
 

1 z 39 

 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU 

Návrh zákona o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změ-

ně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších před-

pisů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení  Obsah 

Čl. I 
§ 1 odst. 2 

§ 1 

Úvodní ustanovení 

(…) 

(2) Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské uniex) a dále upravuje 
postup při aplikaci článků 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále 

jen „Smlouva“) orgány České republiky a některé otázky jejich součinnosti s 

Evropskou komisí (dále jen „Komise“) a s orgány ostatních členských států 
Evropské unie při postupu podle Nařízení Rady (ES) o provádění pravidel hos-

podářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (dále jen „Nařízení“) 

a Nařízení rady (ES) o kontrole spojování podniků (dále jen „Nařízení o fúzích“). 
(…) 

 
x) 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. 

32019L0001 Čl. 34 odst. 1 Článek 34 

Provedení ve vnitrostátním právu 

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné 

pro dosažení souladu s touto směrnicí do 4. února 2021. Neprodleně 
o nich uvědomí Komisi. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. 
Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

Čl. I 

§ 19a 
§ 19a 

(1) Orgán veřejné správy nesmí při výkonu veřejné moci bez ospravedlnitelných 

důvodů narušit hospodářskou soutěž zejména tím, že 
a) zvýhodní určitého soutěžitele nebo skupinu soutěžitelů, 

b) vyloučí určitého soutěžitele nebo skupinu soutěžitelů z hospodářské soutěže, 

nebo 
c) vyloučí soutěž na relevantním trhu. 

(2) Úřad nevykonává dozor nad činností orgánů veřejné správy podle odstavce 1, 

která je 
a) prováděna ve formě rozhodnutí nebo jiných úkonů podle správního řádu nebo 

daňového řádu, nebo 

b) poskytováním veřejné podpory, včetně podpory malého rozsahu. 
(3) Zjistí-li Úřad v řízení ve věcech podle odstavce 1, že došlo k narušení hospo-

dářské soutěže, tuto skutečnost v rozhodnutí uvede. 

(4) Namísto rozhodnutí podle odstavce 3 Úřad rozhodne o zastavení řízení 
za podmínky, že orgán veřejné správy Úřadu navrhl závazky ve prospěch obno-

vení 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. Ve výrokové části takového rozhodnutí Úřad 

32019L0001 Čl. 13 Článek 13 

Pokuty ukládané podnikům a sdružením podniků 

1.   Členské státy zajistí, aby vnitrostátní správní orgány pro hospodářskou 
soutěž mohly rozhodnutím v jimi vedeném řízení za účelem prosazení 

práva uložit podnikům a sdružením podniků účinné, přiměřené 

a odrazující pokuty, pokud tyto podniky či sdružení podniků úmyslně 
nebo z nedbalosti poruší článek 101 nebo 102 Smlouvy o fungování EU, 

nebo aby mohly uložení takovýchto pokut požadovat v jiném než trestním 

soudním řízení. 
2.   Členské státy přinejmenším zajistí, aby vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohly rozhodnutím v jimi vedeném řízení za účelem 

prosazení práva uložit podnikům a sdružením podniků účinné, přiměřené 
a odrazující pokuty, nebo aby mohly uložení takovýchto pokut požadovat 

v jiném než trestním soudním řízení. Tyto pokuty se stanoví v poměru 

k celkovému celosvětovému obratu daných podniků nebo sdružení podni-
ků, pokud úmyslně nebo z nedbalosti: 

a) se tyto podniky nebo sdružení podniků nepodrobí kontrole podle čl. 6 

odst. 2; 
b) byly porušeny pečeti umístěné úředníky nebo jinými doprovázejícími 
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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. 

(5) Závazky podle odstavce 4 může orgán veřejné správy písemně navrhnout 
Úřadu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu Úřad doručil sdělení výhrad; 

k pozdějšímu návrhu přihlédne Úřad jen v případech hodných zvláštního zřetele. 

Orgán veřejné správy je svým návrhem vázán vůči Úřadu, popřípadě vůči třetím 
osobám, a od podání návrhu do rozhodnutí Úřadu podle odstavce 4 nesmí postu-

povat způsobem, který je předmětem výhrad Úřadu. 

(6) Po nabytí právní moci rozhodnutí podle odstavce 4 může Úřad znovu zahájit 
řízení a vydat rozhodnutí podle odstavce 3, jestliže 

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

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

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

údajů a informací. 
(7) Pokud se narušení hospodářské soutěže dopustí orgán územní samosprávy při 

výkonu samosprávy nebo při přeneseném výkonu státní správy, zašle Úřad 

orgánu příslušnému k výkonu dozoru podle zvláštního právního předpisu pravo-
mocné rozhodnutí podle odstavce 3 a na jeho žádost mu postoupí i správní spis. 

osobami zmocněnými nebo jmenovanými vnitrostátními orgány pro 
hospodářskou soutěž podle čl. 6 odst. 1 písm. d); 

c) v reakci na žádost podle čl. 6 odst. 1 písm. e) tyto podniky nebo sdru-

žení podniků uvedou nesprávnou nebo zavádějící odpověď či neposkyt-
nou nebo odmítnou poskytnout úplnou odpověď; 

d) v reakci na žádost podle článku 8 tyto podniky nebo sdružení podniků 

poskytnou nesprávné, neúplné nebo zavádějící informace či neposkytnou 
informace ve stanovené lhůtě; 

e) tyto podniky nebo skupiny podniků se nedostaví k dotazování podle 

článku 9; 
f) tyto podniky nebo sdružení podniků nedodržují rozhodnutí uvedené 

v článcích 10, 11 a 12. 

3.   Členské státy zajistí, aby řízení uvedená v odstavcích 1 a 2 umožňova-
la uložit účinné, přiměřené a odrazující pokuty. 

4.   Tímto článkem nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy, které 

umožňují ukládání sankcí v trestním soudním řízení, pokud použitím 
těchto právních předpisů není narušeno účinné a jednotné prosazování 

článků 101 a 102 Smlouvy o fungování EU. 

5.   Členské státy zajistí, aby se pod pojmem „podnik“ pro účely ukládání 
pokut mateřským společnostem a právním a hospodářským nástupcům 

podniků rovněž rozuměli tyto společnosti a nástupci podniků. 

Čl. I 

§ 20 odst. 1 

§ 20 

Působnost 

(1) Úřad při výkonu své působnosti podle tohoto zákona postupuje nezávisle 

a nestranně. Působnost Úřadu je upravena zvláštním právním předpisem. 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, 

d) zveřejňuje svá pravomocná rozhodnutí. 

 
 

32019L0001 Čl. 1  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Článek 1 

Předmět a oblast působnosti 

1. Tato směrnice stanoví určitá pravidla, která zajišťují, že vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž mají potřebné záruky nezávislosti, zdroje 
a pravomoci při prosazování práva a ukládání pokut, aby mohly účinně 

uplatňovat články 101 a 102 Smlouvy o fungování EU, takže není naruše-

na hospodářská soutěž na vnitřním trhu, a že vnitrostátní právní předpisy 
a opatření, jež brání vnitrostátním orgánům pro hospodářskou soutěž 

v účinném prosazování pravidel, neznevýhodňují spotřebitele a podniky. 

2. Tato směrnice se vztahuje na uplatňování článků 101 a 102 Smlouvy 
o fungování EU a souběžné uplatňování vnitrostátních právních předpisů 

o hospodářské soutěži v téže věci. Pokud jde o čl. 31 odst. 3 a 4 této 

směrnice, vztahuje se tato směrnice i na samostatné uplatňování vnitro-
státních právních předpisů o hospodářské soutěži. 

3. Tato směrnice stanoví určitá pravidla týkající se vzájemné pomoci, 

která mají zaručit hladké fungování vnitřního trhu a systému úzké spolu-
práce v rámci Evropské sítě pro hospodářskou soutěž. 

  32019L0001 Čl. 4 odst. 1 Aby byla zaručena nezávislost vnitrostátních správních orgánů pro hospo-
dářskou soutěž při uplatňování článků 101 a 102 Smlouvy o fungování 

EU, členské státy zajistí, aby tyto orgány plnily své povinnosti a vykoná-

valy své pravomoci nestranně a v zájmu účinného a jednotného uplatňo-
vání zmíněných ustanovení, s výhradou přiměřených požadavků na odpo-

vědnost a aniž je dotčena úzká spolupráce mezi orgány pro hospodářskou 

soutěž v rámci Evropské sítě pro hospodářskou soutěž. 
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Čl. I 
§ 20 odst. 6 

§ 20 

Působnost 

… 

(6) Úřad vydává výroční zprávu o své činnosti podle tohoto zákona, informuje 
o ní vládu a Parlament a vhodným způsobem ji zveřejňuje. Výroční zpráva 

obsahuje zejména informace o počtu zahájených a ukončených správních řízení, 

jmenování a odvolání předsedy a místopředsedů a výši zdrojů včetně změn oproti 
předchozímu období. 

 

 

32019L0001 Čl. 5 odst. 4 Členské státy zajistí, aby vnitrostátní správní orgány pro hospodářskou 
soutěž podávaly pravidelně zprávy o své činnosti a o svých zdrojích 

vládnímu nebo parlamentnímu orgánu. Členské státy zajistí, aby tyto 

zprávy obsahovaly informace o jmenování a propouštění členů rozhodo-
vacího orgánu, o výši zdrojů, které byly přiděleny v příslušném roce, a o 

veškerých změnách této částky ve srovnání s předchozími roky. Tyto 

zprávy se zveřejní. 

Čl. I 

§ 21f odst. 8 

§ 21f 

Šetření na místě v obchodních prostorách 

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

Policie České republiky, pokud nemohou splnění svých povinností zajistit vlast-

ními prostředky. 
(…) 

32019L0001 Čl. 6 odst. 2 Článek 6 

Pravomoc kontrolovat podnikatelské prostory 

(...) 
2. Členské státy zajistí, aby se podniky a sdružení podniků musely podro-

bit kontrolám podle odstavce 1. Členské státy rovněž zajistí, aby v přípa-

dě, že se podnik či sdružení podniků odmítá podrobit kontrole nařízené 
vnitrostátním správním orgánem pro hospodářskou soutěž nebo povolené 

vnitrostátním justičním orgánem, byly vnitrostátní orgány pro hospodář-

skou soutěž oprávněny si vyžádat nezbytnou pomoc policie nebo rovno-
cenného donucovacího orgánu tak, aby mohly kontrolu provést. Tuto 

pomoc si lze vyžádat rovněž jako preventivní opatření. 

Čl. I 

§ 22a 
 

§ 22a 

Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako soutěžitel dopustí přestupku 

tím, že 

a) poruší pečeť umístěnou v průběhu šetření podle § 21f odst. 2 písm. e), 
b) uzavře dohodu v rozporu s § 3 odst. 1, 

c) v rozporu s § 11 odst. 1 zneužije své dominantní postavení, 
d) uskutečňuje spojení v rozporu s § 18 odst. 1, 

e) nesplní závazek podle § 7 odst. 2, § 11 odst. 3 nebo § 17 odst. 4 anebo nesplní 

opatření podle § 18 odst. 5, 
f) nesplní opatření k nápravě uložené úřadem podle § 20 odst. 4 nebo jinou 

povinnost stanovenou rozhodnutím Úřadu, nebo 

g) neposkytne Úřadu nezbytnou součinnost při šetření na místě v obchodních 

prostorách nebo v jiných než obchodních prostorách nebo poruší povinnost strpět 

šetření na místě v obchodních prostorách nebo v jiných než obchodních prosto-

rách podle § 21f odst. 3. 
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

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

21e odst. 1, nebo 
b) poruší povinnost strpět šetření na místě v obchodních prostorách nebo v jiných 

než obchodních prostorách podle § 21f odst. 4. 

