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Úvodní  
rozhovor
Pane předsedo, jak vidíte Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže v jeho 25 letech?

Domnívám se, že Úřad je dobře etablovaný a veřejnost, zejmé-
na ta odborná, která s námi přichází nejvíce do kontaktu, veli-
ce dobře ví, co my očekáváme od ní a co lze naopak očekávat 
od nás. Rozhodně nechybí povědomí mezi podnikateli či ve-
řejnou správou o tom, jaké má Úřad kompetence, jaká pravidla 
prosazuje a na co dohlíží. To je velice podstatná skutečnost, 
která působí i preventivně a do určité míry nám tak usnadňu-
je činnost. Také širší veřejnost vnímá naši existenci, tedy spíše 
zaznamenává výsledky našich správních řízení a má alespoň 
rámcovou představu o tom, čím se ÚOHS zabývá.

Je tedy Úřad po čtvrtstoletí od svého založení na vrcholu sil?

Oproti době, kdy jsem na Úřad přišel, jsme naši pozici určitě 
výrazně posílili. V té době byly počty zaměstnanců vzhledem 

k velikosti agendy značně podhodnocené. Množství případů, ze-
jména ve veřejných zakázkách navíc raketově narůstalo. Dosáhli 
jsme navýšení počtu lidí a jsem přesvědčen, že ve všech oblas-
tech máme kvalitní odborníky, kteří zvládají své úkoly na nejvyšší 
úrovni. Pracují u nás lidé, kteří studovali právo hospodářské sou-
těže v zahraničí a nyní své zkušenosti zúročují u nás. Patříme mezi 
státní instituce s velice dobrou profesní pověstí. Naší vizitkou je 
i to, že  ve svých řadách máme dva členy komisí Legislativní rady 
vlády. Tím se nemohou pochlubit ani některá ministerstva. Perso-
nálně a znalostně jsme tedy velice dobře zabezpečeni.

Jakých výsledků Úřadu si nejvíce ceníte?

Už jsem výše zmínil obrovský nárůst podnětů a návrhů ve ve-
řejných zakázkách, který od roku 2008 činil každoročně desítky 
procent. Považuji za jeden z největších úspěchů Úřadu, že se 
podařilo tuto agendu v poslední době zvládnout a rozhodnutí 
jsou vydávána během několika málo týdnů. Jsme dokonce vý-
razně pod lhůtami, které nám stanovuje správní řád. Když už 
hovořím o úspěších, kterých si nejvíce cením, pak nemohu ne-
zmínit náš boj proti bid riggingu. Od počátku svého působení se 
na něj zaměřuji, protože považuji kartelové dohody mezi ucha-
zeči o veřejné zakázky za obzvláště škodlivé. V roce 2012 jsme 
pokutovali velký kartel v oblasti odpadového hospodářství. 
V letošním roce jsme za bid rigging ve stavebnictví uložili zatím 
nejvyšší pravomocnou pokutu v historii Úřadu – 1,659 miliardy 
korun. Na případu se pracovalo tři roky a objevovali jsme stále 
nové zakázky, které byly kartelem ovlivněny a stále nové firmy, 
které se dohod účastnily. Uložená pokuta je jasným důkazem, 
že porušování zákona se nevyplácí a ani v budoucnu nebudeme 
váhat s obdobně tvrdými postihy za protisoutěžní jednání.

A jak jsou na tom méně viditelné kompetence Úřadu – tedy 
významná tržní síla a veřejná podpora?

Co se týče veřejné podpory, Česká republika patří mezi člen-
skými státy Evropské unie k ojedinělým výjimkám, neboť 
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Foreword Interview
Mr. Chairman, how would you define the Office for the Pro-
tection of Competition in its 25 years?

I presume that the Office is a well-established institution and the 
general public as well as professionals dealing with the Office are 
certainly aware of our requirements and what can be expected 
from us. The private sector and public administration are famil-
iar with the scope of competence of the Office, rules that are 
enforced and the subject of the Office´s supervision. This is a very 
important fact that strengthens the prevention and also facili-
tates our activities to a certain extent. The existence of the Office 
is well perceived by the general public, respectively the results 
of the administrative proceedings are well recognized and the 
general idea about the activity of the Office is widely spread. 

Is, therefore, the Office after the quarter-century of its estab-
lishment at the peak of its performance?

Compared to the period when I joined the Office, our position 
has been definitely strengthened. In that time the number of 
staff was substantially undervalued considering the extent of 
our agenda. Moreover the number of cases, particularly in the 
public procurement supervision, rapidly grew. We achieved to 
increase the number of employees and I am convinced that 
we have experts in every area of our scope of competence that 
perform their tasks in the best possible manner. A number of 
the Office´s employees studied competition law abroad and 
use the gained experience and knowledge during the work 
for the Office. We belong to state institutions with a very good 
professional reputation. Two experts of the Office are members 
of the Government Legislative Council. Even certain ministries 
cannot be proud on such a matter of fact. As regards the human 
resources and the knowledge, the Office is very well equipped.

What results of the Office do you appreciate the most?

I have already mentioned enormous increase in the number of 
complaints and proposals in the area of public procurement 
that amounted to a dozens of percent annually from the year 
2008. In my opinion, handling this agenda and issuing the deci-
sions within several weeks can be assessed as a great success 
of the Office. Moreover, we achieved to issue decisions signi- 
ficantly earlier before the time limits set by the Administrative 
Procedure Code. Talking about most welcomed achievements, 
the fight against bid rigging has to be mentioned. From the 
beginning of my term of office, I have been focusing on this 
issue as I consider cartel agreements of bidders to be signifi-
cantly harmful. In 2012, we sanctioned an extensive cartel in 
the waste management sector. This year, a record fine in the 
Office´s history has been imposed for bid rigging in the con-
struction sector – CZK 1.659 billion. We worked on that case 
for three years. New tenders influenced by the cartel were con-
tinually detected in the course of the investigation as well as 
new companies participating in the agreements. The imposed 
fine is a direct prove of the fact that infringement of the legal 
provisions is really not a good deal and we will not hesitate to 
impose similarly high sanctions for anticompetitive behavior.   

And what about the less visible powers of the Office – signifi-
cant market power and state aid?

As regards the state aid, the Czech Republic belongs to a rare 
exception within the EU Member States as so far no provided 
state aid has been assessed as prohibited by the European Com-
mission and has not been recovered. The State Aid Unit of the 
Office that participates on every negotiation with the Commis-
sion has played its role in this achievement. At the same time an 
enormous amount of work has been done on the process of mod-
ernization of state aid rules conducted on the European level dur-
ing last years. Due to the fact that we are not the decision-making 
authority the issue of state aid has been unjustly neglected. 
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dosud žádná poskytnutá podpora nebyla Evropskou komisí 
označena za nedovolenou a nemusela být vrácena. I na tom 
má podíl oddělení veřejné podpory Úřadu, které se na všech 
jednáních s Komisí podílí. Současně zde bylo odvedeno ob-
rovské množství práce při reformě pravidel veřejné podpory, 
která na unijní úrovni v minulých letech probíhala. Vzhledem 
k tomu, že ve veřejné podpoře nerozhodujeme, je tato oblast 
neprávem opomíjená.

Pokud jde o významnou tržní sílu, o ní se hovoří naopak hod-
ně často. Zákon je vnímán velice kontroverzně a je na nás, aby-
chom v rámci rozhodnutí přicházeli s jeho výkladem. 

Určitě není vše bezproblémové a ideální, kde vidíte největší 
rezervy Úřadu?

Jako závažnou vnímám otázku soudního přezkumu našich 
rozhodnutí. Je nutné si uvědomit, že k soudu se dostane jen 
zlomek z našich správních rozhodnutí a celkově prohráváme 
jen necelé procento ze všech případů, které rozhodujeme. Nic-
méně některé rozsudky soudů jsou z našeho pohledu velice 
kontroverzní, neboť převracejí naruby dlouholetou praxi. Na-
příklad judikát, podle něhož se u trvajících deliktů začíná lhůta 
pro vydání rozhodnutí počítat již od chvíle, kdy se o jednání 
Úřad dozvěděl, nám značně omezil manévrovací prostor. Doba 
na provedení dokazování se tím výrazně zmenšila, přitom 
soudy od nás na druhé straně chtějí důkladnější dokazování. 
Podstatně se nám tímto způsobem zkomplikoval případ sta-
vebního kartelu, který jsme museli rozdělit na několik menších 
částí. Reálně tak hrozilo nebezpečí, že Úřad nebude moci pro-
šetřovat velké kartely a bude se muset soustředit jen na menší 
případy. Naštěstí v současném znění zákona se již lhůty změni-
ly, avšak všechny starší případy jsou tímto postiženy.

Je nesporné, že soudy během doby výrazně zkvalitnily svou 
činnost a vyžadují stále vyšší standardy. Paradoxně nám to však 
ubližuje, neboť naše rozhodnutí jsou pak rušena kvůli procesním 
nedostatkům, přestože věcně soud potvrdí, že k porušení pravi-

del hospodářské soutěže nebo veřejných zakázek jednoznačně 
došlo. Zásadní je časová prodleva mezi vydáním rozhodnutí Úřa-
du a rozsudkem soudu, která dosahuje v mnoha případech řady 
let. Soudy pak rozhodnutí posuzují podle zcela jiných standardů, 
než které existovaly v době vydání rozhodnutí a dle kterých bylo 
rozhodnutí zpracováno. Rozhodnutí, které by bylo v roce 2006 
soudem označeno za zcela vyhovující, v roce 2016 před soudem 
neobstojí. 

Vidíte nějakou cestu, jak otázku soudního přezkumu řešit?

Řešení příliš nevidím, nezbývá nám nic jiného, než se přizpů-
sobit. Přesto bych však rád viděl, kdyby české soudy převzaly 
trošku z mentality Soudního dvora Evropské unie, který se za-
měřuje především na meritum případu a ponechává Evropské 
komisi poměrně velký prostor, co se týče procedurální a for-
mální stránky.

Kdybyste měl nějaké přání do příštích 25 let Úřadu, jaké by 
to bylo?

25 let je velice dlouhá doba, takže se omezím spíše na bližší 
budoucnost. V hospodářské soutěži si přeji, aby se nám nadále 
dařilo odhalovat a trestat kartelové dohody a aby naše rozhod-
nutí byla obhájena před soudy. Současně bych rád, aby soutě-
žitelé byli kultivovanější a nezákonného jednání se buď nedo-
pouštěli vůbec, a pokud již k němu z různých příčin dojde, aby 
využívali maximálně výhod leniency a narovnání. Společně se 
všemi, kteří se zabývají veřejnými zakázkami, věřím, že v no-
vém zákoně najdeme kvalitní právní předpis, jenž zajistí trans-
parentní a nediskriminační zadávání a také rychlý a férový 
přezkum. Rovněž doufám, že novelizovaný zákon o významné 
tržní síle přispěje k narovnání vztahů mezi obchodními řetězci 
a jejich dodavateli. V neposlední řadě pak také věřím, že České 
republice se bude i nadále dařit poskytovat všechny veřejné 
podpory v souladu s pravidly, jako tomu bylo doposud.
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In contrast, the question of significant market power is dis-
cussed very often. The legal framework is perceived quiet con-
troversially and it is upon us to provide the clarification in the 
course of the decision-making process. 

Most certainly not all areas are ideal and without problems. 
Where do you see the biggest challenges for the Office?

I consider the issue of judicial review of our decisions to be 
very challenging. It is necessary to note that courts decide only 
on a fragment of our administrative proceedings. Therefore 
we have lost only in less than 1 percent of all cases decided 
by the Office. However, certain judgments are, in our opin-
ion, very controversial as they do not take into account the 
long-term practice. For example the ruling pursuant to which 
the time limit for issuing the decision on continuing offense 
should be calculated from the date when the Office became 
aware of the conduct has had a very restricting effect on our 
activities. The period for proving the conduct was significantly 
shortened while at the same time the courts of course require 
more and more thorough evidence. The construction cartel 
case has become very complicated due to this fact and we had 
to divide it into several parts. There was a real threat that the 
Office will not be able to investigate extensive cartels and will 
have to focus only on minor cases. Fortunately, in the current 
wording of the Act the time limits have already been changed. 
However, all older cases are influenced by this matter of fact. 

Undoubtedly, courts have improved its practice significantly 
and require higher standards. Paradoxically, the Office may 
not benefit from this as our decisions are then quashed due 
to procedural insufficiencies, although the court clearly con-
firms the merits of the case, therefore the factual infringement 
of competition rules or public procurement provisions. The 
time delay between the issuing the Office´s decision and the 
judgment of the court is essential as in number of cases it can 
reach several years. Courts then decide on the case pursuant 

to different standards then the ones that existed in the time 
the decision was drafted and issued. Decision that would be 
assessed by the court as completely sufficient in 2006 will not 
experience success in the court proceedings in 2016.  

Is there a way to solve the issue of judicial review?

No efficient solution is available currently and we have no 
other choice then to adapt to the situation. Nevertheless, 
I would be glad if Czech courts acquire a bit of the mentality 
of the Court of Justice of the European Union that focuses 
particularly on the merits of the case and leaves the European 
Commission certain discretion as regards the procedural and 
formal aspects of the decision. 

If you could have one wish for another 25 years of the Office, 
what would it be?

25 years is a long time, therefore, let me limit my answer rather 
to the near future. As regards competition I wish the Office 
were still successful in detection and sanctioning of cartel 
agreements and our decisions were upheld by the courts. 
At the same time I would appreciate if undertakings did not 
commit the unlawful conduct at all or if they took advantage 
of the leniency programme and settlement procedure in the 
maximum possible level. Together with all experts dealing 
with public procurement I believe that in the new act we will 
find sufficient legal framework that will ensure transparent 
and non-discriminatory award procedures and also quick and 
fair review process. I also hope that amended act on the signif-
icant market power will improve the relations between retail 
chains and their suppliers. Last but not least, I would like to see 
that the Czech Republic will be still able to provide all state aid 
in compliance with relevant rules as it has been the case so far. 



8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE / INFORMAČNÍ LIST 1/2016

1. Historie ÚOHS

1991

•	 1. červenec – zahájení činnosti Českého úřadu pro hospo-
dářskou soutěž. Úřad byl zřízen jako ústřední orgán stát-
ní správy České republiky zákonem České národní rady 
č. 173/1991 Sb. Předsedou byl jmenován Stanislav Běle-
hrádek. Úřad sídlil v centru Brna na Joštově ulici, ve společ-
né budově s Ústavním soudem. 

•	 Prvním předpisem upravujícím ochranu hospodářské sou-
těže v České republice byl zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně 
hospodářské soutěže, který nabyl účinnosti 1. března 1991.

1992 

• 31. říjen – Úřad byl přeměněn na Ministerstvo pro hospo-
dářskou soutěž České republiky (MHS). V letech 1992 až 
1994 mělo ministerstvo svá detašovaná pracoviště v Ostra-
vě a v Plzni. 

1994 

• 1. únor – vytvoření Odboru mezinárodní spolupráce sou-
viselo se zahájením mezinárodní spolupráce ministerstva 
s Generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž Evrop-
ské unie (DG Competition), Organizací pro ekonomickou 
spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Cooperati-
on ande Development – OECD), Evropským sdružením vol-
ného obchodu (European Free Trade Association – EFTA), 
Středoevropskou zónou volného obchodu (Central Eu-
ropean Free Trade Agreement – CEFTA) a soutěžními úřady. 

• 21. říjen – Česká republika poprvé prezentovala na fóru 
Výboru pro soutěžní právo a politiku OECD v Paříži zprávu 
o stavu soutěžního prostředí v České republice za uplynu-
lý rok, jež byla přijata pozitivně. Zpráva mimo jiné uvádí, 
že ministerstvo sehrává důležitou roli především v proce-
su privatizace, jež je příležitostí k podpoře konkurenčního 
prostředí, odstraňování monopolního postavení podniků 
a prevenci vzniku nových monopolů.

1995

• Od 1. ledna byly kompetence ministerstva rozšířeny 
o dohled nad zadáváním veřejných zakázek dle zákona 
č. 199/1994 Sb. 

Budova Ústavního soudu / Building of Constitutional Court
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1. History of the  
Office

1991

•	 1 July – commencement of operations of the Czech Office 
for the Protection of Competition (hereinafter referred to 
as “The Office”). The Office was established as the cent- 
ral state authority of the Czech Republic by the Act of 
the Czech National Council No. 173/1991 Coll. Stanislav 
Bělehrádek was appointed as a Chairman. The Office was 
based in Brno city centre, sharing a building with the Con-
stitutional Court. 

•	 The first legal provision governing the protection of com-
petition in the Czech Republic was the Act No. 63/1991 
Coll., on the Protection of Competition, which came into 
effect on 1 March 1991.

1992 

•	 31 October – The Office was transformed into the Ministry 
for Competition of the Czech Republic (MC). In the years 
1992 – 1994, the Ministry had offices in Ostrava and Plzeň. 

1994 

•	 1 February – the formation of the International Coopera-
tion Unit was associated with the commencement of inter-
national cooperation between the Ministry with the Direc-
torate General for Competition of the European Union (DG 
Competition), the Organisation for Economic Cooperation 

and Development (OECD), the European Free Trade Asso-
ciation (EFTA), the Central European Free Trade Agreement 
(CEFTA) and competition authorities. 

•	 21 October – At the forum of the OECD Committee on 
Competition Law and Policy in Paris, the Czech Republic 
first presented a report on the competitive environment 
in the Czech Republic during the previous year, which 
was accepted positively. Among other things, the report 
stated that the Ministry played an important role primar-
ily in the privatisation process, which was an opportu-
nity to promote a competitive environment, eliminate 
business monopolies and prevent the emergence of new 
monopolies.

1995

•	 From 1 January, the competences of the Ministry were 
extended to include supervision of public procurement 
award procedures under the Act No. 199/1994 Coll. 

