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ÚŘAD V KOSTCE

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také „ÚOHS“ 

nebo  „Úřad“) je ústředním orgánem státní správy pro podporu 

a  ochranu hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému 

omezování. Byl zřízen v roce 1991 a jeho sídlem je Brno. V čele ÚOHS 

stojí předseda, kterého na návrh vlády jmenuje prezident republiky. 

Funkční období předsedy Úřadu je šestileté a do funkce může být 

jmenován maximálně dvakrát.

Působnost Úřadu je vymezena zákonem č. 273/1996 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Úřadu přísluší kromě vytváření podmínek 

pro podporu a ochranu hospodářské soutěže i vykonávání dohledu 

nad zadáváním veřejných zakázek. V oblasti veřejné podpory Úřad 

působí jako poradenský, monitorovací a konzultační orgán. Od února 

2010 vykonává také dohled nad dodržováním zákona o významné 

tržní síle a jejím zneužití.

Relevantní legislativa

Podporou Úřadu v jeho správní a rozhodovací činnosti jsou především 

následující legislativní ustanovení:

• zákon č.  273/1996 Sb., o  působnosti Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže

• zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

• zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

• zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení

• zákon č.  395/2009 Sb., o  významné tržní síle při prodeji 

zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

• zákon č.  215/2004 Sb., o  úpravě některých vztahů v  oblasti 

veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

• články 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se naopak nezabývá:

• nekalou soutěží,

• ochranou spotřebitele v užším slova smyslu,

• kontrolou kvality výrobků,

• ochrannými známkami a patenty,

• ochranou osobních údajů.
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Právní rámec

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je výkonným orgánem 

státní správy. Na základě svých zkušeností z  rozhodovací praxe 

přichází s podněty a přispívá poradním hlasem při vytváření nové 

či novelizaci stávající legislativy. Pro usnadnění aplikace, ať již unijního 

práva do českého či českého práva do praxe, vydává Úřad výkladová 

stanoviska, metodiky, manuály či jiné dokumenty a zveřejňuje je na 

svých internetových stránkách. 

Systém rozhodování

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, podobně jako ostatní 

správní orgány v České republice, rozhoduje dvoustupňově, a  to 

na základě správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). O věci tedy 

nejprve rozhoduje prvostupňový orgán. Proti jeho rozhodnutí může 

být do 15 dní od doručení rozhodnutí podán rozklad k předsedovi 

Úřadu, který ve spolupráci 

s rozkladovými komisemi jako 

poradním orgánem plní úlohu 

druhé instance. Pokud není 

rozklad podán, pak rozhod-

nutí uplynutím 15denní lhůty 

nabývá právní moci.

V případě podání rozkladu 

předseda rozhodne, zda první 

stupeň postupoval v  souladu 

s  platnými právními předpi-

sy a  věc posoudil správně. 

Závěrem druhostupňového 

řízení může být potvrzení na-

padeného rozhodnutí a  za-

mítnutí rozkladu nebo změna 

prvostupňového rozhodnutí, 

například snížení výše pokuty, 

nebo zrušení správního řízení 

či  vrácení rozhodnutí k  opě-

tovnému zpracování prvnímu 

stupni. Jestliže je rozhodnutí potvrzeno, pak nabývá právní moci 

doručením účastníkům řízení. Proti pravomocnému rozhodnutí ÚOHS 

může být podána žaloba k příslušnému správnímu soudu, kterým 

je Krajský soud v Brně, a následně kasační stížnost k Nejvyššímu 

správnímu soudu. V případech, kdy může dojít k dotčení základních 

práv a svobod vyplývajících z Ústavy, Listiny základních práv a svobod 

a dalších ústavních zákonů České republiky, je konečnou instancí 

Ústavní soud.

Stručná historie Úřadu
V souvislosti s politickými změnami po listopadu 1989 došlo po více 

než 40 letech k uvolnění státního dirigismu, obnovení soukromého 

vlastnictví a  podpoře efektivní hospodářské soutěže na principu 

rovnosti soutěžících subjektů, a to jak domácích, tak i zahraničních. 

Nová právní úprava hospodářské soutěže byla nejdříve zahrnuta do 

novely hospodářského zákoníku 

č. 103/1990, avšak již v lednu 1991 

byl přijat první soutěžní zákon 

č. 63/1991. Ve stejném roce byla 

zřízena nová instituce - Český úřad 

pro hospodářskou soutěž, který 

zahájil činnost k 1. červenci 1991. 

V  roce 1992 byl Úřad nahrazen 

Ministerstvem pro hospodářskou 

soutěž. Změna byla odůvodněna 

tehdy probíhající ekonomickou 

transformací a především úlohou, 

kterou ministerstvo plnilo v  pri-

vatizačním procesu. V  současné 

době je ochrana hospodářské 

soutěže v České republice institu-

cionálně zajišťována Úřadem pro 

ochranu hospodářské soutěže. 

Úřad začal pod tímto názvem 

fungovat od 1.  listopadu 1996, 

přičemž navázal na činnost dří-

vějšího ministerstva. 
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Co děláme
Posláním Úřadu je zajistit fungování trhů v  souladu s  pravidly 

hospodářské soutěže a tím přinést i prospěch spotřebitelům.

 

Abychom dosáhli svého cíle:

• vedeme soutěžitele k  chování v  souladu s principy soutěžního 

práva,

• podílíme se na tvorbě a úpravách legislativy,

• zasahujeme proti praktikám narušujícím hospodářskou soutěž, 

jako jsou například kartelové dohody či zneužití dominantního 

postavení, současně však dáváme podnikům možnost napravit své 

nezákonné jednání, které dosud nemělo závažné dopady na trh,

• dohlížíme na zadávání veřejných zakázek a  koncesí, čímž 

zajišťujeme větší transparentnost a  úsporu při vynakládání 

veřejných prostředků,

• monitorujeme a  poskytujeme poradenství v  otázkách veřejné 

podpory v České republice, aby její poskytování bylo v souladu 

s platnými pravidly Evropské unie,

• spolupracujeme s poskytovateli na notifi kacích národních opatření 

veřejné podpory a předkládáme je Evropské komisi k posouzení,

• zajišťujeme dohled podle zákona o významné tržní síle při prodeji 

zemědělských a potravinářských výrobků a jejím zneužití, v jehož 

rámci usilujeme o nastolení korektních vztahů mezi obchodními 

řetězci a jejich dodavateli.

Petr RafajSvatomartinská konference 2013
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Priority
Právo na spravedlivý proces

Otázka spravedlivého procesu se vine již několik let veškerými

aktivitami Úřadu na poli boje proti narušení hospodářské soutěže,

zejména pak proti kartelovým dohodám. Problematika přístupu ke 

všem dokumentům, jež tvoří správní spis, včetně předmětu ob-

chodního tajemství a obsahu leniency žádostí, dále otázky ochrany 

soukromí právnických osob – sou-

těžitelů před neohlášenými inspek-

cemi úředníků, právo odmítnout 

odpověď na základě doktríny záka-

zu sebeobviňování, řádné uplatnění 

principu ne bis in idem a další pro-

cesní aspekty vyšetřovací činnosti 

Úřadu svým významem v poslední 

době přesahují skutkové otázky 

vedených správních řízení. Právě 

dosažení rovnováhy mezi ochranou 

dotčených subjektů, především pak 

účastníků řízení, na straně jedné 

a zajištěním účinného a dostatečně 

odstrašujícího prosazování soutěžně 

právních norem na straně druhé, 

je vedle uplatňování principů více 

ekonomického posuzování jedním 

ze dvou hlavních cílů Úřadu v oblasti 

ochrany hospodářské soutěže.