 (3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo g) anebo podle odstavce 2 se 
uloží pokuta do 300 000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem 

za poslední ukončené účetní období a za přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), 

d), e) nebo f) pokuta do 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého 

32019L0001 Čl. 13 Článek 13 

Pokuty ukládané podnikům a sdružením podniků 

1.   Členské státy zajistí, aby vnitrostátní správní orgány pro hospodářskou 

soutěž mohly rozhodnutím v jimi vedeném řízení za účelem prosazení 

práva uložit podnikům a sdružením podniků účinné, přiměřené 
a odrazující pokuty, pokud tyto podniky či sdružení podniků úmyslně 

nebo z nedbalosti poruší článek 101 nebo 102 Smlouvy o fungování EU, 
nebo aby mohly uložení takovýchto pokut požadovat v jiném než trestním 

soudním řízení. 

2.   Členské státy přinejmenším zajistí, aby vnitrostátní správní orgány pro 
hospodářskou soutěž mohly rozhodnutím v jimi vedeném řízení za účelem 

prosazení práva uložit podnikům a sdružením podniků účinné, přiměřené 

a odrazující pokuty, nebo aby mohly uložení takovýchto pokut požadovat 

v jiném než trestním soudním řízení. Tyto pokuty se stanoví v poměru 

k celkovému celosvětovému obratu daných podniků nebo sdružení podni-

ků, pokud úmyslně nebo z nedbalosti: 
a) se tyto podniky nebo sdružení podniků nepodrobí kontrole podle čl. 6 

odst. 2; 

b) byly porušeny pečeti umístěné úředníky nebo jinými doprovázejícími 
osobami zmocněnými nebo jmenovanými vnitrostátními orgány pro 

hospodářskou soutěž podle čl. 6 odst. 1 písm. d); 

c) v reakci na žádost podle čl. 6 odst. 1 písm. e) tyto podniky nebo sdru-
žení podniků uvedou nesprávnou nebo zavádějící odpověď či neposkyt-

nou nebo odmítnou poskytnout úplnou odpověď; 

d) v reakci na žádost podle článku 8 tyto podniky nebo sdružení podniků 
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soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, není-li dále stanoveno, že za 
přestupek podle odstavce 1 písm. b) se pokuta neuloží. Sazba pokuty se nestano-

ví z obratu soutěžitele, pokud by tak nebylo dosaženo účelu uložení pokuty. 

(4) Je-li pokuta podle odstavce 3 ukládaná sdružení soutěžitelů, může být uložena 
až do výše 10 % z úhrnu čistých obratů dosažených za poslední ukončené účetní 

období jeho členy. Není-li pokuta zaplacena v plné výši, každý člen sdružení, 

který byl zastoupen v rozhodovacím orgánu sdružení, ručí za zaplacení uložené 
pokuty do výše 10 % ze svého čistého obratu dosaženého za poslední ukončené 

účetní období. Není-li přesto pokuta zaplacena v plné výši, ručí následně za 

zaplacení pokuty každý, kdo byl členem sdružení, do výše 10 % ze svého čistého 
obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období. Za pokutu neručí člen 

sdružení, který nebyl jeho členem v době páchání přestupku nebo který doloží, že 

rozhodnutí sdružení vedoucí k narušení hospodářské soutěže neprovedl, a před 
zahájením správního řízení o tomto rozhodnutí nevěděl nebo ho odmítl.  

(5) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchaný v souvislosti se zadáváním 

veřejných zakázek může Úřad spolu s pokutou podle odstavce 2 3 uložit zákaz 
plnění veřejných zakázek na dobu nejdéle 3 let. Tento zákaz nelze uložit soutěži-

teli, u kterého bylo upuštěno od uložení pokuty podle § 22ba odst. 1 písm. a), 

nebo kterému byla pokuta snížena podle § 22ba odst. 1 písm. b) nebo § 22bb. 
 (6) Zákazem plnění veřejných zakázek se rozumí zákaz účasti v zadávacím 

řízení, zákaz podání žádosti o účast v dynamickém nákupním systému a zákaz 

uzavřít smlouvu na plnění veřejných zakázek malého rozsahu. Běh doby, na 
kterou se zákaz plnění veřejných zakázek ukládá, začíná dnem, kdy rozhodnutí, 

kterým byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek, nabylo právní moci. 

 (7) Úřad vede veřejný rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek, do 
kterého se zapisují identifikační údaje právnické nebo podnikající fyzické osoby, 

které byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek, den, od kterého výkon tohoto 
zákazu začíná, a den, kdy končí, identifikace rozhodnutí ukládajícího zákaz 

plnění veřejných zakázek. Rejstřík se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

 

 
 

 

 

 

 

 

poskytnou nesprávné, neúplné nebo zavádějící informace či neposkytnou 
informace ve stanovené lhůtě; 

e) tyto podniky nebo skupiny podniků se nedostaví k dotazování podle 

článku 9; 
f) tyto podniky nebo sdružení podniků nedodržují rozhodnutí uvedené 

v článcích 10, 11 a 12. 

3.   Členské státy zajistí, aby řízení uvedená v odstavcích 1 a 2 umožňova-
la uložit účinné, přiměřené a odrazující pokuty. 

4.   Tímto článkem nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy, které 

umožňují ukládání sankcí v trestním soudním řízení, pokud použitím 
těchto právních předpisů není narušeno účinné a jednotné prosazování 

článků 101 a 102 Smlouvy o fungování EU. 

5.   Členské státy zajistí, aby se pod pojmem „podnik“ pro účely ukládání 
pokut mateřským společnostem a právním a hospodářským nástupcům 

podniků rovněž rozuměli tyto společnosti a nástupci podniků. 

  32019L0001 Čl. 14 Článek 14 

Výpočet pokut 

1.   Členské státy zajistí, aby vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž 

při stanovování výše pokuty ukládané za porušení článků 101 nebo 102 
Smlouvy o fungování EU přihlížely k jeho závažnosti a k délce jeho 

trvání. 

2.   Členské státy zajistí, aby vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž 
při stanovování výše pokuty ukládané za porušení článků 101 nebo 102 
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Smlouvy o fungování EU mohly v souladu s čl. 18 odst. 3 směrnice 

2014/104/EU přihlédnout k případnému odškodnění vyplacenému v rámci 
smírného narovnání. 

3.   Členské státy zajistí, aby v případě, že sdružení podniků je uložena 

pokuta za porušení článků 101 nebo 102 Smlouvy o fungování EU při 
zohlednění obratu jeho členů a sdružení samo není platby schopné, bylo 

sdružení povinno požadovat příspěvky na pokrytí pokuty od svých členů. 

4.   Členské státy zajistí, aby v případě, že příspěvky uvedené v odstavci 3 
nejsou sdružení podniků uhrazeny v plné výši ve lhůtě stanovené vnitro-

státními orgány pro hospodářskou soutěž, mohly vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž požadovat platbu pokuty přímo od všech podniků, 

jejichž zástupci byli členy rozhodovacích orgánů tohoto sdružení. Je-li to 

nezbytné k zajištění platby pokuty v plné výši, mohou vnitrostátní orgány 

pro hospodářskou soutěž poté, co požádaly o platbu zmíněné podniky, 
požádat o platbu zbývající částky pokuty také jakéhokoli člena sdružení, 

který působil na trhu, na němž k porušení došlo. Platba podle tohoto 

odstavce se však nevyžaduje od těch podniků, které doloží, že rozhodnutí 
sdružení vedoucí k porušení neprovedly, a které před zahájením šetření 

případu buď o jeho existenci nevěděly, nebo se od něj aktivně distancova-

ly. 

  32019L0001 Čl. 15 Článek 15 

Maximální výše pokuty 

1. Členské státy zajistí, aby maximální výše pokuty, kterou vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž mohou uložit každému podniku nebo 

sdružení podniků, jež se podílely na porušení článků 101 nebo 102 
Smlouvy o fungování EU, nebyla nižší než 10 % celosvětového obratu 

tohoto podniku nebo sdružení podniků za hospodářský rok, který předchá-

zí přijetí rozhodnutí uvedeného v čl. 13 odst. 1.  
2. Pokud porušení předpisů sdružením podniků souvisí s činností jeho 

členů, nesmí být maximální výše pokuty nižší než 10 % součtu celkového 

celosvětového obratu každého člena sdružení, který působí na trhu, jehož 
se porušení sdružení týká. Finanční povinnost každého podniku s ohledem 

na platbu pokuty však nesmí přesáhnout maximální výši stanovenou podle 

odstavce 1. 

Čl. I 

§ 22aa 

 

Přestupky orgánů veřejné správy 

(1) Orgán veřejné správy se dopustí přestupku tím, že 

a) poruší pečeť umístěnou v průběhu šetření podle § 21f odst. 2 písm. e), 
b) v rozporu s § 19a odst. 1 naruší hospodářskou soutěž, 

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

d) nesplní opatření k nápravě uložené rozhodnutím Úřadu podle § 20 odst. 4 
nebo jinou povinnost stanovenou rozhodnutím Úřadu, 

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

§ 21e odst. 1, 
f) neposkytne Úřadu nezbytnou součinnost při šetření na místě nebo poruší 

povinnost strpět šetření na místě podle § 21f odst. 3, nebo 

g) poruší povinnost strpět šetření na místě podle § 21f odst. 4. 

32019L0001 Čl. 13 Článek 13 

Pokuty ukládané podnikům a sdružením podniků 

1.   Členské státy zajistí, aby vnitrostátní správní orgány pro hospodářskou 
soutěž mohly rozhodnutím v jimi vedeném řízení za účelem prosazení 

práva uložit podnikům a sdružením podniků účinné, přiměřené 

a odrazující pokuty, pokud tyto podniky či sdružení podniků úmyslně 
nebo z nedbalosti poruší článek 101 nebo 102 Smlouvy o fungování EU, 

nebo aby mohly uložení takovýchto pokut požadovat v jiném než trestním 

soudním řízení. 
2.   Členské státy přinejmenším zajistí, aby vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohly rozhodnutím v jimi vedeném řízení za účelem 

prosazení práva uložit podnikům a sdružením podniků účinné, přiměřené 
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(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), e), f) nebo g) se uloží pokuta do 300 
000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b), c)  nebo d)  pokuta do 10 000 

000 Kč. 

a odrazující pokuty, nebo aby mohly uložení takovýchto pokut požadovat 
v jiném než trestním soudním řízení. Tyto pokuty se stanoví v poměru 

k celkovému celosvětovému obratu daných podniků nebo sdružení podni-

ků, pokud úmyslně nebo z nedbalosti: 
a) se tyto podniky nebo sdružení podniků nepodrobí kontrole podle čl. 6 

odst. 2; 

b) byly porušeny pečeti umístěné úředníky nebo jinými doprovázejícími 
osobami zmocněnými nebo jmenovanými vnitrostátními orgány pro 

hospodářskou soutěž podle čl. 6 odst. 1 písm. d); 

c) v reakci na žádost podle čl. 6 odst. 1 písm. e) tyto podniky nebo sdru-
žení podniků uvedou nesprávnou nebo zavádějící odpověď či neposkyt-

nou nebo odmítnou poskytnout úplnou odpověď; 

d) v reakci na žádost podle článku 8 tyto podniky nebo sdružení podniků 
poskytnou nesprávné, neúplné nebo zavádějící informace či neposkytnou 

informace ve stanovené lhůtě; 

e) tyto podniky nebo skupiny podniků se nedostaví k dotazování podle 
článku 9; 

f) tyto podniky nebo sdružení podniků nedodržují rozhodnutí uvedené 

v článcích 10, 11 a 12. 
3.   Členské státy zajistí, aby řízení uvedená v odstavcích 1 a 2 umožňova-

la uložit účinné, přiměřené a odrazující pokuty. 

