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N á v r h 

Vyhláška 

ze dne ………….. 

 o podrobnostech žádosti o shovívavost a žádosti o mezinárodní spolupráci 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanoví podle § 26 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., 

o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské 

soutěže): 

§ 1 

Žádost o shovívavost  

(1) Žádost o shovívavost obsahuje podrobný popis údajné utajované dohody a jejími 

dalšími náležitostmi jsou 

a) název a adresa soutěžitele, 

b) názvy všech ostatních soutěžitelů, kteří se účastní nebo účastnili údajné utajované dohody,  

c) dotčené výrobky a území, 

d) doba trvání a povaha jednání údajné utajované dohody, a 

e) informace o veškerých minulých či možných budoucích žádostech o shovívavost podaných 

v souvislosti s údajnou utajovanou dohodou u jakéhokoli soutěžního orgánu jiného státu. 

(2) Žádost o rezervaci pořadí musí vedle náležitostí podle odstavce 1 písm. a) až e) 

obsahovat skutečnost, na níž se zakládají obavy, které vedly k jejímu podání namísto žádosti 

o upuštění od uložení pokuty. 

(3) Souhrnná žádost musí vedle náležitostí podle odstavce 1 písm. a) až e) obsahovat 

výčet členských států, ve kterých se pravděpodobně nacházejí důkazy o údajné utajované 

dohodě. 

CELEX: 32019L0001 

§ 2 

Žádost o mezinárodní spolupráci 

(1) Žádost o doručování písemnosti musí obsahovat 

a) jméno či název, známou adresu a veškeré další důležité informace nezbytné 

pro identifikaci soutěžitele, 

b) shrnutí relevantních skutečností a okolností pro doručování, 

c) stručný obsah písemnosti, která má být doručena, 

d) název, adresu a další kontaktní údaje soutěžního orgánu, kterému je žádost určena, a 
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e) lhůtu, v níž je možné písemnost doručit. 
 

(2) Žádost o vymáhání nedoplatku na pokutě vedle náležitostí podle odstavce 1 písm. a) 

a d) musí obsahovat 

a) základní informace o rozhodnutí umožňujícím výkon v žádajícím členském státě, 

b) datum, kdy se rozhodnutí stalo vykonatelným, 

c) výši nedoplatku na pokutě, 

d) číslo účtu a označení peněžního ústavu, na který má být nedoplatek na pokutě poukázán, 

e) informace dokládající přiměřené úsilí vynaložené orgánem žádajícího členského státu 

za účelem výkonu rozhodnutí v tomto členském státě, 

f) stručný obsah rozhodnutí, na základě kterého má být vymáháno, a 

g) lhůtu, ve které je možné vybrat a vymáhat nedoplatek na pokutě. 

(3) Údaje podle odstavce 2 písm. e) se uvedou pouze v případě, že orgán žádajícího 

členského státu vynaložil přiměřené úsilí za účelem výkonu rozhodnutí v tomto členském 

státě a zjistil, že soutěžitel na území tohoto členského státu nedisponuje majetkem 

dostatečným k uhrazení nedoplatku na pokutě. 

CELEX: 32019L0001 

§ 3 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti …... 

 

Předseda:  

Ing. Rafaj, v. r. 
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