozhodnutí 

pravomocné, které je zveřejněno vždy), nebo je rozhodnutí o porušení pravidel 
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potvrzeno v rámci odvolacího procesu a dobrou pověst si tak poškodil soutěžitel 

sám vlastním přičiněním. Za předpokladu, že Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže již v prvním stupni rozhoduje nestranně, s vynaložením veškerého 

možného úsilí a snahou o co nejobjektivnější posouzení každého podezření, by 

počet případů, kdy škodu v oblasti dobré pověsti způsobí, měl být minimální a v 

porovnání se zájmem na transparentnosti ospravedlnitelný.  

Rovněž v rámci zachování standardnosti právní úpravy, jako jednoho z kritérií 

pro zhodnocení korupčních rizik, se tato změna nejeví jako odůvodnitelná. Byla 

by tak obrácena dosavadní logika uvažování a rozsudků příslušných soudů včetně 

Nejvyššího správního soudu (viz jeho rozsudek č. j. 3 As 66/2015 - 30), které se 

v předchozích případech neztotožnily s právním názorem Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže nepravomocná rozhodnutí podle stávající právní úpravy 

neposkytovat. Analogicky lze argumentovat rovněž případem rozsudků soudů, u 

kterých lze zákon o svobodném přístupu k informacím na základě nálezu 

Ústavního soudu  

sp. zn. Pl. ÚS 2/10 uplatnit rovněž na nepravomocné rozsudky. 

Požadujeme proto předmětný novelizační bod z návrhu bez náhrady vypustit.  

Tato připomínka je zásadní 

 

K čl. I bodům 33, 40 a 49 [§ 22 odst. 1 písm. g), § 22a odst. 1 písm. g), § 22aa 

odst. 1 písm. f) a § 23 odst. 2] 

Shora uvedená ustanovení zavádějí novou skutkovou podstatu přestupku 

spočívající v porušení povinnosti „strpět šetření na místě v obchodních 

prostorách nebo jiných než obchodních prostorách podle § 21f odst. 3“, resp. 

povinnosti „strpět šetření na místě podle § 21f odst. 3“. Konstatujeme, že odkaz 

na § 21f odst. 3 působí zmatečným dojmem, Povinnost strpět šetření 

v obchodních prostorách je stanovena v § 21f odst. 4 zákona o ochraně 

hospodářské soutěže. Ustanovení § 21f odst. 3 naopak stanovuje povinnost strpět 

výkon jednotlivých oprávnění zaměstnanců ÚOHS podle § 21f odst. 2, jež se se 

šetřením na místě pojí. Z návrhu tak není zřejmé, zda se mají shora vypočtené 

skutkové podstaty přestupků ve skutečnosti vztahovat na porušení povinnosti 

strpět opatření podle § 21f odst. 2, nebo na porušení povinnosti strpět šetření na 

místě podle § 21f odst. 4.  

V této souvislosti dále upozorňujeme, že z návrhu není zřejmý vztah § 22 odst. 2 

Vysvětleno. 

§ 21f odst. 3 stanovuje soutěžitelům 

povinnost poskytnout nezbytnou součinnost 

zaměstnancům Úřadu v rámci prováděného 

šetření při výkonu vyjmenovaných oprávnění 

a taktéž stanovuje soutěžitelům povinnost 

výkon vyjmenovaných oprávnění strpět. 

Oproti tomu § 21f odst. 4 stavuje každému 

povinnost strpět šetření v jeho objektu, kde 

se nacházejí šetřené obchodní prostory. Pro 

stanovení skutkové podstaty přestupku je 

podstatné jasně vymezit, jakou povinnost 

subjekt porušil, tzn. povinnost strpět výkon 

oprávnění, nikoliv jaká oprávnění mohou být 

vykonána. Takovéto vymezení skutkové 
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písm. b) k § 22 odst. 1 písm. g), jakož i vztah § 22a odst. 2 písm. b) k návrhu § 

22a odst. 1 písm. g), když není jasné, zda se mají uvedené skutkové podstaty 

přestupků odlišovat pouze co do subjektu přestupku, či zda se mají odlišovat 

rovněž ve vymezení objektivní stránky přestupku.  

Požadujeme proto přepracovat formulaci uvedených skutkových podstat 

přestupků ve smyslu předestřené připomínky.  

Tato připomínka je zásadní  

podstaty přestupku je v souladu se Zásadami 

tvorby právní úpravy přestupků (srov. 

kapitola 3.1.2 písm. b) 

Přestupky v § 22 odst. 1 písm. g) a § 22 odst. 

2 písm. b) (resp. § 22a odst. 1 písm. g) a § 

22a odst. 2 písm. b)) mají rozdílný nejen 

subjekt (v odstavci 1 je subjektem fyzická 

osoba jakou soutěžitel, resp. právnická osoba 

nebo podnikající fyzická osoba jako 

soutěžitel, v odstavci 2 je subjektem 

jakákoliv fyzická osoba, resp. právnická 

osoba nebo podnikající fyzická osoba) ale 

objektivní stránky přestupku, neboť 

přestupek v odstavci jedna směřuje 

k porušení povinnosti strpět určitý výčet 

oprávnění, zatímco přestupek v odstavci 2 

směřuje k porušení povinnosti strpět vstup 

do objektu, v němž se nacházejí šetřené 

obchodní prostory. 

K čl. I bodu 42 (§ 22 odst. 8)  

Konstatujeme, že z důvodové zprávy k návrhu zákona není zřejmé, z jakého 

důvodu má dojít k vyloučení aplikace celého § 78 zákona o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich v případě přestupkového řízení vedeného pro přestupek 

podle zákona o ochraně hospodářské soutěže. Uvedenou změnou by přitom 

rovněž došlo, mimo jiné, k vyloučení zásady oficiality a legality při vedení 

přestupkového řízení (srov. § 78 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich).  

Dále upozorňujeme, že i v případě vyloučení aplikace § 78 odst. 3 zákona o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich by s ohledem na ustálenou judikaturu 

Nejvyššího správního soudu musela oznámení o zahájení přestupkového řízení 

podle § 46 odst. 1 správního řádu obsahovat náležitosti, jež jsou fakticky shodné 

s náležitostmi podle § 78 odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o 

nich (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. listopadu 2003, 

čj. 5 A 73/2002-34).  

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

 

Úřad po připomínkovém řízení navrhuje 

vyloučit použití pouze § 78 odst. 3 zákona 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

Zbytek § 78 (krom v současném znění 

vyloučené odst. 2 věty třetí) vyloučen 

nebude, stále se jednat o standardní správní 

řízení, které se zahajuje oznámením o 

zahájení řízení, které obsahuje náležitosti 

podle § 46 odstavec 1 správního řádu. 

Důvodová zpráva bude upravena. 
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Požadujeme proto předmětný novelizační bod z návrhu bez náhrady vypustit.  

Tato připomínka je zásadní  

1. K čl. I bodu 46 [§ 22c odst. 1 písm. c)] 

Podle shora uvedeného ustanovení lze pořádkovou pokutu uložit rovněž 

v případě, kdy se osoba „nepodrobí šetření na místě“. Upozorňujeme, že je 

totožná skutková podstata uvedena rovněž v části obsahující skutkové podstaty 

přestupků jednotlivých osob. Ačkoliv obecně platí, že se zásada ne bis idem 

neuplatňuje v případě ukládání pořádkových pokut, v případě, že by měla být za 

totožný skutek uložena jak pořádková pokuta, tak správní trest za přestupek, by 

měla být splněna podmínka, že se uvedené skutkové podstaty musí v podstatných 

prvcích (okolnostech) lišit (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 

10. února 2011, čj. 9 As 67/2010-74). Konstatujeme, že v rozporu s právě 

uvedeným je skutková podstata pořádkového deliktu podle § 22c odst. 1 písm. c) 

návrhu zákona totožná se skutkovými podstatami přestupků, jež jsou obsažené v 

§ 22 odst. 1 písm. g) a odstavci 2 písm. b) a § 22a  odst. 1  

písm. g) a odstavci 2 písm. b) návrhu zákona, přičemž z návrhu ani jeho 

odůvodnění není zřejmé, že by skutkové podstaty přestupků poskytovaly ochranu 

jinému objektu přestupku.  

S ohledem na shora uvedené skutečnosti lze považovat postihování totožného 

jednání jak prostřednictvím pořádkové pokuty, tak v rámci přestupkového řízení, 

za nežádoucí. Požadujeme proto ustanovení § 22c odst. 1 písm. c) z návrhu bez 

náhrady vypustit, případně upravit vymezení skutkových podstat přestupků tak, 

aby se neshodovaly se skutkovou podstatou pořádkového deliktu.  

Tato připomínka je zásadní  

Částečně akceptováno. 

 

Ustanovení o pořádkové pokutě v ZOHS je 

novelizováno z důvodu transpozice 

Směrnice. Článek 16 Směrnice stanovuje, za 

jaká porušení by mělo být možné penále 

uložit – dle české terminologie pořádkovou 

pokutu – za neposkytnutí obchodních 

záznamů, nedostavení se na předvolání a 

nepodrobení se šetření na místě. Směrnice 

rovněž stanovuje povinnost umožnit stejnou 

věc pokutovat jako přestupek (viz článek 13 

Směrnice). 

Návrh znění předmětného ustanovení byl na 

základě připomínek změněn a nové znění 

bylo odsouhlaseno gestorem přestupkového 

zákona Ministerstvem vnitra. 

 

Návrh platného znění § 22c s vyznačenými 

změnami: 

„§ 22c 

Pořádková pokuta 

 (1) Za nesplnění povinnosti podle § 

21e odst. 2 lze uložit pořádkovou pokutu 

až do výše 100 000 Kč nebo 1 % z čistého 

obratu dosaženého soutěžitelem za poslední 

ukončené účetní období. 

 (1) Pořádkovou pokutu lze uložit 

každému, kdo 

c) neposkytne na výzvu obchodní záznamy, 

nebo 
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d) se bez náležité omluvy nedostaví na 

předvolání. 

 (2) Vyžaduje-li to zajištění průběhu 

a účelu řízení, lze pořádkovou pokutu uložit 

soutěžiteli, který poruší povinnost strpět 

šetření na místě v obchodních prostorách 

nebo v jiných než obchodních prostorách 

podle § 21f odst. 3. 

 (3) Pořádkovou pokutu lze uložit až 

do výše 300 000 Kč nebo 10 % 

z průměrného denního čistého obratu 

soutěžitele za poslední ukončené účetní 

období za každý den prodlení. 

 (24) Pořádkovou pokutu lze uložit i 

opakovaně. Celková výše opakovaně 

ukládaných pokut nesmí přesáhnout 1 000 

000 Kč 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého 

obratu dosaženého soutěžitelem za poslední 

ukončené účetní období.“  

2. Ke kapitole 9 obecné části důvodové zprávy (CIA – zhodnocení 

korupčních rizik)  

V předkládaném zhodnocení korupčních rizik předkladatel v části k přiměřenosti 

uvádí, že „se jedná pouze o nezbytnou implementaci Směrnice.“ Toto tvrzení je 

nicméně v rozporu s obsahem materiálu a rovněž s jinými tvrzeními 

předkladatele v dalších přílohách materiálu, např. již na str. 1 téže důvodové 

zprávy, kde předkladatel uvádí: „Některé navrhované změny s transpozicí přímo 

nesouvisejí a jsou odůvodněny dosavadní aplikační praxi. Jedná se zejména 

o problematiku narovnání a zpřístupnění informací obsažených ve správním 

spise.“ Vzhledem k výše uvedenému žádáme o opravu zhodnocení korupčních 

rizik a o jeho doplnění o zhodnocení ustanovení, která nejsou ustanoveními 

transpozičními. Zároveň vzhledem k naší další připomínce (viz výše) 

nesouhlasíme s tvrzením předkladatele, že v současné podobě navrhovaná novela 

nepřinese navýšení korupčních rizik. Žádáme proto o opravu a dopracování 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

 

Důvodová zpráva bude upravena v tom 

smyslu, že bude vypuštěna věta „jedná se 

pouze o nezbytnou implementaci Směrnice“.  

Zvýšená korupční rizika by teoreticky mohla 

být spojena s návrhem, aby se poskytování 

nepravomocných rozhodnutí vydaných podle 

zákona o ochraně hospodářské soutěže 

nepoužil zákon č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh 

byl však vzat zpět a ostatní navrhované 

změny zvýšený korupční potenciál podle 
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zhodnocení korupčních rizik tak, aby zahrnovalo veškeré podstatné navrhované 

změny. 

Tato připomínka je zásadní  

předkladatele neobsahují. 

Úřad vlády – 

vedoucí 

Úřadu vlády 

 
č.j. 14604/2020-

UVCR 

 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Lenka 

Dudová, 224 002 

148, 

dudova.lenka@vl

ada.cz  

Bod 17 (§ 21 odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže) 

Vyjadřujeme pochybnosti, zda je rozšíření možnosti nezahajovat řízení ex offo na 

případy tzv. bagatelních narušení hospodářské soutěže ze strany orgánů veřejné 

správy žádoucí. Máme za to, že v případě narušení hospodářské soutěže orgány 

veřejné správy by měl být na vedení správního řízení ex offo a řádném prošetření 

jednání orgánů veřejné správy veřejný zájem vždy. Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže by neměla být dána možnost volby, aby se méně závažnými 

případy jednání orgánů veřejné správy, byť by se jednalo o porušení zákona, 

nezabýval, ačkoliv se dopady takového jednání mohou jevit ve srovnání s dopady 

jiného jednání jako bagatelní.  

Výše uvedený bod novely požadujeme vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

 

Navrhovaná změna zákona naplňuje princip 

formální a materiální rovnosti – tj. dosažení 

rovného postavení všech porušitelů 

soutěžních pravidel, kteří jsou šetřeni 

Úřadem.  

Úřad u narušení hospodářské soutěže 

způsobené orgány veřejné správy musí 

důsledně uplatňovat zásadu legality a 

oficiality, tzn. šetřit a stíhat z úřední 

povinnosti každé porušení § 19a, o kterém se 

dozvěděl, tedy i taková jednání, která mají 

jen nevýznamné dopady na hospodářskou 

soutěž. Naproti tomu u soutěžitelů může 

Úřad dle § 21 odst. 2 zákona o ochraně 

hospodářské soutěže správní řízení nezahájit, 

dojde-li po předběžném prošetření věci 

k závěru, že není dán na jeho vedení veřejný 

zájem s ohledem na zjištěnou nízkou míru 

škodlivého účinku jednání na hospodářskou 

soutěž. Přitom důsledky narušení 

hospodářské soutěže, k nimž dochází 

jednáním orgánů veřejné správy, nejsou a 

priori závažnější nežli důsledky způsobené 

jednáním soutěžitelů, aby u orgánů veřejné 

správy bylo opodstatněné stíhat z úřední 

povinnosti i  jednání zjevně zanedbatelného 

dopadu na soutěž. Není opodstatněné, aby 

Úřad aplikoval rozdílný přístup u obou 

kategorií porušitelů v případě zjištění 
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zanedbatelných dopadů jejich jednání na 

soutěž a výjimka ze zásady legality a 

oficiality byla v zákoně o ochraně 

hospodářské soutěže upravena jen pro nízkou 

míru škodlivého účinku jednání soutěžitelů 

na hospodářskou soutěž a nikoli pro obdobně 

nízké dopady jednání orgánů veřejné správy. 

V oblasti správního trestání platí obecně 

zásada legality a oficiality, nikoli zásada 

oportunity; případná možnost uplatnění 

principu oportunity je výjimkou a musí být 

upravena zákonem. Z uvedených důvodů 

Úřad navrhuje odstranění dosavadního 

rozdílného přístupu a rozšíření § 21 odst. 2 i 

pro orgány veřejné správy.  

Bod 46 a 47 (§ 22c zákona o ochraně hospodářské soutěže) 

Možnost uložení pořádkové pokuty až do výše 1.000.000. Kč se nám jeví jako 

nepřiměřená a to i ve srovnání s jinými právními předpisy, kde je většinou 

pořádková pokuta omezena částkou 50.000 Kč. Vnímáme vyjádření 

předkladatele, že částka 50.000 Kč je vnímána ze strany orgánů EU jako nízká, 

ale navrhovanou částku považuje za nepřiměřenou i z tohoto pohledu.  

Požadujeme tuto částku snížit na max. 200.000 Kč (a to v max. součtu 

uložených pořádkových pokut). 

Dále požadujeme upřesnit důvody pro uložení pořádkové pokuty následovně: 

 pod písm. a): 

a) neposkytne bez zákonného důvodu na výzvu úplné, správné nebo pravdivé 

obchodní záznamy, 

 pod písm. b): 

b) se bez řádné omluvy nedostaví na předvolání 

 pod písm. c): 

c) se nepodrobí bez zákonného důvodu šetření na místě 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno. 

 

Ustanovení o pořádkové pokutě v ZOHS je 

novelizováno z důvodu transpozice 

Směrnice. Článek 16 Směrnice stanovuje, za 

jaká porušení by mělo být možné penále 

uložit – dle české terminologie pořádkovou 

pokutu – za neposkytnutí obchodních 

záznamů, nedostavení se na předvolání a 

nepodrobení se šetření na místě. Směrnice 

rovněž stanovuje povinnost umožnit stejnou 

věc pokutovat jako přestupek (viz článek 13 

Směrnice). 

Návrh znění předmětného ustanovení byl na 

základě připomínek změněn a nové znění 

bylo odsouhlaseno gestorem přestupkového 

zákona Ministerstvem vnitra. 

 

Návrh platného znění § 22c s vyznačenými 
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změnami: 

„§ 22c 

Pořádková pokuta 

 (1) Za nesplnění povinnosti podle § 

21e odst. 2 lze uložit pořádkovou pokutu 

až do výše 100 000 Kč nebo 1 % z čistého 

obratu dosaženého soutěžitelem za poslední 

ukončené účetní období. 

 (1) Pořádkovou pokutu lze uložit 

každému, kdo 

e) neposkytne na výzvu obchodní záznamy, 

nebo 

f) se bez náležité omluvy nedostaví na 

předvolání. 

 (2) Vyžaduje-li to zajištění průběhu 

a účelu řízení, lze pořádkovou pokutu uložit 

soutěžiteli, který poruší povinnost strpět 

šetření na místě v obchodních prostorách 

nebo v jiných než obchodních prostorách 

podle § 21f odst. 3. 

 (3) Pořádkovou pokutu lze uložit až 

do výše 300 000 Kč nebo 10 % 

z průměrného denního čistého obratu 

soutěžitele za poslední ukončené účetní 

období za každý den prodlení. 

 (24) Pořádkovou pokutu lze uložit i 

opakovaně. Celková výše opakovaně 

ukládaných pokut nesmí přesáhnout 1 000 

000 Kč 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého 

obratu dosaženého soutěžitelem za poslední 

ukončené účetní období.“ 
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Vysoká výše pořádkových pokut je nezbytná 

k co možná nejúčinnější ochraně 

hospodářské soutěže. Vzhledem k tomu, že 

získání dokumentů a dalších informací od 

soutěžitelů a dalších dotčených osob ať 

během předvolání, místního šetření nebo 

z předaných obchodních záznamů, je 

klíčovým zdrojem informací a důkazů 

k prokázání přestupků o narušení 

hospodářské soutěže (tzn. uzavření dohody 

v rozporu se zákonem, zneužití 

dominantního postavení, uskutečnění spojení 

v rozporu se zákonem, či narušení 

hospodářské soutěže orgánem veřejné 

správy), nemohou být pokuty (jejich 

maximální výše) nižší než pokuty za 

samotné přestupky o narušení hospodářské 

soutěže, jinak by pro soutěžitele bylo 

výhodnější nespolupracovat a zaplatit menší 

pokutu za porušení povinnosti 

sankcionovaných jako pořádkové pokuty. 

Pokuty mají dle směrnice být účinné, 

přiměřené a odrazující. Obraty soutěžitelů, se 

kterými se Úřad setkává, se pohybují v řádu i 

několika set miliard. Pevně stanovená částka 

musí být vysoká také proto, že některé 

právnické osoby a soutěžitelé, např. různá 

sdružení, nevytvářejí v rámci své činnosti 

obrat, případně vytvářejí obrat zcela 

zanedbatelný, přestože jejich členové mají 

obrat v miliardových částkách. Zároveň není 

stanovená minimální výše pokuty a Úřad 

ukládá pokuty vždy přiměřené ke každému 

soutěžiteli (viz Postup při stanovení výše 
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pokut zveřejněných na webových stránkách 

Úřadu). 

Maximální výše jednorázové pořádkové 

pokuty je v pevné částce snížena na 300.000 

Kč, což odpovídá maximální výši pokuty 

za některé méně závažné přestupky. 

Kancelář 

veřejného 

ochránce 

práv 

 
č.j. KVOP-

19263/2020/S 

 

Kontaktní osoba 

Mgr. Petr Lesa 

(542 542 368, 

lesa@ochrance.cz

) 

JUDr. Miroslav 

Frýdek, Ph.D. et 

Ph.D. 

(542 542 228, 

frydek@ochrance

.cz) 

K Čl. I, bodu č. 25 (§21ca odst. 4) 

Toto ustanovení navrhuji vypustit. 

Nesouhlasím s tím, aby se nově na poskytování nepravomocných rozhodnutí 

vydaných podle zákona o ochraně hospodářské soutěže nepoužil zákon č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „informační zákon“). 

Cílem navrhovaného nového ustanovení § 21ca odst. 4 je zabránit veřejnosti 

přístupu k nepravomocným rozhodnutím vydaných Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) dle zákona o ochraně hospodářské 

soutěže. Důvodem zamezení přístupu veřejností k nepravomocným rozhodnutím 

Úřadu má být ochrana dobré pověsti soutěžitelů a jiných subjektů před jejím 

poškozením, k němuž by mohlo dojít zveřejněním dosud nepravomocného 

rozhodnutí.  

To, že je rozhodnutí v právní moci, ještě neznamená, že je konečné, že je 

neměnné. I pravomocné rozhodnutí může být zrušeno či změněno, například 

cestou mimořádných opravných prostředků (přezkumné řízení, obnova řízení), 

kdy opravný prostředek lze podat ve lhůtě až tří let od právní moci rozhodnutí.  

Rozhodnutí úřadu, s nímž soutěžitel nesouhlasí, rovněž může zrušit správní soud.  

Pokud by ochrana pověsti soutěžitelů byla myšlena vážně, zveřejnění rozhodnutí 

Úřadu by muselo být odsunuto až na dobu, kdy by rozhodnutí nemohlo být 

zrušeno či změněno. Takové řešení je však v rozporu s koncepcí ústavně 

zaručeného práva na informace. 

Dle článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod jsou státní orgány 

povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Dle § 2 

odst. 1 (prováděcího) informačního zákona mají povinné subjekty dle tohoto 

Akceptováno. 
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zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Již 

Krajský soud v Brně1, s odkazem na nález2 Ústavního soudu konstatoval, že 

„nelze pochybovat, že takovými informacemi jsou v obecné rovině správní 

rozhodnutí vydaná Úřadem při výkonu jeho působnosti.“ 

V tomto smyslu předmětem práva na informace z oblasti ochrany hospodářské 

soutěže, uplatněného prostřednictvím podané žádosti o informace, není 

poskytnutí informací o soukromých subjektech, nýbrž kontrola výkonu státní 

moci ze strany Úřadu.3 Poskytnutí vyžádané, zaznamenané, existující informace 

– rozhodnutí vydaného Úřadem, bez ohledu na to, zda je či není pravomocné, 

vypovídá o tom, zda a jak se Úřad výkonu svých zákonných kompetencí zhostil. 

Platná právní úprava nezakazuje Úřadu, aby žadatelům o informace poskytoval 

svá nepravomocná rozhodnutí.4 V případě, že Úřad poskytne žadateli 

nepravomocné rozhodnutí, a dostojí své zákonné povinnosti, může současně 

žadatele upozornit na to, že se ve věci nemusí jednat o rozhodnutí konečné. 