4.   Tímto článkem nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy, které 
umožňují ukládání sankcí v trestním soudním řízení, pokud použitím 

těchto právních předpisů není narušeno účinné a jednotné prosazování 

článků 101 a 102 Smlouvy o fungování EU. 
5.   Členské státy zajistí, aby se pod pojmem „podnik“ pro účely ukládání 

pokut mateřským společnostem a právním a hospodářským nástupcům 
podniků rovněž rozuměli tyto společnosti a nástupci podniků. 

  32019L0001 Čl. 14 Článek 14 

Výpočet pokut 

1.   Členské státy zajistí, aby vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž 

při stanovování výše pokuty ukládané za porušení článků 101 nebo 102 
Smlouvy o fungování EU přihlížely k jeho závažnosti a k délce jeho 

trvání. 

2.   Členské státy zajistí, aby vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž 
při stanovování výše pokuty ukládané za porušení článků 101 nebo 102 

Smlouvy o fungování EU mohly v souladu s čl. 18 odst. 3 směrnice 

2014/104/EU přihlédnout k případnému odškodnění vyplacenému v rámci 
smírného narovnání. 

3.   Členské státy zajistí, aby v případě, že sdružení podniků je uložena 

pokuta za porušení článků 101 nebo 102 Smlouvy o fungování EU při 
zohlednění obratu jeho členů a sdružení samo není platby schopné, bylo 

sdružení povinno požadovat příspěvky na pokrytí pokuty od svých členů. 

4.   Členské státy zajistí, aby v případě, že příspěvky uvedené v odstavci 3 
nejsou sdružení podniků uhrazeny v plné výši ve lhůtě stanovené vnitro-

státními orgány pro hospodářskou soutěž, mohly vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž požadovat platbu pokuty přímo od všech podniků, 
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jejichž zástupci byli členy rozhodovacích orgánů tohoto sdružení. Je-li to 

nezbytné k zajištění platby pokuty v plné výši, mohou vnitrostátní orgány 
pro hospodářskou soutěž poté, co požádaly o platbu zmíněné podniky, 

požádat o platbu zbývající částky pokuty také jakéhokoli člena sdružení, 

který působil na trhu, na němž k porušení došlo. Platba podle tohoto 
odstavce se však nevyžaduje od těch podniků, které doloží, že rozhodnutí 

sdružení vedoucí k porušení neprovedly, a které před zahájením šetření 

případu buď o jeho existenci nevěděly, nebo se od něj aktivně distancova-
ly. 

  32019L0001 Čl. 15 Článek 15 

Maximální výše pokuty 

1. Členské státy zajistí, aby maximální výše pokuty, kterou vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž mohou uložit každému podniku nebo 
sdružení podniků, jež se podílely na porušení článků 101 nebo 102 

Smlouvy o fungování EU, nebyla nižší než 10 % celosvětového obratu 

tohoto podniku nebo sdružení podniků za hospodářský rok, který předchá-
zí přijetí rozhodnutí uvedeného v čl. 13 odst. 1.  

2. Pokud porušení předpisů sdružením podniků souvisí s činností jeho 

členů, nesmí být maximální výše pokuty nižší než 10 % součtu celkového 
celosvětového obratu každého člena sdružení, který působí na trhu, jehož 

se porušení sdružení týká. Finanční povinnost každého podniku s ohledem 

na platbu pokuty však nesmí přesáhnout maximální výši stanovenou podle 
odstavce 1. 

Čl. I 

§ 22ba 
§ 22ba 

Shovívavost 

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

a) upustí od uložení pokuty, pokud soutěžitel  
1. jako první ze všech soutěžitelů předloží Úřadu informace a podklady 

o utajované dohodě nebo utajovaném jednání ve vzájemné shodě mezi dvě-

ma nebo více soutěžiteli, jejímž cílem je narušení hospodářské soutěže (dále 
jen „utajovaná dohoda“), které Úřad dosud nezískal a které odůvodňují pro-

vedení cíleného šetření na místě anebo prokazují existenci utajované dohody 

podle tohoto zákona, 
2. přizná účast na utajované dohodě, 

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

4. poskytne Úřadu všechny jemu dostupné podklady a informace o této dohodě, 
nebo 

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

o 50 %, pokud soutěžitel předloží Úřadu informace a podklady o utajované 
dohodě, které mají významnou přidanou důkazní hodnotu ve vztahu k dů-

kazní hodnotě podkladů a informací Úřadem dosud získaných, a splní pod-

mínky podle písmene a) bodů 2 až 4; přihlédne při tom k pořadí soutěžitelů, 
k době, kdy předloží Úřadu informace a podklady o utajované, a k míře, v ja-

ké informace a podklady posilují svou povahou nebo podrobností možnost 

Úřadu prokázat utajovanou dohodu. 

32019L0001 Čl. 19 Článek 19 

Obecné podmínky shovívavosti 

Členské státy zajistí, že žadatel musí splňovat následující podmínky, aby 
byl způsobilý pro shovívavost v souvislosti s účastí na tajném kartelu: 

a) nejpozději bezprostředně po podání žádosti o shovívavost ukončil svou 
účast na údajném tajném kartelu s výjimkou činností, které jsou podle 

názoru příslušného vnitrostátního orgánu pro hospodářskou soutěž přimě-

řeně nezbytné k zajištění integrity jeho šetření; 
b) skutečně, plně, průběžně a pohotově spolupracuje s vnitrostátním 

orgánem pro hospodářskou soutěž od okamžiku podání žádosti do doby, 

než orgán ukončí řízení za účelem prosazení práva vůči všem stranám, 
kterých se šetření týká, přijetím rozhodnutí či řízení za účelem prosazení 

práva ukončí jinak; v rámci této spolupráce: 

i) pohotově poskytuje vnitrostátnímu orgánu pro hospodářskou soutěž 
veškeré důležité informace a důkazy související s údajným tajným karte-

lem, které žadatel získá nebo ke kterým má přístup, a to zejména: 

— název a adresu žadatele, 
— názvy všech ostatních podniků, které se účastní nebo účastnily údajné-

ho tajného kartelu, 

— podrobný popis údajného tajného kartelu včetně dotčených výrobků, 
dotčených území, doby trvání a povahy jednání údajného tajného kartelu, 

— informace o veškerých minulých či případných budoucích žádostech 

o shovívavost podaných v souvislosti s údajným tajným kartelem u jaké-
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(2) Upustit od uložení pokuty nebo snížit pokutu lze jen na základě žádosti 
o shovívavost podané soutěžitelem, který 

a) ukončil účast v utajované dohodě, 

b) ve správním řízení aktivně napomáhá objasnění případu, 
c) neničí, nepadělá nebo nezatajuje důkazy nebo důležité informace a to ani 

v době, kdy zvažoval podání žádosti o shovívavost, a  

d) bez svolení Úřadu nezveřejní žádné informace o podání žádosti o shovíva-
vost nebo jejím obsahu dříve, než Úřad vydá v této věci sdělení výhrad, le-

daže tak učiní u jiných orgánů pro ochranu hospodářské soutěže. 

(3) Úřad může soutěžiteli rezervovat pořadí za účelem shromáždění informací 
a podkladů nezbytných pro podání žádosti o upuštění od uložení pokuty stanove-

ním lhůty pro její podání. 

 (4) Soutěžiteli je na základě souhrnné žádosti rezervováno pořadí pro podání 
žádosti o shovívavost. Souhrnnou žádost lze podat, pokud soutěžitel podal v téže 

věci žádost o shovívavost nebo žádost o rezervaci pořadí u Komise a v žádosti 

popsaným jednáním jsou dotčena území více než tří členských států. Jestliže 
souhrnná žádost obsahuje náležitosti podle odstavce 8 a Úřad neeviduje v téže 

věci žádnou jinou žádost, informuje o tom žadatele. Úřad je oprávněn vyzvat 

soutěžitele k doplnění skutečností obsažených v souhrnné žádosti. 
(5) Hodlá-li Úřad zahájit ve věci podle odstavce 4 řízení o přestupku, vyzve 

soutěžitele k podání žádosti o shovívavost v přiměřené lhůtě. Tato žádost bude 

považována za podanou ke dni rezervace pořadí souhrnnou žádostí, pokud je 
podána ve lhůtě podle věty první a v téže věci jako žádost podaná u Komise. 

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

bylo soutěžiteli doručeno sdělení výhrad. Žádost o snížení pokuty musí být 
podána nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bylo soutěžiteli doručeno sdělení 

výhrad. Žádost o shovívavost, která byla podána později, se projedná jen v 
případech hodných zvláštního zřetele. 

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

podání. K žádosti o shovívavost, která byla vzata zpět, a k podkladům 
a informacím k ní přiloženým se v řízení nepřihlíží. 

(8) Žádost o schovívavost, žádost o rezervaci pořadí a souhrnná žádost obsahují 

vedle obecných náležitostí stanovených správním řádem identifikační údaje 
soutěžitelů a popis skutku. Rozsah identifikačních údajů soutěžitelů a popis 

skutku stanoví prováděcí právní předpis. 

hokoli jiného orgánu pro hospodářskou soutěž nebo u orgánů pro hospo-
dářskou soutěž třetích zemí; 

ii) je vnitrostátnímu orgánu pro hospodářskou soutěž k dispozici a reaguje 

na jakékoli požadavky, které mohou přispět k zjištění dotčených skuteč-
ností; 

iii) umožní, aby ředitelé, vedoucí pracovníci a další zaměstnanci byli 

vnitrostátnímu orgánu pro hospodářskou soutěž k dispozici pro účely 
dotazování, a vynaloží přiměřené úsilí, aby pro tento účel byli k dispozici 

i bývalí ředitelé, vedoucí pracovníci a další zaměstnanci; 

iv) nezničí, nepadělá nebo nezatají důležité informace nebo důkazy; a 
v) nezveřejní žádnou skutečnost o podání své žádosti o shovívavost ani 

cokoli z jejího obsahu dříve, než vnitrostátní orgán pro hospodářskou 

soutěž vydá v řízení za účelem prosazení práva, které u něj probíhá, své 
námitky, není-li dohodnuto jinak; a  

c) v době, kdy zvažuje podání žádosti o shovívavost vnitrostátnímu orgá-

nu pro hospodářskou soutěž, nesmí: 
i) zničit, padělat nebo zatajit důkazy o údajném tajném kartelu nebo 

ii) sdělit žádnou skutečnost o podání žádosti o shovívavost ani cokoli 

z jejího obsahu s výjimkou sdělení těchto skutečností jakémukoli jinému 
orgánu pro hospodářskou soutěž nebo orgánům pro hospodářskou soutěž 

třetích zemí. 
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  32019L0001 Čl. 21 odst. 1, 3 a 

4 

Článek 21 

Rezervace pořadí žádostí o prominutí pokuty 

1. Členské státy zajistí, aby podnikům, které chtějí podat žádost o promi-

nutí pokuty, bylo možné nejprve na jejich žádost rezervovat pořadí žádosti 

o shovívavost, a to na dobu, kterou v jednotlivých případech stanoví 
vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž, aby žadatel mohl shromáždit 

nezbytné informace a důkazy ke splnění příslušných důkazních kritérií pro 

prominutí pokuty. 
(…) 

3. Členské státy zajistí, aby veškeré informace a důkazy poskytnuté 

žadatelem během doby stanovené v souladu s odstavcem 1 byly považo-

vány za poskytnuté v době podání původní žádosti. 