Transparentnost – otevřenost
– právo na informace

Pro Úřad je požadavek transparentnosti jednou z nejdůležitějších 

priorit. K jejímu naplnění využívá především své internetové strán-

ky www.uohs.cz, neboť z průzkumů prováděných ÚOHS vyplývá, 

že jsou nejčastěji využívaným zdrojem informací o činnosti Úřadu, 

a  to jak pro laickou, tak i  odbornou veřejnost. Na internetových 

stránkách jsou zveřejňována pravomocná rozhodnutí I. a II. stupně 

i rozsudky Krajského soudu či Nejvyššího správního soudu, případně 

i Ústavního soudu, související s kauzami ÚOHS. Webové stránky jsou 

průběžně aktualizovány a zájemci zde rovněž naleznou tiskové zprávy, 

k jejichž automatickému odběru se mohou přihlásit, přehled platné 

legislativy ze všech oblastí působnosti Úřadu: hospodářské soutě-

že, veřejných zakázek, významné tržní síly a veřejné podpory. Další

oblast informací se týká seminářů a konferencí pořádaných Úřadem, 

ať již pozvánek na tyto akce či zpravodajství včetně fotodokumentace 

z uskutečněných akcí. Web nabízí rovněž ke stažení publikace vydá-

vané Úřadem, informační listy a výroční zprávy. Nechybí ani přehled 

informací poskytnutých podle záko-

na č.  106/1999 Sb., o  svobodném 

přístupu k informacím.

Prevence

Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže se kromě své rozhodovací 

činnosti věnuje i  osvětě. V  rámci 

prevence porušování příslušných 

zákonů považuje Úřad za prospěš-

né a důležité poskytovat výkladová 

stanoviska a  metodiky a  zveřej-

ňovat je na svých internetových 

stránkách. 

Úřad rovněž pořádá pravidelné kon-

ference, semináře, vydává informační 

listy na aktuální témata, experti 

Úřadu přednášejí na tuzemských

i zahraničních fórech. Osvětě napomáhá i zevrubný výklad dané-

ho problému obsažený v  rozhodnutích Úřadu zveřejněných na 

internetu.

Největší událostí kongresové činnosti Úřadu bývá každoročně 

pořádaná Svatomartinská konference informující o vývoji a novinkách 

v hospodářské soutěži a o posledních trendech soutěžního práva. 

Jarní konference bývá zase věnována aktuálním tématům veřejné 

podpory a pravidelně je na konferencích prezentován rovněž vývoj 

v oblasti významné tržní síly.
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V  rámci projektu Osvěta a  transparentnost veřejných zadavatelů 

spolufi nancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie proškolil 

Úřad téměř tři tisíce zaměstnanců veřejných zadavatelů. Projekt 

byl zaměřen na zvyšování povědomí zaměstnanců veřejné správy 

v oblasti zadávání veřejných zakázek a bid riggingu. Úřad rovněž 

vydal dvě publikace nazvané Zadávání veřejných zakázek a zakázané 

dohody dodavatelů a Rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek 

a  bid riggingu, jež obsahuje judikaturu ÚOHS, českých soudů 

nebo Soudního dvora Evropské unie. 

Spolupráce

Efektivní prosazování soutěžního 

práva vyžaduje spolupráci. Na ná-

rodní úrovni Úřad spolupracuje se 

sektorovými regulátory, vládou, 

soudy. Zahraniční spolupráce 

spočívá především v  jednáních 

s  Evropskou komisí, konkrétně 

s  Generálním ředitelstvím pro 

hospodářskou soutěž. Odborníci 

Úřadu se zapojují do aktivit jednot-

livých výborů a pracovních skupin 

Evropské sítě pro hospodářskou 

soutěž (ECN  –  European Compe-

tition Network) sdružující soutěžní

úřady zemí Evropské unie. Evropská 

komise zařadila experty ÚOHS 

do programu Technické pomoci

a informační výměny (TAIEX – Tech-

nical Assistance and Information Exchange) jako lektory vzdělávacích 

akcí organizovaných na podporu poskytovanou partnerským zemím 

při aplikování unijní legislativy. 

Ke spolupráci a  výměně zkušeností dochází i  v  rámci konferencí 

a seminářů pořádaných Mezinárodní sítí pro hospodářskou soutěž 

(ICN – International Competition Network). Dalším významným 

okruhem mezinárodní spolupráce jsou jednání a  participace

na  konferencích pořádaných Organizací pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj (OECD – Organisation for Economic Cooperation

and Development). Třikrát ročně zasedají Soutěžní výbor OECD 

a pracovní skupiny pro spolupráci a prosazování soutěžního práva. 

Na  těchto fórech jsou projednávána soutěžní témata a  probíhá

výměna zkušeností mezi členskými státy, mezinárodními organiza-

cemi a přidruženými pozorovateli. OECD je unikátní platformou na

expertní úrovni, která Úřadu usnadňuje sledování aktuálních trendů 

v ochraně hospodářské soutěže. Spolupráce probíhá rovněž na úrovni 

mezinárodních organizací a uskupe-

ní se zaměřením na problematiku 

fungující soutěže, jako jsou napří-

klad Evropské soutěžní úřady (ECA

– European Competition Authorities) 

či Konference Organizace spoje-

ných národů o  obchodu a  rozvoji

(UNCTAD – United Nations Confe-

rence on Trade and Development). 

Úřad úspěšně rozvíjí i  bilaterální 

kontakty s  národními soutěžními 

úřady po celém světě.

Evaluace

Úřad pravidelně vyhodnocuje svou 

činnost, a to především ve výročních 

zprávách, obsahujících kromě po-

žadované statistiky i vývoj a trendy 

v legislativě a příslušných oblastech 

českého i  mezinárodního práva 

a  informujících o  změnách projed-

návaných Evropskou komisí a vztahujících se k jednotlivým oblastem 

kompetencí Úřadu.

V žebříčku nejúspěšnějších světových soutěžních úřadů, každoročně 

vytvářeném předním světovým odborným časopisem v  oblasti 

soutěžního práva a  politiky Global Competition Review, získává 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obvykle tři hvězdičky z pěti 

možných a  umísťuje se tak na velmi prestižním místě v  polovině 

tabulky přibližně 40 hodnocených světových soutěžních úřadů.



11

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Struktura Úřadu
V  čele Úřadu stojí předseda, který jmenuje tři místopředsedy. 

Na  Úřadě v  současné době pracuje 214 zaměstnanců, z  nichž 

největší podíl (37 %) je na Sekci veřejných zakázek. 

Od července 2009 je předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže Petr Rafaj. Prvním místopředsedou, zodpovědným za Sekci 

veřejné regulace a správy Úřadu, je v současné době Hynek Brom. 

Místopředsedkyně Eva Kubišová je pověřena vedením Sekce veřejných 

zakázek. V čele Sekce hospodářské soutěže stojí místopředseda 

Michal Petr.

Rozdělení zaměstnanců dle sekcí

13 %

19 %

37 %

14 %

12 %

5 %

Petr Rafaj

Eva Kubišová

Hynek Brom

Michal Petr

Sekce veřejné regulace a správy Úřadu

Sekce veřejných zakázek

Sekce druhostupňového rozhodování

Sekce hospodářské soutěže

Sekce předsedy Úřadu

ostatní
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Předseda
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Sekce 
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Úřadu
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stupňového 

rozhodování
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legislativy

Odbor 

kartelů

Úsek 

veřejných 

zakázek I

Úsek 

veřejných 

zakázek II

Odbor právní

Odbor druho-

stupňového 

rozhodování I 

Hospodářská 

soutěž

Úsek 

veřejných 

zakázek III

Referát 

personalistiky

Referát 

autodopravy

Odbor 

hlavního 

ekonoma

Odbor 

kontroly 

veřejných 

zakázek I

Odbor 

kontroly 

veřejných 

zakázek II

Odbor 

mezinárodní 

a vnějších 

vztahů

Odbor 

veřejné 

podpory

Odbor fúzí

Odbor 

veřejných 

zakázek I

Odbor 

veřejných 

zakázek IV

Ekonomický 

odbor

Odbor druho-

stupňového 

rozhodování II

Veřejné 

zakázky

Odbor 

veřejných 

zakázek VII

Odbor 

kontroly tržní 

síly

Odbor 

dominance

a vertikálních 

dohod 

– výroba

Odbor 

veřejných 

zakázek II

Odbor 

veřejných 

zakázek V
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účtárny

Odbor 

právních 

analýz

Odbor 

veřejných 
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Odbor 

hospodářské 

správy
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dominance
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dohod – služby

Odbor 
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Hospodářskou soutěží rozumíme proces umožňující každému 

účastníku volný přístup k trhu a tvůrčí svobodu, což ve výsledku 

vede k  optimálnímu uspokojení spotřebitelských preferencí. 