•	 Implementation rules for competition were signed at 
a seminar organised by the Ministry together with the DG 
Competition and held in February. MC was the first Czech 
ministry which signed the rules under delegated powers.

1996

•	 Transformation of the Ministry into the Office for the Pro-
tection of Competition as the central state administrative 
body for the promotion and protection of competition – 
Act No. 273/1996 Coll., on the Scope of Competence of the 
Office for the Protection of Competition. 
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• Na únorovém semináři pořádaném ministerstvem spo-
lečně s DG Competition byla podepsána implementační 
pravidla týkající se hospodářské soutěže. MHS bylo prvním 
českým ministerstvem, které pravidla v rámci svěřených 
působností podepsalo.

1996

• Transformace ministerstva v Úřad pro ochranu hospodář-
ské soutěže jako ústřední orgán státní správy pro podporu 
a ochranu hospodářské soutěže – zákonem č. 273/1996 Sb., 
o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

1997

• Po rozsáhlých ničivých povodních v červenci 1997 vydal 
Úřad výklad k jednotlivým ustanovením zákona o zadává-
ní veřejných zakázek s cílem podat zadavatelům v oblas-
tech postižených živelní pohromou jednotný postup při 
zadávání veřejných zakázek na neodkladnou pomoc oby-
vatelstvu a obnovu postiženého území. Operativní přístup 
ÚOHS byl kladně hodnocen zástupci Evropské komise.

1998

• V souvislosti se zahájením jednání o dohodě o přistoupení 
České republiky k Evropské unii věnoval ÚOHS počátkem 
roku 1998 velkou pozornost vypracování tzv. pozičních 
dokumentů pro vyjednávání české delegace se zástupci 
Evropské komise v oblastech ochrany soutěže a zadávání 
veřejných zakázek. Dokumenty obsahovaly zejména návrh 
negociační pozice a vyhodnocení dopadů souvisejících 
s přebíráním závazků vyplývajících z členství v Unii a byly 
schváleny vládou České republiky 2. března 1998.

• První etapou jednání České republiky o přístupu k Evrop-
ské unii byl tzv. screening, analytické prověřování sluči-
telnosti české legislativy. Screening v oblasti veřejných 
zakázek se uskutečnil v červnu 1998 v rámci kapitoly volný 
pohyb zboží a v oblasti soutěžní politiky v říjnu 1998. 

• V listopadu 1998 byla publikována Zpráva Evropské ko-
mise o pokroku České republiky při přípravě na členství 
v Evropské unii, v níž bylo konstatováno, že jak oblast hos-
podářské soutěže, tak i oblast veřejných zakázek je již pře-
vážně slučitelná s acquis.

1999

• Předsedou ÚOHS byl jmenován Josef Bednář. 

• 29. leden – Evropské unii byly předány poziční dokumenty 
České republiky ke kapitolám Volný pohyb zboží (součástí 
je i oblast veřejných zakázek) a Soutěžní politika. Poziční 
dokumenty zejména konstatují, že Česká republika přijímá 
acquis Společenství v oblasti soutěžní politiky i veřejných 
zakázek a je připravena zajistit jeho plnou aplikovatelnost.

• 7. prosinec – kapitola Soutěžní politika byla předběžně 
uzavřena.

2000

• Rozšíření kompetencí Úřadu o dohled nad poskytováním 
veřejné podpory v České republice.

• 1. květen – účinnosti nabyl zákon č. 59/2000 Sb., o veřej-
né podpoře, na jehož návrhu se podílel Úřad v součinnosti 
s Ministerstvem financí. 

• 1. červen – účinnosti nabyla novela zákona o zadávání veřej-
ných zakázek, jíž bylo dotčeno prakticky celé znění zákona. 
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1997

•	 After extensive devastating floods in July 1997, the Office 
issued a commentary for individual provisions of the Act 
on Public Contracts in order to provide contracting author-
ities in areas affected by the natural disaster with a uniform 
procedure for public procurement of emergency assis-
tance for the population and the restoration of the affected 
areas. OPC’ flexible approach was positively received by 
European Commission representatives.

1998

•	 In connection with the commencement of negotiations 
on the agreement of the Czech Republic’s accession to the 
European Union, in early 1998, OPC paid great attention to 
the preparation of so-called position papers for the Czech 
delegation’s negotiations with European Commission rep-
resentatives in the areas of competition protection and 
public procurement. The documents contained, in particu-
lar, a draft negotiating the position and evaluation of the 
impacts associated with the acceptance of the obligations 
arising from the EU membership and were approved by 
the Government of the Czech Republic on 2 March 1998.

•	 The first stage of negotiations of the Czech Republic on 
accession to the European Union was the so-called screen-
ing, an analysis of the compatibility of Czech legislation. 
Screening in the field of public procurement was con-
ducted in June 1998 within the chapter on the free move-
ment of goods and in the area of competition policy in 
October 1998. 

•	 In November 1998, the Report of the European Commis-
sion on the Czech Republic’s Progress in Preparations 
for Membership in the European Union was published, 
in which it was stated that both competition and public 

procurement were already largely compatible with the 
acquis.

1999

•	 Josef Bednář was appointed Chairman of OPC. 

•	 29 January – The Czech Republic’s position papers on the 
chapters Free Movement of Goods (including public pro-
curement) and Competition Policy were forwarded to the 
European Union. The position papers, in particular, stated 
that the Czech Republic accepted and was prepared to 
ensure the full applicability of the Community acquis in the 
field of competition policy and public procurement.

•	 7 December – The Competition Policy’s chapter was tem-
porarily closed.

2000

•	 The Office’s competencies were extended to include the 
supervision of state aid in the Czech Republic.

•	 1 May – Act No. 59/2000 Coll., on State Aid, came into 
effect, in the drafting of which the Office participated in 
cooperation with the Ministry of Finance. 

•	 1 June – an amendment to the Act on Public Contracts, 
affecting virtually the entire text of the law, came into 
effect. 

•	 The Office participated in the drafting of a number of leg-
islative proposals and initiatives in the field of competition. 
Some of the most important ones included the drafting 
of a new Act on the Protection of Competition, which was 
adopted in April 2001. 
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• Úřad se podílel na zpracování řady legislativních návrhů 
a iniciativ v oblasti hospodářské soutěže. K nejdůležitějším 
patřilo zpracování nového zákona o ochraně hospodářské 
soutěže, jenž byl přijat v dubnu 2001. 

2001

• Úřad oslavil 10. výročí své existence.

• 14. únor – uskutečnilo se hloubkové hodnocení regula-
torních mechanismů České republiky (Regulatory Reform 
Review) na zasedání Výboru pro soutěžní právo a politiku 
OECD v Paříži. Projednávání kapitoly Role soutěžní politiky 
v regulatorní reformě i následná diskuse vyzněly pro Čes-
kou republiku výrazně pozitivně.

• Od dubna začala fungovat neformální diskusní platforma 
formou pravidelných setkávání zástupců evropských sou-
těžních úřadů (ECA – European Competition Authorities). 

• 1. červenec – účinnosti nabyl zákon č. 143/2001 Sb., 
o ochraně hospodářské soutěže, jenž je plně slučitelný se 

soutěžním právem Evropské unie ve všech třech oblastech 
veřejného soutěžního práva, tj. v oblasti zakázaných do-
hod narušujících soutěž, zneužívání dominantního posta-
vení a kontroly spojování soutěžitelů.

• ÚOHS zahájil v České republice aplikaci programu shoví-
vavosti (leniency) při udělování pokut za zakázané dohody 
v hospodářské soutěži. 

• 11. prosinec – historicky první návštěva prezidenta České 
republiky na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Vác-
lav Havel se zajímal o činnost soutěžního úřadu a o jeho 
stanovisko k problematice privatizace energetiky.

2002

• Úřad se zapojil do příprav vzniku Evropské soutěžní sítě (ECN 
– European Competition Network) sdružující soutěžní úřady 
členských států Evropské unie a umožňující jejich efektivní 
spolupráci. 

• ÚOHS ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj 
zpracoval nový návrh zákona o zadávání veřejných zaká-
zek, transponující do českého práva příslušné směrnice Ev-
ropské unie. Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, 
byl účinný od 1. května 2004 do 30. 6. 2006, kdy byl zrušen 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

2003 

• Přípravy vstupu České republiky do Evropské unie zna-
menaly pro experty ÚOHS intenzivní práci na harmonizaci 
českého a unijního práva vztahujícího se ke kompetencím 
Úřadu. Kromě již zmiňovaného návrhu zákona o zadávání 
veřejných zakázek Úřad zpracoval návrh rozsáhlé novely zá-
kona o ochraně hospodářské soutěže, umožňující aplikovat 11/12/2001 Josef Bednář, Václav Havel (zleva/from left)
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2001

•	 The Office celebrated the 10th anniversary of its 
existence.

•	 14 February – An in-depth evaluation of the regulatory 
mechanism of the Czech Republic (regulatory reform 
review) was carried out at a meeting of the OECD Commit-
tee on Competition Law and Policy in Paris. Negotiations 
on the chapter Role of Competition Policy in Regulatory 
Reform and its subsequent discussion were significantly 
positive for the Czech Republic.

•	 The regular meetings of European Competition Authorities 
(ECA) were established in April as an informal discussion 
platform for competition authorities in the European Eco-
nomic Area. 

•	 1 July – Act No. 143/2001 Coll., on the Protection of Com- 
petition, which is fully compatible with the European 
Union’s competition law in all three areas of public compe-
tition law, i.e. in the area of prohibited agreements restrict-
ing competition, abuse of dominant position and control 
of concentrations between undertakings, came into effect.

•	 OPC began to apply the leniency programme in the Czech 
Republic when imposing fines for prohibited agreements. 

•	 11 December – the first ever visit of the President of the 
Czech Republic to the Office for the Protection of Com- 
petition. Václav Havel was interested in the activities of the 
competition authority and its opinion on the issue of the 
privatisation of the energy sector.

2002

•	 The Office was involved in preparations of the estab-
lishment of the European Competition Network (ECN), 

associating competition authorities of the EU Member 
States and enabling their effective cooperation. 

•	 In cooperation with the Ministry for Regional Development 
OPC drafted new law on public procurement to transpose 
the relevant European Union directives into Czech legal 
framework. Act No. 40/2004 Coll., on Public Procurement 
was effective from 1 May 2004 to 30 June 2006, when it 
was abolished by the Act No. 137/2006 Coll., on Public 
Contracts. 

2003 

•	 Preparations for the accession of the Czech Republic to the 
European Union meant intensive work for OPC experts on 
the harmonisation of Czech and EU laws relating to the 
Office’s competencies. In addition to the aforementioned 
draft law on public procurement, the Office proposed 
an extensive amendment to the Act on the Protection of 
Competition allowing the application of EU law and a legal 
provision regulating state aid relations was drafted in con-
formity with EC law. 

2004

•	 1 May – accession of the Czech Republic meant, among 
other things, the direct applicability of EU law in the Czech 
Republic. OPC began to directly apply competition law 
(Articles 81 and 82 of the EC Treaty/the current Articles 101 
and 102 of the Treaty on the Functioning of the European 
Union) and EU law in the area of state aid.

•	 In connection with the Czech Republic’s membership 
in the European Union, the corresponding legislative 
changes concerning the competences of the Office came 
into effect: amendment to the Act on the Protection of 
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unijní právo a v souladu s komunitárním právem byl připra-
ven i zákon upravující vztahy v oblasti veřejné podpory. 

2004

• 1. květen – vstup České republiky do Evropské unie zna-
menal mimo jiné přímou aplikovatelnost práva Evropské 
unie na území České republiky. ÚOHS začíná přímo apliko-
vat právo hospodářské soutěže, konkrétně články 81 a 82 
Smlouvy o ES (aktuální články 101 a 102 Smlouvy o fungo-
vání Evropské unie), a unijní právo v oblasti veřejné pod-
pory.

• V souvislosti se členstvím České republiky v Evropské unii 
nabyly účinnosti příslušné legislativní úpravy týkající se 
kompetencí Úřadu: novela zákona o ochraně hospodářské 
soutěže č. 340/2004 Sb., nový zákon o veřejných zakázkách 
č. 40/2004 Sb. a zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých 
vztahů v oblasti veřejné podpory, neboť rozhodovací pra-
vomoc týkající se povolování výjimek ze zákazu veřejné 
podpory přešla na Evropskou komisi. 

• 1. květen – vznik Evropské soutěžní sítě (ECN –  
European Competition Network) na základě nařízení Rady 
(ES) č. 1/2003. 

2005

• Do čela Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byl jme-
nován předseda Martin Pecina. Úřad prošel změnou struk-
tury i filozofie, charakterizované mottem: prevence je účin-
nější než represe.

• 2. září navštívil ÚOHS prezident Václav Klaus.

• 1. říjen – účinnosti nabyla čtvrtá novela zákona o ochraně 
hospodářské soutěže (zákon č. 361/2005 Sb.) a současně 

Berlaymont, Brusel
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Competition (No. 340/2004 Coll.), new Public Procurement 
Act No. 40/2004 Coll., and Act No. 215/2004 Coll., on the 
Regulation of Certain Relations in the Area of State Aid as 
decision-making powers regarding the granting of exemp-
tions from the ban on state aid were passed to the Euro-
pean Commission. 

•	 1 May – establishment of the European Competition 
Network (ECN), pursuant to Council Regulation (EC) No. 
1/2003. 

2005

•	 Martin Pecina was appointed Chairman of the Office for the 
Protection of Competition. The Office underwent a change 
in structure and also in its philosophy characterised by the 
motto: Prevention is better than repression.

•	 2 September – OPC visited by the President of the Czech 
Republic Václav Klaus. 

•	 1 October – the fourth amendment to the Act on the Pro-
tection of Competition (Act No. 361/2005 Coll.) came into 
effect. The implementing decree to this legal provision 
regulating particular issues of notifications of concen-
tration between undertakings was amended. The fourth 
amendment responded to the adoption of Council Regu-
lation (EC) No. 139/2004 on the Control of Concentration 
between Undertakings.

2/2/2005 Martin Pecina, Václav Klaus (zleva/from left)

Martin Pecina
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byla novelizována i prováděcí vyhláška k tomuto zákonu 
upravující náležitosti návrhu na povolení spojení soutěži-
telů. Čtvrtá novela reagovala na přijetí nařízení Rady (ES) 
č. 139/2004 o kontrole spojování podniků.

2006

• 1. červenec – účinnosti nabyl zákon č. 137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách, a zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních 
smlouvách a koncesním řízení. 

• Září – seminář OECD na téma zneužití dominantního posta-
vení určený zemím jižní a jihovýchodní Evropy. Experti ÚOHS 
se ve svých prezentacích zaměřili zejména na předání zkuše-
ností s řešením případů v klíčovém sektoru telekomunikací 
a v oblasti produkce osobních automobilů, kde Úřad, jako 
jeden z mála soutěžních úřadů, úspěšně aplikoval skutkovou 
podstatu zneužití dominance v podobě tzv. „Quiet Life“.

• 28.–29. listopad – u příležitosti 15. výročí založení ÚOHS se 
konala pod názvem Soutěž a konkurenceschopnost mezi-
národní konference věnovaná patnácti letům aplikace sou-
těžního práva v České republice. 

• Úřad se u Evropské komise aktivně zasadil o zdvojnásobení 
limitu podpory de minimis na 200 tisíc eur, což značně při-
spělo například k řešení problematiky privatizace obecních 
bytů za zvýhodněné ceny. 

2007

• Úřad dosáhl výrazných úspěchů na mezinárodním poli 
a vůbec poprvé v historii měl tu čest být hodnotitelem jiné 
země – Jižní Koreje. Tím se zařadil mezi skutečně špičkové 
a uznávané instituce v celosvětové „soutěžní komunitě“.

• Významnou novinkou v oblasti ochrany hospodářské sou-
těže je možný trestní postih fyzických osob za kartelové 
jednání. Příslušné ustanovení bylo z iniciativy ÚOHS zařa-
zeno do návrhu trestního zákoníku předkládaného Minis-
terstvem spravedlnosti.

• Stěhování Úřadu do nového sídla ve zrekonstruované bu-
dově na brněnské třídě Kpt. Jaroše 7. 

28/11/2006 Konference k 15. výročí ÚOHS / Conference on 15 years of OPC

Zaměstnanci Úřadu v roce 2006 / Employees of OPC in 2006 
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2006

•	 1 July – Act No. 137/2006 Coll., on Public Contracts and Act 
No. 139/2006 Coll., on Concession Contracts and Conces-
sion Proceedings came into effect. 

•	 September – OECD seminar was held on the topic of abuse 
of dominant position intended for south and south-east-
ern European countries. In their contributions, OPC experts 
focused mainly on the sharing of experience in dealing 
with cases in the key sectors of telecommunications and in 
the production of passenger cars, where the Office, as one 
of the few competition authorities, successfully applied 
the the so-called “Quiet Life” concept in abuse of domi-
nance cases.

•	 28–29 November – an international conference focusing 
on fifteen years of the application of competition law in the 
Czech Republic, called Competition and Competitiveness, 
was held to mark the 15th anniversary of the establishment 
of OPC. 

•	 The Office actively supported the European Commission 
to double the limit of de minimis aid to EUR 200,000, which 
greatly contributed e.g. to resolving the issue of the privat- 
isation of public housing at discounted prices. 

2007

•	 The Office reached major success on the international 
level and, for the first time ever, it had the honour to be the 
assessor of another country – South Korea. Thanks to this, 
the Office earned its place among the leading and recog-
nised institutions in the global “competition community”.

•	 An important innovation in the field of the protection of 
competition was the possibility of criminal prosecution of 
individuals for participation in cartel agreements. Based on 

the initiative of OPC, the relevant legal provision includes 
a draft criminal code drafted by the Ministry of Justice.