4. Žadatel je oprávněn podat žádost podle odstavce 1 v úředním jazyce 

nebo v jednom z úředních jazyků členského státu dotyčného vnitrostátní-
ho orgánu pro hospodářskou soutěž, nebo v jiném úředním jazyce Unie, 

určeném vzájemnou dohodou mezi vnitrostátním orgánem pro hospodář-

skou soutěž a žadatelem. 
(…) 
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  32019L0001 Čl. 22 odst. 1, 3 

až 6 

Článek 22 

Zjednodušené žádosti 

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž 

přijímaly zjednodušené žádosti od žadatelů, kteří požádali Komisi o 

shovívavost, ať již formou žádosti o rezervaci pořadí nebo podáním úplné 
žádosti v souvislosti s týmž údajným tajným kartelem, pokud se tyto 

žádosti vztahují na více než tři členské státy jakožto dotčená území.  

(…) 
3. Pokud v souvislosti s týmž údajným tajným kartelem obdrží Komise 

úplnou žádost a vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž obdrží 

zjednodušené žádosti, měla by být během doby, než se vyjasní, zda se 

Komise případem bude zabývat zcela nebo zčásti, a to zejména při posky-

tování pokynů žadateli ohledně vedení jakéhokoli dalšího vnitřního šetře-

ní, hlavním kontaktním orgánem žadatele Komise. Během této doby 
Komise informuje dotčené vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž na 

jejich žádost o aktuálním stavu. 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž 
mohly před výzvou k podání úplné žádosti podle odstavce 5 požadovat od 

žadatele konkrétní upřesnění týkající se pouze skutečností uvedených v 

odstavci 2. 
4. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž, 

které obdrží zjednodušenou žádost, při jejím obdržení ověřily, zda v 

souvislosti s týmž údajným tajným kartelem neobdržely již dříve zjedno-
dušenou nebo úplnou žádost od jiného žadatele. Pokud vnitrostátní orgán 

pro hospodářskou soutěž takovou žádost od jiného žadatele neobdržel a 

má za to, že zjednodušená žádost splňuje požadavky odstavce 2, informu-
je o tom žadatele. 

5. Členské státy zajistí, aby poté, co Komise informuje dotčené vnitrostát-

ní orgány pro hospodářskou soutěž, že se daným případem nehodlá zabý-
vat ani zcela ani částečně, byla žadatelům poskytnuta příležitost předložit 

dotčeným vnitrostátním orgánům pro hospodářskou soutěž úplné žádosti. 

Pouze za výjimečných okolností, pokud je to nezbytně nutné pro vymeze-
ní nebo přidělení případu, může vnitrostátní orgán pro hospodářskou 

soutěž vyzvat žadatele, aby předložil úplnou žádost ještě předtím, než 

Komise informuje dotčené vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž, 
že se daným případem nehodlá zabývat ani zcela ani částečně. Vnitrostát-

ní orgány pro hospodářskou soutěž mají pravomoc stanovit přiměřenou 

lhůtu, ve které má žadatel podat úplnou žádost spolu s odpovídajícími 
důkazy a informacemi. Tím není dotčeno právo žadatele dobrovolně podat 

úplnou žádost již v dřívější fázi. 

6. Členské státy zajistí, aby se v případě, že žadatel podá ve lhůtě stano-
vené vnitrostátním orgánem pro hospodářskou soutěž úplnou žádost podle 

odstavce 5, považovala tato úplná žádost za podanou v době podání 

zjednodušené žádosti, a to za předpokladu, že se zjednodušená žádost týká 
stejných dotčených výrobků a území a téže doby trvání údajného tajného 

kartelu jako žádost o shovívavost předložená Komisi, která mohla být 

aktualizována. 
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   Čl. 23 Článek 23 

Vzájemný vztah mezi žádostmi o prominutí pokuty a sankcemi uklá-

danými fyzickým osobám 

1. Členské státy zajistí, aby stávající a bývalí ředitelé, vedoucí pracovníci 

a další zaměstnanci žadatelů o prominutí pokuty u orgánů pro hospodář-
skou soutěž byli v souvislosti s jejich účastí na tajném kartelu, jehož se 

žádost o prominutí pokuty týká, plně chráněni před sankcemi ukládanými 

ve správních a jiných než trestních soudních řízeních za porušení vnitro-
státních právních předpisů sledujících převážně stejné cíle, které sleduje 

článek 101 Smlouvy o fungování EU, jestliže: 

a) žádost o prominutí pokuty předložená podnikem orgánu pro hospodář-

skou soutěž, který se případem zabývá, splňuje požadavky stanovené v čl. 

17 odst. 2 písm. b) a c); 

b) tito stávající a bývalí ředitelé, vedoucí pracovníci a další zaměstnanci v 
tomto ohledu aktivně spolupracují s orgánem pro hospodářskou soutěž, 

který se případem zabývá; a  

c) žádost o prominutí pokuty byla podnikem předložena dříve, než byli 
uvedení stávající a bývalí ředitelé, vedoucí pracovníci a další dotčení 

zaměstnanci příslušnými orgány členského státu informováni o řízení 

vedoucím k uložení sankcí podle tohoto odstavce.  
2. Členské státy zajistí, aby stávající a bývalí ředitelé, vedoucí pracovníci 

a další zaměstnanci žadatelů o prominutí pokuty u orgánů pro hospodář-

skou soutěž byli v souvislosti s jejich účastí na tajném kartelu, jehož se 
žádost o prominutí pokuty týká, chráněni před sankcemi ukládanými v 

trestních řízeních za porušení vnitrostátních právních předpisů sledujících 

převážně stejné cíle, které sleduje článek 101 Smlouvy o fungování EU, 
jestliže splňují podmínky stanovené v odstavci 1 a aktivně spolupracují s 

příslušným orgánem činným v trestním řízení. Pokud není podmínka 

spolupráce s příslušným orgánem činným v trestním řízení splněna, může 
tento orgán zahájit šetření. 

3. V zájmu zajištění souladu se stávajícími základními zásadami svého 

právního systému mohou členské státy odchylně od odstavce 2 stanovit, 
že příslušné orgány mohou od uložení sankce upustit nebo sankci, která 

má být uložena v trestním řízení, pouze zmírnit, jestliže přínos osob 

uvedených v odstavci 2 k odhalení a šetření tajného kartelu převažuje nad 
zájmem na jejich stíhání nebo potrestání. 

4. Aby mohla ochrana uvedená v odstavcích 1, 2 a 3 fungovat v situacích 

zahrnujících více než jednu jurisdikci, členské státy stanoví, že v přípa-
dech, kdy orgán příslušný pro ukládání sankcí nebo orgán činný v trestním 

řízení je v jiné jurisdikci než orgán pro hospodářskou soutěž zabývající se 

daným případem, zajišťuje nezbytné kontakty mezi nimi vnitrostátní 
orgán pro hospodářskou soutěž v jurisdikci orgánu příslušného pro uklá-

dání sankcí nebo orgánu činného v trestním řízení.  

5. Tímto článkem není dotčeno právo obětí, kterým vznikla škoda způso-
bená porušením právních předpisů o hospodářské soutěži, požadovat 

náhradu této škody v plné výši v souladu se směrnicí 2014/104/EU. 
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Čl. I 
§ 22c 

§ 22c 

Pořádková pokuta 

(1) Pořádkovou pokutu lze uložit tomu, kdo ztěžuje postup Úřadu tím, že 

a) neposkytne na písemnou výzvu ve stanovené lhůtě 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 prosto-
rách 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 nesplnění povinnosti. Sazba pokuty se nestanoví z obratu 

soutěžitele, pokud by tak nebylo dosaženo účelu uložení pokuty. 

(4) Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně. Celková výše opakovaně ukláda-
ných pokut nesmí přesáhnout 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaže-

ného soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. 

 

32019L0001 Čl. 16 Článek 16 

Penále 

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní správní orgány pro hospodářskou 

soutěž mohly rozhodnutím uložit podnikům a sdružením podniků účinné, 
přiměřené a odrazující penále. Toto penále se stanoví v poměru k průměr-

nému dennímu celkovému celosvětovému obratu těchto podniků nebo 

sdružení podniků za předchozí hospodářský rok za každý den prodlení a 
vypočte se ode dne stanoveného v uvedeném rozhodnutí, aby dané podni-

ky nebo sdružení podniků přinutilo přinejmenším: 

a) poskytnout úplné a správné informace v reakci na žádost podle článku 
8; 

b) dostavit se k dotazování podle článku 9. 

2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž 
mohly rozhodnutím uložit podnikům a sdružením podniků účinné, přimě-

řené a odrazující penále. Toto penále se stanoví v poměru k průměrnému 

dennímu celkovému celosvětovému obratu těchto podniků nebo sdružení 
podniků za předchozí hospodářský rok za každý den prodlení a vypočte se 

ode dne stanoveného v uvedeném rozhodnutí, aby dané podniky nebo 

sdružení podniků přinutilo přinejmenším: 
a) podrobit se kontrole podle čl. 6 odst. 2; 

b) dodržovat rozhodnutí podle článků 10, 11 a 12. 

Čl. I 
§ 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 nesplnění povinnosti. Sazba pokuty se nestanoví z obratu soutěžitele, pokud 

by tak nebylo dosaženo účelu uložení pokuty. 
 (2) Donucovací pokutu lze uložit i opakovaně. Celková výše opakovaně ukláda-

ných donucovacích pokut nesmí přesáhnout 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého 

obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. 

32019L0001 Čl. 16 Článek 16 

Penále 

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní správní orgány pro hospodářskou 

soutěž mohly rozhodnutím uložit podnikům a sdružením podniků účinné, 
přiměřené a odrazující penále. Toto penále se stanoví v poměru k průměr-

nému dennímu celkovému celosvětovému obratu těchto podniků nebo 

sdružení podniků za předchozí hospodářský rok za každý den prodlení a 
vypočte se ode dne stanoveného v uvedeném rozhodnutí, aby dané podni-

ky nebo sdružení podniků přinutilo přinejmenším: 

a) poskytnout úplné a správné informace v reakci na žádost podle článku 
8; 

b) dostavit se k dotazování podle článku 9. 

2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž 

mohly rozhodnutím uložit podnikům a sdružením podniků účinné, přimě-

řené a odrazující penále. Toto penále se stanoví v poměru k průměrnému 
dennímu celkovému celosvětovému obratu těchto podniků nebo sdružení 

podniků za předchozí hospodářský rok za každý den prodlení a vypočte se 

ode dne stanoveného v uvedeném rozhodnutí, aby dané podniky nebo 
sdružení podniků přinutilo přinejmenším: 

a) podrobit se kontrole podle čl. 6 odst. 2; 

b) dodržovat rozhodnutí podle článků 10, 11 a 12. 
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 § 23 

Promlčecí doba, stavení a přerušení promlčecí doby 

(1) Promlčecí doba podle tohoto zákona činí 10 let. 