Naloží-li žadatel s poskytnutými informacemi způsobem, který poškodí 

soutěžitele, má tento možnost se na žadateli standardními právními prostředky 

hojit, prokáže-li opak. 

Úřad dlouhodobě nechce žadatelům o informace poskytovat svá nepravomocná 

rozhodnutí.5 Poté co opodstatněnost tohoto postupu v individuálních případech 

odmítly soudy, usuzuji, že volí cestu prostřednictvím novely zákona.  

Soudy nejprve dovodily6, že dle platné právní úpravy Úřad může k podané 

žádosti o informace poskytnout dosud nepravomocné rozhodnutí vydané dle 

zákona o veřejných zakázkách.7  

Ve sporu o poskytnutí nepravomocného rozhodnutí Úřadu z oblasti ochrany 

hospodářské soutěže Nejvyšší správní soud dospěl ke zjištění8, že „nelze 

                                            
1 Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 19. 12. 2014, čj. 29 A 55/2013 - 50, www.nssoud.cz , bod 42.  
2 Nález ze dne 30. 3. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 2/10, (N 68/56 SbNU 761, 123/2010 Sb.), dostupný na:    https://nalus.usoud.cz:443/Search/GetText.aspx?sz=Pl-2-10_1  
3 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 1. 2020, čj. 7 As 245/2019 - 28, www.nssoud.cz , bod 21. 
4 Dovodili to soudy v již citovaných rozhodnutích, další soudní rozhodnutí uvedu níže.   
5 Ať již z oblasti ochrany hospodářské soutěže či oblasti veřejných zakázek.  
6 Srov. například rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 19. 12. 2014, čj. 29 A 55/2013 – 50; rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 10. 2015, č. j. 10 As 126/2015-33, ze dne 24. 3. 

2016, č. j. 3As 66/2015-30, ze dne 20. 9. 2017, č. j. 9 As 230/2016-37.   
7 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
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souhlasit s Úřadem v tom, že řízení týkající se ochrany hospodářské soutěže by 

bylo (ve vztahu k jádru sporu) natolik odlišné od řízení ve věci veřejných 

zakázek, že by bylo nutné odchýlit se od závěrů rozsudků sp. zn. 29 A 55/2013 a 

sp. zn. 3 As 66/2015.“ I rozhodnutí vydaná na poli veřejných zakázek mohou 

obsahovat „citlivé“ údaje i o jiných subjektech, než o veřejných zadavatelích 

(typicky dodavatelé). 

Nejvyšší správní soud nezpochybnil Úřadem namítanou možnost dotčení práv 

účastníka správního řízení, ze kterého vzešlo rozhodnutí, o jehož poskytnutí je 

žádáno. Tato skutečnost nicméně nemůže odůvodnit paušální vyloučení 

poskytování veškerých nepravomocných rozhodnutí za situace, kdy toto neplyne 

z právní úpravy.  

Dle soudu právě za účelem ochrany práv a svobod dotčených subjektů přitom 

informační zákon obsahuje širokou škálu prostředků majících za cíl zabránit 

porušení práv subjektů, jichž se mohou poskytované informace zprostředkovaně 

týkat (viz zejména § 9 a § 11 daného zákona). 

Shoduji se s Nejvyšším správním soudem v tom, že pokud i za využití těchto 

prostředků bude nadále docházet ke kolizi práva na informace s jiným ústavně 

zaručeným právem, je namístě takovou situaci řešit provedením testu 

proporcionality, nikoliv však Úřadem navrhovanou změnou zákona.  

Tato připomínka je zásadní. 

Úřad vlády – 

Ministryně 

spravedlnosti 

a předsedkyn

ě Legislativní 

rady vlády 
 

č.j. 14603/2020-

UVCR 

 

Kontaktní osoba: 

Ing. Štěpán Růt  

Žádáme o použití aktuální verze (z roku 2016) šablony shrnutí závěrečné zprávy 

RIA. Šablona shrnutí je součástí přílohy č. 3. Obecných zásad RIA. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno. 

                                                                                                                                                                                                                  

8 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 1. 2020, č. j. 7 As 245/2019 - 28, www.nssoud.cz.   
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e-mail: 

rut.stepan@vlada.

cz, tel: 

224 002 578 

 

Pardubický 

kraj 
 

č.j. KrÚ 

31856/2020 

 

Kontaktní osoba: 

JUDr. Miroslav 

Mocek, MPA 

tel.: 466 026 125, 

e-mail 

miroslav.mocek

@pardubickykraj.

cz 

Zásadní připomínka: 

 

K § 19a 

 

Navrhujeme doplnění § 19a o odst. 2) písm. c), které zní: 

c) vydáváním právních předpisů. 

 

Odůvodnění: 

 

Je systémovou chybou, pokud ÚOHS ukládá pokuty na základě posouzení 

souladu procesu přijímání vyhlášek obcí a jejich obsahu s § 19a odst. 1 zákona č. 

143/2001 Sb., v pl. zn., o ochraně hospodářské soutěže. Je tím totiž fakticky 

narušen princip dělby moci. Moc výkonná tak na základě provedené abstraktní 

kontroly podzákonného právního předpisu ukládá pokuty, přestože paradoxně 

tentýž právní předpis může obstát v rámci přezkumu soudu. V této souvislosti lze 

odkázat na nález ÚS ze dne 17.4.2020 sp. zn. Pl. ÚS 41/18, ve kterém obstálo 

město Bílina se svojí loterijní vyhláškou, jejíž zrušení navrhlo MV ČR na základě 

toho, že ÚOHS za ni uložil městu Bílina pokutu 

(https://www.usoud.cz/aktualne/vyhlaseni-nalezu-ustavniho-soudu-sp-zn-pl-us-

4118-dne-17-dubna-2020-rozhodnuti-zvere/) 

 

Tato dvoukolejnost dozoru, kdy MV ČR podává soudu návrh na zrušení 

vyhlášky, kdežto ÚOHS za ni rovnou ukládá pokutu, vede k tomu, že obec je 

následně účastníkem dvou soudních řízení, přičemž jeho úspěchem v řízení o 

zrušení vyhlášky u ÚS je v podstatě předurčen výsledek řízení o jeho správní 

žalobě proti ÚOHS, neboť právní hodnocení vyhlášky ze strany ÚOHS se může 

zpětně ukázat nesprávné.  

 

ÚOHS nemůže mechanickým výkladem § 19a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb. 

dovozovat, že přezkoumává všechno, co není výslovně uvedeno jako výjimka v § 

Vysvětleno.  

 

Dozor ze strany Úřadu nad činností orgánů 

veřejné správy nespočívá v posuzování 

procesu přijímání obecně závazných 

vyhlášek obcí. Úřad vykonává dozor a 

ukládá pokuty na základě posouzení souladu 

obsahu vyhlášek s pravidly hospodářské 

soutěže.  

Úřad nepopírá ústavně garantované právo 

obcí na samosprávu a je si vědom 

skutečnosti, že obce mají v souladu se 

zákonem pravomoc vydávat vyhlášky. Právo 

obcí spravovat místní záležitosti však není 

právem absolutním a má Ústavou 

předpokládané a zákonem definované limity. 

Oprávnění obcí vydávat vyhlášky proto není 

bez dalšího nadřazené jiným, zákonem 

chráněným zájmům, tj. např. veřejnému 

zájmu na zachování nenarušené hospodářské 

soutěže. Obce jsou povinny řídit se při 

vydávání vyhlášek zákony. Rozpor vyhlášek 

se zákonem by tak byl důvodem pro zásah 

státu v rámci dozoru a případné zrušení 

vyhlášky. Není to však Úřad, který má 

pravomoc vyhlášky rušit, které shledá 

v rozporu s ZOHS, ale tato pravomoc je 

svěřena výlučně Ústavnímu soudu ve smyslu 

§ 70 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním 

soudu, ve znění pozdějších předpisů.  
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19a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., protože takovým výkladem a contrario 

dochází k závěru, že může přezkoumávat právní předpisy obcí, což ovšem není 

možné, má-li fungovat princip dělby moci ve státě. ÚOHS tak porušuje čl. 9 odst. 

3 Ústavy, podle kterého nelze oprávnit výkladem právních norem odstranění 

nebo ohrožení základů demokratického státu. 

 

Pravomocí Úřadu je pouze deklarovat 

narušení hospodářské soutěže a za toto 

narušení uložit účastníku řízení sankci. 

Nejedná se tedy o žádnou systémovou chybu 

ani dvojkolejnost, pravomoci Úřadu a 

Ministerstva vnitra se nepřekrývají, stojí 

vedle sebe. Nelze připustit, aby celá oblast 

upravovaná obecně závaznými vyhláškami 

obcí byla vyňata z dozorové činnosti Úřadu.  

 

Krajský soud v Brně se v nedávné době 

problematikou aplikace § 19a ZOHS na 

obecně závazných vyhlášek zabýval např. v 

(dosud nepravomocném) rozsudku ze dne 6. 

2. 2020, č. j. 62 Af 64/2018-52, týkajícím se 

obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Děčína, kde uvedl:  

(cit.): „Je tedy zjevné, že Ústava předpokládá 

ospravedlnitelné (ochrana zákona) zásahy 

státní moci do práva na samosprávu 

územních samosprávných celků, jsou-li tyto 

zásahy prováděny dle zákona…Ze žádného 

ustanovení Ústavy však neplyne, že by stát 

nemohl vyjma § 123 zákona o obcích (či na 

základě jiného ustanovení zákona o obcích) 

ze zákonem předvídaných důvodů a z 

důvodu ochrany zákona do činnosti obcí 

zasahovat i na základě jiného zmocnění.“ 

Další část odůvodnění výše uvedeného 

rozsudku obsahovala:  

(cit.): „Žalovaný tedy nepochybil, jestliže 

poté, kdy dospěl k závěru o narušení 

hospodářské soutěže žalobce tím, že žalobce 

reguloval hazard prostřednictvím obecně 
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závazné vyhlášky, aplikoval § 19a a na něj 

navazující § 22aa ZOHS.“  

Vámi uváděný Nález ÚS ze dne 17.4.2020 

sp. zn. Pl. ÚS 41/18, se otázkou zákonnosti 

či dokonce ústavnosti postupu Úřadu při 

aplikaci § 19a nezabývá. 

 

Váš návrh se netýká nově navrhovaného 

znění ZOHS, ale zachází nad jeho rámec, 

zasahuje do účinného znění. Pokud máte za 

to, že současné aktuální znění ZOHS 

odporuje ústavnímu pořádku, je třeba zvolit 

k dosažení změny standardní právní cestu. 

Úřad vlády – 

odbor 

kompatibility 
 

č.j. 14605 / 2020 

- UVCR 

 

Kontaktní osoba: 

 

K Čl. I, bodu 35 (§ 22a odst. 3): 

1. Do § 22a jsou transponována ustanovení článku 13 směrnice o pokutách 

ukládaných podnikům a sdružením podniků. Směrnice také v článku 15 

stanoví, že v případě porušení článků 101 či 102 Smlouvy nesmí být 

maximální výše pokuty nižší než 10 % celosvětového obratu za hospodářský 

rok předcházející rozhodnutí. 

Návrh novely toto zřejmě transponuje ustanovením §22a odst. 3 návrhu, kdy 

stanoví, že za přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e) nebo f) se uloží 

pokuta do 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého 

soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. Domníváme se, že aby byly 

naplněny požadavky směrnice a její účel, pokuta za tyto přestupky by měla 

být ukládána jen dle obratového kritéria. Důvodová zpráva se k tomuto 

nevyjadřuje, v obdobném případě u pořádkových pokut (§22c), kde rovněž 

směrnice v čl. 16 stanoví obratové kritérium pro výpočet penále, předkladatel 

v bodech 46 a 47 (k §22c) zvláštní části důvodové zprávy uvádí, že „výše 

pořádkové pokuty je stanovena alternativně, a to až do výše konkrétní sumy, 

tedy 1 000 000,- Kč nebo podle obratového kritéria. V případech jiných 

subjektů, než je soutěžitel, je z povahy vyloučeno použití obratového kritéria.“ 

Toto vysvětlení se nám však nezdá použitelné v případě §22a, kdy jde o 

přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob narušujících 

hospodářskou soutěž. U nich je obratové kritérium dle našeho názoru 

Vysvětleno. Částečně akceptováno. 

K bodu 1. 

Při stanovování výše pokuty soutěžitelů má 

obratové kritérium přednost. ÚOHS má na 

svých webových stánkách zveřejněnou 

metodiku pro ukládání pokut, kde je 

podrobně rozepsán postup při stanovení výše 

pokuty. 

Cílem směrnice je však posílení postavení 

orgánů pro hospodářskou soutěž tak, aby 

mohly účinněji prosazovat pravidla 

hospodářské soutěže a bylo zajištěno řádné 

fungování trhu. K tomu je třeba disponovat 

účinnými nástroji. Proto není vhodné 

stanovit pokuty právnickým osobám pouze 

obratovým kritériem, neboť jsou některé 

právnické osoby a soutěžitelé, kteří 

nevytvářejí v rámci své činnosti obrat, 

případně vytvářejí obrat zcela zanedbatelný 

(např. nepodnikající právnické osoby, různé 

profesní komory, asociace soutěžitelů apod.). 
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použitelné vždy. Požadujeme vysvětlit, případně v zákoně ponechat pouze 

obratovou 10% hranici. 

2. Rovněž oproti požadavkům čl. 13 a 15 směrnice neobsahuje zákonná úprava 

sankcí specifikaci toho, že se má jednat o celosvětový obrat, přičemž toto 

není explicitně uvedeno ani v důvodové zprávě. Vzniká tak dojem, že jde o 

obrat podniku, případně sdružení podniků jen v České republice. Požadujeme 

doplnit. 

3. Z formálního hlediska je rovněž potřeba §22a v návrhu vykázat v souladu s 

legislativními pravidly vlády jako implementační. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

 

V takovém případě by pokuta neměla kýžený 

efekt a cíle směrnice by nebyly naplněny. 

Výše uvedené skutečnosti budou doplněny 

do důvodové zprávy. 

 

K bodu 2. 

Zákon dlouhodobě pracuje s pojmem „čistý 

obrat“ soutěžitele, kterým je třeba rozumět 

čistý obrat dosažený soutěžitelem, a to 

kdekoli na světě. Sestává z obratů 

dosažených na jednotlivých trzích, není 

omezen na vnitrozemský trh. V zásadě se 

tedy jedná o celosvětový obrat ve smyslu 

Směrnice. Pokud by pojmem „čistý obrat“ 

měl být chápán pouze obrat dosažený na trhu 

České republiky, byl by takto označen, viz 

např. § 13 ZOHS. 

Pokuta právnické nebo podnikající fyzické 

osobě jako soutěžiteli je dle metodiky při 

stanovení výše pokut za porušení zákona 

o ochraně hospodářské soutěže zásadně 

vyměřena s ohledem na dva faktory, a to 

hodnotu tržeb za zboží přímo či nepřímo 

dotčené protisoutěžním jednáním (obrat 

na relevantním trhu) v době jeho trvání 

a aktuální celkový čistý obrat soutěžitele. 

 

K bodu 3. 

Akceptováno. 

K Čl. I, bodu 44 (§ 22ba): 

1. Čl. 17 odst. 4 směrnice požaduje umožnit žadateli změnit žádost o prominutí 

pokuty v případě, že bude úřadem zamítnuta, na žádost o snížení pokuty. 

Takovou možnost ale explicitně v zákonné úpravě nenacházíme. Jak bude 

žadateli tato možnost garantována?  

Vysvětleno. 

K bodu 1 a 3.  

Žadatel o shovívavost primárně podává vždy 

žádost o prominutí. Jeho status v tzv. 

„frontě“ je založen na objektivních 
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2. Rovněž v návrhu nenacházíme právo žadatele, aby mu na žádost bylo 

Úřadem písemně potvrzeno přijetí žádosti o shovívavost, s uvedením dne a 

času (viz čl. 20 odst. 2 směrnice).   

3. Taktéž z úpravy není jednoznačné, zda je podávána žádost o shovívavost, 

přičemž forma poskytnuté úlevy je volena na základě správního uvážení 

Úřadem, nebo zda již sám žadatel svou žádostí volí způsob úlevy tím, že ji 

podá jako žádost o upuštění od uložení pokuty nebo žádost o snížení pokuty 

(zmatečnost je podpořena i tím, že odst. 2 předmětného ustanovení hovoří o 

žádosti o shovívavost, zatímco odst. 5 tyto žádosti diferencuje podle možné 

formy shovívavosti). 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

 

skutečnostech. Rozhodující je fakt, zda jím 

poskytnuté informace naplnily požadavky 

kladené na žádosti a zejména, kolikátým je 

v řadě. Detailnější postup je na evropské i 

české úrovni upraven v softlaw metodice 

zveřejněné na webových stránkách úřadu. Na 

zákonné úrovni mají být kodifikovány pouze 

základní pravidla – základní hypotézu, práva 

a povinnosti a podmínky. Není ani 

z legislativního hlediska vhodné kodifikovat 

konkrétní vnitřní postupy vyřizování žádosti 

s jednotlivými žadateli na zákonné úrovni. 

K bodu 2.  

Přijímání podání se řídí obecnými pravidly 

správního procesu (viz § 7 správního řádu). 

Běžně na žádost potvrzují podle § 64 a násl. 

zákona o archivnictví a spisové službě (ve 

spojení s prováděcí vyhláškou). 

K Čl. I, bodu 46, 47 a 48 (§ 22c a § 22d): 

1. Oproti požadavkům čl. 16 směrnice neobsahuje zákonná úprava pořádkových 

a donucovacích pokut specifikaci toho, že se má jednat o celosvětový obrat, 

přičemž toto není explicitně uvedeno ani v důvodové zprávě.  

2. Čl. 15 odst. 2 směrnice upravuje výslovně také hranici maximální výše pokut 

pro situaci, kdy pokutovaným má být sdružení podniků, přičemž porušení 

předpisů sdružením souvisí s činností jeho členů. Takovou úpravu ale 

v zákoně nenacházíme. Nutno vyjasnit, jak bude při ukládání pokut zajištěn 

soulad s požadavky směrnice. 

3. Zároveň v odstavcích 2 požadujeme nepodtrhávat zastropování pokut částkou 

10 000 000 Kč, neboť tato nevyplývá ze směrnice (směrnice požaduje podle 

čl. 15 a 16 ukládání pokut zastropovaných na minimální částce stanovené 

v poměru k ročnímu celosvětovému obratu). Směrnice totiž na rozdíl od 

zákona pojednává v dotčených článcích o podnicích a sdruženích podniků, 

zatímco zákon aspiruje také na postihování nejen soutěžitelů v případech, kdy 

je nutné např. zajistit jejich součinnost, a z tohoto důvodu je také stanovována 

Vysvětleno. Částečně akceptováno. 

K bodu 1. 

Zákon dlouhodobě pracuje s pojmem „čistý 

obrat“ soutěžitele, kterým je třeba rozumět 

čistý obrat dosažený soutěžitelem, a to 

kdekoli na světě. Sestává z obratů 

dosažených na jednotlivých trzích, není 

omezen na vnitrozemský trh. V zásadě se 

tedy jedná o celosvětový obrat ve smyslu 

Směrnice. Pokud by pojmem „čistý obrat“ 

měl být chápán pouze obrat dosažený na trhu 

České republiky, byl by takto označen, viz 

např. § 13 ZOHS. 

Pokuta právnické nebo podnikající fyzické 

osobě jako soutěžiteli je dle metodiky při 

stanovení výše pokut za porušení zákona 
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konkrétní částka sankce. Dále dáváme ke zvážení, zda vůči těmto bodům 

nevykazovat také čl. 8 a 9 směrnice. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

o ochraně hospodářské soutěže zásadně 

vyměřena s ohledem na dva faktory, a to 

hodnotu tržeb za zboží přímo či nepřímo 

dotčené protisoutěžním jednáním (obrat 

na relevantním trhu) v době jeho trvání 

a aktuální celkový čistý obrat soutěžitele. 

K bodu 2. 

Sdružení spadají do obecné definice 

soutěžitele podle § 2 odst. 1 ZOHS. 

Maximálně výše pokuty podle čl. 15 

Směrnice se vztahuje pouze na výpočet 

pokut podle článku 13 Směrnice (tedy 

v českém prostředí § 22, 22a a 22aa). Článek 

15 se nevztahuje na výpočet penále podle 

článku 16 Směrnice (tedy v českém prostředí 

§ 22c a 22d). 

K bodu 3. 

Akceptováno. 

K Čl. I, bodu 50 (§ 24b): 

Podle čl. 27 odst. 5 věty druhé směrnice je možné, aby dožádaný stát vyžadoval 

překlad aktu, který má být v rámci spolupráce vykonán. V návrhu však takový 

požadavek stanoven není. Je tomu tak záměrně a ÚOHS nebude překlad 

rozhodnutí vydaných orgány jiných členských států požadovat? 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Ustanovení o překladu by bylo nadbytečné, 

neboť se podle § 24c odst. 2 při vzájemné 

pomoci použije správní řád, konkrétně § 16 

SŘ - jednací jazyk.  

K čl. 2 směrnice: 

Dle přiložené srovnávací tabulky nejsou definice obsažené ve směrnici relevantní 

pro transpozici. S tím v obecné rovině nelze souhlasit. Kontrola provedení 

transpozice definičních pojmů obsažených ve směrnicích je ze strany Komise 

prováděna poměrně často. Je sice možné argumentovat tím, že smysl směrnice 

bude dosažen i bez transpozice určitých pojmů a jejich definic, případně, že se 

daný pojem pro úpravu v ČR nevyužije, ale v tomto případě bychom navrhovali 

alespoň některé z definic vykázat vůči termínům v českém právním řádě již 

obsaženým (např. kdo je vnitrostátním orgánem pro hospodářskou soutěž je 

možné zřejmě vyčíst ze zákona č. 273/1996 Sb. a zákona č. 143/2001 Sb.). 

Částečně akceptováno. 

Bude upravena srovnávací tabulka v části 

týkající se definic a budou vykázána 

adaptace termínů již obsažených v českém 

právním řádu. 
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Tato připomínka je zásadní. 

 

K čl. 3 odst. 3 směrnice: 

1. Poslední věta ustanovení požaduje, aby členské státy zajistily, že vnitrostátní 

orgány ochrany hospodářské soutěže přijmou prohlášení o námitkách dříve, 

než přijmou rozhodnutí. Je toto transponováno patnáctidenní lhůtou na 

písemný návrh závazků účastníka řízení po sdělení výhrad ze strany úřadu? 

Nebo je tento směrnicový institut promítnut v podobě sdělení výhrad? 

Požadujeme vysvětlit, případně doplnit důvodovou zprávu.  

2. Toto ustanovení směrnice také požaduje, aby byla řízení vedena v přiměřené 

lhůtě. Vůči tomu je ve srovnávací tabulce vykazována ochrana před 

nečinností podle správního řádu, přičemž ale § 25a novelizovaného zákona 

užití správního řádu pro ustanovení o lhůtách pro vydání rozhodnutí vylučuje. 

Jak je tedy zajištěno dodržování požadavku směrnice na neprotahovaná 

řízení? Požadujeme vyjasnit. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

 

Vysvětleno.  

K bodu 1. 

Institut prohlášení o námitkách odpovídá 

v české legislativní terminologii pojmu 

sdělení výhrad. Platí tedy zákonné podmínky 

a lhůty pro sdělení výhrad. 

K bodu 2.  

Vyloučení užití pravidel správního řádu 

vyplývá ze specifických podmínek šetření a 

řízení v oblasti hospodářské soutěže. 