•	 The Office moved to its new headquarters in a renovated 
building at třída Kpt. Jaroše (avenue) 7 in Brno. 

2008

•	 A detailed review of the Czech Republic’s competition law 
and policy by the Peer Review of the Competition Com-
mittee of the Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) had successful results.

•	 March – one of the most significant global competition 
events of the year – the ICN mergers workshop – was held 
in cooperation with the Czech and Slovak competition 
authorities in Brno. The seminar was attended by experts 
from more than 40 countries. 

Budova ÚOHS / Building of OPC
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2008

• Úspěšné výsledky detailního přezkumu soutěžního práva 
a politiky České republiky v rámci Peer Review Soutěžního 
výboru Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 
(OECD).

• Březen – jedna z nejvýznamnějších celosvětových soutěž-
ních akcí roku – workshop ICN na téma fúzí – se konala 
ve spolupráci s českým a slovenským soutěžním úřadem 
v Brně. Semináře se zúčastnili experti z více než 40 zemí. 

• Na jaře byla dokončena přístavba nové budovy Úřadu 
na třídě Kpt. Jaroše.

• S rakouskými kolegy uspořádal Úřad v létě 2008 setkání 
několika soutěžních úřadů střední a východní Evropy na-
zvané Marchfeld forum.

• Úřad připravil novelu zákona o ochraně hospodářské sou-
těže, jež byla jako zákon č. 155/2009 Sb. přijata v září 2009. 
Nejvýznamnější změny se týkaly zejména oblasti spojování 
soutěžitelů, do níž novela zavádí institut zjednodušeného 
řízení, využívaný v komunitárním právu. 

• Úřad vydal v rámci tzv. soft law, tedy metodických doku-
mentů zvyšujících transparentnost a předvídatelnost po-

stupu Úřadu, Oznámení o alternativním řešení soutěžních 
problémů, kde specifikoval, v jakých případech a za jakých 
podmínek je ochoten po předložení závazků ze strany sou-
těžitele upustit od zahájení správního řízení, popřípadě již 
vedené správní řízení zastavit. Další vydané metodické ma-
teriály se týkaly oblasti spojování soutěžitelů (Oznámení 
o přednotifikačních kontaktech, Oznámení o výpočtu ob-
ratu, Oznámení o konceptu spojení soutěžitelů).

• V září 2008 byla zahájena implementace společných priorit 
ochrany hospodářské soutěže v rámci tzv. předsednického 
tria Francie, Švédska a České republiky. Šlo o možné uzavření 
dohody tzv. první generace mezi Evropským společenstvím 
a Jižní Koreou o spolupráci při šetření protisoutěžních prak-
tik; možné uzavření dohody mezi Evropským společenstvím 
a Kanadou o spolupráci a výměně informací při šetření pro-
tisoutěžních praktik na úrovni druhé generace a řešena byla 
i problematika soukromoprávního prosazování soutěžního 
práva. Při přípravě agendy a podkladů pro jednání zástup-
ci Úřadu úzce spolupracovali se Stálým zastoupením České 
republiky při Evropské unii, generálním sekretariátem Rady 
Evropské unie a zástupci Evropské komise.

17/5/2008 Otevření přístavby budovy ÚOHS / Opening of new building of 
OPC – Otakar Motejl, Danica Paroulková, Martin Pecina, Stanislav Bělehrádek, 
Pavel Rychetský
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•	 As a headquarters of the Office, the new building con-
nected to the historical one at třída Kpt. Jaroše street was 
completed in the spring.

•	 In the summer of 2008, the Office and its Austrian col-
leagues organised a meeting of several competition 
authorities, primarily from Central and Eastern Europe, 
called the Marchfeld Forum.

•	 The Office prepared an amendment to the Act on the Pro-
tection of Competition which was adopted in September 
2009 as the Act No. 155/2009 Coll. The most significant 

changes concerned, in particular, the area of concentra-
tion between undertakings, to which the amendment 
introduced the concept of simplified procedure used in 
Community law. 

•	 Within the so-called soft law, i.e. guidance documents 
increasing the transparency and predictability of the 
Office´s procedure, the Office issued a Notice on the Alter-
native Solution to Competition Problems, where it spe- 
cified in which cases and under what circumstances it was 
willing to refrain from initiating administrative proceed-
ings or to terminate ongoing administrative proceedings 
after the submission of commitments by the undertaking. 
Other published guidance materials concerned the con-
centration between undertakings (Notice on Pre-Notifica-
tion Contacts, Notice on Calculation of Turnover, Notice on 
the Concept of Concentrations between Undertakings).

•	 The implementation of joint priorities of the protection of 
competition within the so-called presidency trio of France, 
Sweden and the Czech Republic began in September 2008. 
It consisted of the possible conclusion of a so-called first 
generation agreement between the EC and South Korea 
on cooperation in the investigation of anticompetitive 
practices; a possible conclusion of an agreement between 
the EC and Canada on cooperation and the exchange of 
information in the investigation of anticompetitive prac-
tices at the second generation level, and the issues of  
private enforcement of competition law, were addressed. 
In the preparation of the agenda and materials for the 
negotiations, Office representatives worked closely with 
the Permanent Representation of the Czech Republic to 
the EU, the EU Council General Secretariat and European 
Commission representatives.

•	 The final part of the preparations for the upcoming Czech 
Presidency of the Council of the EU in the first half of 
2009 took place during the year. Office representatives 

Přístavba ÚOHS / New building of OPC
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• V průběhu roku probíhala finální část příprav na nadchá-
zející české předsednictví v Radě Evropské unie v první 
polovině roku 2009. Zástupci Úřadu se aktivně podíleli 
na jednáních o tématech, která budou projednávána bě-
hem českého předsednictví.

2009

• V souvislosti s předsednictvím České republiky v Radě Ev-
ropské unie Úřad mimo jiné uspořádal dvě prestižní mezi-
národní konference: 16. a 17. dubna Den veřejné podpory 
(State Aid Day) a 13. a 14. května Evropský soutěžní den 
(European Competition Day). 

• V oblasti hospodářské soutěže se českému předsednictví 
podařilo dosáhnout schválení závěrečné verze a podpisu 
smlouvy mezi Jižní Koreou a Evropským společenstvím 
o spolupráci ve věcech protisoutěžního jednání. Tato 
smlouva ulehčuje výměnu informací a kooperaci mezi sou-
těžním úřadem Jižní Koreje, Evropskou komisí a soutěžní-
mi úřady členských států Evropské unie v oblasti ochrany 
hospodářské soutěže a zvyšuje tak šanci na efektivní odha-
lení kartelů, zneužití dominantního postavení nebo jiných 
praktik poškozujících trhy smluvních stran.

• Červen – novelou č. 109/2009 Sb. zákona č. 215/2004 
Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory 
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, se ÚOHS 
stává koordinačním orgánem veřejné podpory ve všech 
oblastech veřejné podpory kromě zemědělství a rybolovu, 
které spadají do gesce Ministerstva zemědělství.

• V červenci byl jmenován předsedou Úřadu Petr Rafaj.

• V září schválil Parlament České republiky zákon č. 395/2009 
Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a po-
travinářských produktů a jejím zneužití. Kontrolou nad do-

držováním zákona byl pověřen Úřad pro ochranu hospo-
dářské soutěže. Zákon nabyl účinnosti 1. února 2010.

• Úřad se podílel na přípravě novely zákona o veřejných za-
kázkách, která mimo jiné transponuje do českého právní-
ho řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/66/
ES týkající se zvýšení účinnosti přezkumného řízení při 
zadávání veřejných zakázek a uzavírání koncesních smluv. 
Novela č. 417/2009 ze dne 4. listopadu 2009 nabyla účin-
nosti 1. ledna 2010.

2010

• Od 1. ledna 2010 je na základě novely č. 417/2009 Sb. ve-
den rejstřík právnických nebo podnikajících fyzických osob 
s tříletým zákazem plnění veřejných zakázek (tzv. blacklist). 
Rovněž byl zaveden centrální registr podpor malého rozsa-
hu. 

• 2. února nabyl účinnosti zákon č. 395/2009 Sb., o význam-
né tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských 
produktů a jejím zneužití. 

13/5/2009 Evropský soutěžní den / European Competition Day – Martin Pecina
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participated actively in negotiations on topics that would 
be discussed during the Czech Presidency.

2009

•	 In connection with the Czech Presidency of the Council of 
the European Union, the Office also organised two presti- 
gious international conferences: 16 and 17 April State Aid 
Day and 13 and 14 May European Competition Day. 

•	 In the field of competition, the Czech Presidency managed 
to obtain approval of the final version and the signing of the 
agreement between South Korea and the EC on cooper- 
ation in competition issues. This agreement facilitates the 
exchange of information and cooperation between the 
competition authority of South Korea, the European Com-
mission and the competition authorities of EU Member 
States in the field of competition, and it strengthens effec-
tive detection of cartels, abuse of dominance and other 
practices that infringe competition in the markets.

•	 June – With the amendment (No. 109/2009 Coll.) to the 
Act No. 215/2004 Coll., on the Regulation of Certain Rela-
tions within the Area of State Aid and Amending the Act 

on Support of Research and Development, OPC became 
the coordinating body for state aid in all areas of state aid, 
except for agriculture and fisheries, which fell within the 
competences of the Ministry of Agriculture.

•	 In July, Petr Rafaj was appointed Chairman of the Office.

•	 In September, the Parliament of the Czech Republic 
approved the Act No. 395/2009 Coll., on Significant Market 
Power in the Sale of Agricultural and Food Products and 
Abuse thereof. The Office for the Protection of Competition 
was entrusted with the monitoring of compliance with the 
new legislation that came into effect on 1 February 2010.

•	 The Office participated in the drafting process of the amend-
ment to the Act on Public Contracts which, among other 
things, transposes Directive 2007/66/EC of the European 
Parliament and of the Council with regard to improving the 
effectiveness of review procedures concerning the awarding 
of public contracts and the conclusion of concession agree-
ments into Czech legal framework. Amendment No. 417/2009 
of 4 November 2009 came into effect on 1 January 2010.

9/7/2009 Petr Rafaj, Václav Klaus

13/5/2009 Evropský soutěžní den / European Competition Day – Dan Sjöblom, 
Monica Widegren, Jacques Steenbergen, Eddy de Smijter, Theodor Thanner
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2011

• Rok 20. výročí Úřadu. Vyvrcholením oslav byla výroční me-
zinárodní Svatomartinská konference nazvaná Dvacet let 
českého soutěžního práva a rozšířená o právo z oblasti ve-
řejných zakázek a veřejné podpory. Konference se zúčast-
nilo na 300 odborníků z 16 zemí. 

• ÚOHS spolupracoval na Zelené knize o modernizaci politi-
ky Evropské unie v oblasti zadávání veřejných zakázek. 

• Úřad zahájil tříletý projekt Osvěta a transparentnost veřej-
ných zadavatelů spolufinancovaný ze strukturálních fondů 
Evropské unie.

2012

• V dubnu nabyla účinnosti novela zákona o veřejných za-
kázkách č. 55/2012 Sb., která kromě jiného snížila dolní 
finanční hranici pro podlimitní zakázku. 

• V prosinci nabyla účinnosti již devátá novela zákona 
o ochraně hospodářské soutěže, která začlenila program 
shovívavosti, narovnání a prioritizaci do znění zákona 
a rozšířila působnost zákona i na orgány státní správy  
(§ 19a odst. 1). Novela zapříčinila rovněž novelizaci trestní-
ho zákoníku vložením ustanovení o účinné lítosti ve vzta-
hu ke kartelům.

• Evropská komise zahájila modernizaci pravidel v oblasti 
veřejné podpory. 

• ÚOHS obnovil svou pobočku v Praze. 

29/11/2011 Konference k 20. výročí ÚOHS / Conference on 20 years of OPC – 
Josef Bejček, William E. Kovacic, Bedřich Danda, Kamil Jankovský, Petr Rafaj, 
Michal Hašek, David Raus
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2010

•	 From 1 January 2010, a register of legal entities or entre-
preneurs with a three-year ban from the performance of 
public contracts (i.e. blacklist) was kept pursuant to the 
Amendment No. 417/2009 Coll. Also a central register of 
de minimis aid was established.

•	 Act No. 395/2009 Coll., on Significant Market Power in the 
Sale of Agricultural and Food Products and Abuse thereof 
came into effect on 2 February.

2011

•	 The year of the 20th anniversary of the Office. The Office cel-
ebrated the anniversary during the annual international St. 
Martin’s Conference, named Twenty Years of Czech Com-
petition Law. The conference was extended to include also 
public procurement and state aid law. The conference was 
attended by 300 experts from 16 countries. 

•	 OPC cooperated on the Green Paper on the modernisation 
of the EU public procurement policy. 

•	 The Office initiated the three-year project Awareness and 
Transparency of Contracting Authorities, co-financed from 
EU structural funds.

2012

•	 In April, an amendment to the Act on Public Contracts (No. 
55/2012 Coll.) came into effect which, among other things, 
reduced the lower financial limit for a below-threshold 
contract; 

•	 In December, the ninth amendment to the Act on the Pro-
tection of Competition incorporated leniency programme, 

settlement procedure and the power to prioritise into the 
wording of the Act and extended the scope of the Act to 
include public authorities (Article 19a (1)). The amendment 
also entailed a revision of the Criminal Code by inserting 
a provision on effective regret in relation to cartels.

•	 The European Commission initiated the modernisation of 
state aid rules. 

•	 OPC reopened its branch in Prague. 

2013

•	 The Office issued notices on the leniency programme, the 
settlement procedure and alternative solutions to compe-
tition-related problems and termination of investigation.

•	 The Office cooperated with the European Commission on 
the issue of the Green Paper on unfair commercial prac-
tices among businesses in Europe in the supply chain in 
the field of food and non-food items. 

•	 The Office published the Manual of Services of General 
Economic Interest in collaboration with the Ministry for 
Regional Development.

•	 Completion of the renovation of OPC´s third building.

2014

•	 1 January – (a so-called technical) amendment to the Act 
on Public Contracts implemented by the legal measure of 
the Senate No. 341/2013 Coll. increasing the thresholds for 
mandatory procedure under the above Act and regulating 
the method of parties’ communication regarding Office 
proceedings came into effect.
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2013

• Úřad vydal oznámení k leniency programu, proceduře na-
rovnání a oznámení o alternativním řešení soutěžních pro-
blémů a o odložení věci.

• Úřad spolupracoval s Evropskou komisí na vydání Zelené 
knihy o nekalých obchodních praktikách mezi podniky 
v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového 
a nepotravinového zboží. 

• Ve spolupráci s MMR Úřad publikoval Manuál služeb obec-
ného hospodářského zájmu.

• Dokončení rekonstrukce třetí budovy ÚOHS.

2014

• 1. ledna nabyla účinnosti (tzv. technická) novela zákona 
o veřejných zakázkách provedená zákonným opatřením 
Senátu č. 341/2013 Sb., zvyšující limity pro povinný postup 
dle uvedeného zákona a upravující způsob komunikace 
účastníků řízení s Úřadem.

• 26. února byly v Úředním věstníku Evropské unie zveřej-
něny tři směrnice upravující zadávání veřejných zakázek 
(2014/24/EU a 2014/25 EU) a udělování koncesí (2014/23/
EU). Lhůta pro transpozice směrnic do vnitrostátního práva 
uplyne 18. dubna 2016 (e-procurement do září 2018).

• 21. května – výroční zasedání European Competition 
Authorities (ECA) v Praze.

• Úřad vydal metodický dokument o přístupu ÚOHS v oblas-
ti dozoru nad orgány veřejné správy (aplikace § 19a zákona 
o ochraně hospodářské soutěže).

• Evropský parlament a Rada přijaly 26. listopadu směrnici 
o soukromoprávním vymáhání škod způsobených proti-
soutěžním jednáním v členských státech Evropské unie. 

2015

• Petr Rafaj byl prezidentem republiky jmenován předsedou 
Úřadu na druhé šestileté funkční období. 

• V roce 2015 Úřad připravil novelu zákona o ochraně hos-
podářské soutěže sjednocující terminologii soutěžního 
zákona s novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 
Sb.), novelu zákona o významné tržní síle a novelu zákona 
o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, jež 
však byla v průběhu jejího projednávání stažena z legisla-
tivního procesu. Úřad se rovněž podílel na zpracování no-
vého zákona o zadávání veřejných zakázek.

• Březen – v účinnost vstoupila jedna z posledních dílčích 
novel zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tzv. 
technická novela provedená zákonem č. 40/2015 Sb.

• Evropská komise dokončila modernizaci pravidel veřejné 
podpory.

2016

• Rok 25. výročí ÚOHS.

• 13. leden – vyhlášení novely č. 50/2016 Sb. zákona 
č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zeměděl-
ských a potravinářských produktů a jejím zneužití.

• Úřad se podílel na probíhajícím legislativním procesu nové-
ho zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, nabude účinnosti 1. října 
2016) a novely zákona o ochraně hospodářské soutěže.

• 1. červenec – spuštění centrální webové stránky s povinný-
mi údaji o veřejných podporách poskytovaných na území 
členského státu. 
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•	 26 February – three directives regulating public procure-
ment (2014/24/EU and 2014/25/EU) and the granting of 
concessions (2014/23/EU) were published in the Official 
Journal of the European Union. The deadline for the trans-
position of directives into national law expires on 18 April 
2016 (e-procurement until September 2018).

•	 21 May – annual meeting of European Competition 
Authorities (ECA) in Prague.

•	 The Office issued a guidance document on the OPC´ 
approach to the power to supervise the competitive con-
duct of public authorities (application of Article 19a of the 
Act on the Protection of Competition).

•	 Directive of the European Parliament and of the Coun-
cil on certain rules governing actions for damages under 
national law for infringements of the competition law pro-
visions of the Member States and of the European Union 
was adopted. Its transposition into Czech legal framework 
was being prepared in 2015.