Účinná hospodářská soutěž podporuje konkurenceschopnost 

a  růst ekonomiky. V  některých případech je však představa 

účastníka o uplatnění na trhu spojena se snahou o ovládnutí trhu 

odstraněním konkurence, což vede k ohrožení svobody podnikání 

jiných účastníků trhu. Úkolem soutěžní politiky a soutěžního práva 

je vytvořit soubor právních norem upravujících hospodářskou soutěž 

mezi podnikateli působícími na trhu a  vstupujícími mezi sebou 

navzájem do soutěžních vztahů. 

Ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu 

vyloučení, omezení a  jinému narušení nebo ohrožení upravuje 

v České republice zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 

soutěže a  o  změně některých zákonů. K  narušení soutěže může 

dojít uzavřením zakázaných dohod mezi soutěžiteli, zneužitím 

dominantního postavení, spojením soutěžitelů nebo činností orgánů 

státní správy či územní samosprávy zvýhodňující určitého soutěžitele.

Úkolem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je vytvářet 

podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže a vykonávat 

dozor nad dodržováním zákona o ochraně hospodářské soutěže. 

V případě možného narušení hospodářské soutěže na jednotlivých 

trzích Úřad provádí na těchto trzích šetření soutěžních podmínek, 

tzv. sektorová šetření, a navrhuje opatření na jejich zlepšení. Zjistí-li 

Úřad možné porušení zákona, zahajuje správní řízení a má pravomoc 

k  uložení nápravných opatření k  obnovení hospodářské soutěže 

na trhu, případně i k uložení pokuty, a to až do výše deseti procent 

z čistého obratu soutěžitele za předchozí ukončené účetní období. 

V  případech možného ovlivnění obchodu mezi členskými státy 

Evropské unie spolupracuje Úřad s Evropskou komisí. 

Sekce hospodářské soutěže považuje za svou hlavní prioritu odhalování 

zakázaných dohod. V současné době patří k nejzávažnějším tendrové 

kartely typu bid rigging. Výhodou českého soutěžního úřadu při jejich 

odhalování je spojení kompetencí v  oblasti hospodářské soutěže 

a veřejných zakázek v jedné instituci.

Analýzy

Úřad provádí ekonomické/ekonometrické analýzy ve věcech 

zneužití dominantního postavení, zakázaných dohod a  fúzí 

a  poskytuje nezávislá ekonomická stanoviska ohledně Úřadem 

šetřených případů. Analýzy zpracovává odbor hlavního ekonoma 

ve spolupráci s  ostatními odbory. Úřad řeší otázky týkající 

se zejména analytického přístupu k šetření, identifi kaci vhodných 

ekonomických metod/testů a  požadovaných dat a  analytické 

zpracování dat a  jejich interpretace. Činnost sekce zahrnuje 

rovněž přípravu metodických materiálů a  prezentací, formulaci 

odborných stanovisek Úřadu směrem k odborné i širší veřejnosti, 

jakož i mezinárodní spolupráci při řešení jednotlivých případů. Úřad 

provedl například analýzu trhů zdravotnické techniky, stavebnictví 

či komunálních strojů.

37 %

38 %

2 %

13 %

10 %

zakázané dohody zneužití dominance

spojování soutěžitelů dozor nad orgány veřejné správy

jiné

Proporcionalita přijatých podnětů
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5 5
9

16

2 1
3

5 44 3
0

3
1 0 1 1 1

55

61 61
57

40

45

50
53

35

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

zakázané dohody

zneužití dominantního postavení

fúze

12

4 4
1 23

1 0
3

0

44

40

51
54

35

2009 2010 2011 2012 2013

1

3 3

20

15

2009 2010 2011 2012 2013

492

574

956

298

18

88

30

190

25

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Šetření na místě

Počet vydaných prvostupňových rozhodnutíPočet zahájených správních řízení

Výše uložených sankcí v I. stupni v milionech Kč



16

ÚŘAD V KOSTCE

Zakázané dohody
Zakázány jsou dohody, jejichž výsledkem je narušení hospodářské 

soutěže, a to 

• přímým nebo nepřímým určením cen,

• omezením nebo kontrolou výroby, odbytu, výzkumu a  vývoje 

nebo investic,

• rozdělením trhu nebo nákupních zdrojů,

• vázáním uzavření smlouvy na přijetí dalšího plnění, nesouvisejícího

s předmětem smlouvy,

• uplatněním rozdílných podmínek znevýhodňujících některé

soutěžitele,

• určitým bojkotem spolupráce se soutěžiteli, kteří nejsou účastníky

dohody.

Úřad se zabývá především odhalováním horizontálních dohod 

uzavíraných vzájemnými konkurenty na trhu. Kartelové dohody 

představují zásadní narušení hospodářského prostředí a  s tím 

související snížení blahobytu spotřebitelů. Cílem kartelistů je omezení 

soutěže, rozdělení a  ovládnutí trhu a  tato jejich výhoda rovněž 

zabraňuje vstupu nových soutěžitelů na trh. Soutěžitelé si tak 

přirozeně nekonkurují, neinvestují, trh se nevyvíjí, ale naopak 

stagnuje. Spotřebitel je omezen ve výběru a navíc s nízkou konkurencí 

přicházejí vyšší ceny nabízeného zboží či služeb. 

Zakázané ovšem nejsou pouze typické „tvrdé kartely“, tedy dohody 

o  rozdělení trhu nebo určení cen, ale všechny dohody, jejichž 

cílem nebo výsledkem může být narušení soutěže na trhu, pokud 

nemají pouze zanedbatelný dopad na hospodářskou soutěž. V této 

souvislosti Úřad řeší i  jednání profesních komor a sdružení a také 

jednání ve vzájemné shodě.

Kartelové dohody se většinou udržují v tajnosti, mohou mít složité 

mechanismy plnění a nemusí ani existovat v písemné formě. Důkazy 

o jejich existenci se proto hledají velmi těžko. Jejich regulace je však 

nezbytná. Efektivním nástrojem pro odhalování zakázaných dohod 

je program leniency (shovívavosti).

Zahájená správní řízení v oblasti zakázaných dohod

Bid rigging

Prioritou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na poli vyšetřování 

nedovolených praktik jsou v  současné době zakázané dohody 

uchazečů o  veřejnou zakázku zahrnující zpravidla jak prvky 

cenových dohod, tak i dohod o rozdělení trhu. Uchazeči se před 

podáním nabídek dohodnou na společném postupu vůči zadavateli 

a podají vzájemně sladěné nabídky s cílem dosáhnout výhodnějších 

podmínek pro vítěze zadávacího řízení. Bid rigging je zvlášť 

nebezpečné jednání na trhu, neboť výrazně ohrožuje ekonomiku, 

vede ke zvýšení cen a snížení kvality plnění, čímž odčerpává veřejné 

fi nance a  poškozuje všechny spotřebitele. Odbor kartelů v  této 

oblasti úzce spolupracuje se sekcí veřejných zakázek, především 

s odborem monitoringu veřejných zakázek a bid riggingu. 
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Dominance
a vertikální dohody
Dominantní postavení samo o sobě hospodářskou soutěž nenarušuje. 

Pokud jej však společnost využije k  omezování konkurence, 

je to považováno za zneužití dominantního postavení. Děje se tak 

především stanovením nepřiměřeně vysokých cen, nebo naopak 

prodejem pod cenou, s čímž nemohou soupeřit menší konkurenční 

společnosti a přicházejí o zákazníky, dále prodejem vázaným na koupi 

jiného výrobku, odmítáním či zvýhodňováním určitých zákazníků dle 

množství zakoupeného zboží.

Při šetření těchto případů Úřad musí přesně vymezit relevantní 

trh, zjistit tržní sílu jednotlivých soutěžitelů a  prokázat existenci 

dominantního postavení soutěžitele. Obecně platí, že dominantní 

postavení nezaujímá soutěžitel, který ve zkoumaném období má 

na  trhu menší než 40% podíl. Navíc je sledována hospodářská 

a fi nanční síla dané fi rmy, její vertikální integrace, překážky vstupu 

na trh či velikost tržních podílů konkurence a kupní síla odběratelů.

V  oblasti zneužívání dominantního postavení je agenda Úřadu 

rozdělena na sektor výroby a sektor služeb. Jednou ze stěžejních 

soustavně sledovaných oblastí je energetika, výroba či dodávka 

elektřiny, plynu a  tepla. Úřad zpracovává koncepční materiály 

a připomínky k legislativním návrhům. Nezbytná je i mezinárodní 

spolupráce, jakož i efektivní spolupráce s odvětvovými regulátory, 

zejména Energetickými regulačním úřadem a Českým telekomu-

nikačním úřadem.