Směrnice nepožaduje stanovení konkrétních 

lhůt po členských státech. Požadavku 

přiměřenosti je vyhověno v závislosti na 

každém konkrétním případě, jejichž 

podmínky se liší, tudíž ani nelze stanovovat 

jednotné konkrétní lhůty (obdobně jako na 

úrovni evropské). Práva účastníků jsou 

šetřena stávajícími procesními pravidly a 

zásadami a možností soudního přezkumu. 

 

K čl. 10 směrnice: 

Tento článek stanoví pravidlo, že pokud má Úřad na výběr mezi dvěma stejně 

účinnými nápravnými opatřeními, má zvolit to, které je pro podnik nejméně 

omezující. Bylo by vhodné tuto zásadu proporcionality doplnit do textu § 20 

odst. 4 návrhu, který nyní stanoví, že: „Úřad může uložit opatření k nápravě, 

jejichž účelem je obnovení účinné hospodářské soutěže na trhu, a stanovit 

přiměřenou lhůtu k jejich splnění. Uložení opatření k nápravě nevylučuje 

souběžné uložení pokuty…“. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 

Úřad, jako správní orgán, se při výkonu své 

působnosti musí řídit základními zásadami 

správního procesu implementovanými do 

správního řádu. Zásada proporcionality je 

obsažena již na obecné zákonné úrovni 

v platném právním řádu, resp. obecném 

předpisu upravujícím postup správních 

orgánů (správní řád). 

K čl. 14 odst. 3 a 4 směrnice: 

Odstavec 3 a 4 řeší detaily výběru pokuty a vztahy členů sdružení podniků 
Vysvětleno. 

Sdružení spadají do obecné definice 
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v případě sankce pro sdružení podniků (povinnost sdružení požadovat platbu 

příspěvků na pokuty od svých členů a možnost vnitrostátních orgánů vybrat 

takovou pokutu od členů sdružení). Tuto úpravu v zákoně nenacházíme. Nutno 

vyjasnit, jak bude zajištěno plnění požadavků těchto ustanovení směrnice. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

soutěžitele podle § 2 odst. 1 ZOHS. 

Úprava podílu jednotlivých členů na 

sdružení je pokryta v rámci § 22a odst. 3 

ZOHS. 

 

K čl. 19 písm. a) směrnice: 

Směrnice požaduje po členských státech, aby zajistily, že podavatel žádosti o 

shovívavost nejpozději bezprostředně po podání žádosti ukončí svou účast na 

utajované horizontální dohodě (směrnice umožňuje také výjimku z této 

povinnosti). V opačném případě není žadatel způsobilý pro poskytnutí 

shovívavosti. V navrhovaném § 22ba ani jinde v zákoně však takovou 

stanovenou povinnost žadateli nenacházíme. Kde bude tento požadavek směrnice 

uveden? 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 

Ukončení porušování je obecně imanentní 

součástí programu shovívavosti. Na druhou 

stranu právě i výslovně zmíněná výjimka 

v čl. 19 písm. a) ukazuje, že nelze 

jednoznačně tento požadavek kodifikovat 

jako podmínku na zákonné úrovni. Daná 

situace je vždy pokryta dostatečnou 

zákonnou diskrecí soutěžního orgánu 

přijímajícího žádosti. 

K čl. 23 směrnice: 

V rozdílové tabulce tento článek nenacházíme, ačkoli podle srovnávací tabulky 

by měl být transponován v nově navrhovaném § 22ba novelizovaného zákona a v 

§ 248a trestního zákoníku. Podle našeho názoru navíc § 22ba nestanoví 

jednoznačně, že prominutí sankcí se má vztáhnout také na fyzické osoby – 

zaměstnance žadatelů, v případě, že poskytují součinnost a plní další požadavky 

podle čl. 23 směrnice. Toto by bylo vhodné v zákoně dopracovat.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 

Srovnávací tabulka uvádí již plnou 

transpozici v současném znění ZOHS a TZ. 

K čl. 24 směrnice: 

Tento článek zejména v odstavci 1 požaduje umožnit úředníkům nebo jiným 

zástupcům orgánu ochrany hospodářské soutěže z jiného členského státu účastnit 

se kontroly. Má být tato možnost provedena v § 21f odst. 5 (pověření dalších 

osob k provedení šetření Úřadem)?  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 

Tato možnost již v současnosti vyplývá 

z platného znění § 20a ve spojení s § 21f 

ZOHS. 

K čl. 34 směrnice: 

V odstavci 1 pododstavci 2 článku 34 pak směrnice stanoví povinnost členského 
Akceptováno. 
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státu v předpisech uvést odkaz na tuto směrnici. Tento odkaz v návrhu 

postrádáme, je potřeba jej doplnit (srov. čl. 48 LPV). 

Připomínka je zásadní. 

 

Závěr: Návrh zákona hodnotíme do vyjasnění výše uvedených zásadních 

připomínek jako s právem EU částečně slučitelný.  

Formální náležitosti návrhu by měly být dopracovány. 

 

Svaz měst a 

obcí České 

republiky 
 

č.j. 237/2020 

 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Alena 

Klimtová, DiS. 

email: 

klimtova@smocr.

cz, tel: 

730 897 551 

 

Ve vší pokoře si dovolujeme obrátit se na Vás v otázce vyloučení 

vydávání právních předpisů orgánů veřejné správy z dozorové činnosti Úřadu na 

ochranu hospodářské soutěže.  

 Jedná se nám o znění materiálem dotčeného § 19a. Toto ustanovení je 

materiálem rozšířeno o odstavce 4, 5 a 6. S ohledem na změnu již navrhovanou 

navrhujeme doplnění současně odst. 2 o písm. c), v němž by došlo k výslovnému 

vyloučení vydávání právních předpisů obcí z dozorové činnosti Úřadu na 

ochranu hospodářské soutěže. 

Ke zdůvodnění navrhované změny si dovolujeme uvést, že dle našeho názoru 

se jedná o jisté systémové pochybení, pokud Úřad na ochranu hospodářské 

soutěže postihuje pokutami jednání v souvislosti procesem přijímání vyhlášek 

obcí a jejich obsahu, neboť tak dochází k narušení principu dělby moci, když 

moc výkonná tak na základě provedené abstraktní kontroly podzákonné právního 

předpisů může uložit pokutu, přestože však tentýž právní předpis může obstát 

v rámci soudního přezkumu (viz např. případ vyhlášky HMP č. 10/2013 Sb. 

HMP, ve znění platném do její novelizace vyhláškou č. 10/2015 Sb. HMP, když 

tato vyhláška obstála v soudním řízení vedeném Městským soudem v Praze za 

vedlejšího účastenství Hlavního města Prahy, blíže viz rozsudek ze dne 

14.03.2018, č. j. 3 Af 29/2015 – k dispozici v ASPI). Jako další příklad lze uvést 

nález Ústavního soudu ze dne 17.04.2020, sp. zn. Pl. ÚS 41/18 ve věci města 

Bílina a jeho loterijní vyhlášky.     

Současně je zde tímto dána dvoukolejnost dozoru, kdy Ministerstvo vnitra je 

oprávněno podat soudu návrh na zrušení vyhlášky obce, kdežto Úřad na ochranu 

hospodářské soutěže za ni může uložit bez dalšího pokutu. 

Je zjevné, že by k takovému duálnímu postupu ve věci vyhlášek obcí nemělo 

docházet i s ohledem na zásadu právní jistoty a právní vztahy z nich plynoucích a 

je otázkou, zda je vskutku žádoucí, aby otázka normotvorby územních 

Neakceptováno. 

Vysvětleno. 

 

Dozor ze strany Úřadu nad činností orgánů 

veřejné správy nespočívá v posuzování 

procesu přijímání obecně závazných 

vyhlášek obcí. Úřad vykonává dozor a 

ukládá pokuty na základě posouzení souladu 

obsahu vyhlášek s pravidly hospodářské 

soutěže.  

Úřad nepopírá ústavně garantované právo 

obcí na samosprávu a je si vědom 

skutečnosti, že obce mají v souladu se 

zákonem pravomoc vydávat vyhlášky. Právo 

obcí spravovat místní záležitosti však není 

právem absolutním a má Ústavou 

předpokládané a zákonem definované limity. 

Oprávnění obcí vydávat vyhlášky proto není 

bez dalšího nadřazené jiným, zákonem 

chráněným zájmům, tj. např. veřejnému 

zájmu na zachování nenarušené hospodářské 

soutěže. Obce jsou povinny řídit se při 

vydávání vyhlášek zákony. Rozpor vyhlášek 

se zákonem by tak byl důvodem pro zásah 

státu v rámci dozoru a případné zrušení 

vyhlášky. Není to však Úřad, který má 

pravomoc vyhlášky rušit, které shledá 
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samosprávných celků spadala pod kontrolu Úřadu na ochranu hospodářské 

soutěže i Ministerstva vnitra, když jednoznačně by měla spadat výlučně do gesce 

Ministerstva vnitra. 

Výše uvedenou připomínku prosíme považujte za zásadní 

v rozporu s ZOHS, ale tato pravomoc je 

svěřena výlučně Ústavnímu soudu ve smyslu 

§ 70 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním 

soudu, ve znění pozdějších předpisů.  

Pravomocí Úřadu je pouze deklarovat 

narušení hospodářské soutěže a za toto 

narušení uložit účastníku řízení sankci. 

Nejedná se tedy o žádnou systémovou chybu 

ani dvojkolejnost, pravomoci Úřadu a 

Ministerstva vnitra se nepřekrývají, stojí 

vedle sebe. Nelze připustit, aby celá oblast 

upravovaná obecně závaznými vyhláškami 

obcí byla vyňata z dozorové činnosti Úřadu.  

 

Krajský soud v Brně se v nedávné době 

problematikou aplikace § 19a ZOHS na 

obecně závazných vyhlášek zabýval např. v 

(dosud nepravomocném) rozsudku ze dne 6. 

2. 2020, č. j. 62 Af 64/2018-52, týkajícím se 

obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Děčína, kde uvedl:  

(cit.): „Je tedy zjevné, že Ústava předpokládá 

ospravedlnitelné (ochrana zákona) zásahy 

státní moci do práva na samosprávu 

územních samosprávných celků, jsou-li tyto 

zásahy prováděny dle zákona…Ze žádného 

ustanovení Ústavy však neplyne, že by stát 

nemohl vyjma § 123 zákona o obcích (či na 

základě jiného ustanovení zákona o obcích) 

ze zákonem předvídaných důvodů a z 

důvodu ochrany zákona do činnosti obcí 

zasahovat i na základě jiného zmocnění.“ 

Další část odůvodnění výše uvedeného 

rozsudku obsahovala:  
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(cit.): „Žalovaný tedy nepochybil, jestliže 

poté, kdy dospěl k závěru o narušení 

hospodářské soutěže žalobce tím, že žalobce 

reguloval hazard prostřednictvím obecně 

závazné vyhlášky, aplikoval § 19a a na něj 

navazující § 22aa ZOHS.“  

Vámi uváděný Nález ÚS ze dne 17. 4. 2020 

sp. zn. Pl. ÚS 41/18, se otázkou zákonnosti 

či dokonce ústavnosti postupu Úřadu při 

aplikaci § 19a nezabývá. 

 

Váš návrh se netýká nově navrhovaného 

znění ZOHS, ale zachází nad jeho rámec, 

zasahuje do účinného znění. Pokud máte za 

to, že současné aktuální znění ZOHS 

odporuje ústavnímu pořádku, je třeba zvolit 

k dosažení změny standardní právní cestu. 

Český 

telekomunika

ční úřad 
 

č. j. ČTÚ-17 

681/2020-606 

 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Šárka 

Němečková, 

ředitelka odboru 

legislativního a 

právního, tel. č. 

224 004 620, 

e-mail: nemeckov

as@ctu.cz 

 

K § 19a odst. 2 písm. a): 

 

ČTÚ navrhuje vložit novelizační bod 4. (následující body přečíslovat), 

následujícího znění:  

„4. V § 19a odst. 2 písm. a) se za slovo „rozhodnutí“ vkládají slova „, 

opatření obecné povahy“.“ 

 

Odůvodnění: 

ČTÚ si je vědom toho, že navrhuje úpravu části ustanovení zákona, která není 

sama o sobě předmětem novelizace, nicméně má za to, že je nutno tuto úpravu 

upravit tak, aby v praxi nevyvstávaly níže naznačené výkladové nejasnosti. 

Stávající znění § 19a odst. 2 písm. a) zákona o ochraně hospodářské soutěže 

hovoří v souvislosti s vyloučením dozoru Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže (dále jen „ÚOHS“) ve vztahu k činnostem orgánů veřejné správy o 

„rozhodnutí nebo jiných úkonech podle správního řádu nebo daňového řádu“. 

ČTÚ má za to, že opatření obecné povahy, které je vydáváno podle § 171 a násl. 

správního řádu a které podle své definice tamtéž není rozhodnutím ani právním 

Neakceptováno 

Vysvětleno 

 

K Vašemu návrhu Úřad musí zaujmout 

negativní stanovisko a nemůže jej akceptovat 

z těchto důvodů: 

Úřad má za to, že v předmětné části zákona k 

výkladovým nejasnostem nedochází, resp. by 

docházet nemělo. Opatření obecné povahy, 

které je vydáváno podle § 171 a násl. 

správního řádu podle názoru Úřadu lze 

jednoznačně podřadit pod pojem „jiný 

úkon“. Jelikož opatření obecné povahy jsou 

vydávána podle správního řádu a jsou podle 

výkladu Úřadu úkonem, jsou již nyní tedy 

z dozorové činnosti Úřadu vyloučena a 

doplněné zákona ve smyslu Vašeho návrhu 
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předpisem, by mělo být v zákoně v tomto kontextu výslovně zmíněno. Není 

rozhodnutím a, na druhou stranu, je otázkou, zda spadá pod pojem „jiný úkon“. 

ČTÚ se domnívá, že nikoli, a proto navrhuje výše uvedenou úpravu. 

ČTÚ v rámci svých kompetencí vyplývajících ze zákona č. 127/2005 Sb., o 

elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vydává opatření 

obecné povahy, která buď mohou mít dopad na hospodářskou soutěž, nebo ji ve 

svých závěrech přímo reflektují (analýzy relevantních trhů).  

ČTÚ má proto za to, že by takto významný veřejnoprávní (regulační) nástroj, 

jehož v některých případech přímým a (i evropským) zákonodárcem 

předvídaným účelem je právě působení na hospodářskou soutěž, měl být 

výslovně vyňat z dozorové činnosti ÚOHS. Ten je v těchto případech povinným 

konzultačním místem v rámci konzultace návrhu opatření (opatření obecné 

povahy a dalších) podle § 130 zákona o elektronických komunikacích. 

   

Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

 

je nadbytečné. Cílem dozoru Úřadu nad 

činností orgánů veřejné správy z pohledu 

ochrany hospodářské soutěže je 

přezkoumávat takové činnosti, proti kterým 

se není možné bránit jiným způsobem, např. 

správní žalobou, jako je tomu právě u 

opatření obecné povahy. Bylo i úmyslem 

zákonodárce opatření obecné povahy do 

„jiných úkonů“ podle správního řádu 

zahrnout. Prvotní návrh znění předmětného 

ustanovení zněl „přezkoumatelná v řízení o 

řádném opravném prostředku“. Na základě 

připomínek však byl text změněn na 

současné znění. 

Nadto Ústavní soud uvedl v nálezu ze dne 

19. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 14/07, 

ustanovení § 171 správního 

řádu charakterizuje v tomto smyslu opatření 

obecné povahy jednak materiálními znaky, 

a to negativním vymezením jako závazný 

úkon správního orgánu, který není právním 

předpisem ani rozhodnutím. Zároveň ale 

stanovuje správním orgánům v případech, 

kdy jim zvláštní zákon ukládá vydat závazné 

opatření obecné povahy, postupovat podle 

části šesté zákona, jež upravuje řízení 

o návrhu opatření obecné povahy a jeho 

přezkum (formální znak). Opatření obecné 

povahy jsou tak úkonem, při jehož vydání se 

postupuje podle správního řádu. 

K § 22a odst. 3 a 4 a 22d: 

 

ČTÚ upozorňuje na skutečnost, že způsob stanovení výše pokut a donucovacích 

pokut podle předmětných ustanovení zákona o ochraně hospodářské soutěže 

Vysvětleno. 

 

Zákon dlouhodobě pracuje s pojmem „čistý 

obrat“ soutěžitele, kterým je třeba rozumět 
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podle jeho názoru dostatečně nereflektuje ustanovení Směrnice (články 15 a 16), 

která hovoří o celosvětovém obratu soutěžitele, zatímco zákon o ochraně 

hospodářské soutěže pracuje s pojmem čistý obrat. ČTÚ se domnívá, že je nutno 

úpravu v zákoně formulovat tak, aby odpovídala požadavku Směrnice, a to 

i s ohledem na vymezení soutěžitele a relevantního trhu, případně v důvodové 

zprávě vysvětlit, z jakých důvodů je od Směrnice na pohled odlišná úprava 

předkládána. 

 

Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

 

čistý obrat dosažený soutěžitelem, a to 

kdekoli na světě. Sestává z obratů 

dosažených na jednotlivých trzích, není 

omezen na vnitrozemský trh. V zásadě se 

tedy jedná o celosvětový obrat ve smyslu 

Směrnice. Pokud by pojmem „čistý obrat“ 

měl být chápán pouze obrat dosažený na trhu 

České republiky, byl by takto označen, viz 

např. § 13 ZOHS. 

Pokuta právnické nebo podnikající fyzické 

osobě jako soutěžiteli je dle metodiky při 

stanovení výše pokut za porušení zákona 

o ochraně hospodářské soutěže zásadně 

vyměřena s ohledem na dva faktory, a to 

hodnotu tržeb za zboží přímo či nepřímo 

dotčené protisoutěžním jednáním (obrat 

na relevantním trhu) v době jeho trvání 

a aktuální celkový čistý obrat soutěžitele. 

K Důvodové zprávě: 

 

ČTÚ považuje za rozporná tvrzení v Důvodové zprávě k návrhu zákona, když na 

jednu stranu je na straně 1 uvedeno, že návrh jde nad rámec požadavků 

stanovených předpisem EU, zatímco na straně 10 Důvodové zprávy je uvedeno, 

že se jedná pouze o nezbytnou implementaci Směrnice. ČTÚ proto navrhuje 

uvést předmětná tvrzení do souladu. 

 

Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva bude upravena. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 
 

č.j. MPO 

68677/20/11200/

01000 

1. K návrhu zákona 

Domníváme se, že pro zajištění plné transpozice článku 4 a 5 směrnice EP a 

Rady 2019/1/EU (záruky nezávislosti a zdroje) bude nezbytná úprava zákona č. 

273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění 

pozdějších předpisů, jakožto zvláštního zákona upravujícího působnost ÚOHS. 

Navrhované doplnění ustanovení § 20 zákona č. 143/2001 Sb. v reakci na 

transpozici směrnice by tak bylo s ohledem na předmět úpravy vhodnější doplnit 

Vysvětleno. Částečně akceptováno. 

Cílem transponované směrnice je posílení 

vnitrostátních orgánů pro hospodářské 

soutěže z důvodu snazší a účinnější ochrany 

hospodářské soutěže, nikoliv posílení Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže v celé jeho 

působnosti. Z toho důvodu navržené 
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Kontaktní osoba: 

zásadní 

připomínka č. 1 

Mgr. Markéta 

Ambrožová, 

tel: 224 852 073, 

email: 

ambrozova@mpo

.cz. 

zásadní 

připomínka č. 2 

Mgr. Viktor 

Havlice, tel: 

224 852 351, 

email: 

havlice@mpo.cz.  

 

do zákona č. 273/1996 Sb., neboť zákon č. 143/2001 Sb. upravuje toliko 

pravomoci ÚOHS.   

Článek 4 odst. 3 uvedené směrnice dále stanoví povinnost členských států zajistit, 

aby osoby přijímající rozhodnutí ve vnitrostátních správních orgánech pro 

hospodářskou soutěž nesměly být propuštěny z důvodu souvisejících s řádným 

plněním jejich povinností/jejich pravomoci, přičemž podmínky ospravedlňující 

jejich propuštění musí být předem stanoveny ve vnitrostátním právu. Platná 

právní úprava v zákoně č. 273/1996 Sb. se v tomto ohledu nicméně jeví 

jako nedostatečná a v rozporu se směrnicí. Ustanovení § 1 odst. 10 tohoto zákona 

žádným způsobem neupravuje zákonné možnosti odvolání místopředsedů, na 

rozdíl od možnosti odvolání předsedy dle § 1 odst. 8.  Navrhujeme proto úpravu 

zákona č. 273/1996 Sb. doplněnou o zmíněné záruky předvídané směrnicí. 

 

doplnění není transponováno do zákona 

č. 273/1996 Sb., ale je v upraveném znění 

bude transponováno do zákona č. 143/2001 

Sb. Navrhujeme následující znění § 20 

odst. 1: 

„(1) Úřad je při výkonu své působnosti 

podle tohoto zákona nezávislý, postupuje 

nestranně a řídí se pouze zákony a jinými 

právními předpisy. Působnost Úřadu je 

upravena zvláštním právním předpisem.14) 

Úřad kromě pravomocí podle jiných 

ustanovení tohoto zákona 

a) vykonává dozor nad tím, zda a jakým 

způsobem soutěžitelé plní povinnosti 

vyplývající pro ně z tohoto zákona nebo z 

rozhodnutí Úřadu vydaných na základě 

tohoto zákona, 

b) vykonává dozor nad tím, zda orgány 

veřejné správy nenarušují hospodářskou 

soutěž, 

c) zveřejňuje návrhy na povolení spojení 

soutěžitelů a svá pravomocná 

rozhodnutí., 

d) zveřejňuje svá pravomocná rozhodnutí.“ 

Máme za to, že postup jmenování 

a odvolávání místopředsedů, včetně 

místopředsedy s pověřením vedení sekce 

hospodářské soutěže, je jasně a transparentně 

upraven v zákoně č. 273/1996 Sb. 

2. K návrhu zákona – k čl. I, novelizačnímu bodu 39 

V novelizačním bodě 39 je v navrženém, nově vloženém, písmeni c) chyba, 

kterou je nutno odstranit. V písmeni c) je odkazováno na skutkovou podstatu 

přestupku orgánu veřejné správy s odkazem na § 19a odst. 4, ovšem tato 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

Přestupek má směřovat proti jednání orgánů 

veřejné správy, kterým nesplní navrhnutý 

závazek. Podmínky, které musí závazek 
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skutková podstata je uvedena v § 19a odst. 5. Jinými slovy, text této zásadní 

připomínky zní: „V bodě 39, v textu navrženého písmene c), požadujeme 

nahradit číslo „4“ číslem „5“.“ 

Ustanovení § 19a odst. 5 obsahuje nově zakotvenou povinnost orgánu veřejné 

správy být vázán svým návrhem vůči Úřadu/popřípadě vůči třetím osobám, a od 

podání návrhu do rozhodnutí Úřadu podle odstavce 4 nepostupovat způsobem, 

který je předmětem výhrad Úřadu. Oproti tomu v § 19a odst. 4, na který je v bodě 

39 mylně odkazováno, není žádná povinnost orgánu veřejné správy zakotvena. 

splňovat, popisuje nově navržený § 19a odst. 

4. Stejně tak tento odstavec popisuje jakým 

způsobem je závazek Úřadem přijat - tzn. 

Úřad rozhodne o zastavení řízení a může 

stanovit podmínky a povinnosti k zajištění 

závazků. Oproti tomu odstavec 5 popisuje 

lhůtu pro podání návrhu závazků orgánem 

veřejné správy a vázanost tohoto orgánu 

svým návrhem do doby rozhodnutí Úřadu. 

Pro vznik přestupku je podstatné, že závazek 

byl přijat Úřadem, na základě přijetí závazku 

bylo správní řízení zastaveno, avšak tento 

závazek nebyl splněn. Obdobně jako je 

přestupkem nesplnění opatření k nápravě 

uložené Úřadem po ukončení správního 

řízení, je přestupek nesplnění závazku po 

ukončení správního řízení. 