2015

•	 Petr Rafaj was appointed Chairman of the Office by the 
President of the Czech Republic for his second six-year 
term of office.

•	 In 2015, the Office drafted an amendment to the Act on 
the Protection of Competition in order to unify the termi-
nology of the Competition Act with the new Civil Code (Act 
No. 89/2012 Coll.), an amendment to the Act on Significant 
Market Power and an amendment to the Act on the Reg-
ulation of Certain Relations within the Area of State Aid, 
which was, however, withdrawn from the legislative pro-
cess in the course of the discussions. The Office also parti- 
cipated in drafting of the new Public Procurement Act.

•	 March – one of the last amendments to the Act No. 
137/2006 Coll., on Public Contracts, the so-called techni-
cal amendment implemented by the Act No. 40/2015 Coll., 
came into effect.

•	 The European Commission completed the process of mod-
ernisation of state aid rules.

2016

•	 The year of the 25th anniversary of OPC.

•	 13 January – publication of an amendment (No. 50/2016 Coll.) 
to the Act No. 395/2009 Coll., on Significant Market Power in 
the Sale of Agricultural and Food Products and Abuse thereof.

•	 The Office is involved in the ongoing legislative process 
regarding the new Public Procurement Act and the amend-
ment to the Act on the Protection of Competition.

•	 1 July – launch of a central website with mandatory informa-
tion on state aid provided in the territory of the Member State. 

10/6/2015 Petr Rafaj, Miloš Zeman
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2. Předsedové Úřadu

Stanislav Bělehrádek
předseda ÚOHS 1991–1998

V červnu 1991 byl jmenován prvním předsedou Českého úřa-
du pro hospodářskou soutěž. Soutěžní úřad začal budovat 
společně s několika experty z Ministerstva hospodářství, kteří 
se stali prvními pracovníky nové instituce. Významným způ-
sobem se zapříčinil o to, že za sídlo Úřadu bylo zvoleno Brno, 
konkrétně prostory v budově Zemského stavovského domu 
na Joštově ulici, v níž dnes sídlí Ústavní soud České republiky.

Vzhledem k významné úloze soutěžního orgánu v privatizaci 
byl Úřad v roce 1992 transformován na Ministerstvo pro hospo-
dářskou soutěž České republiky. Stanislav Bělehrádek se v roli 
ministra na zasedáních vlády vyjadřoval k jednotlivým privatiza-
cím státních podniků, když posuzoval, zda při převodu do sou-
kromých rukou nevznikne dominantní či monopolní postavení.

V roce 1994 získal Stanislav Bělehrádek pro tehdejší minister-
stvo druhou z velkých pravomocí – dohled nad zadáváním ve-
řejných zakázek. S počátkem roku 1995 ministerstvo zahájilo 
svou činnost v oblasti, která je z hlediska počtu správních říze-
ní jednoznačně nejrozsáhlejší.

V roce 1996 bylo ministerstvo změněno zpět na ústřední or-
gán státní správy, tentokrát již pod názvem Úřad pro ochra-
nu hospodářské soutěže, a Stanislav Bělehrádek pokračoval 
ve funkci předsedy. V roce 1998 byl zvolen senátorem a z mís-
ta předsedy ÚOHS odešel.

Stanislav Bělehrádek jako první předseda položil základní 
kameny pro práci ÚOHS. Za jeho působení byl vypracován 
a mnohokrát novelizován legislativní rámec ochrany hospo-
dářské soutěže i zadávání veřejných zakázek, došlo k vybudo-
vání stabilního týmu odborníků a vytvoření základů rozhodo-
vací praxe.

Josef Bednář
předseda ÚOHS 1999–2005

Dlouholetý pracovník ÚOHS nastoupil na místo předsedy 
v období, kdy se Česká republika intenzivně připravovala 
na vstup do Evropské unie. Úřad se pod vedením Josefa Bed-
náře v rámci integračního procesu spolupodílel na úspěšném 
uzavření přístupových rozhovorů v kapitole hospodářské sou-
těže. V souvislosti se vstupem do Evropské unie byla připra-
vena nová legislativa či zásadní novelizace stávajících zákonů 
za účelem harmonizace s komunitárním právem.

Od roku 2000 získal Úřad novou oblast působnosti – dohled 
nad veřejnou podporou, v níž měl až do května 2004 i rozho-
dovací pravomoc. 

V období, v němž ÚOHS vedl Josef Bednář, byla vydána roz-
hodnutí o řadě významných případů, zejména spojení plyná-
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2. Chairmen of the 
Office

Stanislav Bělehrádek
Chairman of OPC 1991–1998

In June 1991, Stanislav Bělehrádek was appointed the first 
Chairman of the Czech competition authority. Together with 
several experts from the Ministry of Economy, who became 
the first employees of the new institution, he started to estab-
lish the competition authority. He significantly contributed to 
the decision to choose Brno as the seat of the Office, specific- 
ally the premises of the Provincial Estates House on Joštova 
street, in which Constitutional Court of the Czech Republic is 
currently seated.

Given the important role of the competition authority during 
privatisation, the Office was transformed into the Ministry for 
Competition of the Czech Republic in 1992. As the Minister, 
Stanislav Bělehrádek commented during the Government 
meetings on individual privatisations of state enterprises, 
assessing whether a dominant or monopoly position would 
arise upon the transfer into private ownership.

In 1994, Stanislav Bělehrádek obtained new power for the Min-
istry – supervision of public procurement award procedures. 
In early 1995, the Ministry initiated its enforcement activities 
in this area, which is clearly the most extensive in terms of the 
number of administrative proceedings.

In 1996, the Ministry was transformed back to a central admin-
istrative body under the name Office for the Protection of Com-
petition and Stanislav Bělehrádek remained in the position of 

the Chairman. In 1998, he was elected a senator and, therefore, 
resigned from the position of the Chairman of OPC.

As the first Chairman, Stanislav Bělehrádek laid the grounds 
for the work of OPC. During his term in office, a legislative 
framework for the protection of competition and public pro-
curement was drafted and amended many times, a stable 
team of experts was established and the foundations of its 
decision-making practice were formed.

Josef Bednář
Chairman of OPC 1999–2005

Josef Bednář was appointed Chairman of the Office in the 
period when the Czech Republic was intensively preparing for 
entry into the European Union. Under the leadership of Josef 
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renské společnosti RWE s regionálními distributory, obdobná 
fúze elektrárenské firmy ČEZ s distribučními společnostmi, 
kartel obchodních řetězců Billa a Julius Meinl, případy zneužiti 
dominance Českého Telecomu či domnělé zakázané dohody 
distributorů pohonných hmot a stavebních spořitelen.

Martin Pecina 
předseda ÚOHS 2005–2009

Na pozici předsedy ÚOHS přešel z místa náměstka ministra prů-
myslu a obchodu. Od počátku kladl na základě hesla „prevence 
před represí“ důraz na dialog se soutěžiteli, nejen na razantní 
tresty. Úřad pod vedením Martina Peciny koncepčně pracoval 
na začlenění nejnovějších trendů v soutěžním právu do svého 
rozhodovacího procesu, využíval moderní instituty a nástroje, 
jako závazky a narovnání. Výsledkem byla celá řada soft-law 
dokumentů, z nichž se soutěžitelé měli možnost dozvědět, jaký 
bude přesný postup Úřadu například při žádostech o leniency, 
při výpočtu pokut, v případech soutěžní advokacie či u předno-
tifikačních jednání v oblasti spojování soutěžitelů. Značný důraz 
byl kladen na precizní zpracování všech rozhodnutí po právní 
i ekonomické stránce a výrazněji se začal do činnosti ÚOHS pro-
sazovat více ekonomický přístup. V oblasti veřejných zakázek se 
Úřad musel vypořádat s nástupem zcela nového zákona, ztratil 
naopak kontrolu nad schvalováním investičních pobídek.

Za Martina Peciny byla vydána rozhodnutí, v nichž Úřad uložil 
vysoké sankce – například 942 miliony korun za kartel výrob-
ců plynem izolovaných spínacích ústrojí, vysoké pokuty padly 
za zneužití dominance se strany společností RWE či České drá-
hy. Řada z uvedených rozhodnutí byla nicméně následně zru-
šena soudy. Vyšší sankce byly ukládány i za pochybení ve ve-
řejných zakázkách – například pět milionů korun pro Moravské 
naftové doly, s. p. 

Třetí předseda stačil ještě ÚOHS úspěšně připravit na před-
sednictví České republiky v Radě Evropské unie. Evropský sou-
těžní den pořádaný Úřadem při této příležitosti však již zahájil 
ve funkci ministra vnitra.
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Bednář, the Office contributed, within the integration process, 
to the successful conclusion of accession negotiations on the 
chapter on competition. In connection with entry into the 
European Union, new legislation and fundamental amend-
ments to existing legal provisions for the purposes of harmon- 
isation with community law were drafted.

In 2000, the Office obtained the new competence – supervi-
sion of state aid, in which it performed the decision-making 
power until May 2004. 

During the term of office of Josef Bednář, decisions on a num-
ber of major cases were issued, in particular the merger of the 
gas company RWE with regional distributors, a similar merger 
of the energy company ČEZ with distribution companies, the 
cartel of retail chains Billa and Julius Meinl, cases of abuse of 
dominance by Český Telecom or alleged prohibited agree-
ments of fuel distributors and building societies.

Martin Pecina   
Chairman of OPC 2005–2009

Before the appointment to the position of the Chairman of 
OPC Martin Pecina was a Deputy Minister of Industry and 
Trade. From the very beginning, he emphasised the dialogue 
with undertakings. “Prevention before repression” was char-
acteristic for his approach to law enforcement. Under the 
leadership of Martin Pecina, the Office conceptually worked 
on incorporating the latest trends in competition law into 
its decision-making process and used modern concepts and 
tools, such as commitments decision and settlement proced- 
ure. This resulted in issueing a series of soft-law documents, 
from which the undertakings had the opportunity to learn 
what the exact procedure of the Office would be, for exam-
ple, in applications for leniency, calculations of fines, in cases 
of competition advocacy or pre-notification negotiations in 

the area of concentrations between undertakings. Consider-
able emphasis was placed on the precise processing of all de- 
cisions legally and economically and OPC started to promote 
the more economic approach in its enforcement activities. In 
the area of public procurement, the Office had to deal with the 
emergence of a completely new law and the power to control 
the approval of investment incentives was transformed to 
another administrative body.

During the term of office of Martin Pecina, decisions were 
issued in which the Office imposed high fines – for example, 
CZK 942 million for a cartel of gas insulated switchgear man-
ufacturers and sanctions for the abuse of dominance by RWE 
or České dráhy. Many of these decisions were, however, sub- 
sequently quashed by courts. Higher fines were also imposed 
for errors in public procurement award procedures – for exam-
ple, CZK 5 million for Moravské naftové doly, s. p. 

The third Chairman managed to successfully prepare OPC for 
the Czech Presidency of the Council of the EU. However, the 
European Competition Day organised by the Office for this 
occasion was launched by Martin Pecina already as the Min-
ister of the Interior.
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Petr Rafaj
předseda ÚOHS od roku 2009 

Současný předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
Petr Rafaj nastoupil do funkce 9. července 2009. Přešel z Po-
slanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kde působil 
mimo jiné v rozpočtovém výboru a byl rovněž předkladatelem 
zákona o významné tržní síle a jejím zneužití. V červnu 2015 
jmenoval prezident republiky Petra Rafaje předsedou ÚOHS 
na druhé funkční období.

Předseda Rafaj se ve svém dosavadním působení zaměřil 
v oblasti hospodářské soutěže zejména na odhalování kartelů 
mezi uchazeči o veřejné zakázky – bid rigging. V roce 2012 byl 
potrestán kartel v oblasti odpadového hospodářství pokutou 
převyšující 96 milionů korun. V roce 2016 pak byla uložena do-
sud nejvyšší sankce za bid riggingový kartel stavebních firem, 
která dosáhla výše 1,659 miliardy korun. V sankčních řízeních 
je hojně využíván institut narovnání, který byl společně s leni-
ency v roce 2012 začleněn do zákona o ochraně hospodářské 
soutěže. Stejnou novelizací Úřad získal pravomoc kontrolovat 
a trestat protisoutěžní jednání orgánů veřejné správy. 

Pro oblast veřejných zakázek byl příznačný zejména obrovský 
nárůst agendy, který se podařilo úspěšně zvládnout, a prvo- 
stupňová rozhodnutí jsou nyní vydávána v rekordně krátké 
době. Úřad se přitom musel téměř každoročně vyrovnávat 
s legislativními změnami v zákoně č. 137/2006 Sb. V průběhu 

roku 2015 pak Úřad spolupracoval s Ministerstvem pro míst-
ní rozvoj na zcela novém zákoně o veřejném zadávání, který 
mimo jiné transponuje nové unijní směrnice. Zákon by měl 
nabýt účinnosti v první polovině roku 2016.

Za předsednictví Petra Rafaje získal Úřad také pravomoc jako 
orgán dohledu nad zákonem o významné tržní síle a jejím 
zneužití. Vydána byla první rozhodnutí, například o pokutě pro 
společnost Kaufland, a na počátku roku 2016 byla prosazena 
také zásadní novelizace, jež významně ulehčila aplikaci záko-
na. V oblasti veřejné podpory došlo na úrovni Evropské unie 
k rozsáhlé reformě a modernizaci legislativních pravidel, která 
Úřad pod vedením současného předsedy jednak konzultoval 
s Evropskou komisí a dále o nich intenzivně informoval příjem-
ce i poskytovatele podpor v České republice.

Předseda Petr Rafaj rovněž prosadil u zákonodárců personální 
a rozpočtové posílení Úřadu, které je nezbytné pro jeho efek-
tivní fungování v souvislosti s rozšířením pravomocí a dalšími 
legislativními změnami. 
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Petr Rafaj
Chairman of OPC since 2009 

Petr Rafaj, the current Chairman of the Office for the Protec-
tion of Competition, was appointed on 9 July 2009. Before the 
appointment he was a member of the Chamber of Deputies of 
the Parliament of the Czech Republic where he worked in the 
budget committee and, among others, petitioned the Act on 
Significant Market Power and Abuse thereof. In June 2015, the 
President of the Czech Republic appointed Petr Rafaj to the 
position of the Chairman of OPC for a second term of office.

Rafaj focused in particular on the detection of cartels among 
bidders for public contracts – so called bid rigging. In 2012, 

cartel in waste management was sanctioned by a fine in 
excess of CZK 96 million. In 2016, the highest ever fine for a bid 
rigging cartel of construction companies, which amounted 
to CZK 1.659 billion, was imposed. The settlement procedure, 
which was incorporated into the Act on the Protection of Com-
petition together with leniency programme in 2012, has been 
frequently used by the Office. With the same amendment, the 
Office acquired the competence to control and punish anti-
competitive conduct by public authorities. 

In particular, a major increase in the agenda, which was suc-
cessfully handled, was typical for the area of public procure-
ment. Today, first instance decisions are issued in record time. 
Nearly every year, the Office has had to deal with legislative 
changes in the Act No. 137/2006 Coll. During 2015, the Office 
worked with the Ministry for Regional Development on 
an entirely new Public Procurement Act which transposes, 
among other things, new EU directives. The law should come 
into effect in the first half of 2016.

Under the management of Petr Rafaj, the Office also gained 
the competence to supervise the compliance with the Act on 
Significant Market Power and Abuse thereof. First decisions 
were issued, for example, a fine for Kaufland retail chain, and 
a major amendment was enacted in early 2016 that made the 
application of the legal provision significantly easier. In the 
field of state aid, an extensive reform and the modernisation of 
related rules occurred at the level of the European Union. The 
Office consulted the new revisions with the European Com-
mission under the leadership of the current Chairman and 
intensively informed the beneficiaries and providers of aid in 
the Czech Republic.

Chairman Petr Rafaj also convinced the legislators to allocate 
higher personnel and budget resources to the Office, which 
are necessary for its effective operations in connection with 
the extension of its powers and other legislative changes. 
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3. Legislativní 
vývoj v oblasti 
hospodářské 
soutěže
Moderní ochrana hospodářské soutěže v České republice se 
zrodila na základě politické změny v roce 1989. V přechodném 
období let 1989 a 1990 byla právní úprava hospodářské sou-
těže zahrnuta do novely hospodářského zákoníku č. 103/1990. 
Následovaly práce na prvním soutěžním zákoně, jejichž nosi-
telem byl cenový odbor ministerstva financí. 

První zákon o ochraně hospodářské soutěže č. 63/1991 byl Fe-
derálním shromážděním České a Slovenské Federativní republi-
ky přijat 30. ledna 1991. Účinnosti nabyl 1. 3. 1991, tedy v době, 
kdy ještě nebyly přijaty některé rozhodující právní předpisy, ze-
jména pak ústava, obchodní zákoník či občanský zákoník.

Tato skutečnost zákon výrazně poznamenala, zejména pokud 
jde o pojmový aparát. Zákon například nepoužíval současný 
pojem soutěžitel, ale podnikatel, nerozlišoval mezi dohoda-
mi horizontálními a vertikálními, v nadpisu paragrafu 3 užíval 
pojmu kartelové dohody a tedy nikoliv obecnějších dohod na-
rušujících soutěž. Existence dominantního postavení byla pro-
kázána pouze třicetiprocentním podílem na trhu, nedokonalý 
byl pojmový aparát při vymezení relevantního trhu či v oblasti 
spojování podniků. Zákon se nicméně od svého prvního znění 
dotýká tří oblastí: zakázaných dohod, zneužití dominantního 
(monopolního) postavení a kontroly spojování soutěžitelů.