Zákon o ochraně hospodářské soutěže je přísnější na soutěžitele 

v dominantním postavení než na jejich konkurenty, jejichž pozice 

na trhu je marginální. Základní podmínkou skutkové podstaty 

zneužití je prokázání existence dominantního postavení soutěžitele. 

I v případě, že soutěžitel zaujímá na příslušném relevantním trhu 

dominantní postavení, má právo hájit své postavení na trhu, 

to znamená chovat se na trhu konkurenčně, a to za předpokladu 

splnění podmínky, že toto jednání není zjevně nepřiměřené 

konkrétním okolnostem. Existují-li pro postup dominanta věcně 

ospravedlnitelné důvody, nelze ani jeho jednání, které by za jiných 

okolností splňovalo znaky zneužití, považovat za zákonem zakázané. 

Případy zneužití dominantního postavení jsou mnohdy po odborné 

stránce nesmírně náročné, a to jak z pohledu vynakládaných zdrojů, 

tak časově. Pokud totiž Úřad neodhalí přímé důkazy, jež svědčí 

o  úmyslném jednání dominanta, musí být protisoutěžní postup 

prokázán pomocí pokročilých ekonomických modelů a  analýz 

(například zda dominant použil k  vytlačení konkurence z  trhu 

podnákladových cen).

Regulaci vyžadují i  vertikální dohody. Jedná se o  dohody mezi 

soutěžiteli v distribučním řetězci, jež se nejčastěji týkají fi xace cen, 

tedy přímého nebo nepřímého určení ceny kupujícímu pro další 

prodej zboží či poskytnutí absolutní teritoriální ochrany kupujícímu 

pro jeho další prodej.
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Spojování soutěžitelů
Posuzování dopadu spojování soutěžitelů je dalším nástrojem 

ochrany hospodářské soutěže. Fúze fi rem jsou ve zdravém tržním 

prostředí běžným jevem. Větší hráči skupují menší s  cílem získat 

na  trhu ještě vlivnější postavení. Soutěžní úřady proto posuzují 

velké fúze, dané výší obratu fúzujících fi rem stanovené zákonem, 

ověřují, zda koncentrace nenaruší rovnováhu na trhu, která by mohla 

vést k  narušení hospodářské soutěže nebo vyústit u  některého 

subjektu v dominantní postavení a jeho případné následné zneužití. 

V  takových případech jsou přijímány závazky ze strany fúzujících 

fi rem, ve kterých se například mohou zavázat k prodeji části podniku 

nebo poskytnutí licence na určitou technologii jiné společnosti 

na trhu. Teprve potom je fúze povolena, soutěžní úřad však dále 

monitoruje splnění závazků. Jen zcela ojediněle je navrhované spojení 

zakázáno. ÚOHS také zaznamenal případy, kdy soutěžitelé, kterým 

spojení nebylo povoleno, požádali o  souhlas s  fúzí znovu. Pokud 

mezitím došlo k výrazným změnám na trhu, mají přitom šanci se svým 

návrhem uspět. Smyslem ochrany hospodářské soutěže v oblasti fúzí 

není mařit podnikatelské plány fi rem, ale zasahovat pouze tehdy, 

když je navrhované spojení způsobilé narušit soutěž na trhu.

Kromě kontroly plnění závazků a  podmínek stanovených 

v rozhodnutích Úřad provádí kontrolu, zda nedochází k uskutečňování 

spojení soutěžitelů před podáním návrhu na povolení spojení a před 

nabytím právní moci rozhodnutí, kterým se spojení soutěžitelů 

povoluje, popř. uděluje výjimky ze zákazu předčasného uskutečňování 

spojení soutěžitelů. Úřad také posuzuje potřebu případných přesunů 

pravomocí v této oblasti na Evropskou komisi a účastní se poradních 

výborů, jež svolává Evropská komise v případech významných spojení 

s mezinárodním dopadem.

Zahájená správní řízení v oblasti spojování soutěžitelů
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Dozor nad činností orgánů
veřejné správy
Novela zákona o  ochraně hospodářské soutěže z  prosince 2012 

rozšířila působnost tohoto zákona i  na orgány veřejné správy, 

kterými se rozumí orgány státní správy, orgány územní samosprávy 

a orgány zájmové samosprávy. Institucím se zakazuje, aby podporou 

zvýhodňující určitého soutěžitele nebo jiným způsobem narušovaly 

hospodářskou soutěž. Zákon tak fakticky dopadá na všechny případy, 

kdy dochází k narušení soutěže v důsledku činnosti orgánu veřejné 

správy, včetně činnosti rozhodovací a legislativní.

Obdobnou pravomoc měl Úřad už v 90. letech, avšak nová právní 

úprava se odlišuje ve třech klíčových aspektech. Zaprvé se vztahuje 

i  na orgány zájmové samosprávy. Zadruhé zákon předpokládá 

uložení sankce až do výše 10 milionů korun, zatímco v minulosti 

se počítalo pouze s deklarací porušení povinnosti. A zatřetí zákon 

předvídá i ingerenci dalších orgánů, které by měly zjednat nápravu, 

tedy zajistit odstranění opatření narušující hospodářskou soutěž. 

Úřad připravuje k  aplikaci nového ustanovení soutěžního zákona 

metodiku, podle které bude dozor nad činností orgánů veřejné 

správy vykonávat. 

Legislativa a právní rámec
Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně 

některých zákonů byl za účelem dosažení plné kompatibility 

opakovaně novelizován. Novela z  roku 2004 upravuje postup 

při aplikaci článků 101 a  102 Smlouvy o  fungování Evropské 

unie orgány České republiky a některé otázky jejich součinnosti 
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s  Evropskou komisí a  členskými státy Evropské unie. Zatím 

poslední novela z prosince 2012 přinesla řadu změn, zejména 

začlenění institutů leniency a  narovnání do zákona, ale také 

možnost prioritizace při vyšetřování případů a novou kompetenci 

v podobě postihování protisoutěžního jednání orgánů veřejné 

správy. Nový zákon dále novelizuje i trestní zákoník, a to vložením 

zvláštního ustanovení o  účinné lítosti ve vztahu ke kartelům. 

Žadatel o leniency by se tak měl vyhnout odpovědnosti nejen 

administrativní, ale i  trestní. Novela přinesla i  změny týkající 

se sankcí. Patrně nejvýznamnější je zavedení zcela nové sankce 

za bid riggingové dohody, a to tříletý zákaz účasti na zakázkovém 

a  koncesním řízení. Rejstřík osob, kterým byla tato sankce 

uložena, vede Ministerstvo pro místní rozvoj.

V roce 2013 Úřad vydal nová oznámení týkající se leniency a narovnání 

a oznámení o alternativním řešení soutěžních problémů a o odložení 

věci. Připravuje se vydání nového oznámení o metodologii vyměření 

pokut, která by měla přinést citelné zvýšení pokut zejména 

pro „tvrdé“ kartely. Úřad rovněž zahájil práce na novelizaci zákona 

o  ochraně hospodářské soutěže, vyvolané mimo jiné potřebou 

reagovat na nový občanský zákoník.

Leniency

Leniency program, vytvořený a  uplatňovaný soutěžními úřady, 

je nejdůležitějším nástrojem pro odhalování a potírání kartelů. Jeho 

podstatou je ochota soutěžních úřadů, resp. Evropské komise, upustit 

Svatomartinská konference 2013 - (zleva) Michal Petr, Jiří Kindl, Rainer Lindberg, David Anderson
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zcela nebo zčásti od uložení pokut za nedovolenou kartelovou 

dohodu, jestliže jim účastník umožní poskytnutím patřičných důkazů 

proti kartelu zakročit. Ne vždy je kartelová dohoda pro všechny 

zúčastněné natolik výhodná, aby neuvažovali o tom, že přínosnější by 

bylo angažovat se v regulérní soutěži, ale od dobrovolného opuštění 

kartelu jsou odrazováni výší pokuty, která by je mohla postihnout. 

Leniency program garantuje dotčeným podnikům imunitu z uložení 

pokuty zcela nebo zčásti, jestliže jsou splněny kumulativně stanovené 

podmínky a podnik ukončí svou účast v kartelu dnem, kdy poskytne 

důkazy o skutečném nebo domnělém porušování zákona.