Návrh znění § 19a odst. 4: 

„(4) Namísto rozhodnutí 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 Úřad tyto 

závazky uvede a může 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.“ 

Ministerstvo K čl. I bodu 25 – k § 21ca odst. 4:  Akceptováno. 
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vnitra 
 

č.j. MV-63657-

8/LG-2020 

 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Lucie 

Jakubčíková, 

mail: 

lucie.jakubcikova

@mvcr.cz, 

tel. 974 817 346 

1. Přestože nezpochybňujeme potřebnost a účelnost navrhované právní 

úpravy spočívající v ochraně příslušných informací (nepravomocných 

rozhodnutí), jejichž poskytnutí, respektive zveřejnění může způsobit 

soutěžitelům, případně jiným subjektům škodu, požadujeme, aby se 

předkladatel (zejména v důvodové zprávě) vypořádal se vztahem 

navrhované úpravy k čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv  

a svobod, který stanoví, že státní orgány a orgány územní samosprávy 

jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti.  

2. Jako věcný gestor zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, nesouhlasíme s úplným 

vyloučením použití tohoto zákona. Tuto právní úpravu nelze a priori 

vyloučit jako celek (například vyřízení žádosti o informace bude procesně 

podléhat způsobu vyřízení podle zákona o svobodném přístupu k 

informacím). Pokud mají být příslušné informace na základě legitimního 

a objektivního důvodu chráněny, je na místě navrhovaný § 21ca odst. 4 

formulovat jako zvláštní důvod pro neposkytnutí (odepření) požadované 

informace, o jejímž neposkytnutí bude vydáváno rozhodnutí o odmítnutí 

žádosti podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím. 

Při úpravě navrhovaného znění doporučujeme vycházet například z § 218 

odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

 

K čl. I bodu 28 – k § 21f odst. 8: 
Upozorňujeme, že již v současné době je při provádění kontrolních úkonů 

součinnost Policie České republiky dostatečně zajištěna dle § 135 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (ve spojení se 

zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů). Požadujeme tedy novelizační bod 28 vypustit pro nadbytečnost. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno 

 

Při provádění místních šetření nelze 

v některých případech vyloučit obstrukční 

jednání, případně přímo aktivní snahu o 

zamezení přístupu zaměstnancům Úřadu, 

případně dalším Úřadem pověřených 

osobám, do těchto prostor. Proto je 

navrhováno uzákonění oprávnění 

zaměstnanců Úřadu, případně dalších 

Úřadem pověřených osob, požadovat pomoc 
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nebo součinnost orgánů Policie České 

republiky, pokud nemohou splnění svých 

povinností zajistit vlastními silami a 

prostředky.  

Cílem předkládaného návrhu je jasné 

zakotvení, zpřehlednění a zefektivnění 

spolupráce (součinnosti) Policie České 

republiky s Úřadem při místních šetřeních, 

uvedení zákona do souladu s požadavkem 

Směrnice. 

 

Mezi hlavní důvody pro zakotvení 

povinnosti součinnosti mezi Úřadem a 

Policií České republiky přímo do zákona 

náleží posílení právního postavení Úřadu, 

jednoznačná úprava této problematiky, 

transponování Směrnice a zamezení 

možnosti odlišných výkladů, což přispívá ke 

zvýšení právní jistoty. Využití součinnosti 

podle § 135 správního řádu je možné, ale 

zdaleka neposkytuje Úřadu dostatečnou 

právní jistotu, jako přímé zakotvení 

povinnosti součinnosti do ZOHS. 

V neposlední řadě připomínáme, že 

obdobnou úpravu, jako je navrhována, 

nalézáme v několika platných a účinných 

zákonných předpisech - např. v § 81 odst. 7 

písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny, v § 14 odst. 1, písm. 

h) zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti nebo 

v § 39 odst. 2, písm. d) zákona č. 289/1995 

Sb. o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů. 
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V dané věci proběhla jednání s Policejním 

prezidentem, součinnost s Policií České 

republiky a její připravenost ke spolupráci je 

předjednaná. 

K čl. I bodu 33 – k § 22 odst. 1 písm. g): 
Za účelem odstranění rizika duplicity právní úpravy požadujeme 

v důvodové zprávě vyjasnit vztah navrhované právní úpravy k § 15 a 17 zákona 

č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, které upravují 

přestupky za neposkytnutí součinnosti kontrolovanou osobou a povinnou osobou, 

včetně pokuty za spáchání těchto správních deliktů. 

Tuto připomínku uplatňujeme také k § 22 odst. 2 písm. b), § 22a odst. 1 

písm. g), § 22a odst. 2 písm. b), § 22aa odst. 1 písm. f), § 22c odst. 1 a § 23 odst. 

2. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno. 

Na postupy Úřadu zákona 143/2001 Sb. se 

dle § 25b stejného zákona předpisy o 

kontrole nepoužijí. Toto ustanovení bylo do 

zákona vloženo novelou č. 360/2015 Sb. a 

novelou č. 293/2016 Sb. byla poznámka pod 

čarou upravena, aby odpovídala platné 

právní úpravě, tzn. zákonu č. 255/2012 Sb., 

kontrolní řád. Vzhledem k vyloučení užití 

kontrolního řádu v samotném  textu zákona 

považujeme vyjasnění vztahu těchto dvou 

zákonů v důvodové zprávě za nadbytečné. 

K čl. I bodu 46 – k § 22c odst. 1 písm. a):  

 Dle důvodové zprávy je navrhovaným ustanovením ponechána možnost 

uložit pořádkovou pokutu za porušení povinnosti dle § 21e odst. 2 předmětného 

zákona. Ten ale stanovuje povinnost poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže (dále jen „Úřad“) obchodní záznamy na jeho písemnou výzvu a ve 

stanovené lhůtě, přičemž při nesplnění této povinnosti Úřad „může uložit 

pořádkovou pokutu podle § 22c“. Povinnost poskytovat obchodní záznamy tak, 

aby byly úplné, správné a pravdivé, je však zakotvena v § 21e odst. 1, porušení 

této povinnosti je přitom postihováno jako přestupek [viz navrhované 

§ 22 odst. 2 písm. a), § 22a odst. 2 písm. a) a § 22aa odst. 1 písm. e)]. 

 Upozorňujeme, že vždy je nutné důsledně odlišovat pořádkový delikt (za 

který se ukládá pořádková pokuta) od přestupku. V této souvislosti lze odkázat na 

Zásady tvorby právní úpravy přestupků schválené usnesením vlády č. 498 ze dne 

31. 7. 2018 (dále jen „Zásady“), a to konkrétně na bod 4. Zásad, kde je uvedeno, 

že „hlavním účelem zakotvení pořádkových deliktů je vynucení splnění procesní 

povinnosti, resp. dosažení účelu konkrétního správního procesu (naproti tomu 

účelem uplatnění odpovědnosti za přestupek je potrestání pachatele za nesplnění 

určité povinnosti). Za tímto účelem lze pořádkovou pokutu ukládat i opakovaně.  

Akceptováno. 

 

Návrh platného znění § 22c s vyznačenými 

změnami: 

„§ 22c 

Pořádková pokuta 

 (1) Za nesplnění povinnosti podle § 

21e odst. 2 lze uložit pořádkovou pokutu 

až do výše 100 000 Kč nebo 1 % z čistého 

obratu dosaženého soutěžitelem za poslední 

ukončené účetní období. 

 (1) Pořádkovou pokutu lze uložit 

každému, kdo 

g) neposkytne na výzvu obchodní záznamy, 

nebo 

h) se bez náležité omluvy nedostaví na 
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Pořádkový delikt se projednává zjednodušeným postupem (konkrétně podle § 62 

odst. 5 a 6 správního řádu, jde-li o obecnou procesněprávní úpravu). Vzhledem 

k tomu by měla být výše pořádkové pokuty relativně nízká. (…) Předkladatel musí 

pečlivě zvážit, jaký je účel tohoto postihu.  Má-li se jednat o zajišťovací 

prostředek sloužící k bezprostřednímu a procesně jednoduchému vynucení 

procesní povinnosti, resp. k dosažení účelu konkrétního správního procesu, je 

namístě zakotvení pořádkového deliktu. Jedná-li se však o typově závažné 

porušení procesní povinnosti, na které je žádoucí reagovat i mimo rámec 

konkrétního správního procesu represivním a preventivním působením, 

je namístě uplatnění odpovědnosti za přestupek (srov. § 15 kontrolního řádu). 

Není přípustné, aby prostřednictvím institutu pořádkového deliktu bylo trestáno 

porušení procesní (nebo dokonce hmotněprávní) povinnosti, které by mělo být 

vzhledem ke své společenské škodlivosti postihováno jako přestupek, a to např. s 

cílem zjednodušení a zrychlení procesu pro správní orgán. V tomto případě se 

jedná o zřejmé obcházení smyslu rozlišování uvedených druhů deliktů, které se 

následně často odráží například ve stanovení nepřiměřeně vysoké horní hranice 

pořádkové pokuty (i v řádech milionů Kč).“. 

 V dosavadní právní úpravě je pořádková pokuta spojena s nesplněním 

povinnosti dle § 21e odst. 2 předmětného zákona, tedy se 

samotným neposkytnutím obchodních záznamů na výzvu správního orgánu. Je 

však nutno dodat, že tato povinnost má dle našeho názoru spíše hmotněprávní, 

nikoli procesně právní charakter, a její porušení by tudíž mělo být postiženo spíše 

jako přestupek, nikoli jako pořádkový delikt. Nelze se pak již vůbec ztotožnit s 

tím, aby bylo jako pořádkový delikt postihováno i porušení povinnosti podle § 

21e odst. 1, tedy i případ, kdy sice osoba poskytne obchodní záznamy, ale tyto 

obchodní záznamy nebudou úplné, správné a pravdivé. Porušení této povinnosti 

má totiž závažnější a společensky škodlivější charakter než porušení povinnosti 

tyto obchodní záznamy vůbec poskytnout, přičemž se dle našeho názoru jedná o 

povinnost hmotněprávní. Nadto jde právě o takovou povinnost, na kterou 

je s ohledem na společenskou škodlivost a závažnost jejího porušení žádoucí 

reagovat i mimo rámec konkrétního správního procesu represivním 

a preventivním působením [srov. například přestupek podle § 2 odst. 2 písm. e) 

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích]. 

V neposlední řadě je nutné uvést, že v rámci zjednodušeného procesu 

předvolání. 

 (2) Vyžaduje-li to zajištění průběhu 

a účelu řízení, lze pořádkovou pokutu uložit 

soutěžiteli, který poruší povinnost strpět 

šetření na místě v obchodních prostorách 

nebo v jiných než obchodních prostorách 

podle § 21f odst. 3. 

 (3) Pořádkovou pokutu lze uložit až 

do výše 300 000 Kč nebo 10 % 

z průměrného denního čistého obratu 

soutěžitele za poslední ukončené účetní 

období za každý den prodlení. 

 (24) Pořádkovou pokutu lze uložit i 

opakovaně. Celková výše opakovaně 

ukládaných pokut nesmí přesáhnout 1 000 

000 Kč 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého 

obratu dosaženého soutěžitelem za poslední 

ukončené účetní období.“ 
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ukládání pořádkové pokuty zřejmě není prostor pro zkoumání, zda jsou obchodní 

záznamy úplné, správné či pravdivé. Postihovat takové jednání jako pořádkový 

delikt je tak v rozporu s charakterem institutu pořádkové pokuty, 

respektive pořádkového deliktu, přičemž takové postihování tohoto jednání by 

bylo (zvláště při stanovení velmi vysoké horní hranice pořádkové pokuty ve výši 

1 000 000 Kč, v souhrnu pak nejvýše 10 000 000 Kč) proti smyslu rozlišování 

těchto druhů deliktů, což je nepřípustné a v rozporu se Zásadami. Uvedené 

jednání je nadto též postihováno jako přestupek (viz výše) a nebylo by tak vůbec 

zřejmé, jaký by byl vztah mezi tímto ustanovením a předmětnými přestupky. 

Jsme přitom toho názoru, že není přípustné postihovat totožné jednání jako 

přestupek a zároveň jako pořádkový delikt. 

 Z výše uvedených důvodů se zakotvením takového pořádkového deliktu 

zásadně nesouhlasíme a ustanovení požadujeme zcela vypustit, popřípadě 

alespoň upravit tak, aby bylo postihováno pouze samotné neposkytnutí 

předmětných obchodních záznamů ve smyslu § 21e odst. 2 (tj. obsahově 

zachovat dosavadní znění), a to například následovně: „nesplní povinnost podle § 

21e odst. 2“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

K čl. I bodu 46 – k § 22c odst. 1 písm. c):  

 Dle navrhovaného ustanovení lze pořádkovou pokutu uložit každému, 

kdo se nepodrobí šetření na místě. Povinnost podrobit se šetření na místě 

v obchodních prostorách je stanovena v § 21f odst. 1, přičemž povinnost 

poskytnout Úřadu při provádění šetření nezbytnou součinnost k výkonu jeho 

oprávnění a výkon těchto oprávnění strpět, je specifikována v § 21f odst. 3. 

Porušení povinnosti podle § 21f odst. 3 je přitom postihováno jako přestupek [viz 

§ 22 odst. 1 písm. g), § 22a odst. 1 písm. g) a § 22aa odst. 1 písm. f) zákona]. 

I v tomto případě se tedy do značné míry uplatní výhrady uvedené 

v zásadní připomínce k § 22c odst. 1 písm. a). Nelze souhlasit s tím, aby bylo 

nepodrobení se šetření na místě postihováno jako pořádkový delikt, tj. aby za 

takové jednání byla ukládána pořádková pokuta. Porušení této povinnosti je 

navrhováno postihovat jako přestupek (viz výše) a je tedy zřejmé, že je její 

porušení považováno za natolik závažné a společensky škodlivé, aby na něj bylo 

žádoucí reagovat i mimo rámec konkrétního správního procesu represivním a 

preventivním působením. 

Částečně akceptováno. 

 

Ustanovení o pořádkové pokutě v ZOHS je 

novelizováno z důvodu transpozice 

Směrnice. Článek 16 Směrnice stanovuje, za 

jaká porušení by mělo být možné penále 

uložit – dle české terminologie pořádkovou 

pokutu – za neposkytnutí obchodních 

záznamů, nedostavení se na předvolání a 

nepodrobení se šetření na místě. Směrnice 

rovněž stanovuje povinnost umožnit stejnou 

věc pokutovat jako přestupek (viz článek 13 

Směrnice). 

 

Návrh platného znění § 22c s vyznačenými 

změnami viz vypořádání předchozí 
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Není ani zřejmé, jakým jednáním by se osoba mohla dopustit tohoto 

pořádkového deliktu, neboť není jasné, jakým způsobem mají být vykládána 

slova „se nepodrobí šetření na místě“. Zda by se takového jednání dopustila 

neposkytnutím nezbytné součinnosti k výkonu oprávnění podle § 21f odst. 

1, nestrpěním výkonu těchto oprávnění, případně obojím (tj. jednalo by se o 

porušení povinnosti dle § 21f odst. 3), či zda je nutné „nepodrobení se“ vykládat 

jiným způsobem. 

 Pro úplnost upozorňujeme, že i v kontrolním řádu je porušení obdobných 

povinností dle § 10 odst. 2 a 3 kontrolního řádu (například povinnosti vytvořit 

podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění 

stanovených tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebou součinnost apod.) 

postihováno jako přestupek (viz § 15 kontrolního řádu), nikoli jako správní 

delikt. 

Požadujeme vypuštění navrhovaného ustanovení.   

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

připomínky. 

K čl. I bodům 46 a 47 – k § 22c odst. 1 a 2: 
 S navrhovaným razantním zvýšením horní hranice pořádkové pokuty a 

maximální souhrnné výše pořádkové pokuty (a jejím stanovením pro nově 

zavedené pořádkové delikty) nesouhlasíme a žádáme její zachování dle 

dosavadního znění zákona. Opět upozorňujeme na podmínky pro ukládání 

pořádkové pokuty a její výše uvedené v bodě 4. Zásad. Jsme toho názoru, 

že charakter pořádkových deliktů neodpovídá tomu, aby za tyto delikty mohla 

být ukládána pořádková pokuta v maximální výši 1 000 000 Kč (nebo 10 % 

z průměrného denního čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní 

období za každý den prodlení) anebo v souhrnné maximální výši 10 000 000 Kč. 

Takto razantní zvýšení, respektive stanovení horní hranice či maximální 

souhrnné výše pořádkové pokuty, není v důvodové zprávě téměř vůbec 

odůvodněno. Nadto se jedná dokonce o stejnou částku, kterou lze jako pokutu 

uložit za některé závažnější přestupky. Se zvýšením (respektive stanovením) 

horní hranice a maximální souhrnné výše pořádkové pokuty proto nesouhlasíme 

a žádáme její zachování dle dosavadního znění zákona.  

V každém případě pak žádáme náležité odůvodnění zakotvení horní 

hranice a maximální souhrnné výše pořádkové pokuty pro nově zaváděné 

pořádkové delikty. 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

 

Vysoká výše pořádkových pokut je nezbytná 

k co možná nejúčinnější ochraně 

hospodářské soutěže. Vzhledem k tomu, že 

získání dokumentů a dalších informací od 

soutěžitelů a dalších dotčených osob ať 

během předvolání, místního šetření nebo 

z předaných obchodních záznamů, je 

klíčovým zdrojem informací a důkazů 

k prokázání přestupků o narušení 

hospodářské soutěže, nemohou být pokuty 

(jejich maximální výše) nižší než pokuty za 

samotné přestupky o narušení hospodářské 

soutěže, jinak by pro soutěžitele bylo 

výhodnější nespolupracovat a zaplatit menší 

pokutu za porušení povinnosti 

sankcionovaných jako pořádkové pokuty. 

Pokuty mají dle směrnice být účinné, 
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Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. přiměřené a odrazující. Obraty soutěžitelů, se 

kterými se Úřad setkává, se pohybují v řádu i 

několika set miliard. Pevně stanovená částka 

musí být vysoká také proto, že některé 

právnické osoby a soutěžitelé, např. různá 

sdružení, nevytvářejí v rámci své činnosti 

obrat, případně vytvářejí obrat zcela 

zanedbatelný, přestože jejich členové mají 

obrat v miliardových částkách. Zároveň není 

stanovená minimální výše pokuty a Úřad 

ukládá pokuty vždy přiměřené ke každému 

soutěžiteli (viz Postup při stanovení výše 

pokut zveřejněných na webových stránkách 

Úřadu). 

Maximální výše jednorázové pořádkové 

pokuty je v pevné částce snížena na 300.000 

Kč, což odpovídá maximální výši pokuty 

za některé méně závažné přestupky. 

K čl. I bodu 48 – k § 22d: 
 Se zakotvením úpravy donucovací pokuty nesouhlasíme. Porušení 

povinností, za jejichž nesplnění se má navrhovaná donucovací pokuta ukládat, je 

postihováno též jako přestupek. V případě nesplnění závazku, včetně nesplnění 

nepeněžité povinnosti vyplývající z přijatého závazku, se jedná o přestupky podle 

§ 22 odst. 1 písm. e), § 22a odst. 1 písm. e) a § 22aa odst. 1 písm. c) předmětného 

zákona. V případě nesplnění povinnosti vyplývající z rozhodnutí, a tedy i 

nesplnění jiné povinnosti stanovené rozhodnutím Úřadu, se jedná o přestupky 

podle § 22 odst. 1 písm. f), § 22a odst. 1 písm. f) a § 22aa odst. 1 písm. d) 

předmětného zákona.  

 Nelze se ztotožnit s tím, aby za nesplnění určité povinnosti byla osoba 

odpovědná za přestupek, za který by bylo možné uložit stanovenou pokutu, a aby 

zároveň bylo možné vynutit splnění této povinnosti ukládáním donucovací 

pokuty do navrhované výše. S ohledem na existenci předmětných přestupků a 

skutečně velmi vysokou výši donucovací pokuty, která v souhrnu může být stejně 

vysoká jako pokuta za daný přestupek, by se dle našeho názoru jednalo fakticky 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

 

Předmětné ustanovení je lex specialis 

k § 129 správního řádu. Snahou novely je 

zvýšit motivaci soutěžitelů k plnění 

nepeněžitých povinností uložených úřadem. 

Výše pokut musí být dostatečně vysoká, aby 

byla účinná, přiměřená a měla odrazující 

efekt. Důvodová zpráva bude doplněna. 

 

Návrh platného znění § 22d s vyznačenými 

změnami: 

„§ 22d 

Exekuce na nepeněžitá plnění ukládáním 

donucovacích pokut  

 (1) Při provádění exekuce na 
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o dvojí trestání téhož, což nelze připustit.  

Nadto je nutné uvést, že z důvodové zprávy a zprávy RIA vyplývá, že se 

má jednat o zvláštní úpravu donucovací pokuty ve smyslu § 129 správního řádu. 

Nejprve je nutné uvést, že není zřejmé, zda by exekučním titulem mohly být 

„přijaté závazky“. Exekučním titulem totiž může být podle § 104 správního řádu 

pouze vykonatelné rozhodnutí uvedené v § 74 správního řádu nebo vykonatelný 

smír uvedený v § 141 odst. 8 správního řádu. Není nám přitom zřejmé, zda se 

přijaté závazky „ukládají“ rozhodnutím, či zda se tak děje jen  

v určitých případech. Navzdory tvrzení předkladatelů z navrhovaného znění jasně 

nevyplývá, že se skutečně jedná o zvláštní úpravu donucovací pokuty podle 

§ 129 správního řádu a že se tedy bude postupovat dle § 103 a násl. správního 

řádu upravujících exekuci (tj. že splnění předmětných nepeněžitých povinností 

lze vymáhat ukládáním donucovací pokuty). 

 Z výše uvedených důvodů požadujeme navrhované ustanovení vypustit.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

nepeněžitá plnění ukládáním donucovacích 

pokut lze uložit donucovací pokutu do výše 

300 000 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 donucovacích pokut nesmí 

přesáhnout 10 000 000 Kč nebo 10 % z 

čistého obratu dosaženého soutěžitelem 

za poslední ukončené účetní období.“ 

K čl. I bodu 50 – k § 24b odst. 1: 
 Navrhujeme, aby exekučním titulem dle tohoto ustanovení bylo 

vykonatelné, nikoli pravomocné rozhodnutí, neboť i rozhodnutí, které nabylo 

právní moci, nemusí být vykonatelné. Vykonatelnost rozhodnutí by přitom měla 

být esenciální podmínkou pro nařízení výkonu rozhodnutí (srov. úpravu 

exekučních titulů dle § 104 správního řádu). Dále požadujeme vyjasnit, podle 

jakého zákona, respektive podle jakého práva, se bude řídit určení toho, zda je 

rozhodnutí pravomocné, respektive vykonatelné, a jak Úřad (exekuční správní 

orgán) tuto skutečnost zjistí.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Vysvětleno. 

Dané ustanovení je transpozicí čl. 26 odst. 3 

Směrnice, který hovoří výslovně o 

„konečném rozhodnutí“. Definice 

„konečného rozhodnutí“ je pak obsažena 

výslovně v čl. 2 odst. 1 bodu 22 Směrnice. 

Jedná se o rozhodnutí, které není již možno 

napadnout „řádnými opravnými prostředky“. 

Danému významu pak v české právní 

terminologii odpovídá pojem „pravomocné“ 

rozhodnutí.  

Evropská legislativa (alespoň v oblasti práva 

hospodářské soutěže) i z těchto důvodů 

dlouhodobě pracuje s konceptem pouze 

„konečného“ rozhodnutí.  