(2) Promlčecí doba za porušení pečetě umístěné podle § 21f odst. 2 písm. e), 
neposkytnutí úplných, správných nebo pravdivých obchodních záznamů podle 

§ 21e odst. 1, neposkytnutí nezbytné součinnosti při šetření na místě 

v obchodních prostorách nebo v jiných než obchodních prostorách nebo za 
porušení povinnosti strpět šetření na místě v obchodních prostorách nebo v 

jiných než obchodních prostorách podle § 21f odst. 3 a za porušení povinnosti 

strpět šetření na místě v obchodních prostorách nebo v jiných než obchodních 
prostorách podle § 21f odst. 4 činí 3 roky. Ustanovení odstavce 4 písm. d) se 

nepoužije. 

(3) Do promlčecí doby se nezapočítává dále doba řízení vedeného v souvislosti 
s řízením ve věci přestupku před soudem ve správním soudnictví. 

(4) Promlčecí doba se přerušuje 

a) oznámením o zahájení řízení o přestupku, 
b) vydáním sdělení výhrad, 

c) vydáním rozhodnutí, jímž je obviněný uznán vinným, 

d) okamžikem předání věci Komisí nebo orgánem pro hospodářskou soutěž 
členského státu Úřadu. 

(5) Přerušením promlčecí doby počíná běžet promlčecí doba nová. 

(6) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zanikne nejpoz-
ději uplynutím 14 let od jeho spáchání a odpovědnost za přestupky podle odstav-

ce 2 zanikne nejpozději uplynutím 6 let od jejich spáchání. Tato doba se prodlu-

žuje o dobu podle odstavce 3. 

32019L0001 Čl. 29 Článek 29 

Pravidla pro promlčecí lhůty pro uložení pokut a penále 

1.   Členské státy zajistí, aby byl běh promlčecích lhůt pro uložení pokut 

nebo penále vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž podle člán-
ků 13 a 16 pozastaven nebo přerušen po dobu trvání řízení za účelem 

prosazení práva u vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž ostatních 

členských států nebo u Komise v souvislosti s porušením předpisů týkají-
cím se stejné dohody, rozhodnutí sdružení podniků, jednání ve vzájemné 

shodě nebo jiného jednání zakázaného článkem 101 nebo 102 Smlouvy 

o fungování EU. 
Pozastavení běhu promlčecí lhůty začíná nebo k přerušení promlčecí lhůty 

dochází okamžikem oznámení prvního formálního vyšetřovacího opatření 

alespoň jednomu podniku, jehož se řízení za účelem prosazení práva týká. 
Pozastavení nebo přerušení se vztahuje na všechny podniky nebo sdružení 

podniků, které se účastnily porušení předpisů. 

Pozastavení nebo přerušení končí dnem, kdy dotčený orgán pro hospodář-
skou soutěž skončí řízení za účelem prosazení práva přijetím rozhodnutí 

podle článku 10, 12 nebo 13 této směrnice nebo podle článku 7, 9 nebo 10 

nařízení (ES) č. 1/2003 nebo dospěje k závěru, že z jeho strany neexistují 
důvody pro přijetí dalšího opatření. Dobou trvání tohoto pozastavení nebo 

přerušení nejsou dotčeny objektivní promlčecí lhůty stanovené vnitrostát-

ním právem. 
2.   Běh promlčecí lhůty pro uložení pokut nebo penále vnitrostátním 

orgánem pro hospodářskou soutěž se pozastaví nebo přeruší po dobu, kdy 

je rozhodnutí tohoto vnitrostátního orgánu pro hospodářskou soutěž 
předmětem řízení u odvolacího soudu. 

3.   Komise zajistí, aby oznámení o prvním formálním vyšetřovacím 
opatření, které obdržela od vnitrostátního orgánu pro hospodářskou soutěž 

podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1/2003, bylo poskytnuto ostatním 

vnitrostátním orgánům pro hospodářskou soutěž v rámci Evropské sítě pro 
hospodářskou soutěž. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBTXFN502)



 

14 z 39 

Čl. I 
HLAVA IX 

MEZINÁRODNÍ 

SPOLUPRÁCE 
§ 24a - § 24c 

 

 
 

 

 
 

 

Hlava IX 

Mezinárodní spolupráce 

Díl 1 

Obecná ustanovení 

 

§ 24a 

Působnost 

(1) Úřad je orgánem odpovědným za provádění mezinárodní spolupráce 

při uplatňování článků 101 a 102 Smlouvy podle tohoto zákona. 

(2) Celní úřad na základě žádosti o mezinárodní spolupráci předané 

Úřadem vymáhá nedoplatky na pokutě uložené v žádajícím členském státě. 

Místně příslušným je Celní úřad pro Jihomoravský kraj. 

§ 24b 

Spolupráce mezi orgány a mlčenlivost 

(1) Úřad a orgány Celní správy České republiky navzájem spolupracují a 

vyměňují si bezodkladně informace potřebné k provádění mezinárodní spoluprá-

ce.  

(2) Poskytnutí údajů souvisejících s poskytováním mezinárodní spolu-

práce Úřadu nebo soutěžnímu orgánu jiného členského státu není porušením 

povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu. 

§ 24c 

Žádost o mezinárodní spolupráci 

(1) Mezinárodní spolupráce se poskytuje na základě žádosti o meziná-

rodní spolupráci, a to formou žádosti o doručení písemnosti nebo žádosti o 

vymáhání nedoplatku na pokutě. 

(2) Žádost o mezinárodní spolupráci obsahuje vedle obecných náležitostí 
stanovených správním řádem identifikační údaje soutěžitelů a informace potřeb-

né k zajištění doručování písemností nebo vymáhání nedoplatku na pokutě. 

Rozsah identifikačních údajů soutěžitelů a informací podle věty první stanoví 
prováděcí právní předpis. 

(3) K žádosti o mezinárodní spolupráci se přiloží písemnost, která má 

být doručena, nebo rozhodnutí, na základě kterého má být vymáháno. 

 

 

 

 

32019L0001 Čl. 25 Článek 25 

Žádosti o oznámení předběžných námitek a dalších dokumentů 

Aniž je dotčena jakákoli jiná forma oznámení učiněného žádajícím orgá-

nem v souladu s pravidly platnými v jeho členském státě, členské státy 
zajistí, aby na žádost žádajícího orgánu oznámil dožádaný orgán adresáto-

vi jménem žádajícího orgánu: 

a)  předběžné námitky vůči údajnému porušení článku 101 nebo 102 
Smlouvy o fungování EU a rozhodnutí uplatňující tyto články 

b)  jakékoliv jiné procesní akty přijaté v rámci řízení za účelem prosazení 

práva, které by měly být v souladu s vnitrostátním právem oznámeny; a 
c)  jakékoliv jiné relevantní dokumenty související s uplatňováním článku 

101 nebo 102 Smlouvy o fungování EU, včetně dokumentů souvisejí-

cích s výkonem rozhodnutí, kterými se ukládají pokuty nebo penále. 
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  32019L0001 Čl. 27 odst. 1 Členské státy zajistí, aby dožádaný orgán žádosti podle článků 25 a 26 

vyřizoval v souladu s vnitrostátním právem svého členského státu. 
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§ 24d § 24d 

Jazyk komunikace 

(1) Úřad zašle žádost o mezinárodní spolupráci v jednacím jazyce dožádaného 
členského státu nebo v jazyce, který byl mezi Úřadem a  soutěžním orgánem 

dožádaného členského státu dohodnut jako jazyk komunikace. 

(2) Vyplývá-li z právního řádu dožádaného členského státu požadavek 
na překlad písemnosti, která má být doručena, nebo rozhodnutí, na základě 

kterého má být vymáháno, a pokud se Úřad nedohodne se soutěžním orgánem 

tohoto členského státu jinak, přiloží Úřad k žádosti o mezinárodní spolupráci 
také překlad této písemnosti nebo tohoto rozhodnutí do jednacího jazyka tohoto 

členského státu. 

(3) Úřad se může dohodnout se soutěžním orgánem žádajícího členského státu, 
že žádost o mezinárodní spolupráci, písemnost, která má být doručena, nebo 

rozhodnutí, na základě kterého má být vymáháno, mohou být Úřadu předány 

v jiném než českém jazyce. 

 

 

32019L0001 Čl. 27 odst. 5 Žádající orgán zajistí, aby byl jednotný nástroj zaslán dožádanému orgánu 

v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu dožá-

daného orgánu, ledaže se dožádaný orgán a žádající orgán v jednotlivých 
případech vzájemně dohodnou, že jednotný nástroj může být zaslán 

i v jiném jazyce. Vyžaduje-li to vnitrostátní právo členského státu dožá-

daného orgánu, žádající orgán poskytne překlad aktu, který má být ozná-
men, nebo rozhodnutí umožňujícího vymáhat pokutu nebo penále, do 

úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků členského státu dožáda-

ného orgánu. Tím není dotčeno právo dožádaného orgánu a žádajícího 
orgánu vzájemně se v jednotlivém případě dohodnout, že takový překlad 

lze poskytnout v jiném jazyce. 
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§ 24e § 24e 

Podmínky odmítnutí žádosti o mezinárodní spolupráci 

(1) Úřad může odmítnout žádost o mezinárodní spolupráci, pokud 
a) nemá náležitosti podle § 24c odst. 2,  

b) jde o žádost o mezinárodní spolupráci při vymáhání nedoplatku 

na pokutě a 
1. soutěžitel, od něhož lze nedoplatek na pokutě vymáhat, disponu-

je v žádajícím členském státě dostatečným majetkem, který by mohl 

postačovat k uhrazení tohoto nedoplatku, 
2. soutěžní orgán žádajícího členského státu nevynaložil přiměřené 

úsilí ke zjištění údajů podle bodu 1, nebo 

3. rozhodnutí přiložené k žádosti o mezinárodní spolupráci není 
konečné, 

c) by poskytnutí mezinárodní spolupráce mohlo zjevně ohrozit veřejný 

pořádek nebo bezpečnost České republiky, nebo 
d) jde o žádost o mezinárodní spolupráci při doručování písemností 

a nejedná se o  rozhodnutí nebo jiné písemnosti týkající se uplatňování 

článků 101 a 102 Smlouvy. 
(2) Zjistí-li orgán veřejné moci provádějící úkon při mezinárodní spolupráci, že 

jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti o mezinárodní spolupráci podle odstavce 

1, oznámí tuto skutečnost Úřadu spolu s podklady, které jej k tomuto závěru 
vedly, a odloží provádění těchto úkonů do dne, kdy mu Úřad oznámí, že meziná-

rodní spolupráci podle odstavce 1 neodmítne. 

(3) V případě, že Úřad shledá, že existují důvody pro odmítnutí žádosti 
o mezinárodní spolupráci, může požádat soutěžní orgán žádajícího členského 

státu o doplňující informace. 
(4) Odmítne-li Úřad žádost o mezinárodní spolupráci, sdělí tuto skutečnost 

soutěžnímu orgánu žádajícího členského státu. Jde-li o odmítnutí podle odstavce 

1 písm. c), doloží tomuto orgánu Úřad skutečnosti, které ho k odmítnutí žádosti o 
mezinárodní spolupráci vedou, a to v rozsahu, který není způsobilý ohrozit 

veřejný pořádek nebo bezpečnost České republiky.  