Úřad sice zavedl do praxe program 

leniency neboli shovívavosti již 

před více než deseti lety, jednalo 

se však pouze o  oznámení Úřadu 

bez v ýslovné zákonné opory, 

což komplikovalo jeho provázání 

s  jinými zákony, zejména správním 

řádem a  trestním zákoníkem. Do 

českého právního rámce začlenila 

program leniency až novela zákona 

o  ochraně hospodářské soutěže 

z prosince 2012. Leniency program 

je významnou motivací, která může 

podstatně přispět k odhalení kartelu 

a jeho rozbití zevnitř.

Narovnání

Novelou zákona o ochraně hospo-

dářské soutěže z prosince 2012 je poprvé upraveno i tzv. narovnání 

neboli settlement. Procedura narovnání spočívá v tom, že účastník 

správního řízení přistoupí na skutkový popis a  právní kvalifi kaci

deliktu, jak byla Úřadem formulována ve sdělení výhrad, za což je mu 

uložená sankce snížena o 20 procent. Správní řízení je poté možno 

velice rychle uzavřít a dosáhnout tak i brzké nápravy závadného 

stavu na trhu. Vydané rozhodnutí má stručnější podobu, je v něm 

uvedeno jen shrnutí skutkového stavu, jeho právní hodnocení 

a odkaz na hlavní důkazy. Kromě snížení pokuty Úřad v takovém 

rozhodnutí neuloží ani zákaz plnění veřejných zakázek ani zákaz 

plnění koncesních smluv. Nepředpokládá se rovněž, že by účastník 

narovnání podával rozklad proti rozhodnutí nebo případnou správní 

žalobu. Procedura narovnání tak umožní kromě urychlení průběhu 

správního řízení i uvolnění kapacit Úřadu pro další správní řízení. 

Prioritizace

Úřadu se nově dostalo oprávně-

ní zahajovat řízení jen ve věcech 

veřejného zájmu, dochází-li k  vý-

znamnému narušení hospodářské 

soutěže. Jedná se například o závaž-

né kartely či zneužití dominantního 

postavení. Naopak šetření ve věcech 

s  nízkou mírou škodlivého účinku 

jednání na hospodářskou soutěž

má Úřad možnost odložit. Při hodno-

cení míry škodlivého účinku se 

přihlíží k  povaze jednání, způsobu 

jeho provedení, významu dotčeného 

trhu a počtu dotčených soutěžitelů. 

Možnost prioritizace by se měla

týkat prakticky jen zakázaných

dohod, a to v návaznosti na velmi 

nízký tržní podíl jejich účastníků. Na 

rozdíl od pravidla de minimis, které 

některé dohody s  nízkým tržním 

podílem nepokládá vůbec za zakázané, se v  případě prioritizace 

o  zakázané dohody sice jedná, ale Úřad se jimi nebude zabývat. 

Nezahájení ani podrobnějšího předběžného šetření může být

v takovém případě nástrojem umožňujícím Úřadu koncentrovat jeho 

omezené zdroje na významnější případy porušení soutěžního práva. 

Případným poškozeným to nicméně ponechává možnost obrátit 

se na soudy v rámci soukromoprávního vymáhání. 
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Alternativní řešení soutěžních problémů

Alternativní řešení soutěžních problémů je souborem nástrojů, které 

v různých fázích vyšetřování případu umožňují rychlejší odstranění 

soutěžního problému a napravení závadného stavu na trhu. Úřad 

tak může některé soutěžní problémy řešit i bez zahájení správního 

řízení, pokud se dotčení soutěžitelé zavážou změnit své jednání 

na trhu. K uvedenému alternativnímu řešení bude Úřad přistupovat 

v případech, kdy škodlivé účinky předmětného jednání jsou omezené 

nebo kdy lze očekávat, že nedojde-li k  urychlenému odstranění 

soutěžního problému, bude se jejich rozsah významně zvyšovat 

a soutěžitel přitom může učinit opatření, která povedou k rychlému 

odstranění soutěžního problému a obnovení účinné hospodářské 

soutěže. Předpokladem také je, že k závěru o podezření na porušení 

zákona nebude třeba provádět rozsáhlé šetření. Úřad ve svém 

oznámení specifi kuje, u kterých druhů protisoutěžního jednání lze 

tímto způsobem odstranit soutěžní problém a jakým způsobem bude 

probíhat jednání s dotčenými soutěžiteli.

 

Ani zahájené správní řízení nemusí být nutně ukončeno sankčním 

rozhodnutím. Účastníci řízení mají možnost navrhnout Úřadu závazky, 

jejichž realizací dojde k obnovení účinné hospodářské soutěže. Další 

část oznámení proto specifi kuje, jak je možno o  závazcích jednat 

a za jakých podmínek ÚOHS navržené závazky přijme a vydá o nich 

rozhodnutí. Úřadu musí navržené závazky shledat jako dostatečné 

pro ochranu hospodářské soutěže a  odstranění závadného stavu 

na trhu. Rozhodnutí o závazcích přitom nelze přijmout, pokud jednání 

soutěžitelů mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. 

Brno - náměstí Svobody (foto Marie Schmerková)



3  Významná tržní síla
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Ochrana hospodářské soutěže v oblasti odběratelsko-dodavatelských 

vztahů nedominantních soutěžitelů v  potravinářském sektoru 

je v České republice právně regulována zákonem č. 395/2009 Sb., 

o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských 

produktů a jejím zneužití. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

je od 1. února 2010 pověřen kontrolou jeho dodržování.

Zákon o  významné tržní síle patří k  regulacím soutěžního 

charakteru, jejichž cílem je primárně ochrana hospodářské 

soutěže. Důvodem jeho vzniku však byla právě nemožnost 

aplikovat soutěžní pravidla na specifi cké prostředí dodavatelsko-

-odběratelských vztahů mezi obchodními řetězci a jejich dodavateli. 

Obchodní řetězce často disponují na trhu postavením, v  němž 

obecně pro dodavatele představují významný distribuční kanál 

pro jejich výrobky spotřebitelům, a  v  zásadě tedy mohou vůči 

dodavatelům vystupovat podobně jako dominantní podniky. 

Za všechny je možno jmenovat pozdní splácení faktur za dodané 

zboží či různé poplatky, které je dodavatel nucen řetězci odvádět, 

například za zařazení výrobku do prodeje nebo do reklamních 

akcí a jiné. Z hlediska standardního soutěžního práva však nebylo 

možné toto jednání postihnout, neboť žádný z řetězců působících 

v  České republice nebyl v  dominantním postavení a  současně 

Úřad v  podstatě neodhalil známky toho, že by mezi řetězci 

docházelo k zakázaným dohodám. Zákon o významné tržní síle 

tedy přináší možnost postihnout určité negativní jednání řetězců, 

když subjekty působící v oblasti maloobchodního prodeje potravin 

s  obratem přesahujícím pět miliard korun považuje za nositele 

významné tržní síly. Pokud je tržní síla odběratele kvalifi kována 

jako významná, zákon se aplikuje na všechny obchodní vztahy 

mezi tímto odběratelem a jeho dodavateli.

Zákon rovněž obsahuje přílohy, jimiž se konkrétně upravují 

pravidla pro fakturaci, všeobecné obchodní podmínky, smluvní 

podmínky a další podmínky prodeje a dále přináší také výčet typů 

jednání, kterého se subjekty s  významnou tržní silou nesmějí 

dopouštět.

Agenda kontroly tržní síly zahrnuje šetření, zda v  konkrétních 

případech nedochází k porušování zákona, vedení správních řízení, 

včetně vydávání správních rozhodnutí a případně i ukládání sankcí 

za porušení zákona, provádění sektorových šetření, spolupráci 

v rámci pracovní skupiny FOOD při Evropské komisi a další aktivity. 

Při své činnosti vychází Úřad jak z  vlastních poznatků získaných 

ze sektorového šetření či z veřejně dostupných zdrojů, tak i z podnětů 

doručovaných Úřadu ve formě stížností. 

Úřad spolupracoval s  Evropskou komisí na vzniku Zelené knihy 

o  nekalých obchodních praktikách mezi podniky v  Evropě 

v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového 

zboží a  poskytl Evropské komisi podklady vycházející z  vlastní 

kontrolní a rozhodovací činnosti. Dokument obsahuje výčet nekalých 

praktik vyskytujících se v dodavatelsko-odběratelských vztazích při 

dodávkách zboží pro maloobchodní prodej. 