Obdobně bylo postupováno např. při 

transpozici směrnice č. 104/2014/EU, ze dne 

26. listopadu 2014, o určitých pravidlech 

upravujících žaloby o náhradu škody podle 
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vnitrostátního práva v případě porušení 

právních předpisů členských států a 

Evropské unie o hospodářské soutěži. Tato 

směrnice také pracovala s konceptem 

„konečného“ rozhodnutí a ten byl také 

transponován do zákona č. 262/2017 Sb., 

o náhradě škody v oblasti hospodářské 

soutěže, do institutu „pravomocného“ 

rozhodnutí. Daná implementace byla pak 

schválena Evropskou Komisí. 

K čl. I bodu 50 – k § 24b odst. 3: 

 Z navrhovaného textu není zřejmý vztah žádosti o exekuci podanou 

soutěžním orgánem jiného členského státu a samotné exekuce, konkrétně jaký 

bude postup po obdržení této žádosti Úřadem. V textu je uvedeno, že „Úřad 

žádost o exekuci podanou soutěžním orgánem jiného členského státu (…) předá 

bez dalšího 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.“. Není jasné, co znamená 

„předat k vykonání rozhodnutí“, zejména zda bude exekuční titul dle § 24b odst. 

1 předmětného zákona uplatňovat (srov. § 105 správního řádu), respektive žádat 

exekuční správní orgán (srov. § 106 správního řádu) již soutěžní orgán jiného 

členského státu na základě žádosti podle tohoto ustanovení, anebo zda tak bude 

činit až Úřad. Tuto otázku žádáme vyjasnit, popřípadě v návaznosti na toto 

vysvětlení ustanovení upravit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno. Vysvětleno. 

 

Exekuční titul bude u exekučního správního 

orgánu uplatňovat Úřad. Ustanovení bude 

doplněno. 

K čl. I bodu 50 – k § 24c odst. 2: 

 Podle navrhovaného ustanovení se při provádění vzájemné pomoci 

použije správní řád obdobně. Odůvodnění obdobného použití správního řádu 

přitom v důvodové zprávě absentuje. Navrhujeme proto doplnění explicitního 

odůvodnění do důvodové zprávy. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno. 

K čl. I bodu 52 – k § 26 odst. 3 a 4: 

 Se stanovením náležitostí žádosti ve vyhlášce nesouhlasíme, neboť dle čl. 

4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod mohou být povinnosti ukládány toliko 

Akceptováno. 

 

Návrh platného znění § 26 odst. 3 a 4 
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na základě zákona a v jeho mezích, požadujeme proto stanovení náležitostí 

žádostí přímo v zákoně. Lze též akceptovat, aby základní náležitosti žádosti byly 

vymezeny v zákoně a prováděcí právní předpis vymezil pouze podrobnosti. 

Předmětný zákon však náležitosti žádosti nevymezuje. Je tak též otázkou, zda je 

na místě navrhované zmocnění ke „stanovení podrobností žádosti“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

s vyznačenými změnami: 

„(3) Úřad stanoví vyhláškou obsah a rozsah 

žádosti o shovívavost, souhrnné žádosti 

a žádosti o rezervaci pořadí. 

(4) Úřad stanoví vyhláškou obsah a rozsah 

žádosti o oznámení a žádosti o exekuci.“ 

Ministerstvo 

financí 
 

č.j. MF-

11124/2020/7101

-3 

 

Kontaktní osoba: 

Koordinace 

připomínek: 

JUDr. Stanislava 

Vosková, tel. 

257 042 473, 

email: 

Stanislava.Vosko

va@mfcr.cz. 

vypořádání 

zásadních 

připomínek: 

JUDr. Mgr. 

Michal Tuláček, 

Ph.D., 

tel. 257 043 260, 

e-mail: 

michal.tulacek@

mfcr.cz. 

K čl. I bodu 6 (§ 20 odst. 1) 

Požadujeme upřesnit vkládanou větu. Pokud se jedná o prohlášení vztahující 

se obecně k činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“), 

měla by být tato skutečnost zakotvena v zákoně č. 273/1996 Sb., o působnosti 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „zákon č. 273/1996 Sb.“). 

Pokud se jedná o prohlášení vztahující se k činnosti ÚOHS, která je založena 

zákonem č. 143/2001 Sb., pak je nutné tuto skutečnost upřesnit v předmětném 

ustanovení, přičemž by vkládaná věta měla být v daném odstavci umístěna jako 

věta druhá. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. Částečně akceptováno. 

 

Cílem transponované směrnice je posílení 

vnitrostátních orgánů pro hospodářské 

soutěže z důvodu snazší a účinnější ochrany 

hospodářské soutěže, nikoliv posílení Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže v celé jeho 

působnosti. Z toho důvodu navržené 

doplnění není transponováno do zákona 

č. 273/1996 Sb., ale je v upraveném znění 

bude transponováno do zákona č. 143/2001 

Sb. Navrhujeme následující znění § 20 

odst. 1: 

„(1) Úřad je při výkonu své působnosti 

podle tohoto zákona nezávislý, postupuje 

nestranně a řídí se pouze zákony a jinými 

právními předpisy. Působnost Úřadu je 

upravena zvláštním právním předpisem.14) 

Úřad kromě pravomocí podle jiných 

ustanovení tohoto zákona 

a) vykonává dozor nad tím, zda a jakým 

způsobem soutěžitelé plní povinnosti 

vyplývající pro ně z tohoto zákona nebo z 

rozhodnutí Úřadu vydaných na základě 

tohoto zákona, 

b) vykonává dozor nad tím, zda orgány 

veřejné správy nenarušují hospodářskou 
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soutěž, 

c) zveřejňuje návrhy na povolení spojení 

soutěžitelů a svá pravomocná 

rozhodnutí., 

d) zveřejňuje svá pravomocná rozhodnutí.“ 

 

K čl. I bodu 10 (§ 20 odst. 6) 

Požadujeme upřesnit, o jakou výroční zprávu se jedná, a dále její rozsah. Pokud 

se jedná o výroční zprávu o činnosti ÚOHS, měla by být tato povinnost 

zakotvena v zákoně č. 273/1996 Sb. Pokud se jedná o výroční zprávu o činnosti 

ÚOHS, která je založena zákonem č. 143/2001 Sb., pak je nutné tuto skutečnost 

zohlednit v předmětném ustanovení.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. Částečně akceptováno.  

Jedná se zprávu o činnosti Úřadu podle 

zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěže, jako soutěžního 

orgánu. 

Navrhujeme následující znění § 20 odst. 6: 

„(6) Úřad vydává výroční zprávu o své 

činnost podle tohoto zákona, informuje o ní 

vládu a Parlament a vhodným způsobem ji 

zveřejňuje.“ 

 

K čl. I bodu 50 (hlava IX obecně) 

Pojetí vymáhání pokut v nově upravené hlavě IX neřeší reálnou aplikaci 

navrhovaných ustanovení, protože některé oblasti nejsou upraveny a v některých 

případech by zřejmě i mohlo dojít na základě navrhované zákonné úpravy 

k celkovému znemožnění využití institutu mezinárodního vymáhání v rozporu 

se zapracovávanou směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 

11. prosince 2018 o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž 

v členských státech (dále jen „Směrnice“). Navrhovaná úprava by sama o sobě 

měla normovat dva postupy, tj. postup, kdy se na základě žádosti zahraničního 

orgánu vymáhá v tuzemsku a postup, na jehož základě se vymáhá tuzemská 

pokuta v zahraničí. 

V případě zahraniční pokuty vymáhané v tuzemsku je třeba určit, jakým 

způsobem se naloží s vymoženými prostředky. Na základě navrženého textu, 

kdy je jednoznačně určeno, že se vymáhají pokuty (resp. pokuty, pořádkové 

pokuty a donucovací pokuty), by se měl aplikovat § 6 odst. 1 písm. q) zákona č. 

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

Akceptováno 

 

Hlava IX je upravena v kontextu připomínek 

a na základě spolupráce s MF a GŘC, včetně 

důvodové zprávy. 
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zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Z toho jednoznačně 

plyne, že pokuty jsou příjmem státního rozpočtu. Obecně z předkládaného 

návrhu sice lze nepřímo dovodit, že by vymožené prostředky měly připadnout 

členskému státu, pro který byla pokuta vymožena (refundace nákladů by 

nedávala smysl, kdyby se jednalo o příjmy státního rozpočtu), vyplývá to i ze 

Směrnice, ale samotný zákon tak nestanoví. Z tohoto důvodu je důležité 

explicitně uvést postup, na základě kterého se budou vymožené peněžní 

prostředky převádět do zahraničí (jako inspiraci lze využít § 27 zákona č. 

471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních 

pohledávek). 

S rozpočtovým určením vymáhaných pokut úzce souvisí určení orgánu, který je 

má v tuzemsku vymáhat. Z návrhu plyne, že úmyslem předkladatele bylo, že se 

nebude jednat o ÚOHS, ten má pouze zahraniční rozhodnutí předat exekučnímu 

správnímu orgánu. Toto ustanovení je tedy speciální vůči § 105 odst. 1 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). 

Při následné aplikaci § 106 by při současném znění návrhu vymáhal obecný 

správce daně, přičemž jediná právní úprava obecného správce daně v tuzemském 

právním řádu je uvedena v § 8 odst. 2 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZCS“), který stanoví 

obecným správcem daně celní úřad. Ustanovení § 8 odst. 2 ZCS je však 

konstruováno tak, že je celní úřad obecným správcem daně pouze pro peněžitá 

plnění v rámci dělené správy, která jsou příjmem státního rozpočtu, státních 

fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků. V ostatních případech pak 

celní úřad obecným správcem daně není, tj. v případě kdy by byl příjemcem 

peněžitého plnění zahraniční rozpočet, tak ani podle správního řádu, ani podle 

ZCS, nemá celní úřad pravomoc pohledávku vymáhat. Příslušnost jiného orgánu 

pro vymáhání by se dovozovala obtížně, protože tato otázka není uspokojivě 

vyřešena a mohla by vést k negativnímu kompetenčnímu sporu. 

K určení celních úřadů jako orgánu oprávněného vymáhat zahraniční pohledávky 

nemá Ministerstvo financí výhrady, jelikož tato nová kompetence byla shodnuta 

zástupci Celní správy České republiky a ÚOHS. Na druhou stranu je však ze 

strany Celní správy požadováno, aby určení místní příslušnosti odpovídalo sídlu 

ÚOHS ve všech případech, čemuž návrh neodpovídá. S ohledem na výše 

uvedené je pak nutno výslovně určit orgán vymáhající zahraniční pokutu. Je tak 
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nutné se vymezit vůči pojmu „exekuční správní orgán“ a požadujeme namísto něj 

použít přímo termín „celní úřad“. 

Ministerstvo financí je připraveno na konkrétních úpravách textu ve smyslu této 

i dalších zásadních připomínek aktivně spolupracovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

K čl. I bodu 50 (§ 24a) 

Podle návrhu je v rámci § 24a odst. 2 ÚOHS „oprávněn je obdobně oprávněn 

podat žádost o oznámení soutěžnímu orgánu jiného členského státu“. Byť toto 

ustanovení opravňuje ÚOHS k předání konkrétních dokumentů, tak ho 

neopravňuje k jejich získání (viz připomínka o daňové mlčenlivosti), zejména 

těch, kterými jsou podle Směrnice „jiné procesní akty přijaté v rámci řízení za 

účelem prosazení práva, které by měly být v souladu s vnitrostátním právem 

oznámeny“ a „dokumenty související s výkonem rozhodnutí, kterými se ukládají 

pokuty nebo penále“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 

Znění ustanovení upraveno v kontextu 

připomínky. 

 

K čl. I bodu 50 (§ 24a a násl.) 

Požadujeme vypustit slovo „obdobně“, které má v legislativě jiný význam než 

zde použitý. Slovem „obdobně“ se vyjadřuje, že určitá právní úprava aplikuje i v 

daném případě, a to v plném rozsahu pouze s vyloučením zjevných absurdností. 

Proto vždy musí se slovem „obdobně“ být uvedeno také konkrétní odkaz na 

právní úpravu, která se má obdobně použít. Nelze jej používat ve významu 

„také“ či „podobně jako v odstavci 1“ apod., jak je zjevně použit v § 24a odst. 2. 

Alternativně je možné zopakovat hypotézu pro to, kdy může úřad tuto žádost 

podat. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 

Znění ustanovení upraveno v kontextu 

připomínky. 

 

K čl. I bodu 50 (§ 24a a násl.) 

V rámci zákona není definován termín „soutěžní orgán jiného členského státu“. 

Požadujeme tento termín definovat, jelikož bez toho není jasné, o jaké orgány 

se jedná. Jestliže se jedná o úpravu vyvěrající z přímo použitelného předpisu 

Evropské unie, tak se požaduje uvést odkaz na tuto definici alespoň v důvodové 

zprávě. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno. 

 

V kontextu připomínky se doplňuje 

důvodová zpráva. 

K bodu 50 (§ 24b) 

Úprava vymáhání tuzemské pohledávky v zahraničí primárně postrádá zákonný 
Akceptováno 
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mechanismus upravující vůbec fakt, na základě kterého se ÚOHS dozví, 

že předmětná pohledávka, kterou v současné době vymáhá obecný správce daně, 

je nedobytná, jakým způsobem získá podklady apod. Zásadním problémem je 

zde pak daňová mlčenlivost, která poskytnutí takovýchto informací ÚOHS brání. 

V obecné rovině tedy požadujeme upravit spolupráci ÚOHS a obecného správce 

daně. 

Důvodová zpráva je v případě těchto ustanovení kusá a vyžaduje doplnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Znění ustanovení upraveno v kontextu 

připomínky. 

 

K čl. I bodu 50 (§ 24b odst. 2) 

Příslušné ustanovení transponující ustanovení Směrnice, podle kterého se „otázky 

týkající se promlčecích lhůt pro vymáhání pokut nebo penále se řídí vnitrostátním 

právem členského státu žádajícího orgánu“ je konstruováno příliš široce a může 

zasáhnout i do jiných procesních lhůt. Z tohoto důvodu požadujeme zúžit 

promlčecí lhůtu na lhůtu pro placení pokuty, pořádkové pokuty a donucovací 

pokuty. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 

Znění ustanovení upraveno v kontextu 

připomínky. 

 

K čl. I bodu 50 (§ 24b odst. 3) 

Ve větě první požadujeme explicitně doplnit, komu bude ÚOHS předávat žádost 

k výkonu rozhodnutí. Věta druhá je pak matoucí. Požadujeme alespoň v 

důvodové zprávě vysvětlit její význam, jelikož není zřejmé, zda se jedná pouze o 

rozdíl v tom, kdo (žádost podal (orgán odlišný od soutěžního orgánu), či zda se 

jedná i o věcně jiný obsah. V tomto ohledu důvodová zpráva mlčí. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 

Znění ustanovení upraveno v kontextu 

připomínky. 

 

K čl. I bodu 50 (§ 24b odst. 5) 

Jedná se o kusou úpravu, kterou požadujeme rozvinout (viz připomínka 

k mezinárodnímu vymáhání). Zároveň není jasné, ke kterým ustanovením se 

slovo „obdobně“ vztahuje (viz připomínka k navrženému § 24a).  

Dále upozorňujeme na nevhodné užití pojmu „žádost o exekuci“ ve vztahu k 

žádosti podané ÚOHS k soutěžnímu orgánu jiného členského státu EU. S 

ohledem na vymezení pojmu „žádost o exekuci“ v rámci § 24b odst. 1 návrhu lze 

mít za to, že tento pojem může být užit pouze, pokud je ÚOHS dožádán k výkonu 

exekuce soutěžním orgánem jiného členského státu EU, nikoli naopak. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 

Znění ustanovení upraveno v kontextu 

připomínky. 

 

K čl. I bodu 50 (§ 24c) Akceptováno 
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Návrh explicitně stanoví, že se při správní pomoci správní řád užije obdobně, 

avšak v rámci vymáhání peněžitých plnění se postupuje podle zákona č. 

280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, což může vést k 

nejistotě ohledně procesních postupů a k případným žalobám. Proto požadujeme 

doplnit, že v rámci vymáhání v tuzemsku se postupuje podle daňového řádu, a to 

v režimu dělené správy. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Znění ustanovení upraveno v kontextu 

připomínky. 

 

K čl. I bodu 50 (§ 24c) 

Návrh zakotvuje možnost ÚOHS nevyřídit žádost, jejíž vyřízení by bylo zjevně 

v rozporu s veřejným pořádkem. Navrhujeme, vzhledem k faktu, že samotné 

vymáhání vykonává orgán odlišný od ÚOHS, přiznat tuto pravomoc i tomuto 

orgánu, či alespoň prolomit daňovou mlčenlivost v této šíři. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 

Znění ustanovení upraveno v kontextu 

připomínky. 

 

K čl. I bodu 50 (§ 24c odst. 2) 

Požadujeme, aby se při placení pokuty, pořádkové pokuty nebo donucovací 

pokuty na základě žádosti o exekuci postupovalo podle daňového řádu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 

Znění ustanovení upraveno v kontextu 

připomínky. 

 

K čl. I bodu 50 (§ 24c odst. 3) 

V rámci odst. 3 písm. a) není zřejmé, kdo, nebo co má splňovat jaké požadavky. 

Doporučujeme vyjasnit. Zároveň není zřejmý vztah tohoto odstavce a § 24b odst. 

3. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 

Znění ustanovení upraveno v kontextu 

připomínky. 

 

K čl. I bodu 50 (§ 25) 

V případě, kdy nebude prolomena daňová mlčenlivost, tak nebude možné doložit 

výši vzniklých nákladů, které by mohl ÚOHS požadovat po zahraničním státu. 

Zároveň není jasný vztah této náhrady nákladů a náhrady exekučních nákladů 

podle daňového řádu. Požadujeme toto vyjasnit, případně upravit vztah těchto 

nákladů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 

Znění ustanovení upraveno v kontextu 

připomínky. 

 

K čl. I bodu 50 (§ 25 odst. 1) 

 Požadujeme slova „exekučnímu správnímu orgánu“ nahradit slovy „celnímu 

úřadu“. Jedná se o sjednocení použitých pojmů ve smyslu připomínek k § 24b 

návrhu. 

 

Akceptováno 

 

Znění ustanovení upraveno v kontextu 
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Tato připomínka je zásadní. připomínky. 

 

K důvodové zprávě - k bodu 50 

Důvodová zpráva je v případě předmětných ustanovení kusá a vyžaduje doplnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

České 

republiky 
 

č.j. 2020/31 

 

Kontaktní osoba: 

Jitka Hlaváčková 

Tel. 225279408 

jhlavackova@spc

r.cz 

SP ČR se domnívá, že předložený návrh podstatně překračuje rozsah potřebné 

transpozice Směrnice (EU) 2019/1 a že navrhované změny nejsou dostatečně 

odůvodněny ve vztahu ke snížení standardu ochrany dotčených podniků, a to ani 

aplikační praxí, ani jinak. 

Návrhem transponovaná směrnice se zabývá postavením a pravomocemi 

národních soutěžních úřadů, tedy i ÚHOS. Cílem směrnice tedy není a nemůže 

být snížení ochrany procesních práv šetřených podniků. To by nemělo být ani 

důsledkem návrhu, který by měl v duchu směrnice upravovat a přizpůsobovat 

rozsah pravomocí ÚHOS, a to za současného zachování standardu ochrany práv 

dotčených podniků, nikoliv bezdůvodně zbavovat podniky procesních záruk.  

To je v rozporu s cíli směrnice, k čemuž by u této transpoziční právní úpravy 

docházet nemělo.  

Na druhou stranu je však navrhovaná transpozice směrnice nedostatečná např. 

tam, kde směrnice zakotvuje povinnost členských států zajistit, že výkon 

pravomocí vnitrostátních orgánů dozoru nad hospodářskou soutěží bude podléhat 

vhodným zárukám z hlediska dodržování práva podniků na obhajobu, včetně 

práva být vyslechnut. Tato část směrnice není v ZOHS explicitně nijak 

transponována a zůstává na vůli ÚHOS, zda se v konkrétních případech rozhodne 

nebo nerozhodne ústní jednání nařídit. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

Vysvětleno  

Cílem novely není jen transponovat 

směrnici, ale především v souladu se 

směrnicí posílit postavení vnitrostátních 

orgánů pro hospodářské soutěže a tím 

zjednodušit a zefektivnit ochranu 

hospodářské soutěže. Směrnice má za cíl 

zajistit všem soutěžním orgánům napříč EU 

dostatečné zdroje a pravomoci při 

prosazování soutěžního práva. Cílem novely 

je ale i napravit některé problémy a 

nesrovnalosti současného znění zákona a 

tím, v souladu s cíli směrnice, umožnit 

účinnější ochranu hospodářské soutěže. 

Novela nesnižuje ochranu procesních záruk 

soutěžitelů. Řízení vedená Úřadem jsou stále 

správními řízeními, na která dopadají 

všechny zásady správního řízení a která se 

řídí, krom vyloučených ustanovení, správním 

řádem. 

čl.I bod 1 - § 2 odst. 3 - navrhujeme vypustit 

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava ve spojení s rozšířením výluky z přestupkového zákona na 

celé ustanovení o zahájení správního řízení dle § 22b ZOHS odsouvá povinnost 

sdělení popisu skutku z oznámení o zahájení řízení až do fáze sdělení výhrad. 

Důvodová zpráva uvádí, že sdělení výhrad by měl být první okamžik popisu 

skutku, protože ÚOHS může teprve v této chvíli formulovat přesné obvinění. 

Vysvětleno. 

 

Navrhovaná úprava je pouze formálním 

přesunem definice sdělení výhrad v § 7 odst. 

3 a § 21b ZOHS v dosavadním znění 

do jednotného přehlednější ustanovení. 

Navrhovaná úprava neustanovuje žádná nová 
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ÚOHS se tak zbavuje procesní povinnosti směřující k ochraně práv účastníků 

řízení (právo při zahájení řízení vědět, z čeho je ÚOHS podezřívá) a tuto 

povinnost přesouvá až do fáze sdělení výhrad.   SP ČR se domnívá, že toto je 

v rozporu se základními principy deliktního správního řízení, které byly 

kodifikovány v zákoně o přestupcích. 

Tato připomínka je zásadní. 

práva nebo povinnosti jak na straně 

soutěžitele, tak na straně Úřadu. 

K vyloučení přestupkového zákona viz 

připomínka k bodu 42. 

čl.I bod 23 - § 21ca odst. 2 - navrhujeme vypustit 

Odůvodnění: 

Nově má být orgánům činným v trestním řízení zpřístupněn spis po sdělení 

výhrad, tedy ještě před vydáním rozhodnutí. Je to výjimka z pravidla, že se spis 

ÚOHS předává soudům až po ukončení řízení. Dle názoru SP ČR jde o 

neodůvodněný posun v neprospěch účastníků řízení, resp. jejich zaměstnanců, 

kteří mohou být trestně stíháni. Spis a závěry ÚOHS jsou tak prezentovány 

dalším orgánům, aniž by mohlo dojít k jejich korekci v rámci obhajoby účastníků 

řízení (po sdělení výhrad má účastník řízení možnost se k němu vyjádřit a 

předložit důkazy na svoji obhajobu k vyvrácení tvrzení ÚOHS a ÚOHS se s touto 

reakcí musí v rámci rozhodnutí vypořádat). Návrh tak umožňuje ÚOHS 

prezentovat orgánům činným v trestním řízení jednostranný „obrázek“ případu, 

aniž by mohlo dojít ke korekci jeho závěrů v rámci obhajoby. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

 

V případě navrhovaného nového znění 

§ 21ca odst. 2 ZOHS nedochází k žádné 

změně, která by změnila či dokonce snížila 

procesní pozici účastníků řízení. Nijak se 

nesnižuje možnost procesní obrany 

účastníkům v rámci správního i trestního 

řízení. V rámci trestního řízení či při 

úkonech orgánů činných v trestním řízení má 

účastník zachovánu i po této novele stále 

stejnou úroveň procesní ochrany. V trestním 

řízení platí obecné pravidlo tzv. informační a 

oznamovací povinnosti podle § 8 odst. 1 

trestního řádu, kdy státní orgány jsou 

povinny neprodleně oznamovat skutečnosti, 

na které se nevztahuje zákonná povinnost 

mlčenlivosti podle ZOHS nebo SŘ, 

nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný 

čin.  