32019L0001 Čl. 27 odst. 6 Dožádaný orgán není povinen žádost podle článku 25 nebo 26 vyřídit, 

jestliže: 

a) žádost nesplňuje požadavky stanovené v tomto článku; nebo 
b) dožádaný orgán může důvodně prokázat, že by vyřízení žádosti bylo 

zjevně v rozporu s veřejným pořádkem v členském státě, ve kterém se 

o výkon žádá. 
Jestliže hodlá dožádaný orgán žádost o pomoc podle článku 25 nebo 26 

zamítnout nebo požaduje doplňující informace, kontaktuje žádající orgán. 
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§ 24f § 24f 

Omezení posouzení zákonnosti nebo správnosti 

Orgánu veřejné moci nepřísluší posouzení zákonnosti 
a) žádosti o mezinárodní spolupráci zaslané soutěžním orgánem jiného členské-

ho státu, 

b) doručení písemnosti učiněného v jiném členském státě na základě žádosti 
o doručení písemnosti, 

c) vymáhání učiněného v dožádaném členském státě na základě žádosti 

o vymáhání nedoplatku na pokutě, 
d) písemnosti vydané orgánem žádajícího členského státu, která má být doručena 

v České republice, nebo 

e) rozhodnutí, na základě kterého má být vymáháno v České republice, vydané-
ho soutěžním orgánem jiného členského státu. 

 

 

32019L0001 Čl. 27 odst. 4 Jednotný nástroj umožňující výkon dožádaným orgánem je jediným 

základem pro opatření přijatá za účelem výkonu dožádaným orgánem, 

s výhradou splnění požadavků stanovených v odstavci 2. Nepodléhá 
žádnému úkonu uznání, doplnění nebo nahrazení v členském státě dožá-

daného orgánu. Dožádaný orgán přijme veškerá nezbytná opatření pro 

vyřízení této žádosti, ledaže dožádaný orgán uplatní odstavec 6. 
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  32019L0001 Čl. 28 Článek 28 

Spory týkající se žádosti o oznámení nebo o výkon rozhodnutí, kte-

rými se ukládají pokuty nebo penále 

1. Spory spadají do působnosti příslušných orgánů členského státu žádají-

cího orgánu a řídí se právem tohoto členského státu, pokud se týkají: 
a) zákonnosti aktu, který má být oznámen podle článku 25, nebo rozhod-

nutí, které má být vykonáno podle článku 26; a 

b) zákonnosti jednotného nástroje umožňujícího výkon v členském státě 
dožádaného orgánu. 

2. Spory týkající se opatření přijatých za účelem výkonu v členském státě 

dožádaného orgánu nebo platnosti oznámení provedeného dožádaným 

orgánem spadají do působnosti příslušných orgánů členského státu dožá-

daného orgánu a řídí se právem tohoto členského státu. 
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§ 24g § 24g 

Nedoplatek na pokutě 

Nedoplatkem na pokutě se pro účely tohoto zákona rozumí nedoplatek na pokutě, 
pořádkové pokutě nebo donucovací pokutě uložených podle tohoto zákona nebo 

nedoplatek na obdobné pokutě uložené podle právního řádu jiného členského 

státu. 

 

32019L0001 Čl. 26 odst. 1 a 2 Článek 26 

Žádosti o výkon rozhodnutí, kterými se ukládají pokuty nebo penále 

1.   Členské státy zajistí, aby na žádost žádajícího orgánu dožádaný orgán 
vykonal rozhodnutí, kterými se ukládají pokuty nebo penále a která 

žádající orgán přijal podle článků 13 a 16. To platí pouze v případě, že 

žádající orgán po vynaložení přiměřeného úsilí na svém území zjistil, že 
podnik nebo sdružení podniků, od nichž lze pokutu nebo penále vymáhat, 

nedisponují v členském státě žádajícího orgánu dostatečným majetkem, 

který by umožnil získat od nich tuto pokutu nebo penále. 
2.   Pro případy, na něž se nevztahuje odstavec 1 tohoto článku, zejména 

pokud podnik nebo sdružení podniků, od nichž lze pokutu nebo penále 

vymáhat, nejsou usazeny v členském státě žádajícího orgánu, členské 
státy stanoví, že dožádaný orgán může na žádost žádajícího orgánu vyko-

nat rozhodnutí, kterými se ukládají pokuty nebo penále, a které bylo 

přijaté žádajícím orgánem v souladu s články 13 a 16. 
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Díl 2 

§ 24h - § 24j 

Díl 2 

Mezinárodní spolupráce při doručování 

 
§ 24h 

Doručování písemností do jiného státu 

Úřad může dožádat soutěžní orgán jiného členského státu o doručení rozhodnutí 
nebo jiné písemnosti týkajících se uplatňování článků 101 a 102 Smlouvy.  

 

§ 24i 

Doručování písemností z jiného státu 

Na základě žádosti o doručení písemnosti zaslané soutěžním orgánem jiného 

členského státu zajistí Úřad její doručení.  

 

 

 

 

32019L0001 Čl. 25 Článek 25 

Žádosti o oznámení předběžných námitek a dalších dokumentů 

Aniž je dotčena jakákoli jiná forma oznámení učiněného žádajícím orgá-
nem v souladu s pravidly platnými v jeho členském státě, členské státy 

zajistí, aby na žádost žádajícího orgánu oznámil dožádaný orgán adresáto-

vi jménem žádajícího orgánu: 
a)  předběžné námitky vůči údajnému porušení článku 101 nebo 102 

Smlouvy o fungování EU a rozhodnutí uplatňující tyto články 
b)  jakékoliv jiné procesní akty přijaté v rámci řízení za účelem prosazení 

práva, které by měly být v souladu s vnitrostátním právem oznámeny; a 

c)  jakékoliv jiné relevantní dokumenty související s uplatňováním článku 

101 nebo 102 Smlouvy o fungování EU, včetně dokumentů souvisejí-
cích s výkonem rozhodnutí, kterými se ukládají pokuty nebo penále. 
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§ 24j § 24j 

Náklady 

(1) Na žádost soutěžního orgánu dožádaného členského státu uhradí Úřad 

náklady vzniklé v souvislosti s doručováním písemnosti v tomto členském státě. 

(2) Úřad požádá soutěžní orgán žádajícího členského státu o úhradu nákladů 

spojených s doručováním písemností.  

 

32019L0001 Čl. 26 odst. 7 a 8 7.   Členské státy zajistí, aby žádající orgán v případě, že o to dožádaný 

orgán požádá, nesl v plné výši veškeré přiměřené dodatečné náklady, 

včetně nákladů na překlady a pracovní sílu a administrativní náklady, 
související s opatřeními přijatými podle článku 24 nebo 25. 

8.   Dožádaný orgán může získat zpět v plné výši náklady vzniklé 

v souvislosti s opatřeními podle článku 26 z pokut nebo penále, které 
vybral jménem žádajícího orgánu, včetně nákladů na překlady a pracovní 

sílu a administrativních nákladů. Jestliže se dožádanému orgánu nepodaří 

pokuty nebo penále vybrat, může požádat žádající orgán, aby nesl vzniklé 
náklady. 

Členské státy mohou dle svého uvážení stanovit, že dožádaný orgán může 

rovněž získat zpět náklady vzniklé v souvislosti s výkonem těchto roz-
hodnutí od podniku, od něhož mají být pokuta nebo penále vymáhány. 

Dožádaný orgán vymáhá dlužné částky v měně svého členského státu, 

v souladu s právními předpisy a správními postupy či zvyklostmi uvede-
ného členského státu. 

Dožádaný orgán v případě potřeby v souladu se svým vnitrostátním 

právem a zvyklostmi převede výši pokuty nebo penále do měny členského 
státu dožádaného orgánu podle směnného kurzu platného v den, kdy byla 

pokuta nebo penále uloženy. 
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Díl 3 

Oddíl 1 

§ 24k 

Díl 2 

Mezinárodní spolupráce při vymáhání nedoplatku na pokutě 

Oddíl 1 

Vymáhání nedoplatku na pokutě v jiném členském státě 

§ 24k 

Vymáhání nedoplatku na pokutě 

Úřad může dožádat soutěžní orgán jiného členského státu o vymožení nedoplatku 

na pokutě, která byla uložena při uplatňování článků 101 a 102 Smlouvy. 

 

32019L0001 Čl. 26  Článek 26 

Žádosti o výkon rozhodnutí, kterými se ukládají pokuty nebo penále 

1.   Členské státy zajistí, aby na žádost žádajícího orgánu dožádaný orgán 
vykonal rozhodnutí, kterými se ukládají pokuty nebo penále a která 

žádající orgán přijal podle článků 13 a 16. To platí pouze v případě, že 

žádající orgán po vynaložení přiměřeného úsilí na svém území zjistil, že 
podnik nebo sdružení podniků, od nichž lze pokutu nebo penále vymáhat, 

nedisponují v členském státě žádajícího orgánu dostatečným majetkem, 

který by umožnil získat od nich tuto pokutu nebo penále. 
2.   Pro případy, na něž se nevztahuje odstavec 1 tohoto článku, zejména 

pokud podnik nebo sdružení podniků, od nichž lze pokutu nebo penále 

vymáhat, nejsou usazeny v členském státě žádajícího orgánu, členské 
státy stanoví, že dožádaný orgán může na žádost žádajícího orgánu vyko-

nat rozhodnutí, kterými se ukládají pokuty nebo penále, a které bylo 

přijaté žádajícím orgánem v souladu s články 13 a 16. 
Pro účely tohoto odstavce se nepoužije čl. 27 odst. 3 písm. d). 

3.   Žádající orgán může požádat pouze o výkon konečného rozhodnutí. 

4.   Otázky týkající se promlčecích lhůt pro vymáhání pokut nebo penále 
se řídí vnitrostátním právem členského státu žádajícího orgánu. 
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  32019L0001 Čl. 27 odst. 1, 2, 

3 a 4 

Článek 27 

Obecné zásady spolupráce 

1. Členské státy zajistí, aby dožádaný orgán žádosti podle článků 25 a 26 

vyřizoval v souladu s vnitrostátním právem svého členského státu.  

2. Žádosti podle článků 25 a 26 jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu 
prostřednictvím jednotného nástroje, k němuž je připojena kopie aktu, 

jenž má být oznámen nebo vykonán. V tomto jednotném nástroji se 

uvede: 
a) jméno či název, známá adresa a veškeré další důležité informace ne-

zbytné pro identifikaci adresáta;  

b) shrnutí relevantních skutečností a okolností;  

c) stručný obsah připojené kopie aktu, který má být oznámen nebo vyko-

nán; 

d) název, adresa a další kontaktní údaje dožádaného orgánu; a 
e) lhůta, v níž by mělo dojít k oznámení nebo výkonu, jako jsou zákonné 

nebo promlčecí lhůty.  

3. Kromě požadavků uvedených v odstavci 2 tohoto článku jsou v jednot-
ném nástroji u žádostí podle článku 26 uvedeny: 

a) informace o rozhodnutí umožňující výkon v členském státě žádajícího 

orgánu; 
b) datum, kdy se rozhodnutí stalo pravomocným; 

c) výše pokuty nebo penále; a 

d) informace dokládající přiměřené úsilí vynaložené žádajícím orgánem 
za účelem výkonu rozhodnutí na jeho vlastním území. 

4. Jednotný nástroj umožňující výkon dožádaným orgánem je jediným 

základem pro opatření přijatá za účelem výkonu dožádaným orgánem, s 
výhradou splnění požadavků stanovených v odstavci 2. Nepodléhá žád-

nému úkonu uznání, doplnění nebo nahrazení v členském státě dožádané-

ho orgánu. Dožádaný orgán přijme veškerá nezbytná opatření pro vyřízení 
této žádosti, ledaže dožádaný orgán uplatní odstavec 6.  
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§ 24l § 24l 

Směnné kurzy 

(1) Částka vymožená v jiném členském státě se považuje za zaplacenou dnem 
ukončení mezinárodní spolupráce při vymáhání nedoplatku na pokutě v tomto 

členském státě. Je-li tato částka v cizí měně, eviduje se pro účely jejího placení 

přepočtená na českou měnu podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou 
národní bankou platného pro den právní moci rozhodnutí uvedeného v žádosti o 

mezinárodní spolupráci. 