Mezi zakázané dohody narušující soutěž patřilo od počátku 
přímé či nepřímé určování cen, obchodních podmínek, závaz-

ky omezující kontrolu výroby, odbytu, rozdělení trhu a další. 
První zákon přímo vyjmenovával dohody, které bylo možné 
uzavřít, vyžadovaly však schválení úřadem (ministerstvem). 
Jednalo se o dohody, jejichž předmětem bylo jednotné použí-
vání obchodních, dodavatelských nebo platebních podmínek, 
dále za určitých podmínek racionalizační dohody a dohody 
s minimálním dopadem na trh. Podnikatelé měli také možnost 
požádat Úřad o povolení výjimky, nicméně Úřad mohl výjimku 
následně zrušit nebo omezit, případně stanovit pro její trvání 
nové podmínky. Orgán dohledu mohl rovněž vydat vyhlášku, 
kterou byla povolena obecná výjimka. Vydané vyhlášky byly 
všechny po vstupu České republiky do Evropské unie zrušeny 
a v platnosti zůstaly pouze vyhlášky a výjimky komunitární, 
které je nahradily. Podíváme-li se na první statistiky z oblasti 
kartelových dohod, šetřilo Ministerstvo pro hospodářskou 
soutěž v roce 1992 celkem 15 takovýchto dohod, z toho ve 14 
případech dospělo k závěru, že se jednalo o nedovolený kartel. 

Druhou oblastí, kterou zákon definoval, byly dohody o slou-
čení podniků, tedy fúze a akvizice. Od začátku měl Úřad mož-
nost schválení těchto dohod vázat na uskutečnění podmínek. 
Za nebezpečí narušení soutěže se počítala možnost dosaže-
ní 30procentního podílu na daném trhu. Tyto dohody také 
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3. Legislative 
Developments in the 
Field of Competition
The protection of competition in the Czech Republic was 
established on the basis of the political transformation in 
1989. In the transitional period of 1989 and 1990, the legisla-
tion on competition was incorporated by an amendment to 
Economic Code No. 103/1990. This was followed by drafting 
the first competition act by the Price Department of the Min-
istry of Finance. 

The first Act on the Protection of Competition, No. 63/1991, was 
adopted by the Federal Assembly of the Czech and Slovak Fed-
eral Republic on 30 June 1991. It became effective on 1 March 
1991, i.e. at a time when certain major legislation, especially 
the Constitution, the Commercial Code and the Civil Code, had 
not been adopted yet.

This fact significantly influenced the competiton law, espe-
cially in regards to terminology. For example, the competition 
act use the term entrepreneur instead of the the current term 
undertaking; it did not distinguish between horizontal and ver-
tical agreements; in the title of Article 3 it used the term cartel 
agreements; therefore, not the more general term agreements 
restricting competition. The existence of a dominant position 
was established by only a thirty-percent market share; the 
conceptual scheme was imperfect also when defining the rel-
evant market or concentrations between undertakings. The 
act, however, has covered three areas since its first version: 
prohibited agreements, abuse of dominant (monopoly) posi-
tion and control of concentrations between undertakings.

From the very beginning, prohibited cartel agreements 
included direct or indirect determination of prices, terms and 
conditions, obligations restricting control of production, sales, 
market sharing and other issues. The first act directly listed the 
agreements which undertakings were allowed to conclude 
and those which, on the other hand, required the approval 
of an authority (Ministry). Those were agreements, the sub-
ject-matter of which was the uniform application of trade, 
supplier or payment terms, as well as, under certain condi-
tions, rationalisation agreements and agreements with min- 
imal market impact. Undertakings also had the opportunity to 
ask the Office for an exemption; however, the Office had the 
possibility to subsequently revoke or restrict the exemption 
or establish new conditions for its duration. The supervisory 
authority also had the possibility to issue a decree that granted 
a general exemption. All decrees issued were revoked after the 
accession of the Czech Republic to the European Union and 
only community decrees and exemptions remained valid. 
If we look at the first statistics from the area of cartel agree-
ments, the Ministry for Competition investigated a total of 15 
such agreements in 1992, of which in 14 cases it reached the 
conclusion that they were illegal cartels. 

Another area defined by the competition act were agree-
ments on concentration between undertakings, i.e. mergers 
and acquisitions. From the beginning, the Office had the pos-
sibility to conditionally approve these agreements subject to 
commitments. The possibility of reaching a 30-percent share 
in the relevant market was considered to be a risk of restriction 
of competition. These agreements were also subject to review 
from the supervisory authority. Generally, it was considered 
that the approval was a prerequisite for the validity of the con-
centration agreement. After the amendment in 1993 (No. 286), 
the competition act stated that the Ministry approves or does 
not approve a concentration. The possibility not to approve 
a concentration continued to be used only rarely. For the first 
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podléhaly kontrolnímu přezkumu orgánu dohledu. Obecně 
se mělo za to, že schválení bylo podmínkou platnosti doho-
dy o spojení. Zákon po novele v roce 1993 (č. 286) již mluví 
o tom, že ministerstvo spojení povolí nebo nepovolí. Možnost 
nepovolení spojení byla i nadále využívána pouze ojediněle. 
Poprvé nebylo povoleno spojení v roce 1996 v oblasti kafile-
rií. Významný je případ nepovolení spojení Karlovarských mi-
nerálních vod a Poděbradky z roku 2001. Tento postup Úřadu 
následně schválily všechny soudní instance včetně Ústavní-
ho soudu. Koncem roku 2005 podaly Karlovarské minerální 
vody žádost o povolení spojení znovu a vzhledem k změnám 
na trhu jim bylo vyhověno. Podobně změněn byl původní zá-
kaz spojení na trhu pečiva, cukru, piva a některé další. 

Ani v dalších letech nebyla možnost zákazu spojení využita, 
Úřad také deklaroval, že bude dávat přednost strukturálním či 
behaviorálním závazkům, čehož se ve své rozhodovací praxi 
držel. Většina spojení je povolována bez podmínek.

Posledním pilířem ochrany hospodářské soutěže je kontrola 
monopolů a dominantů, kteří nesmí na trhu zneužívat svého 
postavení. První znění zákona stanovilo povinnost nahlásit or-
gánu dohledu existenci svého dominantního postavení na pří-
slušném trhu. Pokud tak společnost neučinila, byla sankciono-
vána. Ke konstatování, že daná firma je dominantem, stačilo, 
že má více než třicetiprocentní podíl. 

Uplatňování pravidel hospodářské soutěže mohl orgán do-
hledu od roku 1991 vyžadovat na základě sankční politiky. Pa-
ragraf 14 dával možnost uložit sankci až do výše pěti procent 
z obratu za poslední finančně uzavřený rok. O dva roky později 
se maximální výše pokuty zdvojnásobila.

Významné legislativní změny vstoupily v platnost v roce 2001. 
Platnost původního zákona skončila a tento byl nahrazen dodnes 
platným zákonem č. 143/2001 Sb. Nový předpis způsobil některé 
problémy v jeho aplikaci na delikty, které spadaly do působnosti 
obou právních úprav (např. chování společnosti Eurotel).

V souladu s komunitární úpravou byly nově vymezeny dohody 
vertikální a horizontální s novým nastavením prahových hod-
not, kdy dohody nepodléhají obecnému zákazu. Soutěžitelé 
mohli požádat o individuální výjimku ze zákazu dohod narušu-
jících soutěž (např. pool pojišťoven) nebo žádost o určení, zda 
daná dohoda podléhá zákazu či nikoliv (např. smlouvy o pro-
pojení u mobilních operátorů). Tento tzv. negativní atest platil 
i v oblasti zneužívání dominantního postavení. Zde byl zaveden 
i pojem tzv. společné (kolektivní) dominance. Soutěžitelé již 
nemuseli oznamovat své dominantní postavení, jehož definice 
byla přeformulována a začalo se vymezovat na základě tržní síly 
zahrnující více kritérií než pouze tržní podíl. Významnou změ-
nou bylo zakotvení podmínek u notifikací v oblasti spojování 
soutěžitelů. Notifikace byla povinná na základě kritérií obratu 
jednotlivých společností. Jejich hodnoty se však časem měnily. 
V současné době platí, že největší spojení posuzuje Evropská 
komise, další významné fúze pak ÚOHS. Spojení s minimálním 
dopadem na trh není nutné notifikovat. Spolu se zákonem 
143/2001 Sb. začaly v polovině roku 2001 platit tzv. blokové vý-
jimky Úřadu, které byly prakticky shodné s unijními.

K významným změnám došlo k 1. květnu 2004. Vstupem Čes-
ké republiky do Evropské unie se stalo na našem území bez-
prostředně aplikovatelným právo Evropských společenství. 
Podmínky pro tuto přímou aplikaci vytvořila novela zákona 
č. 340/2004 Sb., která nabyla účinnosti 2. června 2004. Bylo 
upuštěno od povolování individuálních výjimek a zrušena ur-
čovací řízení. Současně byly zvýšeny prahové hodnoty u tzv. 
pravidla de minimis, které z obecného zákazu dohod narušují-
cích soutěž vylučuje dohody, jež nepředstavují riziko pro hos-
podářskou soutěž. Tato hranice byla u horizontálních dohod 
zvýšena z pěti procent na dvojnásobek a u vertikálních dohod 
z 10 na 15 procent. Zaveden byl také nový právní institut, kte-
rý je nicméně využíván jen sporadicky, a to možnost zastavit 
sankční řízení v případě, že jeho účastník navrhne závazky, kte-
ré odstraní závadný stav na trhu.
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time, a concentration was not approved in 1996 in the area of 
rendering plants. A major case was the refusal to approve the 
concentration of Karlovarské minerální vody and Poděbradka 
in 2001. This decision of the Office was subsequently upheld 
by all judicial instances, including the Constitutional Court. 
At the end of 2005, Karlovarské minerální vody submitted 
a notification for approval of the concentration again and the 
transaction was approved due to changes in the market. Simi-
larly, the initial ban on concentrations in the market of bakery  
products, sugar, beer and some others, was lifted. 

The power to prohibit a concentration was not even used in 
the following years. The Office also declared that it would give 
priority to structural or behavioural commitments which it 
observed in its decision-making practice. Most concentrations 
are approved unconditionally.

The last pillar of the protection of competition is the control 
of monopolies and dominating entities who must not abuse 
their position in the market. The first version of the compe-
tition act laid down an obligation for undertakings to report 
the holding of the dominant position in the relevant market 
to the supervisory body. Failure to do so was subject to a fine. 
To determine that a relevant company was dominant, it was 
sufficient if its share exceeded 30%. 

From 1991, the supervisory authority was able to require the 
application of competition rules under the sanction policy. 
Article 14 provided the power to impose a fine of up to 5% of 
turnover for the last reporting period. Two years later, the max-
imum level for fine was doubled.

Significant legislative changes came into force in 2001. The 
validity of the original act was terminated and it was replaced 
by the current Act No. 143/2001 Coll. The new legal provi-
sion caused some problems in its application to offences that 
fell within the scope of both provisions (e.g. the conduct of 
Eurotel).

Vertical and horizontal agreements with the newly set  
thresholds, when agreements are not subject to a general ban, 
were defined in compliance with Community law. Undertak-
ings were able to apply for an individual exemption from the 
prohibition of agreements restricting competition (e.g. pool of 
insurance companies) or to request establishment of whether 
a relevant agreement was subject to a prohibition or not (e.g. 
agreements on the interconnection of mobile operators). This 
so-called negative test applied even in the area of abuse of 
dominance. The term of so-called joint (collective) dominance 
was introduced. Undertakings no longer had to notify their 
dominant positions, the definition of which was revised and 
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V oblasti spojování soutěžitelů přinesla novela zavedení obra-
tových kritérií (ve výši 1,5 miliardy korun pro všechny spojující 
se soutěžitele a nejméně 250 milionů korun u jednoho z nich), 
což výrazně snížilo počet posuzovaných fúzí. Podle úpravy za-
vedené touto novelou se řízení zahajuje až doručením úplné-
ho návrhu, který může být podán před i po uzavření smlouvy 
zakládající spojení. Nabyvatel však nesmí až do právní moci 
rozhodnutí Úřadu o povolení spojení nad nabývanou společ-
ností vykonávat kontrolu.

Na počátku října 2005 nabyla účinnosti čtvrtá novela zákona 
(č. 361/2005 Sb.). Současně byla novelizována i prováděcí vy-
hláška k tomuto zákonu, upravující náležitosti návrhu na po-
volení spojení soutěžitelů. Čtvrtá novela reagovala na přijetí 
Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků. 
Nařízení upravuje podmínky pro spolupráci mezi soutěžními 
úřady členských států a Evropskou komisí, včetně povinností, 
které je Česká republika povinna k zajištění efektivnosti této 
spolupráce splnit. Nařízení rovněž vymezuje podmínky, za kte-
rých může Komise předat určité spojení k posouzení národní-
mu soutěžnímu úřadu, a podmínky, za kterých může národní 
soutěžní úřad požádat Komisi, aby určité spojení posoudila 
ona. Novelou došlo mj. k významné změně ekonomických kri-
térií pro určování dopadu spojení na hospodářskou soutěž. 
Jednalo se o výslovnou změnu kritéria, dle něhož se spojení 
povolí či naopak nepovolí, přičemž změna spočívá v doplnění 
předtím užívaného testu dominance novým systémem, a to 
tzv. SLC testem (Substantial Lessening of Competition). Díky 
této změně je možno zakázat spojení schopné způsobit ne-
gativní dopady na soutěž bez ohledu na to, zda k nim došlo 
v důsledku vzniku nebo posílením dominantního postavení 
spojujících se soutěžitelů.

Novela dále zrušila soustavu blokových výjimek k zakázaným 
dohodám vydaných vyhláškami Úřadu a nahradila je obecným 
odkazem na blokové výjimky komunitární, které mají v pod-
statě identický obsah.

Prvního září 2009 nabyl účinnosti zákon č. 155/2009 Sb., kte-
rý obsahoval dílčí změny v působnosti zákona, dále v oblasti 
zakázaných dohod, kontrole koncentrací, řízení před Úřadem, 
dále se novela dotýkala také vyšetřovacích oprávnění ÚOHS 
a sankcí. Významné byly především změny v oblasti spojování 
podniků, v níž bylo zavedeno zjednodušené řízení o povolení 
spojení soutěžitelů. Zjednodušenou proceduru je možno vyu-
žít u těch spojení, u nichž není podezření na možné narušení 
trhu, tedy zejména v případech, kdy soutěžitelé disponují jen 
nízkým tržním podílem (do 15 %) nebo u změn z kontroly spo-
lečné na výlučnou. Ve zjednodušeném řízení Úřad rozhoduje 
již do 20 kalendářních dnů. Novela rovněž v souladu s komu-
nitárním soutěžním právem umožnila sankcionovat právní 
nástupce soutěžitelů, kteří porušili zákon o ochraně hospodář-
ské soutěže. Pokuty ukládané sdružením soutěžitelů (komory 
apod.) se nově začaly vypočítávat z výše obratu všech členů 
sdružení, maximální výše činí 10 procent z této částky.

V prosinci 2012 nabyla účinnosti devátá novela – zákon 
č. 360/2012. Přinesla řadu zásadních změn, zejména pak začle-
nění institutů leniency a narovnání do zákona, ale také mož-
nost prioritizace při vyšetřování případů a nečekaně i novou 
kompetenci v podobě postihování protisoutěžního jednání 
orgánů veřejné správy.

Program leniency byl sice Úřadem zaveden již v roce 2001, 
jednalo se však pouze o oznámení Úřadu bez výslovné zákon-
né opory. Údajná nižší míra právní jistoty případných žadate-
lů o aplikaci leniency nepůsobila v praxi zásadnější překážky 
jeho uplatnění. Skutečnost, že se nejednalo o zákonný institut, 
ale současně komplikovala provázání programu leniency s ji-
nými zákony, zejména správním řádem a trestním zákoníkem. 
Právě z tohoto důvodu přistoupil Úřad k jeho zakotvení do zá-
kona o ochraně hospodářské soutěže (dále též „ZOHS“).

Vlastní úprava programu leniency je obsažena v § 22ba odst. 1 
ZOHS; pod písmenem a) jsou shrnuty podmínky pro leniency 
typu I, pod písmenem b) leniency typu II. Za pozornost stojí, že 
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began to be defined on the basis of market power, including 
other criteria than just the market share. A significant change 
was the anchoring of notification conditions in the area of con-
centrations between undertakings. Notifications were man-
datory under the criteria of individual companies’ turnovers. 
However, their values changed over time. Currently, the largest 
concentrations are assessed by the European Commission and 
other significant mergers by OPC. Concentrations with min- 
imal market impact do not need to be notified. Together with 
the Act 143/2001 Coll., so-called block exemptions, which were 
practically identical to those of the EU, began to be applied by 
the Office in mid-2001.

Significant changes were brought by 1 May 2004. After the 
accession of the Czech Republic to the European Union,  
European Community law became directly applicable. Direct 
application was conducted by the amendment to the Act No. 
340/2004 Coll. which came into effect on 2 June 2004. Ap- 
provals of individual exemptions were dropped and declaratory 
proceedings cancelled. At the same time, the thresholds for 
the so-called de minimis rule, which excludes agreements that 
doesn´t pose a threat to competition from the general prohibi-
tion of agreements restricting competition, were increased. This 
limit was increased from 5 percent to 10 percent for horizontal 
agreements and from 10 to 15 percent for vertical agreements. 
A new legal concept, which is, however, used only sporadically, 
was also introduced, specifically the possibility to terminate 
sanction proceedings in the event that the party proposes com-
mitments that remedy a defective condition in the market.

In the area of concentration between undertakings, the amend-
ment introduced turnover-based criteria (in the amount of 
CZK 1.5 billion for all undertakings concerned and at least CZK 
250 million for one of them), which significantly reduced the 
number of reviewed mergers. Under the rules introduced by 
this amendment, proceedings are commenced only after the 
delivery of a complete notification, which may be submitted 

before or after the conclusion of the agreement establishing 
the concentration. However, the acquirer must not exercise 
control over the acquired company until the legal enforce-
ment of the Office’s decision approving the concentration.