Vztah ÚOHS a OČTŘ je třeba vnímat v 

intencích existence trestněprávní 

odpovědnosti za jednání spojené s 

kartelovými dohodami (zejména § 248 a § 

257 trestního zákoníku). Totožný skutek 

může být současně projednáván jak ze strany 

ÚOHS (ve vztahu k právnickým osobám), 

tak i ze strany OČTŘ (především vůči 
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fyzickým osobám v případě trestného činu 

podle § 248 trestního zákoníku, u trestných 

činů spojených s kartely při veřejných 

zakázkách v případě trestného činu podle § 

257 trestního zákoníku vůči fyzickým i 

právnickým osobám).  

 

Pokud bude mít správní orgán (ÚOHS) 

možnost zpřístupnit policejnímu orgánu 

informace ze správního řízení teprve po 

skončení správního řízení, může takový 

postup znamenat výrazné ohrožení splnění 

účelu trestního řízení ve smyslu § 1 trestního 

řádu (zejména s ohledem na hrozící ztížení či 

znemožnění dalšího opatřování důkazů v 

trestním řízení operativní cestou). 

čl.I bod 25- § 21ca odst. 4 - navrhujeme vypustit 

Odůvodnění: 

 Nesouhlasíme s tím, aby nepravomocná rozhodnutí nebylo možné zpřístupňovat 

podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Dosud je praxe taková, že 

zpřístupnění nepravomocných rozhodnutí, dle zákona o svobodném přístupu 

k informacím, možné je, a dle našeho přesvědčení a zkušeností víme, že se jedná 

o velice užitečný nástroj kontroly činnosti ÚOHS. SP ČR je přesvědčen, že toto 

ustanovení nemá žádnou oporu ve Směrnici (EU) 2019/1, kterou má ZOHS 

implementovat. 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 

čl. I bod 27 - změna § 21f odst. 5 - navrhujeme vypustit 

Odůvodnění: 

Návrh vypouští označení obchodních prostor soutěžitele, v nichž má být 

provedeno šetření na místě, z náležitostí písemného pověření předsedy ÚHOS 

nebo jiné osoby k tomu oprávněné podle vnitřních předpisů ÚHOS k provedení 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

Navrhujeme ustanovení přeformulovat tak, 

aby lépe vystihovalo cíle, které má 

ustanovení naplnit. Bohužel není v silách 

úřadu a nemá přístup k takovým informacím 

(ani to není žádoucí), aby mohl jednoznačně 
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takového šetření. To nedůvodně rozšiřuje prostor pro možnou libovůli 

zaměstnanců Úřadu v otázce určení prostor, kde bude šetření provedeno a tím 

znemožňuje šetřeným podnikům dostatečně přesně seznat nutný rozsah 

součinnosti, který musí poskytnout.  Dosavadní úprava představovala formu 

vnitřní kontroly předsedou Úřadu či jiným pověřeným zaměstnancem ve vztahu 

k rozsahu zásahu do základních práv šetřených podniků na ochranu soukromí, 

obydlí a korespondence ve smyslu čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod, resp. ve smyslu čl. 10, 12 a 13 Listiny základních práv a 

svobod.  Pověření k provedení šetření na místě je zástupcům šetřeného podniku 

předáváno při, resp. těsně před zahájením šetření. Označení konkrétních 

obchodních prostor v pověření tak slouží také informativně zástupcům šetřeného 

podniku o jeho rozsahu a tím i o rozsahu povinnosti součinnosti, zahrnující 

povinnost vpustit zaměstnance Úřadu do takových prostor.  Důvodová zpráva 

odůvodňuje návrh tím, že „je ve většině případů nereálné v předstihu konkrétně 

identifikovat veškeré prostory zamýšleného místního šetření (např. z důvodu 

nedávného stěhování sídla či poboček nebo nesprávného označení adresy, více 

budov nacházejících se poblíž sebe apod.). Obdobně není možno většinou 

jednoznačně identifikovat veškeré šetřené prostory, jako např. služební 

automobily.“  Tato tvrzení jsou v určitém smyslu zavádějící, a zejména 

neodůvodňují potřebu označení obchodních prostor z náležitostí pověření 

vypustit. Úřad má širokou paletu technických možností a vyšetřovacích 

oprávnění, a proto jsou zmiňované důvody spíše rezignací na dostatečnou 

přípravu šetření na místě. Podstatné snížení ochrany základních práv podniků 

může těžko odůvodňovat to, že se Úřad může dopustit chybného uvedení adresy. 

Stejně tak je za současných technologických možností jednoduché dostatečně 

identifikovat více budov nacházejících se vedle sebe.  

Tento bod návrhu zároveň není odůvodněn potřebou transpozice směrnice či 

následování jejích cílů, jelikož ta nic takového nevyžaduje.  

Zároveň SP ČR připomíná, že šetření na místě jsou nejinvazivnějším zásahem do 

práv šetřených podniků, který navíc probíhá v relativně krátkém časovém období 

a z hlediska pracovníků šetřeného podniku pod velkým časovým tlakem. Garance 

dostatečně určitého vymezení rozsahu šetření v pověření, zajišťující minimalizaci 

libovůle ze strany Úřadu a zneužití v tom okamžiku silného mocenského 

identifikovat veškeré obchodní prostory 

soutěžitele, především veškeré dopravní 

prostředky. Tento návrh je odůvodněn praxí, 

neboť se již několikrát v poslední době 

skutečně stalo, že soutěžitel či některá jeho 

část byl v době těsně před šetřením 

přestěhován do jiné budovy, na kterou 

pověření nebylo psáno. 

 

Navrhujeme následující znění předmětného 

ustanovení: 

„(5) Šetření se provádí na základě 

písemného pověření vystaveného předsedou 

Úřadu nebo jinou osobou k tomu 

oprávněnou podle vnitřních předpisů Úřadu. 

Pověření musí obsahovat zejména jméno, 

popřípadě jména, příjmení, funkci a podpis 

osoby oprávněné k jeho vystavení, datum 

vyhotovení a otisk úředního razítka, dále 

právní ustanovení, podle kterého má být 

šetření provedeno, označení obchodních 

prostor soutěžitele, v nichž v jehož 

obchodních prostorách má být šetření 

provedeno, předmět šetření a datum jeho 

zahájení, jakož i jméno, popřípadě jména 

a příjmení zaměstnanců Úřadu, případně 

dalších Úřadem pověřených osob, které mají 

šetření provést.“ 

Místní šetření je jedním z nejdůležitějších 

zdrojů informací, poznatků a důkazů o 

možném narušení hospodářské soutěže. 

OČTŘ mají odlišné postavení při zjišťování 

potřebných relevantních informací než Úřad, 

který např. nemá přístup do různých registrů 
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postavení vůči šetřenému podniku,jsou tím o to více odůvodněny. Navíc v rámci 

trestního řízení a provádění domovních prohlídek (a to i v rámci trestní 

odpovědnosti právnických osob, tzn. i v případě provádění domovních prohlídek 

v obchodních prostorech) je požadavek na přesné určení lokality, v níž má 

k domovní prohlídce dojít judikatorně jednoznačně potvrzen. Není přitom 

důvodu, proč by měl mít Úřad potenciálně širší oprávnění než orgány činné 

v trestním řízení. 

Tato připomínka je zásadní. 

a databází. OČTR mají daleko širší možnosti 

operativních pátracích prostředků (možnost 

přesně lokalizovat prostory, kde se nacházejí 

podezřelé osoby, informace či jiné důkazy).  

Novelizované rozšíření koresponduje 

s oprávněními Evropské Komise, která při 

provádění šetření je oprávněna provádět 

šetřit ve všech obchodních prostorách 

soutěžitelů.  

Úřad není schopen předem vědět a zjistit, 

které prostory jsou daným soutěžitelem 

využívány k obchodním účelům a kde se 

tedy mohou nacházet případné důkazy. 

(např. v případě pronájmu kanceláří a dalších 

prostor se takovouto skutečnost Úřad dozví 

až přímo při šetření). Znemožňovat dozor 

Úřadu na základě vyžadování formalismů 

vede ke snižování jeho efektivity a tedy 

snižování pozitivního efektu pro společnost a 

spotřebitele. V případě potřeby šetřit v jiných 

než obchodních prostorách, tedy v 

soukromých prostorách je vždy vyžadován 

předchozí souhlas soudu. 

Rozsah šetření z hlediska jeho předmětu je 

vždy v pověření dostatečně vymezen a to 

včetně sdělení právního důvodu a účelu 

šetření.  

Navrhovaná úprava nijak nezvyšuje možnost 

zneužití daného institutu, ale pouze zvyšuje 

jeho efektivitu a znemožňuje se na základě 

formalismu se vyhýbat šetření Úřadu, a to při 

zachování veškerých zákonných záruk. 

čl.I bod 34 - § 22 odst. 2 - navrhujeme vypustit Vysvětleno. 
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Odůvodnění: 

Návrh nově zavádí novou skutkovou podstatu přestupku fyzické osoby, která 

není soutěžitelem, ale zaměstnancem. Tato úprava rozšiřuje pravomoc ÚOHS 

k ukládání pokut nad rámec běžných adresátů – tj. soutěžitelů, jichž se pravidla 

hospodářské soutěže mají týkat. SP ČR se domnívá, že ÚOHS má možnost za 

nesoučinnost zaměstnanců soutěžitelů ukládat pokutu přímo těmto soutěžitelům 

(1% z obratu, a to i opakovaně), tedy dostatečný nástroj k vynucování 

součinnosti a navrhovaná úprava není nutná. 

Tato připomínka je zásadní. 

Navrhovaná úprava lépe reflektuje porušení 

povinností uvedených v zákoně. Povinnost 

poskytovat úplné, správné a pravdivé 

obchodní záznamy má dle § 21e odst. 1 

každý, tedy i zaměstnanec soutěžitele, i 

v současném znění zákona, nicméně tuto 

povinnost dosud nebylo možné 

sankcionovat, tedy nebylo možné tuto 

povinnost vymáhat. Obdobně má každý 

povinnost strpět šetření podle § 21f odst. 4. 

Novela v tomto případě napravuje chybně 

uvedené přestupky. 

čl. I bodu 42 - § 22b - navrhujeme vypustit, případně upravit tak, že se v § 

22b odst. 8 před slova „odst. 2 věty třetí“ doplňují slova „odst. 1 a“.  

Odůvodnění: 

Návrh nově stanoví, že se na postup Úřadu podle zákona nepoužije § 78 zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších 

předpisů. Ten upravuje způsob zahájení řízení z moci úřední a související otázky. 

Vyloučením jeho použití na postup Úřadu snižuje procesní záruky účastníků 

řízení týkající se obsahu oznámení o zahájení řízení a rozšiřování předmětu řízení 

v jeho průběhu. Takové snížení standardu ochrany účastníků řízení jde nad rámec 

směrnice a jejích cílů a není pro něj žádný důvod.  Následkem vyloučení celého § 

78 by bylo zejména to, že by Úřad nebyl povinen v oznámení o zahájení řízení o 

přestupku uvést popis skutku, o kterém má být v řízení rozhodováno, a jeho 

předběžnou právní kvalifikaci (odst. 3 cit. ustanovení). Nebyl by ani povinen 

obdobně postupovat při rozšíření či změně skutku, o kterém má být v řízení 

rozhodováno, ani by nebyl povinen informovat účastníka řízení o změně právní 

kvalifikace skutku (odst. 4 cit. ustanovení).  

Ostatně ani důvodová zpráva k návrhu vyloučení uvedeného ustanovení 

neodůvodňuje, když argumentuje pouze otázkou vyrozumívání dotčené osoby o 

odložení věci. Ta je však předmětem bodu 43 novely. Bod 42 novely tak není 

vůbec odůvodněn. Ustanovení § 78 přestupkového zákona se totiž vyrozumívání 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

 

Úřad po připomínkovém řízení navrhuje 

vyloučit použití pouze § 78 odst. 3 zákona 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

Zbytek § 78 (krom v současném znění 

vyloučené odst. 2 věty třetí) vyloučen 

nebude, stále se jednat o standardní správní 

řízení, které se zahajuje oznámením o 

zahájení řízení, které obsahuje náležitosti 

podle § 46 odstavec 1 správního řádu. 

Důvodová zpráva bude upravena. 

Úřad bude nadále vázán povinností vymezit 

předmět řízení dle SŘ a informovat účastníka 

řízení o jednání, které prošetřuje. S ohledem 

na specifičnost a délku jeho vyšetřování 

následně Úřad povinně ve formě sdělení 

výhrad vždy informuje účastníka řízení o 

přesné skutkové i právní kvalifikaci jeho 

případného přestupku a ponechává mu 

zákonnou lhůtu se ke sdělení výhrad vyjádřit, 

doplnit dokazování či uvést námitky. 
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dotčených osob nijak netýká.  

Tato připomínka je zásadní. 

Veškerá procesní práva přitom v průběhu 

celého řízení od jeho zahájení zůstávají 

účastníkům řízení zachována. 

čl.I bod 45 - § 22bb odst. 5 - navrhujeme vypustit 

Odůvodnění: 

U podmínky narovnání je nově upravena možnost ÚOHS snížit pokutu v rozmezí 

10-20% oproti dosavadnímu automatickému snížení o 20%. SP ČR se domnívá, 

že jde o změnu v neprospěch účastníka řízení směrem k nižší úlevě za narovnání 

a snížení transparentnosti. Navrhovaná úprava přináší nejistotu pro účastníka 

řízení, k jakému snížení pokuty vlastně dojde, ačkoli podstatou narovnání je 

akceptace závěrů ÚOHS s tím, že proti nim nebude účastník řízení brojit 

opravnými prostředky. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Podstatou legislativní změny je zrychlení a 

především „vyrovnání“ procesních pozic 

obou stran. Stávající znění nedává žádnou 

diskreci ohledně výše snížení pokuty.  

Narovnání nemá ze své podstaty být 

nárokové, má sloužit ke zrychlení řízení. 

Někteří soutěžitelé i v procesu narovnání 

mohou obstruovat a zpomalovat správní 

řízení a pak si nárokovat snížení pokuty. 

Taková procesní situace není účelem 

institutu narovnání. 

Nejedná se o změnu v neprospěch účastníka 

řízení a nepřináší nejistotu. I podle 

stávajícího znění má Úřad diskreci přistoupit 

k narovnání, pokud uzná, že byly splněny 

podmínky a pokud je podle jeho úvahy 

postih dostatečný. 

čl. I body 46 - § 22c odst. 1- navrhujeme vypustit písm.c) 

 a  47 - § 22c odst. 2 - navrhujeme  snížit maximální výši pořádkových pokut  

do celkové výše 1 000 000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého 

soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. Denní maximální výše 

pokuty by měly také být adekvátně sníženy, nejvýše na 100 000 Kč nebo 1 % 

z průměrného denního čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené 

účetní období. 

Odůvodnění: 

Zákon v současnosti v § 22 odst. 1 písm. i), resp. § 22a odst. 1 písm. i) stanoví, že 

přestupkem je porušení povinnosti strpět šetření na místě v obchodních 

prostorách nebo v jiných než obchodních prostorách podle § 21f odst. 4. 

Obdobně je přestupkem i neposkytnutí nezbytné součinnosti při šetření na místě 

Částečně akceptováno. 

 

Ustanovení o pořádkové pokutě v ZOHS je 

novelizováno z důvodu transpozice 

Směrnice. Článek 16 Směrnice stanovuje, za 

jaká porušení by mělo být možné penále 

uložit – dle české terminologie pořádkovou 

pokutu – za neposkytnutí obchodních 

záznamů, nedostavení se na předvolání a 

nepodrobení se šetření na místě. Směrnice 

rovněž stanovuje povinnost umožnit stejnou 

věc pokutovat jako přestupek (viz článek 13 

Směrnice). 
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v obchodních prostorách nebo v jiných než obchodních prostorách podle § 21f 

odst. 3 zákona (srov § 22 odst. 1 písm. h), resp. § 22a odst. 1 písm. h) zákona). 

Za takové přestupky lze uložit pokutu do výše 300 000 Kč nebo, v případě 

soutěžitelů, do výše 1 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední 

ukončené účetní období. O takovém přestupku je tedy vedeno standardní správní 

řízení.  

Návrh novely tyto skutkové podstaty přestupku zachovává. Navíc však stanoví, 

že za nepodrobení se šetření na místě lze každému uložit pořádkovou pokutu až 

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

soutěžitele za poslední ukončené účetní období za každý den prodlení. Celková 

výše pak podle § 22c odst. 2 zákona, ve znění bodu 47 návrhu, může dosáhnout 

až 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za 

poslední ukončené účetní období. Tato úprava tedy Úřadu umožňuje prakticky 

libovolně snížit úroveň ochrany práv dotčených podniků a osob, jelikož by Úřad 

mohl na stejné jednání aplikovat režim pořádkové pokuty. V takovém případě je 

prvním úkonem v řízení o uložení pořádkové pokuty vydání rozhodnutí (§ 62 

odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů). 

Úřad tedy nemusí osobě, které je ukládána pořádková pokuta, oznamovat, že je 

vůči ní zahájeno řízení o jejím uložení, či jí dávat možnost vyjádřit se k 

podkladům pro rozhodnutí před uložením pokuty. 

Úřad přitom dříve uvedl, že skutkové podstaty nestrpění šetření na místě a 

neposkytnutí součinnosti při šetření na místě podle § 21f odst. 3 a 4 zákona 

nejsou „pořádkového charakteru, proto se jeví jako vhodné začlenit tyto skutkové 

podstaty do ustanovení § 22“, resp. § 22a zákona. Není proto důvod, proč by 

přestupek nikoliv pořádkového charakteru měl být postihován pořádkovou 

pokutou. O to více to platí v případě, kdy pro stejnou situaci existuje efektivní 

sankční nástroj v podobě řízení o přestupku. Nic takového nevyžaduje ani 

směrnice. 

Problematičnost návrhu je podstatně zvýšena navrhovanou výší možných pokut. 

Správní řád umožňuje uložit pořádkovou pokutu do výše 50 000 Kč. ZOHS 

v současnosti za nestrpění šetření na místě umožňuje každému uložit pokutu do 

výše 300 000 Kč. V případě soutěžitelů pak platí alternativní hranice až do výše 1 

Návrh znění předmětného ustanovení byl na 

základě připomínek změněn a nové znění 

bylo odsouhlaseno gestorem přestupkového 

zákona Ministerstvem vnitra. 

 

Vysoká výše pořádkových pokut je nezbytná 

k co možná nejúčinnější ochraně 

hospodářské soutěže. Vzhledem k tomu, že 

získání dokumentů a dalších informací od 

soutěžitelů a dalších dotčených osob ať 

během předvolání, místního šetření nebo 

z předaných obchodních záznamů, je 

klíčovým zdrojem informací a důkazů 

k prokázání přestupků o narušení 

hospodářské soutěže (tzn. uzavření dohody 

v rozporu se zákonem, zneužití 

dominantního postavení, uskutečnění spojení 

v rozporu se zákonem, či narušení 

hospodářské soutěže orgánem veřejné 

správy), nemohou být pokuty (jejich 

maximální výše) nižší než pokuty za 

samotné přestupky o narušení hospodářské 

soutěže, jinak by pro soutěžitele bylo 

výhodnější nespolupracovat a zaplatit menší 

pokutu za porušení povinnosti 

sankcionovaných jako pořádkové pokuty. 

Pokuty mají dle směrnice být účinné, 

přiměřené a odrazující. Obraty soutěžitelů, se 

kterými se Úřad setkává, se pohybují v řádu i 

několika set miliard. Pevně stanovená částka 

musí být vysoká také proto, že některé 

právnické osoby a soutěžitelé, např. různá 

sdružení, nevytvářejí v rámci své činnosti 

obrat, případně vytvářejí obrat zcela 
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% z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.  

Návrh umožňuje uložit, bez jakéhokoliv předchozího informování dané osoby, 

tudíž bez možnosti jakékoliv obrany, pokutu až do výše 1 000 000 Kč za každý 

den prodlení, v součtu nejvýše 10 000 000 Kč. Soutěžitelům lze ukládat pokuty 

ve výši 10 % z průměrného denního čistého obratu soutěžitele za poslední 

ukončené účetní období za každý den prodlení, v součtu nejvýše 10 % z čistého 

obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. Výše 

takové možné pokuty je zcela nepřiměřená, zejména s přihlédnutím k tomu, že se 

ukládá za každý den prodlení. Takto navrhovaná výše pořádkové pokuty je 

naprosto disproporční i v kontextu pokut ukládaných Úřadem za přestupky 

věcného charakteru (zakázané dohody nebo zneužití dominantního postavení). Ty 

totiž lze ukládat do stejné maximální výše (10 000 000 Kč, resp. 10 % z čistého 

obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období). Je zjevné, 

že charakter těchto přestupků a charakter jakéhokoliv nepodrobení se šetření na 

místě není stejně závažný. Není proto důvod, aby bylo možné ukládat pokuty 

v takto nepřiměřené výši.  

Navíc pokud by účelem zvažované úpravy bylo poskytnout Úřadu nástroj pro 

vynucení si vstupu do prostor, které by soutěžitel případně odmítal, tak takové 

vynucení si může Úřad zajistit za součinnosti Policie ČR.  

Tato připomínka je zásadní. 

zanedbatelný, přestože jejich členové mají 

obrat v miliardových částkách. Zároveň není 

stanovená minimální výše pokuty a Úřad 

ukládá pokuty vždy přiměřené ke každému 

soutěžiteli (viz Postup při stanovení výše 

pokut zveřejněných na webových stránkách 

Úřadu). 

Maximální výše jednorázové pořádkové 

pokuty je v pevné částce snížena na 300.000 

Kč, což odpovídá maximální výši pokuty 

za některé méně závažné přestupky. 

 

Návrh platného znění § 22c s vyznačenými 

změnami: 

„§ 22c 

Pořádková pokuta 

 (1) Za nesplnění povinnosti podle § 

21e odst. 2 lze uložit pořádkovou pokutu 

až do výše 100 000 Kč nebo 1 % z čistého 

obratu dosaženého soutěžitelem za poslední 

ukončené účetní období. 

 (1) Pořádkovou pokutu lze uložit 

každému, kdo 

i) neposkytne na výzvu obchodní záznamy, 

nebo 

j) se bez náležité omluvy nedostaví na 

předvolání. 

 (2) Vyžaduje-li to zajištění průběhu 

a účelu řízení, lze pořádkovou pokutu uložit 

soutěžiteli, který poruší povinnost strpět 

šetření na místě v obchodních prostorách 

nebo v jiných než obchodních prostorách 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBR6GNAZ2)



Stránka 59 (celkem 76) 

podle § 21f odst. 3. 

 (3) Pořádkovou pokutu lze uložit až 

do výše 300 000 Kč nebo 10 % 

z průměrného denního čistého obratu 

soutěžitele za poslední ukončené účetní 

období za každý den prodlení. 

 (24) Pořádkovou pokutu lze uložit i 

opakovaně. Celková výše opakovaně 

ukládaných pokut nesmí přesáhnout 1 000 

000 Kč 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého 

obratu dosaženého soutěžitelem za poslední 

ukončené účetní období.“ 

čl. I bodu 48 - § 22d - navrhujeme vypustit a stanovit, že za přestupky dle § 

22 odst. 1 písm. f), resp. § 22a odst. 1 písm. f) ZOHS je možné uložit 

přiměřenou pokutu za každý den prodlení, ne vyšší než 100 000 Kč nebo 1 

% z průměrného denního čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené 

účetní období. 