(2) K částce převedené orgánem jiného členského státu v cizí měně a připsané 
na účet správce placení nedoplatku na pokutě v české měně se pro účely jejího 

placení nepřihlíží. Tato částka je příjmem státní rozpočtu, a to i v části odpovída-

jící kladnému kurzovému rozdílu mezi částkou podle odstavce 1 a částkou při-
psanou na účet v české měně.  

 

32019L0001 Čl. 27 odst. 8 7.   Členské státy zajistí, aby žádající orgán v případě, že o to dožádaný 

orgán požádá, nesl v plné výši veškeré přiměřené dodatečné náklady, 

včetně nákladů na překlady a pracovní sílu a administrativní náklady, 
související s opatřeními přijatými podle článku 24 nebo 25. 

8.   Dožádaný orgán může získat zpět v plné výši náklady vzniklé 

v souvislosti s opatřeními podle článku 26 z pokut nebo penále, které 
vybral jménem žádajícího orgánu, včetně nákladů na překlady a pracovní 

sílu a administrativních nákladů. Jestliže se dožádanému orgánu nepodaří 

pokuty nebo penále vybrat, může požádat žádající orgán, aby nesl vzniklé 
náklady. 

Členské státy mohou dle svého uvážení stanovit, že dožádaný orgán může 

rovněž získat zpět náklady vzniklé v souvislosti s výkonem těchto roz-
hodnutí od podniku, od něhož mají být pokuta nebo penále vymáhány. 

Dožádaný orgán vymáhá dlužné částky v měně svého členského státu, 

v souladu s právními předpisy a správními postupy či zvyklostmi uvede-
ného členského státu. 

Dožádaný orgán v případě potřeby v souladu se svým vnitrostátním 

právem a zvyklostmi převede výši pokuty nebo penále do měny členského 
státu dožádaného orgánu podle směnného kurzu platného v den, kdy byla 

pokuta nebo penále uloženy. 
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§ 24m § 24m 

Exekuční náklady 

(1) Na žádost soutěžního orgánu dožádaného členského státu uhradí Úřad 
exekuční náklady vzniklé při vymáhání nedoplatku na pokutě. Ustanovení daňo-

vého řádu o exekučních nákladech nejsou dotčena. 

(2) Náklady podle odstavce 1 jsou také exekučními náklady podle daňového 
řádu. 

(3) Je-li zajištěna vzájemnost, může Úřad uhradit exekuční náklady podle 

odstavce 1 v paušální výši podle právního řádu dožádaného členského státu.  

 

32019L0001 Čl. 27 odst. 8 7.   Členské státy zajistí, aby žádající orgán v případě, že o to dožádaný 

orgán požádá, nesl v plné výši veškeré přiměřené dodatečné náklady, 

včetně nákladů na překlady a pracovní sílu a administrativní náklady, 
související s opatřeními přijatými podle článku 24 nebo 25. 

8.   Dožádaný orgán může získat zpět v plné výši náklady vzniklé 

v souvislosti s opatřeními podle článku 26 z pokut nebo penále, které 
vybral jménem žádajícího orgánu, včetně nákladů na překlady a pracovní 

sílu a administrativních nákladů. Jestliže se dožádanému orgánu nepodaří 

pokuty nebo penále vybrat, může požádat žádající orgán, aby nesl vzniklé 
náklady. 

Členské státy mohou dle svého uvážení stanovit, že dožádaný orgán může 

rovněž získat zpět náklady vzniklé v souvislosti s výkonem těchto roz-
hodnutí od podniku, od něhož mají být pokuta nebo penále vymáhány. 

Dožádaný orgán vymáhá dlužné částky v měně svého členského státu, 

v souladu s právními předpisy a správními postupy či zvyklostmi uvede-
ného členského státu. 

Dožádaný orgán v případě potřeby v souladu se svým vnitrostátním 

právem a zvyklostmi převede výši pokuty nebo penále do měny členského 
státu dožádaného orgánu podle směnného kurzu platného v den, kdy byla 

pokuta nebo penále uloženy. 
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Oddíl 2 

§ 24n 

Oddíl 2 

Vymáhání nedoplatku na pokutě z jiného členského státu 

 

§ 24n 

Užití daňového řádu 

(1) Při správě placení nedoplatku na pokutě z jiného členského státu se postu-
puje podle daňového řádu v rámci dělené správy. Okamžik počátku, běh a délka 

lhůty pro placení nedoplatku na pokutě se řídí právním řádem žádajícího člen-

ského státu. 
(2) Na vymoženou částku nedoplatku na pokutě z jiného členského státu se 

pro účely tohoto zákona hledí jako na příjem veřejného rozpočtu.  

 

32019L0001 Čl. 26 Článek 26 

Žádosti o výkon rozhodnutí, kterými se ukládají pokuty nebo penále 

1.   Členské státy zajistí, aby na žádost žádajícího orgánu dožádaný orgán 
vykonal rozhodnutí, kterými se ukládají pokuty nebo penále a která 

žádající orgán přijal podle článků 13 a 16. To platí pouze v případě, že 

žádající orgán po vynaložení přiměřeného úsilí na svém území zjistil, že 
podnik nebo sdružení podniků, od nichž lze pokutu nebo penále vymáhat, 

nedisponují v členském státě žádajícího orgánu dostatečným majetkem, 

který by umožnil získat od nich tuto pokutu nebo penále. 
2.   Pro případy, na něž se nevztahuje odstavec 1 tohoto článku, zejména 

pokud podnik nebo sdružení podniků, od nichž lze pokutu nebo penále 

vymáhat, nejsou usazeny v členském státě žádajícího orgánu, členské 
státy stanoví, že dožádaný orgán může na žádost žádajícího orgánu vyko-

nat rozhodnutí, kterými se ukládají pokuty nebo penále, a které bylo 

přijaté žádajícím orgánem v souladu s články 13 a 16. 
Pro účely tohoto odstavce se nepoužije čl. 27 odst. 3 písm. d). 

3.   Žádající orgán může požádat pouze o výkon konečného rozhodnutí. 

4.   Otázky týkající se promlčecích lhůt pro vymáhání pokut nebo penále 
se řídí vnitrostátním právem členského státu žádajícího orgánu. 
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  32019L0001 Čl. 27 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby dožádaný orgán žádosti podle článků 25 a 26 

vyřizoval v souladu s vnitrostátním právem svého členského státu.  
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  32019L0001 Čl. 28 Článek 28 

Spory týkající se žádosti o oznámení nebo o výkon rozhodnutí, kte-

rými se ukládají pokuty nebo penále 

1. Spory spadají do působnosti příslušných orgánů členského státu žádají-

cího orgánu a řídí se právem tohoto členského státu, pokud se týkají: 
a) zákonnosti aktu, který má být oznámen podle článku 25, nebo rozhod-

nutí, které má být vykonáno podle článku 26; a 

b) zákonnosti jednotného nástroje umožňujícího výkon v členském státě 
dožádaného orgánu. 

2. Spory týkající se opatření přijatých za účelem výkonu v členském státě 

dožádaného orgánu nebo platnosti oznámení provedeného dožádaným 

orgánem spadají do působnosti příslušných orgánů členského státu dožá-

daného orgánu a řídí se právem tohoto členského státu. 
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§ 24o § 24o 

Titul pro vymáhání nedoplatku na pokutě 

Žádost o mezinárodní spolupráci je jediným titulem pro vymáhání pohledávky 
na pokutě v České republice na základě dožádání jiného členského státu.  

 

32019L0001 Čl. 26 Článek 26 

Žádosti o výkon rozhodnutí, kterými se ukládají pokuty nebo penále 

1.   Členské státy zajistí, aby na žádost žádajícího orgánu dožádaný orgán 
vykonal rozhodnutí, kterými se ukládají pokuty nebo penále a která 

žádající orgán přijal podle článků 13 a 16. To platí pouze v případě, že 

žádající orgán po vynaložení přiměřeného úsilí na svém území zjistil, že 
podnik nebo sdružení podniků, od nichž lze pokutu nebo penále vymáhat, 

nedisponují v členském státě žádajícího orgánu dostatečným majetkem, 

který by umožnil získat od nich tuto pokutu nebo penále. 
2.   Pro případy, na něž se nevztahuje odstavec 1 tohoto článku, zejména 

pokud podnik nebo sdružení podniků, od nichž lze pokutu nebo penále 

vymáhat, nejsou usazeny v členském státě žádajícího orgánu, členské 
státy stanoví, že dožádaný orgán může na žádost žádajícího orgánu vyko-

nat rozhodnutí, kterými se ukládají pokuty nebo penále, a které bylo 

přijaté žádajícím orgánem v souladu s články 13 a 16. 
Pro účely tohoto odstavce se nepoužije čl. 27 odst. 3 písm. d). 

3.   Žádající orgán může požádat pouze o výkon konečného rozhodnutí. 

4.   Otázky týkající se promlčecích lhůt pro vymáhání pokut nebo penále 
se řídí vnitrostátním právem členského státu žádajícího orgánu. 
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  32019L0001 Čl. 27 odst. 1, 2, 

3 a 4 

Článek 27 

Obecné zásady spolupráce 

1. Členské státy zajistí, aby dožádaný orgán žádosti podle článků 25 a 26 

vyřizoval v souladu s vnitrostátním právem svého členského státu.  

2. Žádosti podle článků 25 a 26 jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu 
prostřednictvím jednotného nástroje, k němuž je připojena kopie aktu, 

jenž má být oznámen nebo vykonán. V tomto jednotném nástroji se 

uvede: 
a) jméno či název, známá adresa a veškeré další důležité informace ne-

zbytné pro identifikaci adresáta;  

b) shrnutí relevantních skutečností a okolností;  

c) stručný obsah připojené kopie aktu, který má být oznámen nebo vyko-

nán; 

d) název, adresa a další kontaktní údaje dožádaného orgánu; a 
e) lhůta, v níž by mělo dojít k oznámení nebo výkonu, jako jsou zákonné 

nebo promlčecí lhůty.  

3. Kromě požadavků uvedených v odstavci 2 tohoto článku jsou v jednot-
ném nástroji u žádostí podle článku 26 uvedeny: 

a) informace o rozhodnutí umožňující výkon v členském státě žádajícího 

orgánu; 
b) datum, kdy se rozhodnutí stalo pravomocným; 

c) výše pokuty nebo penále; a 

d) informace dokládající přiměřené úsilí vynaložené žádajícím orgánem 
za účelem výkonu rozhodnutí na jeho vlastním území. 

4. Jednotný nástroj umožňující výkon dožádaným orgánem je jediným 

základem pro opatření přijatá za účelem výkonu dožádaným orgánem, s 
výhradou splnění požadavků stanovených v odstavci 2. Nepodléhá žád-

nému úkonu uznání, doplnění nebo nahrazení v členském státě dožádané-

ho orgánu. Dožádaný orgán přijme veškerá nezbytná opatření pro vyřízení 
této žádosti, ledaže dožádaný orgán uplatní odstavec 6.  
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§ 24p § 24p 

Směnné kurzy 

Výše nedoplatku na pokutě v cizí měně se pro účely tohoto zákona přepočte 
na českou měnu podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní 

bankou platného pro den právní moci rozhodnutí uvedeného v žádosti o meziná-

rodní spolupráci.  
 