In early October 2005, the fourth amendment to the Act 
(361/2005 Coll.) came into effect. At the same time, an imple-
menting decree to this Act, regulating the particular issues of 
notifications of the concentration between undertakings, was 
amended. The fourth amendment responded to the adoption 
of Council Regulation (EC) No. 139/2004 on the Control of 
Concentrations between Undertakings. The Regulation stipu-
lates the conditions for cooperation between the competition 
authorities of Member States and the European Commission, 
including obligations which the Czech Republic is obliged to 
meet in order to ensure the effectiveness of this cooperation. 
The Regulation also defines the conditions under which the 
Commission may refer a certain concentration to the national 
competition authority for assessment and the conditions 
under which the national competition authority may ask the 
Commission to review a certain concentration. The amend-
ment resulted in, among other things, a significant change in 
economic criteria for determining the impact of a concentra-
tion on competition. It was an explicit change in the criteria, 
according to which a concentration is approved or blocked 
and the change consists in supplementing the previously used 
test of dominance with a new system, the so-called SLC test 
(Substantial Lessening of Competition). With this revision, it is 
possible to prohibit a concentration capable of having adverse 
effects on competition regardless of whether it occurred as 
a result of the emergence or the strengthening of a dominant 
position of the merging undertakings.

The amendment also abolished the system of block exemptions 
for prohibited agreements, issued based on Office decrees, and 
replaced them with a general reference to Community block 
exemptions which, for the most part, have identical content.
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podmínkou přiznání leniency už není, že žadatel neměl v kar-
telu vůdčí roli ani jeho uzavření neinicioval a že žadatel ukon-
čil účast v kartelu bezprostředně po podání žádosti. K upuš-
tění od uložení pokuty nebo k jejímu snížení může dojít jen 
na základě žádosti, která může být podána v případě leniency 
typu I nejpozději do sdělení výhrad a v případě leniency typu 
II do 15 dní po sdělení výhrad; ke zpětvzetí žádosti může dojít 
nejpozději do 15 dní od uplynutí lhůty pro její podání. 

Novela změnila i trestní zákoník, a to vložením zvláštního usta-
novení o účinné lítosti (§ 248a TrZák) ve vztahu ke kartelům; 
žadatel o leniency by se tak mě vyhnout odpovědnosti nejen 
administrativní, ale i trestní.

Poprvé bylo zákonem upraveno i tzv. narovnání, kdy Úřad sní-
ží o 20 procent pokutu soutěžiteli, který se přizná ke spáchá-
ní správního deliktu (§ 22ba odst. 2 ZOHS). Také u narovnání 
může dojít ke snížení pokuty jen na žádost soutěžitele, která 
může být podána nejpozději 15 dní po sdělení výhrad.

Novela přinesla i změny týkající se sankcí. Mezi nimi bylo patr-
ně nejvýznamnější zavedení zcela nové sankce za bid rigging 
dohody, a to tříletý zákaz účasti na zakázkovém a koncesním 
řízení. 

Změnila se rovněž ustanovení o deliktním nástupnictví práv-
nických osob, když přestalo být vyžadováno prokázání, že ná-
stupnická osoba věděla nebo mohla vědět o deliktním jednání 
svého předchůdce (§ 22b odst. 6 ZOHS).

Úřadu se nově dostalo oprávnění prioritizovat, tedy nezahajovat 
řízení ve věcech, kdy na vedení řízení není veřejný zájem s ohle-
dem na nízkou míru škodlivého účinku jednání na hospodářskou 
soutěž. Při hodnocení míry škodlivého účinku Úřad přihlédne 
k povaze jednání, způsobu jeho provedení, významu dotčeného 
trhu a počtu dotčených soutěžitelů (§ 21 odst. 2 ZOHS). Možnost 
prioritizace se týká prakticky jen zakázaných dohod, a to v návaz-
nosti na velmi nízký tržní podíl jejich účastníků. 

Pokud jde o poskytování informací Úřadu, zákon nově stano-
vil, že soutěžitelé musí vždy poskytovat podklady a informace 
úplné, správné a pravdivé (§ 21e odst. 1 ZOHS). Poskytnutí in-
formací neúplných, nesprávných nebo nepravdivých je spoje-
no s procesní pokutou (§ 22c odst. 1 ZOHS). 

Nově byly vymezeny náležitosti pověření k provedení šetření 
na místě, avšak v rozsahu dosavadní praxe. I nadále se šetření 
provádělo toliko na základě pověření předsedy Úřadu, respek-
tive jiné jím pověřené osoby, nikoliv soudního rozhodnutí.

Oproti původnímu návrhu Úřadu přijala Poslanecká sněmov-
na v rámci projednávání novely pozměňovací návrh, který 
rozšířil působnost ZOHS nad rámec soutěžitelů i na orgány 
veřejné správy, kterými se rozumí orgány státní správy při 
výkonu státní správy, orgány územní samosprávy při výkonu 
samosprávy a při přeneseném výkonu státní správy a orgány 
zájmové samosprávy při přeneseném výkonu státní správy. 
Těmto orgánům bylo zakázáno, aby podporou zvýhodňující 
určitého soutěžitele nebo jiným způsobem narušovaly hospo-
dářskou soutěž (§ 19a odst. 1 ZOHS). 

Právě tato část zákona se vzhledem ke své stručnosti stala 
předmětem chystané aktuální novelizace, která by měla pro-
jít legislativním procesem v roce 2016. Hlavním cílem novely 
je nicméně uvést soutěžní zákon do souladu s terminologií 
nového občanského zákoníku. Z dalších změn je třeba jme-
novat podrobnější úpravu zjednodušeného řízení o povolení 
spojení soutěžitelů, zavedení možnosti, aby ÚOHS navázal užší 
mezinárodní spolupráci s jinými soutěžními orgány tam, kde 
neprobíhalo souběžné šetření věci podle čl. 101 či 102 Smlou-
vy o fungování EU. Podrobněji by měl být upraven režim do-
kumentů obsahujících obchodní, bankovní nebo obdobným 
způsobem chráněné tajemství a dokumentů jinak citlivých. 

Výslovně bude uvedena také možnost přezkumu zákonnosti 
postupu Úřadu při šetření na místě v obchodních prostorách 
soutěžitelů, a to v soudním řízení o ochraně před nezákonným 
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The Act No. 155/2009 Coll. came into effect on 1 September 
2009. It contained partial revisions of the scope of the legal pro-
vision, as well as in the area of prohibited agreements, control of 
concentrations, proceedings before the Office and the amend-
ment also affected the investigative powers of OPC and impos- 
ition of sanctions. Significant changes were enacted primar-
ily in the area of concentration between undertakings where 
a simplified procedure for the approval of concentration was 
introduced. The simplified procedure can be used in those cases 
where there is no suspicion of a possible disruption of the mar-
ket, i.e. particularly in cases where undertakings have only a low 
market share (up to 15%) or in cases of change of joint control 
to sole control. In the simplified procedure, the Office decides 
within 20 calendar days. In line with Community competition 
law, the amendment provided the possibility to fine the legal 
successor of undertakings who violated the Act on the Protec-
tion of Competition. Fines imposed on an association of under-
takings (chambers etc.) began to be newly calculated based on 
the amount of the turnover of all members of the association, 
with the maximum amount being 10 percent of this amount.

The ninth amendment – Act No. 360/2012 – came into effect 
in December 2012. It brought many fundamental changes, 
particularly the inclusion of the concepts of leniency and set-
tlement, into the Act, as well as the power to prioritise in the 
investigation of cases and even a new competence in the form 
of punishing anticompetitive conduct by public authorities.

Although the leniency programme was introduced by the Office 
in 2001, it was only a notice of the Office without explicit statutory 
support. The alleged lower degree of legal certainty of potential 
applicants for leniency did not cause any major obstacles to its 
application in practice. At the same time, the fact that it was not 
enacted complicated the interconnection of the leniency pro-
gramme with other legal provisions, especially the Administrative 
Procedure Code and the Criminal Code. For this reason, the Office 
decided to include it in the Act on the Protection of Competition.

The leniency programme is included in the Article 22ba (1) 
of the Act on the Protection of Competition: conditions for 
type I leniency are summarised under section a), type II leni-
ency under section b). It is worth noting that it is no longer 
a condition for granting leniency that the applicant did not 
have a leading role in the cartel, nor initiated the cartel, nor 
that the applicant ended its participation in the cartel immedi-
ately after filing the request. The imposed fine may be waived 
or reduced only on the basis of a request which must be filed 
until the statement of objections in the case of type I leniency 
and within 15 days after the statement of objections in the 
case of type II leniency; the request may be withdrawn within 
15 days after the deadline for its submission. 

The amendment also revised the Criminal Code by inserting 
special provisions on effective regret (Article 248a CrC) in rela-
tion to cartels; an applicant for leniency should thus avoid 
both administrative and criminal liability.

The settlement procedure was also encated into the Act by 
this amendment. The Office may reduce a fine by 20 percent 
for those undertakings who admit the anticompetitive con-
duct (Article 22ba (2)). Settlement may be used by reducing 
a fine only upon the request of an undertaking and must be 
filed within 15 days after the statement of objections is issued.

The amendment also brought about changes in the area of 
sanctiones. These revisions included the most important intro-
duction of a completely new sanction for bid rigging agree-
ments, specifically a three-year ban on participation in public 
procurement and concession proceedings. 

Provisions on the illegal succession of legal entities was 
amended as well, as it is no longer required to prove that the 
successor knew or should have known about the illegal con-
duct of its predecessor (Article 22b (6)).

The Office received a new power to prioritise, i.e. not to initi-
ate proceedings in cases where there is no public interest in 
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zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu. Toto 
ustanovení reflektuje rozsudek Evropského soudu pro lidská 
práva ze dne 2. října 2014 ve věci Delta pekárny a. s., kde bylo 
konstatováno, že vnitrostátní právní řád neskýtá dostatečné 
záruky přezkoumatelnosti zákonnosti postupu Úřadu při šet-
ření na místě v obchodních prostorách soutěžitelů. 

Od roku 2007 Úřad vydává rovněž metodické dokumenty, tzv. 
soft law, kterými v zájmu vyšší transparentnosti a předvídatel-
nosti své rozhodovací činnosti vykládá či rozvíjí určitá ustano-

vení zákona. Postupně tak byla vydána oznámení o leniency 
programu, alternativním řešení soutěžních problémů a odlo-
žení věci, o dohodách de minimis, zásady stanovování pokut 
a metodika k proceduře narovnání. Pro spojování soutěžitelů 
byla vydána rovněž řada oznámení – o přednotifikačních kon-
taktech, o výpočtu obratu, o konceptu spojení soutěžitelů, 
o pojmu spojujících se soutěžitelů, o zjednodušeném řízení, 
o uskutečňování spojení před jeho povolením a o aplikaci 
konceptu obrany společnosti v hospodářských potížích.

2/5/2016 Sekce hospodářské soutěže / Competition Division
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the proceedings with regard to the low degree of the harm-
ful effect of the conduct on competition. When assessing the 
degree of the harmful effect, the Office will take into account 
the nature of the conduct, the method of its implementation, 
the significance of the market concerned and the number of 
the undertakings concerned (Article 21 (2)). The poweer to pri-
oritise concerns virtually only prohibited agreements in rela-
tion to the very low market share of its participants. 

In terms of the provision of information to the Office, the 
amendment stipulated that undertakings must always  
provide complete, accurate and true evidence and information 
(Article 21e (1)). The provision of incomplete, incorrect or false 
information is subject to a procedural fine (Article 22c (1)). 

The requirements for the authorisation to conduct an unan-
nounced inspection were newly defined, however, within the 
extent of existing practice. Inspections continued to be con-
ducted only under the authorisation of the Office´s Chairman 
or another person authorised by him, not a court warrant.

In the negotiations on the amendment, compared to the 
Office’s original proposal, the Chamber of Deputies adopted 
a draft amendment that extended the scope of the Competi-
tion Act beyond undertakings also to public authorities, which 
means state authorities in the performance of state admin-
istration, local authorities in the exercise of self-government 
and in the delegated performance of state administration 
and authorities of special self-government in the delegated 
performance of state administration. Those authorities were 
forbidden to support a certain undertaking by favouring it or 
otherwise restrict competition (Article 19a (1)). 

Due to the insufficient wording, this part of the amnedment 
became the subject of the current planned revision which 
should undergo the legislative process in 2016. The main aim 
of the new amendment is, however, to bring the Competition 
Act in line with the terminology of the new Civil Code. Other 

changes that must be mentioned include a more detailed regu-
lation of the simplified procedure for the approval of concentra-
tions of undertakings, the introduction of the possibility for OPC 
to establish closer international cooperation with other compe-
tition authorities where parallel investigation under Articles 101 
or 102 of the Treaty on the Functioning of the EU was not carried 
out. The regime of documents containing trade, bank or sim- 
ilarly protected secrets and other sensitive documents should 
be regulated in more detail manner. 

The possibility to review the legality of the Office’s practices 
during unannounced inspections of the business premises 
of undertakings will be explicitly established, in particular in 
court proceedings for the protection against illegal interven-
tion, instruction or coercion by an administrative authority. 
This provision reflects the judgement of the European Court 
of Human Rights dated 2 October 2014 in the case of Delta 
pekárny a.s., where it was stated that the national legal system 
does not provide sufficient reviewability guarantees for the 
legality of the Office’s practices during unannounced inspec-
tions of the business premises of undertakings. 

Since 2007, the Office has been issuing guidance documents, 
so-called soft law, in which it interprets or elaborates on cer-
tain provisions in the interest of greater transparency and 
predictability of its decision-making process. This lead to the 
issuance of notices on the leniency programme, alternative 
solutions of competition issues and termination of investi-
gation, de minimis agreements, the principle of calculation 
of fines and the methodology for the settlement procedure. 
A number of notices were also issued for the concentrations 
between undertakings – on pre-notification contacts, calcula-
tion of turnover, the concept of concentration between under-
takings, the concept of merging undertakings, the simplified 
procedure, concentrations consumed prior to the Office´s 
approval and on the application of the failing firm defence 
concept.
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4. Legislativní vývoj 
v oblasti významné 
tržní síly
Soutěžní politika, jak již samotný název napovídá, je založe-
na na soutěži zajišťující rovné podmínky všem zúčastněným 
a její součástí je i určitá nutná ochrana hospodářsky slabších 
subjektů proti dominantům, neboť chránit soutěž znamená 
umožnit fungující konkurenci na stabilním trhu. Tato proble-
matika se stala rovněž aktuální v 90. letech minulého století 
v souvislosti se vstupem nadnárodních maloobchodních spo-
lečností do České republiky. 

Od roku 1999 bylo chování obchodních řetězců vůči jejich do-
davatelům zemědělských a potravinářských produktů analy-
zováno a postupně vzniklo několik návrhů na řešení ochrany 
hospodářské soutěže v této oblasti. Jedním z návrhů bylo za-
členění zvláštního paragrafu formulujícího tzv. ekonomickou 
závislost do zákona o ochraně hospodářské soutěže. Tento ná-
vrh však přes několik pokusů neprošel.

Situaci dodavatelsko-odběratelských vztahů nebylo možno 
řešit pomocí soutěžních pravidel, neboť jak zákon o ochraně 
hospodářské soutěže, tak i unijní úprava ochrany hospodářské 
soutěže obsažená v článcích 101 a 102 Smlouvy o fungová-
ní Evropské unie (SFEU) rozeznávají pouze dva základní typy 
porušení soutěžního práva: zakázané dohody a zneužití domi-
nantního postavení, jež však nelze aplikovat v situaci potravi-
nářského maloobchodu. 

V roce 2009 uspěl poslanecký návrh zákona postavený na insti-
tutu významné tržní síly. V únoru 2010 tak vstoupil v účinnost 
zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji potra-

vinářských a zemědělských výrobků a jejím zneužití, a dohle-
dem nad zákonem byl pověřen Úřad pro ochranu hospodář-
ské soutěže. Zákon patří k regulacím soutěžního charakteru, 
jejichž cílem je primárně ochrana hospodářské soutěže. Kvůli 
některým formulacím byl však zákon jen obtížně aplikovatel-
ný. Úřad sice zahájil do konce roku 2015 celkem devět správ-
ních řízení, nicméně pravomocná rozhodnutí byla vydána 
pouze dvě. Stále více se ukazovala nutnost legislativní změny.
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4. Legislative 
Developments in the 
Field of Significant 
Market Power
Competition policy, as the name suggests, is based on com-
petition ensuring equal conditions to all participants and 
includes certain necessary protection of economically weaker 
entities against dominants because protecting competition 
means allowing effective competition on a stable market. This 
issue also became significant in the 1990s in connection with 
the entry of multinational retail companies into the Czech 
Republic. 

Since 1999, the conduct of retail chains towards their suppliers 
of agricultural and food products has been analysed and gradu- 
ally several solutions to the protection of competition were 
proposed in this area. One of the proposals represented the 
inclusion of a special section formulating so-called economic 
dependence in the Act on the Protection of Competition. 
However, this proposal did not pass despite several attempts.

The situation of supplier-customer relations cannot be solved 
by competition rules, since both the Act on the Protection of 
Competition as well as the EU regulations for the protection of 
competition laid down in Articles 101 and 102 of the Treaty on 
the Functioning of the European Union (TFEU) only recognise 
two basic types of infringement of competition law: prohib-
ited agreements and abuse of dominant position, which, how-
ever, cannot be applied in food retail. 

