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Sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 4.3.2012 Vaši žádost
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů. Žádáte o informaci, zda provozování placeného parkoviště statutárním
městem může být předmětem hospodářské soutěže, zda je Úřad příslušný k šetření v případě, že
se na jedné ulici nachází parkoviště provozované podnikatelem a jiné provozované statutárním
městem, a zda je provozování parkoviště statutárním městem považováno za výkon veřejné
správy.
Úřad Vám k Vaší žádosti poskytuje následující informace.
Úřad je podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých
zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“),
příslušný ke kontrole, zda nedochází k vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení
hospodářské soutěže, a to dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení soutěžitelů
nebo spojením soutěžitelů, přičemž soutěžiteli se podle zákona rozumí fyzické a právnické osoby,
jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení
a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže1 nebo ji mohou
svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli.
Pod legální definici pojmu soutěžitel tak mohou spadat i stát nebo územně samosprávné celky,
pokud vystupují jako subjekty v obchodních vztazích na trhu. Pakliže jsou tyto subjekty soutěžiteli
podle zákona, Úřad šetří jejich jednání jen v rámci své působnosti, tzn. v rámci zákonem
stanovených skutkových podstat.
Vámi vznesené otázky týkající se provozování placeného parkoviště statutárním městem, ač má
Úřad k dispozici jen kusé indicie, mohou směřovat ke skutkové podstatě zneužití dominantního
postavení daným statutárním městem. Je-li v tomto případě statutární město soutěžitelem2, je
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Se záměrem dosažení určitého hospodářského výsledku.
Tj. provozuje parkoviště za účelem dosažení hospodářského výsledku, nikoli za účelem uspokojování potřeb svých
občanů ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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v rámci posuzování jeho jednání a účinku tohoto jednání na hospodářskou soutěž následně nutno
zabývat se zejména vymezením relevantního trhu3 a zodpovědět na otázku, zda dané statutární
město disponuje dominantním postavením na tomto trhu.
K posuzování jednání subjektů, které nejsou soutěžiteli, příp. jejich jednání, které nespadá pod
shora uvedené skutkové podstaty zákona, není Úřad oprávněn.
Závěrem Úřad sděluje, že závazná právní stanoviska k porušování zákona sděluje pouze
v pravomocných rozhodnutích vydaných po provedeném správním řízení.
S pozdravem

Mgr. Michael Mikulík, LL.M. (Cantab)
ředitel
Odboru dominance a vertikálních dohod
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Relevantním trhem je podle § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného
použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zaměnitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně
homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Relevantní trh je třeba vymezit především z hlediska věcného
a geografického.

2