Odůvodnění: 

Návrh nově umožňuje Úřadu uložit každému donucovací pokutu, pokud nesplní 

nepeněžitou povinnost vyplývající z rozhodnutí nebo z přijatého závazku, a to až 

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

soutěžitele za poslední ukončené účetní období za každý den prodlení. Nesplnění 

opatření k nápravě uloženého Úřadem nebo jiné povinnosti stanovené 

rozhodnutím Úřadu přitom lze postihovat také jako přestupek podle § 22 odst. 1 

písm. f) zákona (pro fyzické osoby), resp. podle § 22a odst. 1 písm. f) zákona 

(pro právnické a podnikající fyzické osoby), přičemž tato možnost je i dle novely 

zachována. Návrh dává Úřadu neodůvodněně alternativu trestat nesplnění 

povinností stanovených rozhodnutím Úřadu v režimu mimo klasické správní 

řízení, což značně ztěžuje možnosti právní obrany proti takové pokutě. Vztahovat 

donucovací pokutu i na osoby, které nejsou soutěžiteli, není důvodné. 

Navrhovaná maximální výše pokuty je nepřiměřená. Zákon v současnosti v § 22 

odst. 1 písm. f), resp. § 22a odst. 1 písm. f) stanoví, že přestupkem je nesplnění 

opatření k nápravě uloženého Úřadem nebo jiné povinnosti stanovené 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

 

Předmětné ustanovení je lex specialis 

k § 129 správního řádu, je tedy exekučním 

ustanovením. Zároveň však nezavádí žádný 

nový institut. Snahou novely je zvýšit 

motivaci soutěžitelů k plnění nepeněžitých 

povinností uložených úřadem. Výše pokut 

musí být dostatečně vysoká, aby byla účinná, 

přiměřená a měla odrazující efekt. Důvodová 

zpráva bude doplněna. 

 

Návrh znění § 22d: 

„§ 22d 

 Exekuce na nepeněžitá plnění ukládáním 

donucovacích pokut 

  (1) Při provádění exekuce na 

nepeněžitá plnění ukládáním donucovacích 

pokut lze uložit donucovací pokutu do výše 

300 000 Kč nebo 10 % z průměrného 

denního čistého obratu soutěžitele 

za poslední ukončené účetní období za každý 
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rozhodnutím Úřadu. Za takový přestupek lze uložit pokutu do výše 10 000 000 

Kčnebo, v případě soutěžitelů, do výše 10 % z čistého obratu dosaženého 

soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. O takovém přestupku je tedy 

vedeno standardní správní řízení.  

Návrh novely tyto skutkové podstaty přestupku zachovává. Navíc však stanoví, 

že zanesplní nepeněžité povinnosti vyplývající z rozhodnutí nebo z přijatého 

závazku lze každému uložit donucovací pokutu až do výše 1 000 000 Kč nebo 10 

% z průměrného denního čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní 

období za každý den prodlení. Celková výše pak může dosáhnout až 10 000 000 

Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené 

účetní období. Tato úprava tedy Úřadu umožňuje prakticky libovolně snížit 

úroveň ochrany práv dotčených podniků a osob, jelikož by Úřad mohl na stejné 

jednání aplikovat režim donucovací pokuty dle § 129 správního řádu. V takovém 

případě je tedy dotčený podnik nebo osoba zcela zbavena možnosti právní 

ochrany v podobě řádného opravného prostředku typu odvolání, resp. rozkladu 

ve správním řízení. Také možnost přezkumu ve správním soudnictví je 

limitována na otázky exekučního řízení. 

V případě, kdy pro stejnou situaci existuje efektivní sankční nástroj v podobě 

řízení o přestupku, není důvod, proč by stejné jednání mělo být postihován také 

donucovací pokutou. Nic takového nevyžaduje ani směrnice. 

Problematičnost návrhu je podstatně zvýšena navrhovanou výší možných pokut. 

Správní řád umožňuje uložit donucovací pokutu do výše 100 000 Kč. ZOHS 

v současnosti za nesplnění povinnosti stanovené rozhodnutím Úřadu umožňuje 

každému uložit jednorázovou pokutu do výše 10 000 000 Kč. V případě 

soutěžitelů pak platí alternativní hranice až do výše 10 % z čistého obratu 

dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.  

Návrh umožňuje uložit, bez jakéhokoliv předchozího informování dané osoby, 

tudíž bez možnosti jakékoliv obrany, pokutu až do výše 1 000 000 Kč za každý 

den prodlení. Soutěžitelům lze ukládat pokuty ve výši 10 % z průměrného 

denního čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období za každý 

den prodlení. Ačkoliv je celkový součet takto uložených pokut limitován stejně, 

jako je nyní maximální možná výše pokuty za přestupek nesplnění povinnosti 

den prodlení. 

  (2) Donucovací pokutu lze uložit i 

opakovaně. Celková výše opakovaně 

ukládaných donucovacích pokut nesmí 

přesáhnout 10 000 000 Kč nebo 10 % z 

čistého obratu dosaženého soutěžitelem 

za poslední ukončené účetní období.“ 
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stanovené rozhodnutím Úřadu, jeho denní maximální sazba je nepřiměřená a lze 

předpokládat, že v souhrnu by mohla vést k podstatně vyšším ukládaným 

pokutám. Není přitom důvod, aby bylo možné ukládat pokuty v takto 

nepřiměřené denní výši.  

Zároveň není odůvodněno, proč by mělo být možné uložit donucovací pokutu 

každému, a nikoliv pouze soutěžitelům. Čl. 16 směrnice, na který se Úřad 

odvolává v odůvodnění návrhu tohoto bodu, se týká možnosti ukládat pokuty za 

porušení povinností stanovených jen v rozhodnutích týkajících se porušení čl. 

101 a 102 Smlouvy o fungování EU (ve formě rozhodnutí o porušení, o 

předběžném opatření nebo o závazcích), tedy povinností ve vztahu k přestupkům 

věcného charakteru. Ty mohou spáchat pouze soutěžitelé, což ostatně vyjadřuje 

také čl. 16 směrnice, který se vztahuje jen k podnikům a sdružení podniků.  

Tato připomínka je zásadní. 

Asociace 

malých a 

středních 

podniků a 

živnostníků 

České 

republiky 
 

č.j. GŘ/102/2020 

 

Kontaktní osoba: 

PhDr. Mgr. Bc. 

Petr Maule, 

MBA, tel. 

734 302 000 

maule@amsp.cz, 

amsp@amsp.cz 

AMSP ČR se domnívá, že předložený návrh podstatně překračuje rozsah 

potřebné transpozice Směrnice (EU) 2019/1 a že navrhované změny nejsou 

dostatečně odůvodněny ve vztahu ke snížení standardu ochrany dotčených 

podniků, a to ani aplikační praxí, ani jinak. 

Návrhem transponovaná směrnice se zabývá postavením a pravomocemi 

národních soutěžních úřadů, tedy i ÚHOS. Cílem směrnice tedy není a nemůže 

být snížení ochrany procesních práv šetřených podniků. To by nemělo být ani 

důsledkem návrhu, který by měl v duchu směrnice upravovat a přizpůsobovat 

rozsah pravomocí ÚHOS, a to za současného zachování standardu ochrany práv 

dotčených podniků, nikoliv bezdůvodně zbavovat podniky procesních záruk.  

To je v rozporu s cíli směrnice, k čemuž by u této transpoziční právní úpravy 

docházet nemělo.  

Na druhou stranu je však navrhovaná transpozice směrnice nedostatečná např. 

tam, kde směrnice zakotvuje povinnost členských států zajistit, že výkon 

pravomocí vnitrostátních orgánů dozoru nad hospodářskou soutěží bude podléhat 

vhodným zárukám z hlediska dodržování práva podniků na obhajobu, včetně 

práva být vyslechnut. Tato část směrnice není v ZOHS explicitně nijak 

transponována a zůstává na vůli ÚHOS, zda se v konkrétních případech rozhodne 

Vysvětleno  

Cílem novely není jen transponovat 

směrnici, ale především v souladu se 

směrnicí posílit postavení vnitrostátních 

orgánů pro hospodářské soutěže a tím 

zjednodušit a zefektivnit ochranu 

hospodářské soutěže. Směrnice má za cíl 

zajistit všem soutěžním orgánům napříč EU 

dostatečné zdroje a pravomoci při 

prosazování soutěžního práva. Cílem novely 

je ale i napravit některé problémy a 

nesrovnalosti současného znění zákona a 

tím, v souladu s cíli směrnice, umožnit 

účinnější ochranu hospodářské soutěže. 

Novela nesnižuje ochranu procesních záruk 

soutěžitelů. Řízení vedená Úřadem jsou stále 

správními řízeními, na která dopadají 

všechny zásady správního řízení a která se 

řídí, krom vyloučených ustanovení, správním 

řádem. 
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nebo nerozhodne ústní jednání nařídit. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

Konkrétní zásadní připomínky 

 

čl. I bod 1 - § 2 odst. 3 - navrhujeme vypustit 

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava ve spojení s rozšířením výluky z přestupkového zákona na 

celé ustanovení o zahájení správního řízení dle § 22b ZOHS odsouvá povinnost 

sdělení popisu skutku z oznámení o zahájení řízení až do fáze sdělení výhrad. 

Důvodová zpráva uvádí, že sdělení výhrad by měl být první okamžik popisu 

skutku, protože ÚOHS může teprve v této chvíli formulovat přesné obvinění. 

ÚOHS se tak zbavuje procesní povinnosti směřující k ochraně práv účastníků 

řízení (právo při zahájení řízení vědět, z čeho je ÚOHS podezřívá) a tuto 

povinnost přesouvá až do fáze sdělení výhrad.   SP ČR se domnívá, že toto je 

v rozporu se základními principy deliktního správního řízení, které byly 

kodifikovány v zákoně o přestupcích. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

 

Navrhovaná úprava je pouze formálním 

přesunem definice sdělení výhrad v § 7 odst. 

3 a § 21b ZOHS v dosavadním znění 

do jednotného přehlednější ustanovení. 

Navrhovaná úprava neustanovuje žádná nová 

práva nebo povinnosti jak na straně 

soutěžitele, tak na straně Úřadu. 

K vyloučení přestupkového zákona viz 

připomínka k bodu 42. 

čl. I bod 23 - § 21ca odst. 2 - navrhujeme vypustit 

Odůvodnění: 

Nově má být orgánům činným v trestním řízení zpřístupněn spis po sdělení 

výhrad, tedy ještě před vydáním rozhodnutí. Je to výjimka z pravidla, že se spis 

ÚOHS předává soudům až po ukončení řízení. Dle názoru SP ČR jde o 

neodůvodněný posun v neprospěch účastníků řízení, resp. jejich zaměstnanců, 

kteří mohou být trestně stíháni. Spis a závěry ÚOHS jsou tak prezentovány 

dalším orgánům, aniž by mohlo dojít k jejich korekci v rámci obhajoby účastníků 

řízení (po sdělení výhrad má účastník řízení možnost se k němu vyjádřit a 

předložit důkazy na svoji obhajobu k vyvrácení tvrzení ÚOHS a ÚOHS se s touto 

reakcí musí v rámci rozhodnutí vypořádat). Návrh tak umožňuje ÚOHS 

prezentovat orgánům činným v trestním řízení jednostranný „obrázek“ případu, 

aniž by mohlo dojít ke korekci jeho závěrů v rámci obhajoby. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

 

V případě navrhovaného nového znění 

§ 21ca odst. 2 ZOHS nedochází k žádné 

změně, která by změnila či dokonce snížila 

procesní pozici účastníků řízení. Nijak se 

nesnižuje možnost procesní obrany 

účastníkům v rámci správního i trestního 

řízení. V rámci trestního řízení či při 

úkonech orgánů činných v trestním řízení má 

účastník zachovánu i po této novele stále 

stejnou úroveň procesní ochrany. V trestním 

řízení platí obecné pravidlo tzv. informační a 

oznamovací povinnosti podle § 8 odst. 1 

trestního řádu, kdy státní orgány jsou 
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povinny neprodleně oznamovat skutečnosti, 

na které se nevztahuje zákonná povinnost 

mlčenlivosti podle ZOHS nebo SŘ, 

nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný 

čin.  

čl. I bod 25- § 21ca odst. 4 - navrhujeme vypustit 

Odůvodnění: 

 Nesouhlasíme s tím, aby nepravomocná rozhodnutí nebylo možné zpřístupňovat 

podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Dosud je praxe taková, že 

zpřístupnění nepravomocných rozhodnutí, dle zákona o svobodném přístupu 

k informacím, možné je, a dle našeho přesvědčení a zkušeností víme, že se jedná 

o velice užitečný nástroj kontroly činnosti ÚOHS. SP ČR je přesvědčen, že toto 

ustanovení nemá žádnou oporu ve Směrnici (EU) 2019/1, kterou má ZOHS 

implementovat. 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 

čl. I bod 27 - změna § 21f odst. 5 - navrhujeme vypustit 

Odůvodnění: 

Návrh vypouští označení obchodních prostor soutěžitele, v nichž má být 

provedeno šetření na místě, z náležitostí písemného pověření předsedy ÚHOS 

nebo jiné osoby k tomu oprávněné podle vnitřních předpisů ÚHOS k provedení 

takového šetření. To nedůvodně rozšiřuje prostor pro možnou libovůli 

zaměstnanců Úřadu v otázce určení prostor, kde bude šetření provedeno a tím 

znemožňuje šetřeným podnikům dostatečně přesně seznat nutný rozsah 

součinnosti, který musí poskytnout.  Dosavadní úprava představovala formu 

vnitřní kontroly předsedou Úřadu či jiným pověřeným zaměstnancem ve vztahu 

k rozsahu zásahu do základních práv šetřených podniků na ochranu soukromí, 

obydlí a korespondence ve smyslu čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod, resp. ve smyslu čl. 10, 12 a 13 Listiny základních práv a 

svobod.  Pověření k provedení šetření na místě je zástupcům šetřeného podniku 

předáváno při, resp. těsně před zahájením šetření. Označení konkrétních 

obchodních prostor v pověření tak slouží také informativně zástupcům šetřeného 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

Navrhujeme ustanovení přeformulovat tak, 

aby lépe vystihovalo cíle, které má 

ustanovení naplnit. Bohužel není v silách 

úřadu a nemá přístup k takovým informacím 

(ani to není žádoucí), aby mohl jednoznačně 

identifikovat veškeré obchodní prostory 

soutěžitele, především veškeré dopravní 

prostředky. Tento návrh je odůvodněn praxí, 

neboť se již několikrát v poslední době 

skutečně stalo, že soutěžitel či některá jeho 

část byl v době těsně před šetřením 

přestěhován do jiné budovy, na kterou 

pověření nebylo psáno. 

 

Navrhujeme následující znění předmětného 

ustanovení: 
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podniku o jeho rozsahu a tím i o rozsahu povinnosti součinnosti, zahrnující 

povinnost vpustit zaměstnance Úřadu do takových prostor.  Důvodová zpráva 

odůvodňuje návrh tím, že „je ve většině případů nereálné v předstihu konkrétně 

identifikovat veškeré prostory zamýšleného místního šetření (např. z důvodu 

nedávného stěhování sídla či poboček nebo nesprávného označení adresy, více 

budov nacházejících se poblíž sebe apod.). Obdobně není možno většinou 

jednoznačně identifikovat veškeré šetřené prostory, jako např. služební 

automobily.“  Tato tvrzení jsou v určitém smyslu zavádějící, a zejména 

neodůvodňují potřebu označení obchodních prostor z náležitostí pověření 

vypustit. Úřad má širokou paletu technických možností a vyšetřovacích 

oprávnění, a proto jsou zmiňované důvody spíše rezignací na dostatečnou 

přípravu šetření na místě. Podstatné snížení ochrany základních práv podniků 

může těžko odůvodňovat to, že se Úřad může dopustit chybného uvedení adresy. 

Stejně tak je za současných technologických možností jednoduché dostatečně 

identifikovat více budov nacházejících se vedle sebe.  

Tento bod návrhu zároveň není odůvodněn potřebou transpozice směrnice či 

následování jejích cílů, jelikož ta nic takového nevyžaduje.  

Zároveň SP ČR připomíná, že šetření na místě jsou nejinvazivnějším zásahem do 

práv šetřených podniků, který navíc probíhá v relativně krátkém časovém období 

a z hlediska pracovníků šetřeného podniku pod velkým časovým tlakem. Garance 

dostatečně určitého vymezení rozsahu šetření v pověření, zajišťující minimalizaci 

libovůle ze strany Úřadu a zneužití v tom okamžiku silného mocenského 

postavení vůči šetřenému podniku, jsou tím o to více odůvodněny. Navíc v rámci 

trestního řízení a provádění domovních prohlídek (a to i v rámci trestní 

odpovědnosti právnických osob, tzn. i v případě provádění domovních prohlídek 

v obchodních prostorech) je požadavek na přesné určení lokality, v níž má 

k domovní prohlídce dojít judikatorně jednoznačně potvrzen. Není přitom 

důvodu, proč by měl mít Úřad potenciálně širší oprávnění než orgány činné 

v trestním řízení. 

Tato připomínka je zásadní. 

„(5) Šetření se provádí na základě 

písemného pověření vystaveného předsedou 

Úřadu nebo jinou osobou k tomu 

oprávněnou podle vnitřních předpisů Úřadu. 

Pověření musí obsahovat zejména jméno, 

popřípadě jména, příjmení, funkci a podpis 

osoby oprávněné k jeho vystavení, datum 

vyhotovení a otisk úředního razítka, dále 

právní ustanovení, podle kterého má být 

šetření provedeno, označení obchodních 

prostor soutěžitele, v nichž  v jehož 

obchodních prostorách má být šetření 

provedeno, předmět šetření a datum jeho 

zahájení, jakož i jméno, popřípadě jména 

a příjmení zaměstnanců Úřadu, případně 

dalších Úřadem pověřených osob, které mají 

šetření provést.“ 

čl. I bod 34 - § 22 odst. 2 - navrhujeme vypustit 

Odůvodnění: 

Vysvětleno. 

 

Navrhovaná úprava lépe reflektuje porušení 
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Návrh nově zavádí novou skutkovou podstatu přestupku fyzické osoby, která 

není soutěžitelem, ale zaměstnancem. Tato úprava rozšiřuje pravomoc ÚOHS 

k ukládání pokut nad rámec běžných adresátů – tj. soutěžitelů, jichž se pravidla 

hospodářské soutěže mají týkat. SP ČR se domnívá, že ÚOHS má možnost za 

nesoučinnost zaměstnanců soutěžitelů ukládat pokutu přímo těmto soutěžitelům 

(1% z obratu, a to i opakovaně), tedy dostatečný nástroj k vynucování 

součinnosti a navrhovaná úprava není nutná. 

Tato připomínka je zásadní. 

povinností uvedených v zákoně. Povinnost 

poskytovat úplné, správné a pravdivé 

obchodní záznamy má dle § 21e odst. 1 

každý, tedy i zaměstnanec soutěžitele, i 

v současném znění zákona, nicméně tuto 

povinnost dosud nebylo možné 

sankcionovat, tedy nebylo možné tuto 

povinnost vymáhat. Obdobně má každý 

povinnost strpět šetření podle § 21f odst. 4. 

Novela v tomto případě napravuje chybně 

uvedené přestupky. 

čl. I bodu 42 - § 22b – navrhujeme vypustit, případně upravit tak, že se v § 

22b odst. 8 před slova „odst. 2 věty třetí“ doplňují slova „odst. 1 a“.  

Odůvodnění: 

Návrh nově stanoví, že se na postup Úřadu podle zákona nepoužije § 78 zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších 

předpisů. Ten upravuje způsob zahájení řízení z moci úřední a související otázky. 

Vyloučením jeho použití na postup Úřadu snižuje procesní záruky účastníků 

řízení týkající se obsahu oznámení o zahájení řízení a rozšiřování předmětu řízení 

v jeho průběhu. Takové snížení standardu ochrany účastníků řízení jde nad rámec 

směrnice a jejích cílů a není pro něj žádný důvod.  Následkem vyloučení celého § 

78 by bylo zejména to, že by Úřad nebyl povinen v oznámení o zahájení řízení o 

přestupku uvést popis skutku, o kterém má být v řízení rozhodováno, a jeho 

předběžnou právní kvalifikaci (odst. 3 cit. ustanovení). Nebyl by ani povinen 

obdobně postupovat při rozšíření či změně skutku, o kterém má být v řízení 

rozhodováno, ani by nebyl povinen informovat účastníka řízení o změně právní 

kvalifikace skutku (odst. 4 cit. ustanovení).  

Ostatně ani důvodová zpráva k návrhu vyloučení uvedeného ustanovení 

neodůvodňuje, když argumentuje pouze otázkou vyrozumívání dotčené osoby o 

odložení věci. Ta je však předmětem bodu 43 novely. Bod 42 novely tak není 

vůbec odůvodněn. Ustanovení § 78 přestupkového zákona se totiž vyrozumívání 

dotčených osob nijak netýká.  

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

 

Úřad po připomínkovém řízení navrhuje 

vyloučit použití pouze § 78 odst. 3 zákona 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

Zbytek § 78 (krom v současném znění 

vyloučené odst. 2 věty třetí) vyloučen 

nebude, stále se jednat o standardní správní 

řízení, které se zahajuje oznámením o 

zahájení řízení, které obsahuje náležitosti 

podle § 46 odstavec 1 správního řádu. 

Důvodová zpráva bude upravena. 
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Tato připomínka je zásadní. 

čl. I bod 45 - § 22bb odst. 5 - navrhujeme vypustit 

Odůvodnění: 

U podmínky narovnání je nově upravena možnost ÚOHS snížit pokutu v rozmezí 

10-20% oproti dosavadnímu automatickému snížení o 20%. SP ČR se domnívá, 

že jde o změnu v neprospěch účastníka řízení směrem k nižší úlevě za narovnání 

a snížení transparentnosti. Navrhovaná úprava přináší nejistotu pro účastníka 

řízení, k jakému snížení pokuty vlastně dojde, ačkoli podstatou narovnání je 

akceptace závěrů ÚOHS s tím, že proti nim nebude účastník řízení brojit 

opravnými prostředky. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Podstatou legislativní změny je zrychlení a 

především „vyrovnání“ procesních pozic 

obou stran. Stávající znění nedává žádnou 

diskreci ohledně výše snížení pokuty.  

Narovnání nemá ze své podstaty být 

nárokové, má sloužit ke zrychlení řízení. 

Někteří soutěžitelé i v procesu narovnání 

mohou obstruovat a zpomalovat správní 

řízení a pak si nárokovat snížení pokuty. 

Taková procesní situace není účelem 

institutu narovnání. 

Nejedná se o změnu v neprospěch účastníka 

řízení a nepřináší nejistotu. I podle 

stávajícího znění má Úřad diskreci přistoupit 

k narovnání, pokud uzná, že byly splněny 

podmínky a pokud je podle jeho úvahy 

postih dostatečný. 

čl. I body 46 - § 22c odst. 1- navrhujeme vypustit písm. c) 

 a 47 - § 22c odst. 2 - navrhujeme snížit maximální výši pořádkových pokut 

do celkové výše 1 000 000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého 

soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. Denní maximální výše 

pokuty by měly také být adekvátně sníženy, nejvýše na 100 000 Kč nebo 1 % 

z průměrného denního čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené 

účetní období. 

Odůvodnění: 

Zákon v současnosti v § 22 odst. 1 písm. i), resp. § 22a odst. 1 písm. i) stanoví, že 

přestupkem je porušení povinnosti strpět šetření na místě v obchodních 

prostorách nebo v jiných než obchodních prostorách podle § 21f odst. 4. 

Obdobně je přestupkem i neposkytnutí nezbytné součinnosti při šetření na místě 

v obchodních prostorách nebo v jiných než obchodních prostorách podle § 21f 

Částečně akceptováno. 