Připravovaná legislativa
Úřad ve spolupráci s  ministerstvy průmyslu a  obchodu, fi nancí 

a zemědělství připravil novelu stávajícího zákona o významné tržní 

síle. K  zásadním úpravám patří změna konceptu odpovědného 

subjektu, rozšiřující možnou odpovědnost za zneužití významné tržní 

síly i na dodavatele. Taxativní výčet skutkových podstat deliktního 

jednání povinných subjektů je nahrazen obecnějším vyjádřením. 

Dochází rovněž k  úpravě procedury přijetí závazků, a  to shodně 

se zákonem o ochraně hospodářské soutěže.

Nekalé obchodní praktiky v dodavatelském řetězci se však netýkají 

pouze prodeje potravin. Dalším plánovaným krokem Úřadu bude 

ve  spolupráci s  kompetentními institucemi navrhnout komplexní 

právní úpravu schopnou zahrnout i další sektory, ve kterých dochází 

ke zneužití postavení jedné smluvní strany, a tím i k naplnění konceptu 

zneužití významné tržní síly.



4  Veřejné zakázky a koncese
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Dohled nad zadáváním veřejných zakázek vykonává Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže od ledna 1995, a to dle v současnosti 

platného zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů. Rozsah dohledové činnosti je výrazně ovlivněn 

transpozicí směrnic Evropské komise, a  to jak v  otázce veřejných 

zakázek a  koncesí, tak i  v  oblasti dohledu, pokud jde o  zvýšení 

účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek, 

zvýšení dohledu a  transparentnosti veřejných zakázek, k  čemuž 

přispěly tzv. dohledové směrnice Evropského parlamentu a Rady. 

Aktuální (tzv. technická) novela tohoto zákona provedená zákonným 

opatřením Senátu č. 341/2013 Sb. nabyla účinnosti 1. ledna 2014, 

některé body nabydou účinnosti 1. ledna 2015. Smyslem dohledové 

činnosti Úřadu je zajištění rovné, transparentní a  nediskriminační 

soutěže, což v konečném důsledku přináší i úspory veřejných fi nancí. 

Je totiž zřejmé, že zajištění rámce pro efektivní vynakládání fi nančních 

prostředků zadavatelů při pořizování dodávek, služeb a stavebních 

prací lze dosáhnout pouze provedením transparentní soutěže. 

Úřad rozhoduje, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky 

postupoval v  souladu se zákonem, ukládá nápravná opatření 

a sankce, projednává správní delikty a plní další úkoly stanovené 

příslušnými zákony. Rozhodnutí jsou zveřejňována ve sbírkách 

rozhodnutí na internetových stránkách Úřadu www.uohs.cz.

Od 1. července 2006 ÚOHS dohlíží také nad uzavíráním koncesních 

smluv podle zákona č.  139/2006 Sb., o  koncesních smlouvách 

a koncesním řízení, a od 1. července 2010 také nad uzavíráním smluv 

o veřejných službách v přepravě cestujících na základě nabídkového 

řízení nebo přímým zadáním podle zákona č.  194/2010 Sb., 

o veřejných službách v přepravě cestujících.

Svatomartinská konference 2011 - (zleva) Jaroslav Kračún, Eva Kubišová, David Petrlík
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Zásady zadávání
veřejných zakázek
Zadavatelé jsou při vypisování veřejných zakázek povinni postupovat 

transparentně, nediskriminačně a rovným způsobem vůči uchazečům, 

aby měli všichni potenciální dodavatelé zajištěny stejné podmínky. 

Při zachování těchto tří základních zásad dochází v zadávacím řízení 

ke spravedlivé soutěži mezi uchazeči a zadavatel získá ekonomicky 

nejvýhodnější nabídku. Úřad jakožto orgán dohledu kontroluje, jestli 

zadavatel postupoval v zadávacím řízení podle zákona, soustředí se 

tedy zejména na procesní stránku veřejných zakázek a na dodržení 

a  správné provedení jednotlivých úkonů, které mají na straně 

zadavatele proběhnout. Úřad nedisponuje vyšetřovacími nástroji, 

s  jejichž pomocí by byl schopen efektivně odhalovat případnou 

korupci ve veřejných zakázkách; tato oblast je doménou orgánů 

činných v trestním řízení.

Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou vždy kompromisem 

mezi snahou o maximální transparentnost, která je požadována 

veřejností, avšak logicky s  sebou nese složitější právní úpravu, 

a jednodušším zadáváním, jež je v zájmu zadavatelů a podnikatelské 

sféry. Úřad proto zkušenosti ze své rozhodovací praxe přenáší 

i  do legislativní oblasti, když předkládá návrhy na změny 

zákona o  veřejných zakázkách Ministerstvu pro místní rozvoj, 

které je gestorem zákona. Návrhy jsou směřovány především 

na zefektivnění jak zadávacích řízení, tak i  vlastního přezkumu 

veřejných zakázek.

Průběh správního řízení
Správní řízení Úřad zahajuje z moci úřední nebo na písemný návrh 

stěžovatele spojený se složením kauce. Jestliže ÚOHS zjistí, že se 

zadavatel dopustil správního deliktu, čímž ovlivnil nebo mohl ovlivnit 

výběr nejvhodnější nabídky, kauci vrátí zpět stěžovateli. V opačném 

případě ÚOHS správní řízení zastaví a kauce se stává příjmem státního 

rozpočtu. 

Úřad může před vydáním rozhodnutí nařídit předběžné opatření, 

kterým zadavateli zakáže uzavřít smlouvu nebo zadávací řízení či soutěž 

o návrh pozastaví. V případě porušení zákona ukládá Úřad nápravná 

opatření ve formě zrušení nezákonných úkonů zadavatelů, například vrátí 

zadavatelem neoprávněně vyloučeného uchazeče zpět do hry, nebo zruší 

zadávací řízení jako celek. Ukládání nápravných opatření považuje Úřad za 

významně prosoutěžní prvek. Pokud již nápravu nelze sjednat, zadavatel 

například již podepsal s  vybraným uchazečem smlouvu, ukládá Úřad 

zadavateli sankci, a to až do 10 procent ceny zakázky, nebo do 20 milionů, 

nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit. Od začátku roku 2010 

může ÚOHS zakázat i plnění ze smlouvy, avšak pouze v případě, že je 

tento zákaz požadován navrhovatelem. V téže novele byla zavedena také 

možnost uložit tříletý zákaz plnění veřejných zakázek či koncesí uchazeči, 

který při účasti v zadávacím řízení předkládal zadavateli nepravdivé údaje. 

Rejstřík fi rem s tímto zákazem (blacklist) vede na svých internetových 

stránkách Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Řízení Úřadu jsou dvoustupňová. V  případě podaného rozkladu 

vydává konečný verdikt předseda Úřadu na základě návrhu 

rozkladové komise. Účastníci řízení mohou proti pravomocnému 

rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podat žalobu ke 

Krajskému soudu v Brně, dále případně kasační stížnost k Nejvyššímu 

správnímu soudu. V případech, kdy může dojít k dotčení základních 

práv a svobod, je konečnou instancí Ústavní soud.

Statistika
Dohled nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách tvoří největší 

agendu Úřadu. Trend nárůstu činnosti v této oblasti je v posledních 

letech enormní, a  to na prvním i  druhém stupni. Úřad ročně 

přezkoumává na základě přijatých podnětů téměř tři tisíce veřejných 

zakázek a  na dalších téměř 500 přijatých návrhů je neodkladně 

zahajováno správní řízení. Počet zahájených správních řízení na 

prvním stupni se proti roku 2008 téměř ztrojnásobil. Počet správních 

řízení zahájených z  moci úřední se za  poslední tři roky více než 

zdvojnásobil. Rovněž nárůst rozkladů podaných proti prvostupňovým 

rozhodnutím je proti roku 2009 více než dvojnásobný.
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Počet veřejných zakázek přezkoumávaných
na základě přijatých podnětů

Počet zahájených prvostupňových správních řízení

Počet správních řízení zahájených z moci úřední

Počet vydaných prvostupňových rozhodnutí

508 511

710

1 049

959

2009 2010 2011 2012 2013

309

425

530

650
668

2009 2010 2011 2012 2013

99

77

90

143

173

2009 2010 2011 2012 2013

1 036

2 900 2 873

2011 2012 2013
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Počet podaných rozkladů

Počet vyřízených rozkladů

* rozkladová řízení zastavená kvůli zpětvzetí, bezpředmětnosti či autoremeduře

167 171

258

356

389

2009 2010 2011 2012 2013

rozhodnutím I. stupně *

Nejčastější pochybení
Z pohledu nejčastějších oblastí, které bývají dotčeny v  rámci 

případů šetřených před Úřadem, se nejvíce objevovaly veřejné 

zakázky z  oblasti informačních technologií a  zdravotnictví. Jde 

v zásadě o oblasti, v nichž se uskutečňuje nejvíce veřejných zakázek 

a přezkumná činnost Úřadu pouze kopíruje sektorové rozložení.