32019L0001 Čl. 27 odst. 8 8.   Dožádaný orgán může získat zpět v plné výši náklady vzniklé 

v souvislosti s opatřeními podle článku 26 z pokut nebo penále, které 

vybral jménem žádajícího orgánu, včetně nákladů na překlady a pracovní 
sílu a administrativních nákladů. Jestliže se dožádanému orgánu nepodaří 

pokuty nebo penále vybrat, může požádat žádající orgán, aby nesl vzniklé 

náklady. 
Členské státy mohou dle svého uvážení stanovit, že dožádaný orgán může 

rovněž získat zpět náklady vzniklé v souvislosti s výkonem těchto roz-

hodnutí od podniku, od něhož mají být pokuta nebo penále vymáhány. 
Dožádaný orgán vymáhá dlužné částky v měně svého členského státu, 

v souladu s právními předpisy a správními postupy či zvyklostmi uvede-

ného členského státu. 
Dožádaný orgán v případě potřeby v souladu se svým vnitrostátním 

právem a zvyklostmi převede výši pokuty nebo penále do měny členského 

státu dožádaného orgánu podle směnného kurzu platného v den, kdy byla 
pokuta nebo penále uloženy. 
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§ 24q § 24q 

Exekuční náklady 

(1) Nejsou-li z výtěžku exekuce uhrazeny exekuční náklady, může Úřad požá-
dat soutěžní orgán žádajícího členského státu o uhrazení těchto exekučních 

nákladů.  

(2) Exekuční náklady uhrazené podle odstavce 1 se použijí na úhradu exekuč-
ních nákladů stanovených dlužníkovi podle daňového řádu.  

 

32019L0001 Čl. 27 odst. 7 a 8 7.   Členské státy zajistí, aby žádající orgán v případě, že o to dožádaný 

orgán požádá, nesl v plné výši veškeré přiměřené dodatečné náklady, 

včetně nákladů na překlady a pracovní sílu a administrativní náklady, 
související s opatřeními přijatými podle článku 24 nebo 25. 

8.   Dožádaný orgán může získat zpět v plné výši náklady vzniklé 

v souvislosti s opatřeními podle článku 26 z pokut nebo penále, které 
vybral jménem žádajícího orgánu, včetně nákladů na překlady a pracovní 

sílu a administrativních nákladů. Jestliže se dožádanému orgánu nepodaří 

pokuty nebo penále vybrat, může požádat žádající orgán, aby nesl vzniklé 
náklady. 

Členské státy mohou dle svého uvážení stanovit, že dožádaný orgán může 

rovněž získat zpět náklady vzniklé v souvislosti s výkonem těchto roz-
hodnutí od podniku, od něhož mají být pokuta nebo penále vymáhány. 

Dožádaný orgán vymáhá dlužné částky v měně svého členského státu, 

v souladu s právními předpisy a správními postupy či zvyklostmi uvede-
ného členského státu. 

Dožádaný orgán v případě potřeby v souladu se svým vnitrostátním 

právem a zvyklostmi převede výši pokuty nebo penále do měny členského 
státu dožádaného orgánu podle směnného kurzu platného v den, kdy byla 

pokuta nebo penále uloženy. 
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§ 25 § 25 

Převod vymožené částky 

Vymoženou částku nedoplatku na pokutě, popřípadě jeho vymoženou část, 
převede správce placení nedoplatku na pokutě na účet určený soutěžním orgánem 

žádajícího členského státu.  

 

32019L0001 Čl. 27 odst. 8 8.   Dožádaný orgán může získat zpět v plné výši náklady vzniklé 

v souvislosti s opatřeními podle článku 26 z pokut nebo penále, které 

vybral jménem žádajícího orgánu, včetně nákladů na překlady a pracovní 
sílu a administrativních nákladů. Jestliže se dožádanému orgánu nepodaří 

pokuty nebo penále vybrat, může požádat žádající orgán, aby nesl vzniklé 

náklady. 
Členské státy mohou dle svého uvážení stanovit, že dožádaný orgán může 

rovněž získat zpět náklady vzniklé v souvislosti s výkonem těchto roz-

hodnutí od podniku, od něhož mají být pokuta nebo penále vymáhány. 
Dožádaný orgán vymáhá dlužné částky v měně svého členského státu, 

v souladu s právními předpisy a správními postupy či zvyklostmi uvede-

ného členského státu. 
Dožádaný orgán v případě potřeby v souladu se svým vnitrostátním 

právem a zvyklostmi převede výši pokuty nebo penále do měny členského 

státu dožádaného orgánu podle směnného kurzu platného v den, kdy byla 
pokuta nebo penále uloženy. 
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Čl. I 

§ 26 odst. 3 

 

§ 26 

Zmocňovací ustanovení 

… 
(3) Úřad vydá vyhlášku k provedení § 22ba odst. 8 a § 24c odst. 2.  

 

32019L0001 Čl. 19 Obecné podmínky shovívavosti 

Členské státy zajistí, že žadatel musí splňovat následující podmínky, aby 

byl způsobilý pro shovívavost v souvislosti s účastí na tajném kartelu: 
a) nejpozději bezprostředně po podání žádosti o shovívavost ukončil svou 

účast na údajném tajném kartelu s výjimkou činností, které jsou podle 

názoru příslušného vnitrostátního orgánu pro hospodářskou soutěž přimě-
řeně nezbytné k zajištění integrity jeho šetření; 

b) skutečně, plně, průběžně a pohotově spolupracuje s vnitrostátním 

orgánem pro hospodářskou soutěž od okamžiku podání žádosti do doby, 
než orgán ukončí řízení za účelem prosazení práva vůči všem stranám, 

kterých se šetření týká, přijetím rozhodnutí či řízení za účelem prosazení 

práva ukončí jinak; v rámci této spolupráce: 
i) pohotově poskytuje vnitrostátnímu orgánu pro hospodářskou soutěž 

veškeré důležité informace a důkazy související s údajným tajným karte-

lem, které žadatel získá nebo ke kterým má přístup, a to zejména: 
— název a adresu žadatele,  

— názvy všech ostatních podniků, které se účastní nebo účastnily údajné-

ho tajného kartelu,  
— podrobný popis údajného tajného kartelu včetně dotčených výrobků, 

dotčených území, doby trvání a povahy jednání údajného tajného kartelu,  

— informace o veškerých minulých či případných budoucích žádostech o 
shovívavost podaných v souvislosti s údajným tajným kartelem u jakého-

koli jiného orgánu pro hospodářskou soutěž nebo u orgánů pro hospodář-

skou soutěž třetích zemí; 

ii) je vnitrostátnímu orgánu pro hospodářskou soutěž k dispozici a reaguje 

na jakékoli požadavky, které mohou přispět k zjištění dotčených skuteč-
ností; 

iii) umožní, aby ředitelé, vedoucí pracovníci a další zaměstnanci byli 

vnitrostátnímu orgánu pro hospodářskou soutěž k dispozici pro účely 
dotazování, a vynaloží přiměřené úsilí, aby pro tento účel byli k dispozici 

i bývalí ředitelé, vedoucí pracovníci a další zaměstnanci;  

iv) nezničí, nepadělá nebo nezatají důležité informace nebo důkazy; a v) 
nezveřejní žádnou skutečnost o podání své žádosti o shovívavost ani 

cokoli z jejího obsahu dříve, než vnitrostátní orgán pro hospodářskou 

soutěž vydá v řízení za účelem prosazení práva, které u něj probíhá, své 
námitky, není-li dohodnuto jinak; a  c) v době, kdy zvažuje podání žádosti 

o shovívavost vnitrostátnímu orgánu pro hospodářskou soutěž, nesmí: i) 

zničit, padělat nebo zatajit důkazy o údajném tajném kartelu nebo 
ii) sdělit žádnou skutečnost o podání žádosti o shovívavost ani cokoli z 

jejího obsahu s výjimkou sdělení těchto skutečností jakémukoli jinému 

orgánu pro hospodářskou soutěž nebo orgánům pro hospodářskou soutěž 
třetích zemí. 
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  32019L0001 Čl. 21 odst. 2 Členské státy zajistí, aby vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž 

mohly o vyhovění žádosti podle odstavce 1 rozhodnout dle svého uvážení. 
Podnik podávající tuto žádost poskytne vnitrostátnímu orgánu pro hospo-

dářskou soutěž tyto informace, jsou-li k dispozici: 

a) název a adresu žadatele; 
b) skutečnost, na níž se zakládají obavy, které vedly k podání žádosti; 

c) názvy všech ostatních podniků, které se účastní nebo účastnily údajné-

ho tajného kartelu; 
d) dotčené výrobky a území; 

e) dobu trvání a povahu jednání údajného tajného kartelu; 

f) informace o veškerých minulých či možných budoucích žádostech o 

shovívavost podaných v souvislosti s údajným tajným kartelem u jakého-

koli jiného orgánu pro hospodářskou soutěž nebo orgánů pro hospodář-

skou soutěž třetích zemí. 
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  32019L0001 Čl. 22 odst. 2 2. Zjednodušené žádosti spočívají ve stručném popisu všech těchto sku-

tečností: 
a) název a adresa žadatele; 

b) názvy všech ostatních stran údajného tajného kartelu; 

c) dotčené výrobky a území;  
d) doba trvání a povaha jednání údajného tajného kartelu; 

e) členský stát nebo státy, ve kterých se pravděpodobně nacházejí důkazy 

o údajném tajném kartelu; a 
f) informace o veškerých minulých či možných budoucích žádostech o 

shovívavost podaných v souvislosti s údajným tajným kartelem u jakého-

koli jiného orgánu pro hospodářskou soutěž nebo orgánů pro hospodář-

skou soutěž třetích zemí.  
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  32019L0001 Čl. 27 odst. 1-3 Článek 27 

Obecné zásady spolupráce 

1. Členské státy zajistí, aby dožádaný orgán žádosti podle článků 25 a 26 

vyřizoval v souladu s vnitrostátním právem svého členského státu. 

2. Žádosti podle článků 25 a 26 jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu 
prostřednictvím jednotného nástroje, k němuž je připojena kopie aktu, 

jenž má být oznámen nebo vykonán. V tomto jednotném nástroji se 

uvede: 
a) jméno či název, známá adresa a veškeré další důležité informace ne-

zbytné pro identifikaci adresáta; 

b) shrnutí relevantních skutečností a okolností; 

c) stručný obsah připojené kopie aktu, který má být oznámen nebo vyko-

nán; 

d) název, adresa a další kontaktní údaje dožádaného orgánu; a 
e) lhůta, v níž by mělo dojít k oznámení nebo výkonu, jako jsou zákonné 

nebo promlčecí lhůty. 

3. Kromě požadavků uvedených v odstavci 2 tohoto článku jsou v jednot-
ném nástroji u žádostí podle článku 26 uvedeny: 

a) informace o rozhodnutí umožňující výkon v členském státě žádajícího 

orgánu; 
b) datum, kdy se rozhodnutí stalo pravomocným; 

c) výše pokuty nebo penále; a 

d) informace dokládající přiměřené úsilí vynaložené žádajícím orgánem 
za účelem výkonu rozhodnutí na jeho vlastním území. 
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Čl. III 

 
Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 

 

 Čl. 34 odst. 1 Článek 34 

Provedení ve vnitrostátním právu 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s touto směrnicí do 4. února 2021. Neprodleně o nich 

uvědomí Komisi. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 
směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. 

Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

 
 

 

 

 
 

 

Poř. č. Celex Název předpisu 
Účinnost předpisu 

1. 32019L0001 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/1/EU 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 4. února 2021 
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