The parliamentary draft law based on the concept of signific- 
ant market power succeeded in 2009. Act No. 395/2009 Coll., 
on Significant Market Power in the Sale of Agricultural and 
Food Products and Abuse thereof came into effect in Febru-
ary 2010 and OPC was entrusted with the monitoring of com-
pliance with the new legal provision. The Act is a regulation 
aimed primarily at protecting competition. However, due to 
some formulations, the legal provision was difficult to apply. 
The Office initiated a total of 9 administrative proceedings by 
the end of 2015 but only two final decisions were issued. The 
need for legislative changes was becoming more and more 
apparent.

An amendment to the Act of January 2016 modified the 
method of assessing and preventing the abuse of significant 
market power in relation to the purchasing of foods for the 
purposes of resale in the Czech Republic or services associated 
with such purchases or sale of goods, as well as supervision 
over compliance with the Act. Abuse of significant market 
power, which took place abroad, is assessed pursuant to this 
Act if its effects occurred or may occur in the Czech Republic.

The significant market power is defined as “a position of the 
buyer, due to which the buyer may enforce an advantage from 
suppliers in connection with the purchase of food or receiving or 
providing services related to the purchase or sale of food without 
just cause”. Significant market power is assessed primarily in 
terms of the market structure, market entry barriers and finan-
cial strength of the buyer. The undertaking holding the signi- 
ficant market power is an entity (buyer or purchasing alliance) 
with a turnover in excess of CZK 5 billion from the sale of food 
and related services in the Czech Republic in the last account-
ing period.
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Novela zákona z ledna 2016 upravila způsob posuzování a za-
mezení zneužití významné tržní síly v souvislosti s nákupem 
potravin za účelem jejich dalšího prodeje na území České 
republiky nebo službami s tímto nákupem nebo prodejem 
potravin souvisejícími, stejně jako dozor nad dodržováním 
tohoto zákona. Podle tohoto zákona se posuzuje i zneužití vý-
znamné tržní síly, které bylo uskutečněno v cizině, pokud jeho 
účinky nastaly nebo mohou nastat na území České republiky.

Zákon definuje významnou tržní sílu jako „takové postavení od-
běratele, v jehož důsledku si odběratel může vynutit bez spraved-
livého důvodu výhodu vůči dodavatelům v souvislosti s nákupem 
potravin nebo přijímáním nebo poskytováním služeb s nákupem 
nebo prodejem potravin souvisejících“. Významná tržní síla je 
posuzována především z hlediska struktury trhu, překážek 
vstupu na trh a finanční síly odběratele. Nositelem významné 

tržní síly je subjekt (odběratel nebo nákupní aliance) s obra-
tem přesahujícím pět miliard korun za prodej potravin a slu-
žeb s tím souvisejících na území České republiky za poslední 
ukončené účetní období v délce 12 měsíců. 

Zrušeny byly přílohy obsahující celkem 96 skutkových podstat 
a nahrazeny byly demonstrativním výčtem obsaženým v § 4 
odstavci 2 zákona, což poskytuje výrazně vyšší diskreci v rámci 
rozhodovacího postupu Úřadu. Nově byly také stanoveny ná-
ležitosti, které musí obsahovat smlouva mezi obchodním ře-
tězcem a jeho dodavatelem.
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Annexes containing a total of 96 prohibited conducts were 
abolished and replaced with a non-exhaustive list contained 
in Article 4 (2) of the Act, which provides significantly greater 

discretion in the Office’s decision-making procedure. Require-
ments for an agreement between the retail chain and its sup-
plier were newly established.

2/5/2016 Sekce legislativy a veřejné regulace / Legislation and Public Regulation Division
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5. Legislativní vývoj 
v oblasti veřejných 
zakázek

Přechodem na tržní hospodářství po roce 1989 vznikla potře-
ba vytvořit novým podmínkám odpovídající legislativu nejen 
pro celou státní správu, ale i pro vydávání veřejných financí. 
Z těchto důvodů bylo již v období let 1989 až 1991 upraveno 
zadávání tzv. „státních zakázek“ formou novely hospodářské-
ho zákoníku, a to v ustanoveních § 356a a násl. Dalším před-
pisem byl Zadávací řád staveb z roku 1991 vydaný Federálním 
ministerstvem hospodářství, Ministerstvem průmyslu České 
republiky a Ministerstvem výstavby a stavebníctva Slovenské 
republiky jako doporučující postup při uzavírání smluv pro pří-
pravu a realizaci výstavby. Zadávací řád staveb popisoval pod-
mínky soutěže, předmět plnění, lhůty, způsobilost uchazečů, 
stejně jako samotný průběh soutěže.

S přípravou zakázkového zákona se začalo již v roce 1992. Vý-
znamným vzorem při práci zákonodárců se stal Model Law 
on Procurement vypracovaný Komisí OSN pro mezinárodní 
obchodní právo (UNCITRAL). Zákon o zadávání veřejných za-
kázek č. 199 byl hotov a schválen v roce 1994. Preferoval za-
dání veřejné zakázky na základě veřejné soutěže. Při obchodní 
veřejné soutěži, která mohla být i dvoustupňová, zadavatel 
postupoval podle obchodního zákoníku. Jiné způsoby zadá-
vání veřejných zakázek popisoval § 49 (výzva více zájemcům 
k podání nabídky – zakázky do pěti milionů korun, šlo-li o ne-
movitost, nebo jednoho milionu korun v ostatních případech) 
a § 50 (výzva jednomu zájemci k podání nabídky).

Veřejnou zakázkou byla „koupě, nájem, zhotovení, montáž, 
údržba, oprava nebo úprava věcí movitých či nemovitých anebo 
provedení jiných činností (např. dopravní služby regionu, odvoz 
a likvidace tuhých domovních odpadů, čištění komunikací, pro-
jektová činnost), jestliže byla zadávána:

1. ministerstvem, jiným správním úřadem, územním samo-
správným celkem a jimi zřízenými rozpočtovými a příspěv-
kovými organizacemi, Nejvyšším kontrolním úřadem, soudy, 
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5. Legislative 
Developments in 
the Field of Public 
Procurement

The transition to a market economy after 1989 resulted in 
a need to adopt legislative framework corresponding to the 
new conditions not only for the entire state administration but 
also for the spending of public funds. For these reasons, the 
awarding of so-called “state contracts” was already being reg-
ulated in the years 1989 – 1991 in the form of an amendment 
to the Economic Code, in the provisions of Article 356a et seq. 
Another legal provision was the Building Tender Regulation of 
1991 issued by the Federal Ministry of Economy, the Ministry 
of Industry of the Czech Republic and the Ministry of Construc-
tion and the Construction Industry of the Slovak Republic, as 
a recommended procedure for concluding contracts for the 
preparation and implementation of construction. The Build-
ing Tender Regulation described the tender conditions, the 
scope of performance, deadlines, bidder eligibility as well as 
the course of the tender.

The drafting process of the public procurement act began in 
1992. An important model for the work of the legislators was 
the Model Law on Procurement drawn up by the UN Commis-
sion on International Trade Law (UNCITRAL). The Public Pro-
curement Act No. 199 was completed and approved in 1994. It 
preferred the awarding of public contracts based on tenders. 
In a public tender, either one- or two-stage, the contracting 

authority proceeded in compliance with the Commercial Code. 
Other methods of public procurement were described in Art-
icle 49 (request for bids for more tenderers – contracts up to 
CZK 5 million in the case of property, or CZK 1 million in other 
cases) and Article 50 (request for a bid from one tenderer).

A public contract was the “purchase, lease, manufacture, as- 
sembly, maintenance, repair or modification of movables or 
immovables or the performance of other activities (e.g. transport 
services in the region, removal and disposal of solid household 
waste, cleaning of roads, project activity) if it was awarded by:

1. a ministry, another administrative authority, local authority 
and budgetary and state-funded organisations established 
by them, the Supreme Audit Office, courts, public prosec- 
utors’ offices and state funds, as well as legal entities that, in 
accordance with the budgetary rules, manage the funds of 
the state budget, state funds, budgets district offices or local 
government budgets; or

2. a legal entity or natural person, who uses state budget funds, 
state funds, district office budgets or local government  
budgets, to pay for a contract involving the manufacture, 
assembly, modification or repair, or purchase of a property 
or a set of machines and equipment forming a separate 
functional unit, 

and the amount of the financial obligation without value added 
tax from the respective agreement exceeds CZK 500,000, if it is 
a property, except for a lease or a set of machines and equipment 
forming a separate functional unit, and CZK 100,000 in other 
cases.”

Supervision over compliance with the Act was entrusted to 
the Ministry for Competition (the Office for the Protection of 
Competition since 1996). The establishment of a supervisory 
authority was particularly important for the bidders. They 
gained the possibility to appeal if they were not satisfied with 
the practices of the contracting authority and felt that harm 
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státními zastupitelstvími a státními fondy, jakož i právnický-
mi osobami, které v souladu s rozpočtovými pravidly hospo-
daří s prostředky státního rozpočtu, státních fondů, rozpočtů 
okresních úřadů nebo rozpočtů územních samosprávných 
celků, nebo

2. právnickou nebo fyzickou osobou, která k úhradě zakázky 
spočívající ve zhotovení, montáži, úpravě nebo opravě, po-
případě koupi věci nemovité či souboru strojů a zařízení tvo-
řících samostatný funkční celek použije prostředky státního 
rozpočtu, státních fondů, rozpočtu okresních úřadů nebo roz-
počtů územních samosprávných celků, 

a výše peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty z přísluš-
né smlouvy přesahuje 500 000 Kč, jde-li o nemovitost s výjimkou 
nájmu nebo o soubor strojů a zařízení tvořících samostatný 
funkční celek, a 100 000 Kč v ostatních případech.“

Dohled nad dodržováním zákona byl svěřen tehdejšímu Mi-
nisterstvu pro hospodářskou soutěž (od roku 1996 Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže). Zřízení orgánu dohledu mělo 
velký význam zejména pro uchazeče o zakázky. Ti totiž získali 
možnost odvolání v případě, že nebyli spokojeni s postupem 
zadavatele a cítili se poškozeni. Orgán dohledu pak ve lhůtách 
kratších, než tomu bylo u soudů, rozhodoval, zda rozhodnutí 
zadavatele zruší a případně uloží nový výběr, popřípadě ulo-
ží zadavateli vyhlásit novou soutěž. Tehdejší Ministerstvo pro 
hospodářskou soutěž také získalo možnost ukládat zadava-
telům pokuty, které původně činily maximálně 0,5 procenta  
z ceny zakázky, nejméně však 10 tisíc korun. Od nového záko-
na si tehdejší politická elita slibovala zejména zavedení uce-
lené právní úpravy v dané oblasti, vyšší hospodárnost a prů-
hlednost předepsaných postupů a v neposlední řadě snížení 
korupce. Zákon však také obsahoval určitá „ochranářská opat-
ření“ výhodná pro domácí podniky. Ty mohly být oproti zahra-
niční konkurenci zvýhodněny až do výše 10 procent od nejniž-
ší nabídkové ceny zahraniční osoby.

Zákon začal platit 1. ledna 1995 a do poloviny května 1995 již 
bylo orgánem dohledu vydáno přes 150 rozhodnutí o zrušení 
nedostatečně vyhlášených soutěží. 

Od první chvíle však bylo zřejmé, že zákon bude třeba nove-
lizovat. Ministr pro hospodářskou soutěž proto v druhé polo-
vině roku 1995 navrhl více než 70 změn zákona. Připomínky 
byly zejména k nízkým finančním limitům pro obchodní sou-
těže. Nově měla být veřejnou zakázkou každá státní zakázka, 
třeba i za jednu korunu. Diskutovalo se o hranici pro zakázky 
malého rozsahu se zjednodušeným režimem. Ministr navrho-
val 50 tisíc korun, ve schválené novele z roku 1996 byla hranice 
dvojnásobná. Od poloviny roku 1996 mluvil zákon o tzv. zjed-
nodušeném zadání u zakázek nad 100 tisíc korun, ale do 2,5 
milionu korun. V těchto případech bylo nutné si vyžádat na-
bídky nejméně od tří zájemců. U veřejných zakázek, u kterých 
výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy bez daně 
z přidané hodnoty měla přesáhnout 2,5 milionu korun, šlo-li 
o nemovitost s výjimkou nájmu nebo o soubor strojů nebo za-
řízení tvořících samostatný funkční celek, a 0,5 milionu korun 
v ostatních případech, pak mohl zadavatel uzavřít smlouvu 
na podkladě písemné výzvy učiněné nejméně pěti zájemcům. 
Obchodní veřejná soutěž zůstala pro největší zakázky nad 20 
milionů korun (nemovitosti a soubor strojů a zařízení), resp. 
v ostatních případech nad pět milionů korun.

Zákon však čekala ještě řada dalších změn. Rozšířila se napří-
klad pravomoc orgánu dohledu, když se jeho přezkum začal 
vztahovat i na zadání v případě výzvy více zájemcům podle 
§ 49 zákona. Zadavatel nově nesměl vyzývat k podání nabídek 
opakující se okruh zájemců. 

V polovině roku 2000 vstoupila v účinnost novela č. 28/2000 
Sb. Nejvýznamnější změnou se stala transpozice směrnice 
Evropského společenství o koordinaci řízení při zadávání ve-
řejných zakázek orgány působícími v sektorech vodního hos-
podářství, energetiky, dopravy a telekomunikací. Zadavateli 
se tak stala celá řada sektorových monopolistů a dominantů 
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had been caused to them. The supervisory authority then 
decided within periods shorter than in the case of courts 
whether to revoke the decision of the contracting authority 
and potentially order a new selection or whether to order the 
contracting authority to announce a new tender. The Ministry 
for Competition gained the power to sanction contracting 
authorities with fines originally amounting to no more than 
0.5% of the contract price, however, at least CZK 10,000. The 
former political elite hoped that the new law would introduce 
mainly comprehensive legislation in the relevant area, greater 
efficiency and transparency of the prescribed procedures 
and, last but not least, reduced corruption. However, the Act 
also contained some “protectionist measures” that benefited 
domestic companies. They could be given an advantage of up 
to 10% from the lowest bid price offered by a foreign entity 
compared to foreign entities.

The Act came into force on 1 January 1995 and by mid-May 
1995 the supervisory authority had issued more than 150 de- 
cisions on the cancellation of inadequately announced 
tenders. 

From the beginning it was apparent that the Act needed to be 
amended. Therefore, the Minister for Competition proposed 
more than 70 amendments to the Act in the second half of 
1995. The comments mainly concerned the low financial limits 
for tenders. Every government contract was newly supposed 
to be a public contract, even if it was worth CZK 1. Discus-
sions were held on the threshold for small-scale contracts with 
a simplified regime. The Minister proposed CZK 50,000 but the 
threshold was doubled in the approved amendment of 1996. 
From mid-1996, the Act referred to the so-called simplified 
awarding of contracts over CZK 100 thousand but under CZK 
2.5 million. In these cases, it was necessary to request bids from 
at least three bidders. In public contracts, where the amount 
of the future financial obligations arising from the contract 
was to exceed CZK 2.5 million excluding value added tax, if it 

concerned a property, except for a lease or a set of machinery 
or equipment forming a separate functional unit, and CZK 0.5 
million in other cases, the contracting authority was able to 
conclude a contract based on a written request sent to at least 
five bidders. Public tender remained for the largest contracts 
over CZK 20 million (property and set of machinery and equip-
ment), or in other cases over CZK 5 million.

However, the legal provision was still awaiting a number of other 
changes. For example, the power of the supervisory authority 
was extended when its review started to apply also to awarding 
in the case of requests sent to multiple bidders pursuant to the 
Article 49 of the Act. The contracting authority was newly not 
allowed to request bids from a repetitive circle of bidders. 

Amendment No. 28/2000 Coll. came into force in mid-2000. 
The most significant change was the transposition of the EC 
Directive on the coordination of procedures for the award-
ing of public contracts for entities operating in the sectors of 
water, energy, transport and telecommunications. A number 
of sectoral monopolists and dominants became contract-
ing authorities (as well as operators of airports and ports, 
companies extracting oil, gas, coal and other fuels, health 
insurance companies, and, in 2001, Česká televize and Český 
rozhlas joined the contracting authorities). These contracting 
authorities were placed at the same level as public contracting 
authorities, causing their negative reaction because they had 
to start awarding contracts pursuant to the Act (today, the Act 
applies to them only in the case of well-defined and relatively 
high limits).

However, some other revisions were also enacted. For ex- 
ample, the limit for small-scale contracts decided directly by 
the contracting authority was increased from CZK 100,000 to 
CZK 500,000. Article 50, which regulated a request for bids 
from one bidder, contained a very problematic provision 
allowing the Government of the Czech Republic to award 
contracts directly without a tender (this provision was not 
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(dále také provozovatelé letišť a přístavů, firmy těžící ropu, 
plyn, uhlí a jiná paliva, zdravotní pojišťovny, v roce 2001 pak 
mezi zadavatele přibyla Česká televize a Český rozhlas). Tito 
zadavatelé byli postaveni na roveň veřejných zadavatelů, což 
způsobilo jejich negativní reakce, protože museli začít zadávat 
veřejné zakázky v režimu zákona (dnes se na ně zákon vztahu-
je pouze u přesně vymezených a poměrně vysokých limitů). 

Byly však učiněny i některé další změny. Například byl zvý-
šen limit pro malé zakázky, kdy rozhodoval zadavatel přímo, 
ze 100 tisíc korun na 500 tisíc korun. V § 50, který upravoval 
výzvu jednomu zájemci k podání nabídky, se objevilo značně 
problematické ustanovení umožňující Vládě České republiky 
zadávat zakázky „z ruky“ bez výběrového řízení (toto ustano-
vení bylo vypuštěno až v polovině roku 2002). Úřadu byla nově 
dána možnost zvyšovat pokuty, a to až do výše jednoho pro-
centa z ceny zakázky. Zdvojnásobila se také subjektivní lhůta, 
do které ÚOHS mohl pokutu uložit, a to na jeden rok ode dne, 
kdy se Úřad dozvěděl o porušení zákona. Zprávy o veřejných 
zakázkách se dále začaly zveřejňovat podle zákona také na in-
ternetové centrální adrese. Obecně bylo „novelou“ dotčeno 
prakticky celé znění zákona. Změny se totiž dotkly vymezení 
jeho působnosti, definic klíčových pojmů, požadavků na kvali-
fikační předpoklady uchazečů, zpřesněn byl i průběh obchod-
ní veřejné soutěže i jiných způsobů zadávání.