 

Úřad rovněž identifikoval několik nejčastějších pochybení, 

jichž se zadavatelé dopouštějí. Především se jedná o  stanovení 

netransparentních a  diskriminačních zadávacích podmínek 

vymezujících předmět veřejné zakázky, včetně technických podmínek. 

Zadávací dokumentace v  těchto případech obsahuje ustanovení, 

jež zvýhodňují některé uchazeče nebo naopak některé potenciální 

dodavatele zcela ze soutěže vylučují. V jiných případech jsou zadávací 

podmínky napsány tak, aby jim odpovídal pouze určitý výrobek nebo 

služba a dodavatelé srovnatelných či obdobných řešení tak nemají 

možnost v zakázce uspět.

 

Dalším častým pochybením je nejednoznačné a tudíž netransparentní 

vymezení způsobu hodnocení nabídek. Zadavatel v  těchto 

případech nedostatečně či nepřesně popíše, co od uchazečů 

požaduje. Potenciální dodavatelé pak na základě zadávací 

dokumentace nejsou schopni sestavit vzájemně porovnatelné 

nabídky. Mezi další časté pochybení patří nepřiměřenost stanovených 

kvalifi kačních předpokladů ve vztahu ke složitosti, druhu a rozsahu 

předmětu veřejné zakázky. V  případě nepřiměřeně nastavených 

technických kvalifi kačních předpokladů zadavatelé obvykle chybují 

v  požadovaných referenčních zakázkách, když po uchazečích 

požadují doložit vykonané zakázky v  objemu neodpovídajícímu 

předmětu plnění.

S kvalifi kací jsou spojena i další pochybení, zejména pak požadavky na 

předložení jiných certifi kátů systému řízení jakosti a ochrany životního 

prostředí, než bylo dle zákona povoleno. V současném znění zákona 

už je tento problém vyřešen i legislativně, neboť běžní zadavatelé již 

tento typ certifi kátů nemohou požadovat vůbec.
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K častým nedostatkům dochází také při posouzení a  hodnocení 

nabídek. Mnohdy jde o nedostatek transparentnosti ve zprávě o po-

souzení a hodnocení nabídek, způsobený zejména nedostatečným 

popisem způsobu hodnocení a provedení hodnocení, a to především 

u dílčích hodnotících kritérií, která nelze vyjádřit pouze v číselné for-

mě. K hojným chybám dochází také při posouzení mimořádně nízké 

nabídkové ceny ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky, kdy 

si hodnoticí komise musí od dotčeného uchazeče vyžádat písemné 

zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny 

podstatné, a  v případě nedostatečného zdůvodnění je povinna 

předmětnou nabídku vyřadit. 

Chybou, kvůli níž může Úřad zrušit 

celé zadávací řízení, je nesprávné 

stanovení předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky. Na předpokládané 

hodnotě totiž závisí druh zadávacího 

řízení, který je nutno pro zadání kaž-

dé veřejné zakázky použít. K chybě 

může dojít například kvůli nedosta-

tečně propracovanému projektu, 

špatnému vyhodnocení smluv uzaví-

raných na dobu neurčitou či uzavírá-

ním následných dodatků. Zadavatel 

pak například postupuje zcela mimo 

zákon, neboť se domnívá, že jde 

o  veřejnou zakázku malého rozsa-

hu, nebo využívá zjednodušeného 

podlimitního řízení u nadlimitní ve-

řejné zakázky a porušuje tak zásadu 

transparentnosti.

 

Velice často řešeným správním deliktem zadavatelů je použití 

jednacího řízení bez uveřejnění, aniž byly splněny podmínky pro jeho 

použití. Zadavatelé mohou k jednacímu řízení bez uveřejnění, které 

podstatně omezuje soutěž o veřejnou zakázku, přistoupit pouze 

za zcela výjimečných okolností. Častým argumentem je nutnost 

zadat veřejnou zakázku z  důvodů krajní naléhavosti, přestože 

byl zadavatel například o  havarijním stavu stavby informován 

v  předstihu. Podobně zadavatelé neoprávněně používají jednací 

řízení bez uveřejnění především u  veřejných zakázek v  oblasti 

informačních technologií, a to s odkazem na technické či umělecké 

důvody nebo na důvody ochrany výhradních práv, kdy zejména 

odkazují na uzavřené licenční smlouvy s odůvodněním, že všechny 

související zakázky musejí přidělit původnímu dodavateli, který 

licence poskytl. Do této situace se však zadavatel opět dostal 

vlastní vinou, respektive uzavřením 

nevhodných licenčních smluv, což 

není důvodem k využití jednacího 

řízení bez uveřejnění.

Nezákonný postup v  zadávacím 

řízení nebo „nespokojenost“ s vy-

braným uchazečem zadavatelé 

mnohdy chtějí vyřešit zrušením 

celého zadávacího řízení. I  tento 

postup však musí být v souladu se 

zákonem dostatečně zdůvodněn 

a  zadavatel může (či v  některých 

případech naopak musí) přistoupit 

ke zrušení zadávacího řízení jen za 

podmínek stanovených zákonem. 

Úřad například ve správních říze-

ních po zadavatelích požaduje, aby 

jasně doložili, že nepředpokládaně 

odpadly důvody pro pokračování 

v  zadávacím řízení nebo že se 

vyskytly důvody hodné zvláštního 

zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím 

řízení pokračoval. V opačném případě Úřad rozhodnutí zadavatele 

o zrušení zadávacího řízení zruší a ten je povinen zadávací řízení 

dokončit.

Brno - Špilberk (foto Igor Šefr)
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Jedním z nástrojů soutěžní politiky je i  kontrola veřejné podpory. 

Aktuální právní úpravou v  této oblasti je zákon č.  215/2004 Sb., 

o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona 

o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění pozdějších předpisů.

Od roku 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodoval 

o udělení výjimky ze zákazu veřejné podpory poskytované ve všech 

oblastech, s  výjimkou oblasti zemědělství a  rybolovu. Po vstupu 

České republiky do Evropské unie v květnu 2004 přešla rozhodovací 

pravomoc v oblasti veřejné podpory na Evropskou komisi. V současné 

době Úřad především spolupracuje 

s poskytovateli při přípravě oznáme-

ní opatření veřejné podpory Evrop-

ské komisi, spolupracuje s  Komisí 

a poskytovatelem v rámci řízení před 

Komisí, a to jak v řízeních týkajících 

se oznámené veřejné podpory, tak 

i  v řízeních o  protiprávní veřejné 

podpoře, zneužití veřejné podpory, 

existujících režimů veřejné podpory, 

dále také v  případě, kdy Komise 

provádí na území České republiky 

šetření na místě. Při výkonu kon-

zultačních a poradenských činností 

Úřad vydává nezávazná doporučující 

stanoviska k jednotlivým opatřením, 

a to zejména pro poskytovatele ve-

řejné podpory. Úřad předkládá Ko-

misi v souladu s příslušnými předpisy 

Evropské unie výroční zprávu o ve-

řejných podporách poskytnutých 

v předchozím kalendářním roce na 

území České republiky. V oblasti legislativy Úřad zastupuje Českou 

republiku při projednávání a přípravě právních předpisů Evropské 

unie v oblasti veřejné podpory. V neposlední řadě je Úřad správcem 

centrálního registru podpor malého rozsahu.