 

Ustanovení o pořádkové pokutě v ZOHS je 

novelizováno z důvodu transpozice 

Směrnice. Článek 16 Směrnice stanovuje, za 

jaká porušení by mělo být možné penále 

uložit – dle české terminologie pořádkovou 

pokutu – za neposkytnutí obchodních 

záznamů, nedostavení se na předvolání a 

nepodrobení se šetření na místě. Směrnice 

rovněž stanovuje povinnost umožnit stejnou 

věc pokutovat jako přestupek (viz článek 13 

Směrnice). 

Návrh znění předmětného ustanovení byl na 

základě připomínek změněn a nové znění 
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odst. 3 zákona (srov § 22 odst. 1 písm. h), resp. § 22a odst. 1 písm. h) zákona). 

Za takové přestupky lze uložit pokutu do výše 300 000 Kč nebo, v případě 

soutěžitelů, do výše 1 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední 

ukončené účetní období. O takovém přestupku je tedy vedeno standardní správní 

řízení.  

Návrh novely tyto skutkové podstaty přestupku zachovává. Navíc však stanoví, 

že za nepodrobení se šetření na místě lze každému uložit pořádkovou pokutu až 

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

soutěžitele za poslední ukončené účetní období za každý den prodlení. Celková 

výše pak podle § 22c odst. 2 zákona, ve znění bodu 47 návrhu, může dosáhnout 

až 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za 

poslední ukončené účetní období. Tato úprava tedy Úřadu umožňuje prakticky 

libovolně snížit úroveň ochrany práv dotčených podniků a osob, jelikož by Úřad 

mohl na stejné jednání aplikovat režim pořádkové pokuty. V takovém případě je 

prvním úkonem v řízení o uložení pořádkové pokuty vydání rozhodnutí (§ 62 

odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů). 

Úřad tedy nemusí osobě, které je ukládána pořádková pokuta, oznamovat, že je 

vůči ní zahájeno řízení o jejím uložení, či jí dávat možnost vyjádřit se k 

podkladům pro rozhodnutí před uložením pokuty. 

Úřad přitom dříve uvedl, že skutkové podstaty nestrpění šetření na místě a 

neposkytnutí součinnosti při šetření na místě podle § 21f odst. 3 a 4 zákona 

nejsou „pořádkového charakteru, proto se jeví jako vhodné začlenit tyto skutkové 

podstaty do ustanovení § 22“, resp. § 22a zákona. Není proto důvod, proč by 

přestupek nikoliv pořádkového charakteru měl být postihován pořádkovou 

pokutou. O to více to platí v případě, kdy pro stejnou situaci existuje efektivní 

sankční nástroj v podobě řízení o přestupku. Nic takového nevyžaduje ani 

směrnice. 

Problematičnost návrhu je podstatně zvýšena navrhovanou výší možných pokut. 

Správní řád umožňuje uložit pořádkovou pokutu do výše 50 000 Kč. ZOHS 

v současnosti za nestrpění šetření na místě umožňuje každému uložit pokutu do 

výše 300 000 Kč. V případě soutěžitelů pak platí alternativní hranice až do výše 1 

% z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.  

bylo odsouhlaseno gestorem přestupkového 

zákona Ministerstvem vnitra. 

 

Vysoká výše pořádkových pokut je nezbytná 

k co možná nejúčinnější ochraně 

hospodářské soutěže. Vzhledem k tomu, že 

získání dokumentů a dalších informací od 

soutěžitelů a dalších dotčených osob ať 

během předvolání, místního šetření nebo 

z předaných obchodních záznamů, je 

klíčovým zdrojem informací a důkazů 

k prokázání přestupků o narušení 

hospodářské soutěže (tzn. uzavření dohody 

v rozporu se zákonem, zneužití 

dominantního postavení, uskutečnění spojení 

v rozporu se zákonem, či narušení 

hospodářské soutěže orgánem veřejné 

správy), nemohou být pokuty (jejich 

maximální výše) nižší než pokuty za 

samotné přestupky o narušení hospodářské 

soutěže, jinak by pro soutěžitele bylo 

výhodnější nespolupracovat a zaplatit menší 

pokutu za porušení povinnosti 

sankcionovaných jako pořádkové pokuty. 

Pokuty mají dle směrnice být účinné, 

přiměřené a odrazující. Obraty soutěžitelů, se 

kterými se Úřad setkává, se pohybují v řádu i 

několika set miliard. Pevně stanovená částka 

musí být vysoká také proto, že některé 

právnické osoby a soutěžitelé, např. různá 

sdružení, nevytvářejí v rámci své činnosti 

obrat, případně vytvářejí obrat zcela 

zanedbatelný, přestože jejich členové mají 

obrat v miliardových částkách. Zároveň není 
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Návrh umožňuje uložit, bez jakéhokoliv předchozího informování dané osoby, 

tudíž bez možnosti jakékoliv obrany, pokutu až do výše 1 000 000 Kč za každý 

den prodlení, v součtu nejvýše 10 000 000 Kč. Soutěžitelům lze ukládat pokuty 

ve výši 10 % z průměrného denního čistého obratu soutěžitele za poslední 

ukončené účetní období za každý den prodlení, v součtu nejvýše 10 % z čistého 

obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. Výše 

takové možné pokuty je zcela nepřiměřená, zejména s přihlédnutím k tomu, že se 

ukládá za každý den prodlení. Takto navrhovaná výše pořádkové pokuty je 

naprosto disproporční i v kontextu pokut ukládaných Úřadem za přestupky 

věcného charakteru (zakázané dohody nebo zneužití dominantního postavení). Ty 

totiž lze ukládat do stejné maximální výše (10 000 000 Kč, resp. 10 % z čistého 

obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období). Je zjevné, 

že charakter těchto přestupků a charakter jakéhokoliv nepodrobení se šetření na 

místě není stejně závažný. Není proto důvod, aby bylo možné ukládat pokuty 

v takto nepřiměřené výši.  

Navíc pokud by účelem zvažované úpravy bylo poskytnout Úřadu nástroj pro 

vynucení si vstupu do prostor, které by soutěžitel případně odmítal, tak takové 

vynucení si může Úřad zajistit za součinnosti Policie ČR.  

Tato připomínka je zásadní. 

stanovená minimální výše pokuty a Úřad 

ukládá pokuty vždy přiměřené ke každému 

soutěžiteli (viz Postup při stanovení výše 

pokut zveřejněných na webových stránkách 

Úřadu). 

Maximální výše jednorázové pořádkové 

pokuty je v pevné částce snížena na 300.000 

Kč, což odpovídá maximální výši pokuty 

za některé méně závažné přestupky. 

 

Návrh platného znění § 22c s vyznačenými 

změnami: 

„§ 22c 

Pořádková pokuta 

 (1) Za nesplnění povinnosti podle § 

21e odst. 2 lze uložit pořádkovou pokutu 

až do výše 100 000 Kč nebo 1 % z čistého 

obratu dosaženého soutěžitelem za poslední 

ukončené účetní období. 

 (1) Pořádkovou pokutu lze uložit 

každému, kdo 

k) neposkytne na výzvu obchodní záznamy, 

nebo 

l) se bez náležité omluvy nedostaví na 

předvolání. 

 (2) Vyžaduje-li to zajištění průběhu 

a účelu řízení, lze pořádkovou pokutu uložit 

soutěžiteli, který poruší povinnost strpět 

šetření na místě v obchodních prostorách 

nebo v jiných než obchodních prostorách 

podle § 21f odst. 3. 

 (3) Pořádkovou pokutu lze uložit až 
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do výše 300 000 Kč nebo 10 % 

z průměrného denního čistého obratu 

soutěžitele za poslední ukončené účetní 

období za každý den prodlení. 

 (24) Pořádkovou pokutu lze uložit i 

opakovaně. Celková výše opakovaně 

ukládaných pokut nesmí přesáhnout 1 000 

000 Kč 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého 

obratu dosaženého soutěžitelem za poslední 

ukončené účetní období.“ 

čl. I bodu 48 - § 22d – navrhujeme vypustit a stanovit, že za přestupky dle § 

22 odst. 1 písm. f), resp. § 22a odst. 1 písm. f) ZOHS je možné uložit 

přiměřenou pokutu za každý den prodlení, ne vyšší než 100 000 Kč nebo 1 

% z průměrného denního čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené 

účetní období. 

Odůvodnění: 

Návrh nově umožňuje Úřadu uložit každému donucovací pokutu, pokud nesplní 

nepeněžitou povinnost vyplývající z rozhodnutí nebo z přijatého závazku, a to až 

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

soutěžitele za poslední ukončené účetní období za každý den prodlení. Nesplnění 

opatření k nápravě uloženého Úřadem nebo jiné povinnosti stanovené 

rozhodnutím Úřadu přitom lze postihovat také jako přestupek podle § 22 odst. 1 

písm. f) zákona (pro fyzické osoby), resp. podle § 22a odst. 1 písm. f) zákona 

(pro právnické a podnikající fyzické osoby), přičemž tato možnost je i dle novely 

zachována. Návrh dává Úřadu neodůvodněně alternativu trestat nesplnění 

povinností stanovených rozhodnutím Úřadu v režimu mimo klasické správní 

řízení, což značně ztěžuje možnosti právní obrany proti takové pokutě. Vztahovat 

donucovací pokutu i na osoby, které nejsou soutěžiteli, není důvodné. 

Navrhovaná maximální výše pokuty je nepřiměřená. Zákon v současnosti v § 22 

odst. 1 písm. f), resp. § 22a odst. 1 písm. f) stanoví, že přestupkem je nesplnění 

opatření k nápravě uloženého Úřadem nebo jiné povinnosti stanovené 

rozhodnutím Úřadu. Za takový přestupek lze uložit pokutu do výše 10 000 000 

Kč nebo, v případě soutěžitelů, do výše 10 % z čistého obratu dosaženého 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

 

Předmětné ustanovení je lex specialis 

k § 129 správního řádu, je tedy exekučním 

ustanovením. Zároveň však nezavádí žádný 

nový institut. Snahou novely je zvýšit 

motivaci soutěžitelů k plnění nepeněžitých 

povinností uložených úřadem. Výše pokut 

musí být dostatečně vysoká, aby byla účinná, 

přiměřená a měla odrazující efekt. Důvodová 

zpráva bude doplněna. 

 

Návrh znění § 22d: 

„§ 22d 

 Exekuce na nepeněžitá plnění ukládáním 

donucovacích pokut 

  (1) Při provádění exekuce na 

nepeněžitá plnění ukládáním donucovacích 

pokut lze uložit donucovací pokutu do výše 

300 000 Kč nebo 10 % z průměrného 

denního čistého obratu soutěžitele 

za poslední ukončené účetní období za každý 

den prodlení. 

  (2) Donucovací pokutu lze uložit i 
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soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. O takovém přestupku je tedy 

vedeno standardní správní řízení.  

Návrh novely tyto skutkové podstaty přestupku zachovává. Navíc však stanoví, 

že nesplní nepeněžité povinnosti vyplývající z rozhodnutí nebo z přijatého 

závazku lze každému uložit donucovací pokutu až do výše 1 000 000 Kč nebo 10 

% z průměrného denního čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní 

období za každý den prodlení. Celková výše pak může dosáhnout až 10 000 000 

Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené 

účetní období. Tato úprava tedy Úřadu umožňuje prakticky libovolně snížit 

úroveň ochrany práv dotčených podniků a osob, jelikož by Úřad mohl na stejné 

jednání aplikovat režim donucovací pokuty dle § 129 správního řádu. V takovém 

případě je tedy dotčený podnik nebo osoba zcela zbavena možnosti právní 

ochrany v podobě řádného opravného prostředku typu odvolání, resp. rozkladu 

ve správním řízení. Také možnost přezkumu ve správním soudnictví je 

limitována na otázky exekučního řízení. 

V případě, kdy pro stejnou situaci existuje efektivní sankční nástroj v podobě 

řízení o přestupku, není důvod, proč by stejné jednání mělo být postihován také 

donucovací pokutou. Nic takového nevyžaduje ani směrnice. 

Problematičnost návrhu je podstatně zvýšena navrhovanou výší možných pokut. 

Správní řád umožňuje uložit donucovací pokutu do výše 100 000 Kč. ZOHS 

v současnosti za nesplnění povinnosti stanovené rozhodnutím Úřadu umožňuje 

každému uložit jednorázovou pokutu do výše 10 000 000 Kč. V případě 

soutěžitelů pak platí alternativní hranice až do výše 10 % z čistého obratu 

dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.  

Návrh umožňuje uložit, bez jakéhokoliv předchozího informování dané osoby, 

tudíž bez možnosti jakékoliv obrany, pokutu až do výše 1 000 000 Kč za každý 

den prodlení. Soutěžitelům lze ukládat pokuty ve výši 10 % z průměrného 

denního čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období za každý 

den prodlení. Ačkoliv je celkový součet takto uložených pokut limitován stejně, 

jako je nyní maximální možná výše pokuty za přestupek nesplnění povinnosti 

stanovené rozhodnutím Úřadu, jeho denní maximální sazba je nepřiměřená a lze 

předpokládat, že v souhrnu by mohla vést k podstatně vyšším ukládaným 

opakovaně. Celková výše opakovaně 

ukládaných donucovacích pokut nesmí 

přesáhnout 10 000 000 Kč nebo 10 % z 

čistého obratu dosaženého soutěžitelem 

za poslední ukončené účetní období.“ 
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pokutám. Není přitom důvod, aby bylo možné ukládat pokuty v takto 

nepřiměřené denní výši.  

Zároveň není odůvodněno, proč by mělo být možné uložit donucovací pokutu 

každému, a nikoliv pouze soutěžitelům. Čl. 16 směrnice, na který se Úřad 

odvolává v odůvodnění návrhu tohoto bodu, se týká možnosti ukládat pokuty za 

porušení povinností stanovených jen v rozhodnutích týkajících se porušení čl. 

101 a 102 Smlouvy o fungování EU (ve formě rozhodnutí o porušení, o 

předběžném opatření nebo o závazcích), tedy povinností ve vztahu k přestupkům 

věcného charakteru. Ty mohou spáchat pouze soutěžitelé, což ostatně vyjadřuje 

také čl. 16 směrnice, který se vztahuje jen k podnikům a sdružení podniků.  

Tato připomínka je zásadní. 

Hospodářská 

komora 

České 

republiky 
 

č.j. 38/6000/2020 

 

Kontaktní osoba: 

pripominkovani

@komora.cz, 

telefon: + 420 

266 721 415, 

mobil: 724 613 

980 

 

Připomínka k bodu 46, § 22c odst. 1  

Požadujeme text upravit takto: 

„(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, 

až do výše 100 000 1 000 000 Kč nebo 10 % z průměrného denního čistého 

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

Odůvodnění: 

Hospodářská komora ČR má za to, že původní výše pokuty byla za tento typ 

porušení uložené povinnosti zcela dostatečná. Nejedná se o meritorní sankce, ale 

jen mezitímní rozhodnutí. Domníváme se, že navrhované sankce jsou zbytečně 

přísné. 

S ohledem na skutečnost, že se obratové kritérium (alternativní procentuální 

sankce) mění z pevné roční částky ukládané bez ohledu na dobu trvání prodlení 

se splněním povinnosti na proměnnou denní částku (za každý den trvání 

prodlení), může navrhovaná úprava vyvolávat u soutěžitelů (u nichž jedině může 

být podle důvodové zprávy obratové kritérium při stanovení výše sankce užito) 

vyšší stupeň právní nejistoty pro případnou aplikační praxi, neboť není zřejmé, 

Částečně akceptováno. 

 

Vysoká výše pořádkových pokut je nezbytná 

k co možná nejúčinnější ochraně 

hospodářské soutěže. Vzhledem k tomu, že 

získání dokumentů a dalších informací od 

soutěžitelů a dalších dotčených osob ať 

během předvolání, místního šetření nebo 

z předaných obchodních záznamů, je 

klíčovým zdrojem informací a důkazů 

k prokázání přestupků o narušení 

hospodářské soutěže (tzn. uzavření dohody 

v rozporu se zákonem, zneužití 

dominantního postavení, uskutečnění spojení 

v rozporu se zákonem, či narušení 

hospodářské soutěže orgánem veřejné 

správy), nemohou být pokuty (jejich 

maximální výše) nižší než pokuty za 

samotné přestupky o narušení hospodářské 

soutěže, jinak by pro soutěžitele bylo 

výhodnější nespolupracovat a zaplatit menší 

pokutu za porušení povinnosti 
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jakým způsobem bude určováno prodlení např. v případě nedostavení se na 

předvolání (písm. b)) nebo nepodrobení se šetření na místě (písm. c)). Dostavení 

se na předvolání jistě vyžaduje určení nového termínu ze strany správního úřadu. 

Výše sankce by tedy mohla záviset na (ne)konání správního úřadu, nikoli na 

součinnosti soutěžitele. Požadujeme, aby tyto aspekty byly vyjasněny minimálně 

v důvodové zprávě, která však odpovědi na tyto otázky neobsahuje. 

sankcionovaných jako pořádkové pokuty. 

Pokuty mají dle směrnice být účinné, 

přiměřené a odrazující. Obraty soutěžitelů, se 

kterými se Úřad setkává, se pohybují v řádu i 

několika set miliard. Pevně stanovená částka 

musí být vysoká také proto, že některé 

právnické osoby a soutěžitelé, např. různá 

sdružení, nevytvářejí v rámci své činnosti 

obrat, případně vytvářejí obrat zcela 

zanedbatelný, přestože jejich členové mají 

obrat v miliardových částkách. Zároveň není 

stanovená minimální výše pokuty a Úřad 

ukládá pokuty vždy přiměřené ke každému 

soutěžiteli (viz Postup při stanovení výše 

pokut zveřejněných na webových stránkách 

Úřadu). 

Maximální výše jednorázové pořádkové 

pokuty je v pevné částce snížena na 300.000 

Kč, což odpovídá maximální výši pokuty 

za některé méně závažné přestupky. 

Nové znění bylo odsouhlaseno gestorem 

přestupkového zákona Ministerstvem vnitra. 

Důvodová zpráva bude doplněna. 

 

Návrh platného znění § 22c s vyznačenými 

změnami: 

„§ 22c 

Pořádková pokuta 

 (1) Za nesplnění povinnosti podle § 

21e odst. 2 lze uložit pořádkovou pokutu 

až do výše 100 000 Kč nebo 1 % z čistého 

obratu dosaženého soutěžitelem za poslední 

ukončené účetní období. 
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 (1) Pořádkovou pokutu lze uložit 

každému, kdo 

m) neposkytne na výzvu obchodní záznamy, 

nebo 

n) se bez náležité omluvy nedostaví na 

předvolání. 

 (2) Vyžaduje-li to zajištění průběhu 

a účelu řízení, lze pořádkovou pokutu uložit 

soutěžiteli, který poruší povinnost strpět 

šetření na místě v obchodních prostorách 

nebo v jiných než obchodních prostorách 

podle § 21f odst. 3. 

 (3) Pořádkovou pokutu lze uložit až 

do výše 300 000 Kč nebo 10 % 

z průměrného denního čistého obratu 

soutěžitele za poslední ukončené účetní 

období za každý den prodlení. 

 (24) Pořádkovou pokutu lze uložit i 

opakovaně. Celková výše opakovaně 

ukládaných pokut nesmí přesáhnout 1 000 

000 Kč 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého 

obratu dosaženého soutěžitelem za poslední 

ukončené účetní období.“ 

1. Připomínka k bodu 47, § 22c odst. 2 

Požadujeme ponechat ustanovení v původním znění. 

Odůvodnění: 

Původní výše pokuty byla, dle našeho názoru, za tento typ porušení uložené 

povinnosti zcela dostatečná. Nejedná se o meritorní sankce, ale jen mezitímní 

rozhodnutí, máme tedy za to, že navrhovaná sankce je nadměrně přísná. 

Vysvětleno. 

 

Vysoká výše pořádkových pokut je nezbytná 

k co možná nejúčinnější ochraně 

hospodářské soutěže. Vzhledem k tomu, že 

získání dokumentů a dalších informací od 

soutěžitelů a dalších dotčených osob ať 

během předvolání, místního šetření nebo 

z předaných obchodních záznamů, je 
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klíčovým zdrojem informací a důkazů 

k prokázání přestupků o narušení 

hospodářské soutěže (tzn. uzavření dohody 

v rozporu se zákonem, zneužití 

dominantního postavení, uskutečnění spojení 

v rozporu se zákonem, či narušení 

hospodářské soutěže orgánem veřejné 

správy), nemohou být pokuty (jejich 

maximální výše) nižší než pokuty za 

samotné přestupky o narušení hospodářské 

soutěže, jinak by pro soutěžitele bylo 

výhodnější nespolupracovat a zaplatit menší 

pokutu za porušení povinnosti 

sankcionovaných jako pořádkové pokuty. 

Pokuty mají dle směrnice být účinné, 

přiměřené a odrazující. Obraty soutěžitelů, se 

kterými se Úřad setkává, se pohybují v řádu i 

několika set miliard. Pevně stanovená částka 

musí být vysoká také proto, že některé 

právnické osoby a soutěžitelé, např. různá 

sdružení, nevytvářejí v rámci své činnosti 

obrat, případně vytvářejí obrat zcela 

zanedbatelný, přestože jejich členové mají 

obrat v miliardových částkách. Zároveň není 

stanovená minimální výše pokuty a Úřad 

ukládá pokuty vždy přiměřené ke každému 

soutěžiteli (viz Postup při stanovení výše 

pokut zveřejněných na webových stránkách 

Úřadu). 

Nové znění bylo odsouhlaseno gestorem 

přestupkového zákona Ministerstvem vnitra. 

2. Připomínka k bodu 48, § 22d  

Požadujeme text nově vkládaného ustanovení upravit takto: 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

 

Předmětné ustanovení je lex specialis 
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„§ 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 100 000 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 1 000 000 10 000 000 Kč nebo 10 % z 

čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.“. 

Odůvodnění: 

U nově navrhovaných donucovacích pokut považujeme horní hranici možné 

sankce za nepřiměřeně vysokou a přísnou. 

k § 129 správního řádu. Snahou novely je 

zvýšit motivaci soutěžitelů k plnění 

nepeněžitých povinností uložených úřadem. 

Výše pokut musí být dostatečně vysoká, aby 

byla účinná, přiměřená a měla odrazující 

efekt. Obraty soutěžitelů, se kterými se Úřad 

setkává, se pohybují v řádu i několika set 

miliard. Pevně stanovená částka musí být 

vysoká také proto, že některé právnické 

osoby a soutěžitelé, např. různá sdružení, 

nevytvářejí v rámci své činnosti obrat, 

případně vytvářejí obrat zcela zanedbatelný, 

přestože jejich členové mají obrat 

v miliardových částkách. Zároveň není 

stanovená minimální výše pokuty a Úřad 

ukládá pokuty vždy přiměřené ke každému 

soutěžiteli (viz Postup při stanovení výše 

pokut zveřejněných na webových stránkách 

Úřadu). Maximální výše opakované pokuty 

se pak rovná maximální výši pokuty za 

přestupek „nesplnění opatření k nápravě 

nebo jiné povinnost stanovené rozhodnutím“ 

Nové znění bylo odsouhlaseno gestorem 

přestupkového zákona Ministerstvem vnitra. 
 

 

Návrh platného znění § 22d s vyznačenými 

změnami: 

„§ 22d 

 Exekuce na nepeněžitá plnění ukládáním 

donucovacích pokut 

  (1) Při provádění exekuce na 

nepeněžitá plnění ukládáním donucovacích 

pokut lze uložit donucovací pokutu do výše 
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300 000 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 donucovacích pokut nesmí 

přesáhnout 10 000 000 Kč nebo 10 % z 

čistého obratu dosaženého soutěžitelem 

za poslední ukončené účetní období.“ 

 

 

 

 

V Brně 19. srpna 2020 

Odbor legislativně-právní 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  
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