Uplatňování pravidel veřejné podpory je klíčové i v oblasti poskytování 

fi nancí ze strukturálních a  investičních fondů, neboť napomáhá 

účinnějšímu a  efektivnějšímu vynakládání veřejných prostředků. 

Primárním účelem posuzování opatření v oblasti veřejné podpory 

prováděného Evropskou komisí je důkladné vyhodnocení účelnosti 

programů podpory a jejich dopadu na relevantní trhy či konkurenci.

V  rámci své poradenské role Úřad publikoval řadu metodických 

dokumentů na svých webových stránkách. Na základě spolupráce 

s  Ministerstvem pro místní rozvoj pak vydal Manuál služeb 

obecného hospodářského zájmu, návodnou publikaci k  řádné 

aplikaci pravidel veřejné podpory v  rámci veřejného fi nancování 

této kategorie služeb. 

Co je veřejná 
podpora?
 

Veřejnou podporou se rozumí každá 

podpora poskytnutá v jakékoli formě 

státem nebo ze státních prostředků, 

která narušuje, nebo může narušit 

hospodářskou soutěž tím, že zvý-

hodňuje určité podniky nebo odvětví 

výroby a  pokud ovlivňuje obchod 

mezi členskými státy.

Nejčastějšími formami veřejné pod-

pory jsou přímé dotace, státní 

záruky, daňové úlevy, privatizace 

za zvýhodněnou cenu, navyšování 

základního kapitálu, úvěry, půjčky, 

promíjení plateb sociálního a zdra-

votního pojištění a další.

Podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o  fungování Evropské unie je tato 

podpora neslučitelná s  vnitřním trhem a  tedy obecně zakázána. 

Výjimka ze zákazu může být povolena na základě tzv. blokových 

výjimek či rozhodnutí Evropské komise. Blokové výjimky jsou upraveny 

obecným nařízením o  blokových výjimkách, které předepisuje 

kategorie podpor a  podmínky, za nichž je možno podporu 

poskytnout, bez nutnosti jejího posouzení ze strany Evropské komise. 

Na základě obecného nařízení o blokových výjimkách tak může být 

poskytnuta například regionální podpora, podpora určená malým 

Konference k veřejné podpoře 2013 - Hynek Brom
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a  středním podnikům, podpora na ochranu životního prostředí 

či podpora v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. 

V souvislosti s modernizací pravidel veřejné podpory se v roce 2014 

počítá se zařazením nových kategorií podpory, a to například

• na nápravu škod způsobených přírodními pohromami,

• na broadbandové infrastruktury,

• na dopravu obyvatel odlehlých regionů,

• na kulturu a zachování kulturního dědictví,

• na sportovní a multifunkční rekreační infrastruktury.

Oblast veřejné podpory je v Evropské unii striktně regulována, aby 

její poskytování bylo v  souladu s  pravidly pro veřejnou podporu 

a nebyla narušena hospodářská soutěž v míře, která by byla v rozporu 

se společným zájmem Evropské unie. 

Podpora malého rozsahu
(de minimis)
Podpora malého rozsahu je v  České republice hojně využívána,

a to především z důvodu její jednoduché použitelnosti, bez nutnosti 

vyžádat si souhlas Evropské komise s  jejím poskytnutím, neboť 

svým rozsahem neohrožuje vnitřní trh Evropské unie. Výše podpory 

malého rozsahu nesmí u jednoho příjemce za dobu tří let přesáhnout 

částku odpovídající 200 tisícům eur. V souladu s požadavkem Komise 

na transparentnost udělování podpory byl k monitorování podpor 

de minimis udílených na území České republiky podnikům zřízen 

k 1. lednu 2010 centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis), 

evidující ke konci roku 2013 podporu malého rozsahu udělenou 

ve výši 31,4 miliardy korun. 

ÚOHS působí jako koordinační orgán pro podporu malého rozsahu 

poskytnutou mimo oblast zemědělské prvovýroby a  rybolovu.

Každoročně Úřad zahajuje přes 30 správních řízení s poskytovateli ve 

věci porušení ustanovení o zaznamenávání podpory malého rozsahu 

do centrálního registru podpor malého rozsahu.

Statistika
Opatření veřejné podpory dle hlavních cílů za rok 2012
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Nejčastěji využívané nástroje podpory v opatřeních za rok 2012 Vybrané statistické údaje z oblasti veřejné podpory za rok 2013
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Konference Veřejná podpora v poločase modernizace (říjen 2013)

- (zleva) Hynek Brom, Milan Bumbálek, Václav Hromada

stanoviska k problematice veřejné podpory vydaná poskytovatelům/
příjemcům

prenotifi kace, notifi kace, oznámení dle blokové výjimky

připomínky k návrhům právních předpisů ČR a vládním materiálům

účast na poradních výborech EU a jednáních EK k oznámeným případům

stížnosti u EK a spojená agenda

žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
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Modernizace pravidel
veřejné podpory
Evropská komise během roku 2014 dovrší komplexní reformu 

pravidel v oblasti veřejné podpory, která by měla přispět k podpoře 

udržitelného růstu na vnitřním trhu. Hlavními cíli modernizace jsou: 

• podpořit na konkurenčním vnitřním trhu udržitelný a inteligentní růst,

• zaměřit kontrolu ex ante vykonávanou Komisí na případy s nej-

rozsáhlejším dopadem na vnitřní trh a  současně zintenzivnit 

spolupráci členských států při prosazování pravidel státní podpo-

ry, racionalizovat právní úpravu a urychlit rozhodovací postupy.  

Z pohledu Komise může modernizace pravidel veřejné podpory 

posílit rozpočtovou disciplínu a zkvalitnit hospodaření s veřejnými 

fi nancemi. Modernizace pravidel by měla umožnit stanovení priorit 

a přísnější kontrolu veřejné podpory s významným dopadem na trh.

Naopak u případů s menším vlivem na obchod a soutěž by se postup 

poskytování podpory měl zjednodušit a tedy i zrychlit. Díky novým 

pravidlům by měla slučitelná veřejná podpora více cílit na odstranění 

zjištěných případů selhání trhu a na cíle společného zájmu, které 

budou hospodářskou soutěž narušovat nejméně. Záměrem 

modernizace pravidel je prostřednictvím veřejné podpory stimulovat 

inovace, ekologické technologie a rozvoj lidských zdrojů, bránit vzniku 

škod na životním prostředí a v konečném důsledku podporovat růst 

a  zaměstnanost a  posilovat konkurenceschopnost Evropské unie. 

K hospodářskému růstu může veřejná podpora přispět pouze tehdy, 

bude-li sloužit pouze jako doplněk k soukromým investicím. Měla 

by proto být motivací k uskutečnění investice, vést k realizaci dalších 

činností podniku, které by bez poskytnutí podpory nemohly být 

realizovány, případně by mohly být realizovány v omezeném rozsahu.

Součástí modernizace je též vymezení společných zásad pro 

posuzování slučitelnosti veřejné podpory, revize pokynů a sdělení 

k jednotlivým kategoriím podpory, přesnější defi nice pojmu veřejná 

podpora a úprava procedurálních nařízení.
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6  Sídlo Úřadu
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Brno je centrem soudní moci České republiky. Sídlí zde jak Ústavní soud, tak Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud i  Nejvyšší státní 

zastupitelství. Rovněž zde sídlí státní orgány s celostátní kontrolní působností. Kromě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i Veřejný 

ochránce práv nebo Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

O bohaté historii Brna svědčí mnoho historických pamětihodností. Perlou moderní architektury je světově proslulá funkcionalistická vila 

Tugendhat, dílo německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Významnou kulturní 

památkou je i rozsáhlý areál výstaviště. Od roku 1928 jsou zde pořádány mezinárodní veletrhy a výstavy. Historické městské jádro bylo 

vyhlášeno městskou památkovou rezervací. 

Foto Igor Šefr

Vila Tugendhat (foto David Židlický) Interiér vily Tugendhat (foto David Židlický)
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Zelný trh (foto Lucie Kopřivová) Kapucínské náměstí (foto Tereza Kolářová)

Jakubské náměstí (foto Daniel Bartoň) Hrad Veveří (foto Michal Kučera)

Brno na snímcích zaměstnanců Úřadu
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Petrov z Kapucínského náměstí (foto Michaela Klenková)

Špilberk (foto Jiří Plachý)

Náměstí Svobody (foto Aleš Špidla)

Joštova (foto Jaroslav Pecina)