Přestože novela částečně harmonizovala českou úpravu s prá-
vem Evropské unie, bylo rozhodnuto, že plnou harmonizaci 
zajistí až zcela nový zákon, jehož vypracováním bylo pověřeno 
Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“); ÚOHS vypra-
coval část dohledovou. 

Mezitím však vstoupila v platnost další, v pořadí již pátá novela 
zákona o zadávání veřejných zakázek z roku 1994, která opět 
„zamíchala“ množstvím zadavatelů. Ze zákona byly vyjmuty 
telekomunikační společnosti a dále firmy těžící ropu, plyn, uhlí 
a jiná paliva. To vše přibližně rok poté, kdy uvedené sektory 
byly mezi zadavatele zařazeny. Novela č. 142/2001 Sb. rovněž 

navýšila limity peněžních závazků u jednotlivých způsobů 
zadávání. Nově byla nastavena i hranice pro zakázky malého 
rozsahu, která se ustálila i v pozdější praxi na dvou milionech 
korun.

Proces zadávání veřejných zakázek se stával stále složitějším. 
Jen v roce 2002 bylo schváleno šest novel reagujících napří-
klad na zrušení okresních úřadů, záplavy a další dílčí skuteč-
nosti. Mezitím probíhaly stále přípravy nového zákona a kon-
zultace s Evropskou komisí. Návrhy byly v polovině roku 2003 
předloženy Poslanecké sněmovně, která je schválila 30. října 
2003, a následně Senátu, který je schválil 17. prosince 2003. 
Po podpisu prezidentem republiky zákon vyšel ve Sbírce zá-
konů pod číslem 40/2004 Sb. Nový zákon též transponoval 
evropské zadávací směrnice. Byly v něm prosazeny i změny 
v ustanoveních o hodnotící komisi, o posuzování a hodnocení 
nabídek, které byly podrobněji rozpracovány ve vazbě na pro-
váděcí právní předpis. Nový zákon odstranil také diskriminaci 
zahraničních uchazečů. Zvýšena byla hranice pro ukládání po-
kut. ÚOHS tak mohl sankcionovat zadavatele až do výše pěti 
procent z ceny veřejné zakázky (dříve šlo jen o jedno procen-
to).

Nový zákon však především významným způsobem změnil 
okruh zadavatelů. Mezi ně již bylo nutné počítat i některé ve-
řejnoprávní subjekty. Podle zákona musely postupovat i firmy, 
které na realizaci zakázky dostaly dotaci činící více než 50 pro-
cent ze státních zdrojů. Z působnosti zákona pak byly na dru-
hou stranu vyjmuty, podobně jako je tomu jinde v Evropské 
unii, armádní zakázky.

Zákon se nevztahoval také na všechny zakázky do dvou milio-
nů korun. Nad touto hranicí byly vymezeny nové způsoby za-
dávání tak, že v otevřeném zadávacím řízení mohli podat na-
bídku všichni dodavatelé, kteří měli zájem. V užším zadávacím 
řízení tak mohli učinit pouze zájemci, které zadavatel vybral 
z těch dodavatelů, kteří podali žádost o účast v tomto řízení. 
V jednacím řízení s uveřejněním podávali nabídku pouze vy-
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abolished until mid-2002). OPC was newly given the power to 
increase fines up to a maximum of 1% of the contract price. 
The subjective time period, within which OPC could impose 
a fine, doubled to 1 year from the day when the Office learnt 
of the violation of the legal provision. Pursuant to the Act, 
reports on public procurement were also newly published on 
a central website. Generally, the “amendment” affected virtu-
ally the entire text of the Act. In fact, the changes affected the 
definition of its scope, definitions of key terms, requirements 
for bidders’ qualifications and the course of public tenders and 
other procurement methods were refined.

Although the amendment partially harmonised the Czech reg-
ulation with EC/EU law, it was decided that full harmonisation 
would be provided by a completely new legal provision, the 
drafting of which was entrusted to the Ministry for Regional 
Development (hereinafter “MRD” ); OPC drafted the super- 
visory sections. 

Meanwhile, however, another, already the fifth, amendment to 
the Public Procurement Act of 1994 entered into force, which 
again “stirred up” the number of contracting authorities. Tele- 
communication companies and companies extracting oil, 
gas, coal and other fuels were exempted from the law. All this 
happened about a year after the above entities were included 
among the contracting authorities. Amendment No. 142/2001 
Coll. also increased the limits of monetary obligations in indi-
vidual methods of procurement. The threshold for small-scale 
contracts was newly established and it became stabilised in 
later practice at CZK 2 million.

The public procurement process was becoming increas-
ingly complex. Only in 2002, 6 amendments were approved, 
responding, for example, to the abolition of district offices, 
floods and other partial facts. Meanwhile, preparations of the 
new law and consultations with the European Commission 
were taking place. In mid-2003, the drafts were submitted to 
the Chamber of Deputies, that approved them on 30 October 

2003, and, subsequently, to the Senate, that approved them 
on 17 December 2003. After being signed by the President of 
the Czech Republic, the Act was published in the Collection 
of Laws under No. 40/2004 Coll. The new Act also transposed 
the European procurement directives. It introduced revisions 
of the provisions on the evaluation committee for assess-
ment and evaluation of bids, which were elaborated in more 
detail in relation to the implementing legislation. The new Act 
removed discrimination against foreign bidders. The threshold 
for fines was increased. OPC was therefore able to fine a con-
tracting authority up to 5% of the public contract price (previ-
ously it had been only 1%).

However, the new Act primarily caused a significant change 
of the group of contracting authorities. Now, it included cer-
tain public entities. Even companies, which received a subsidy 
from state funds for the implementation of a contract amount-
ing to more than 50 percent, had to proceed pursuant to the 
Act. On the other hand, military contracts were exempted 
from the Act, as is the case elsewhere in the EU.

The Act did not apply to any contracts valued up to CZK 2 
million. New procurement methods were defined above this 
threshold to allow all interested suppliers to submit a bid in 
an open tender procedure. In the restricted procurement pro-
cedure, only bidders selected by the contracting authority 
from among those suppliers, who applied to participate in the 
tender, were able to do so. In negotiated published proced- 
ures, bids were submitted only by selected bidders who were 
then asked by the contracting authority to do so, and, finally, 
in negotiated unpublished procedures, under certain condi-
tions, the contracting authority was able to ask one or more 
suppliers directly. The individual types of contracts (for suppli-
ers, services or construction work) had their price limits in EUR 
and differed by type of contracting authority. For example, the 
financial limits for the open procedure were determined as 
follows: EUR 130,000 for state and state-funded organisations, 
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braní zájemci, kteří byli poté zadavatelem vyzváni k jednání 
a konečně v jednacím řízení bez uveřejnění, při splnění sta-
novených podmínek, mohl zadavatel vyzvat přímo jednoho 
nebo více dodavatelů. Jednotlivé druhy zakázek (na dodávky, 
služby nebo stavební práce) měly přitom své cenové limity 
v eurech, odlišné i podle typu zadavatele. Například finanční 
limity pro otevřené řízení byly stanoveny následovně: 130 tisíc 
eur pro stát a příspěvkové organizace, 200 tisíc eur pro územ-

něsprávní celky a další veřejnoprávní instituce, 400 tisíc eur 
pro zadavatele v odvětvích vodního hospodářství, energetiky 
a dopravy, 600 tisíc eur pro zadavatele z oblasti telekomuni-
kací. U stavebních prací byl stanoven limit stejný pro všechny, 
a to pět milionů eur.

Řadu novinek přinesl zákon i v dohledové části. Jestliže někte-
rý z uchazečů nesouhlasil s postupem zadavatele v zadáva-
cím řízení a podal k ÚOHS návrh na jeho přezkoumání, musel 
s tímto návrhem složit kauci, která se rovnala jednomu pro-
centu nabídkové ceny, nejvýše však jednomu milionu korun. 
V případě, že podání bylo nedůvodné a ÚOHS návrh následně 
ve správním řízení zamítl, propadla tato kauce do státního roz-
počtu. V souvislosti s novým zákonem začal ÚOHS v mnohem 
větší míře využívat také předběžných opatření ve snaze zabrá-
nit zadavatelům uzavírat smlouvy na plnění zakázky před roz-
hodnutím ÚOHS ve věci.

Sotva zákon č. 40/2004 Sb. vstoupil v platnost, začalo se váž-
ně hovořit o jeho změnách. Transponované zadávací směrnice 
Evropského společenství přestaly být aktuální, nové zadávací 
směrnice č. 17 a 18 byly přijaty právě v roce 2004. Výsledkem 
byl návrh nového zákona, který vstoupil pod č. 137/2006 Sb. 
v platnost v polovině roku 2006. Také tento právní předpis se 
nevyhnul osudu svých předchůdců a byl velice často měněn. 
Do konce roku 2015 se uskutečnilo 22 novelizací. 

Zákon přinesl několik novinek. Mezi nové instituty byly zařa-
zeny: dynamický nákupní systém, elektronická aukce, rámco-
vá smlouva a centrální zadavatel. Zavedena byla také soutěž 
o návrh, umožňující hodnotit například projekty z hlediska 
jejich kvality (nikoliv pouze ceny). Nutné je ale stanovit nezá-
vislou odbornou komisi, hodnotí se pouze anonymní návrhy. 
Na druhé straně zadavatelé již nemusí vypisovat zvlášť soutěž 
na projekt a následně na stavbu a mohou obě tyto etapy slou-
čit.

Veřejnou zakázkou se opět stal každý výdaj (tedy nikoliv pro-
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EUR 200,000 for local governments and other public institu-
tions, EUR 400,000 for contracting authorities operating in 
water, energy and transport, EUR 600,000 for contracting 
authorities operating in telecommunications. For construction 
work, the set limit was the same for everyone – EUR 5 million.

The Act brought about a number of novelties in the super-
visory section. Whenever any of the bidders did not agree 
with the practices of the contracting authority in the tender 
and submitted a proposal for its review to OPC, it had to pay 
a deposit equal to 1% of its bid price, but not more than CZK 
1 million. In the event that the filing was unjustified and the 
Office subsequently rejected the proposal in administrative 
proceedings, the deposit was forfeited to the state budget. In 
connection with the new Act, OPC began to use interim meas-
ures to a much greater extent in an effort to prevent contract-
ing authorities from concluding agreements for performance 
of the contract before OPC had decided on the case.

As soon as the Act No. 40/2004 Coll. came into force, serious 
discussions about its amendments began. The transposed 
EC procurement directives were no longer valid, as new pro-
curement Directives no. 17 and 18 were adopted in 2004. This 
resulted in a draft of a new legal provision, which came into 
force in mid-2006 under No. 137/2006 Coll. This Act on Public 
Contracts also did not avoid the fate of its predecessors and 
was amended very often. 22 amendments were adopted by 
the end of 2015. 

The Act introduced several new concepts. The new concepts 
included: a dynamic procurement system, electronic auction, 
framework agreement and central contracting authority. 
A design contest was introduced which allows, for example, 
the evaluation of projects in terms of their quality (not only in 
terms of their price). It is necessary, however, to establish an 
independent expert committee and only anonymous designs 
are evaluated. On the other hand, contracting authorities no 
longer need to announce a separate tender for the project, 

and subsequently for the construction and they can join in 
both of these stages.

Every expense (i.e. not a sale) again became a public contract. 
Up to the amount of CZK 2 million and up to the amount of 
CZK 6 million for construction work (however, the threshold 
changed during the effectiveness of the Act, see below), it is 
a small-scale contract which does not need to be awarded 
pursuant to the Act. The basic premise of the Act is the trans-
parent, non-discriminatory and equal treatment of all bidders 
by the contracting authority.

The Act also maintained the division of contracts into 
above-threshold and below-threshold. Below-threshold con-
tracts are those that have a higher value than small-scale 
contracts but do not reach the values of above-threshold 
contracts. In the original Act, the limits for above-threshold 
contracts were determined for construction work over CZK 
165.288 million, supplies and services over CZK 4.290 mil-
lion (contracts awarded by the state), over CZK 6.607 million 
(contracts awarded by local government or their state-funded 
organisation, and the so-called “other legal entity”), and over 
CZK 13.215 million (contracts awarded by a sectoral contract-
ing authority).

The concept of a subsidised authority was partially revised. 
A subsidised authority was anyone who received a state sub-
sidy and used it to pay more than half of the contract price. 
However, this newly applied only to the largest construction 
contracts over CZK 165 million. 

The suppliers were given the opportunity to prove the fulfil-
ment of part of their qualifications by means of an extract from 
the list of qualified suppliers and newly also by means of a cer-
tificate issued within the system of certified suppliers, gen-
erally intended for individual industries (construction, etc.). 
A list of qualified suppliers is kept by the Ministry for Regional 
Development of the Czech Republic.
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dej). Až do výše dvou milionů korun a do výše šesti milionů ko-
run u stavebních prací (limity se nicméně v průběhu účinnosti 
zákona měnily, viz níže) jde však o zakázku malého rozsahu, 
kterou není nutné zadat podle zákona. Základními premisami 
zákona je transparentní, nediskriminační a rovné zacházení za-
davatele se všemi uchazeči o zakázku.

Zákon dále zachoval dělení na zakázky nadlimitní a podlimitní. 
Podlimitní zakázky jsou takové, které mají vyšší hodnotou než 
zakázky malého rozsahu, ale nedosahují hodnoty nadlimitních 
zakázek. Limity pro nadlimitní zakázky byly v původní podobě 
zákona určeny pro stavební práce nad 165,288 milionu korun, 
dodávky a služby nad 4,290 milionu korun (zakázky zadávané 
státem), nad 6,607 milionu korun (zakázky zadávané územním 
samosprávným celkem nebo jejich příspěvkovou organizací, 
a dále tzv. „jinou právnickou osobou“) a nad 13,215 milionu 
korun (zakázky zadávané sektorovým zadavatelem).

Změnil se částečně pojem dotovaného zadavatele. Tím byl 
kdokoliv, kdo obdržel státní dotaci a uhradil jí více jak polovinu 
ceny zakázky. Jednalo se však nově pouze o ty největší staveb-
ní zakázky nad 165 milionů korun. 

Dodavatelům byla dána možnost prokázat splnění části kvali-
fikace prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných do-
davatelů a nově i prostřednictvím certifikátu vydaného v rám-
ci systému certifikovaných dodavatelů, určeného obecně pro 
jednotlivé obory (stavebnictví apod.). Seznam kvalifikovaných 
dodavatelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj.

Co se týče dohledové činnosti, v platnosti zůstala kauce ve výši 
jednoho procenta nabídkové ceny. Její nejnižší možná výše či-
nila 50 tisíc korun, nejvyšší pak dva miliony korun. V případě, 
že nebylo možno stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, 
kauce činila 100 tisíc korun. 

Důležitá změna byla provedena zákonem č. 76/2008 Sb., a to 
zejména v § 12, který byl zcela nově formulován. Podstatou 
změny bylo, že zákon o veřejných zakázkách již přímo ne-

stanovil finanční limity pro jednotlivé kategorie zadavatelů 
a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo 
služeb (včetně přepočtu finančních částek na českou měnu), 
ale tyto limity, druhy veřejných zakázek a kategorie byly sta-
noveny nařízením vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních 
limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení 
zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obra-
ny, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek 
stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na čes-
kou měnu. Citované nařízení vlády, které nabylo účinnosti dne 
29. února 2008, snížilo pro všechny zadavatele všechny dosa-
vadní finanční limity. U veřejných zakázek na dodávky a služby 
zadávané Českou republikou a státními příspěvkovými organi-
zacemi došlo ke snížení z částky 4,29 milionu korun na 3,782 
milionu korun, u stejných zakázek zadávaných územně sa-
mosprávnými celky, jeho příspěvkovými organizacemi a tzv. 
„jinými právnickými osobami“ ke snížení z částky 6,607 mili-
onu korun na 5,857 milionu korun. V případě sektorových za-
davatelů byl u těchto zakázek dosavadní finanční limit snížen 
z 13, 215 milionu korun na 11,715 milionu korun. U veřejných 
zakázek na stavební práce byl finanční limit, který je společný 
pro všechny zadavatele, snížen z částky 165, 288 milionu ko-
run na 146, 447 milionu korun. Stejně tak byla provedena změ-
na i u koncesí na stavební práce. Uvedené nařízení vlády bylo 
v následujících letech ještě několikrát aktualizováno, aby zo-
hledňovalo případné kurzové změny české koruny vůči euru. 

Koncesemi se v omezené míře ÚOHS zabýval již od února 2005, 
kdy byly v zákoně o veřejných zakázkách definovány koncese 
na stavební práce a služby. Vzhledem ke komplexnosti proble-
matiky spolupráce subjektů veřejného a soukromého sekto-
ru (Public Private Partnership – PPP) byl následně zpracován 
zvláštní právní rámec, kterým je od poloviny roku 2006 platný 
zákon č. 139/2006, tzv. koncesní zákon. Důvodem samostatné 
úpravy je jistá odlišnost koncesí od klasických veřejných zaká-
zek. Koncesní smlouvy mají dlouhodobý charakter. Základní 
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In terms of supervisory activities, the deposit of 1% of the bid 
price remained valid. Its minimum amount was CZK 50,000, 
the maximum amount was CZK 2,000,000. In the event that it 
was not possible to determine the bid price of the complain-
ant, the deposit was CZK 100,000. 

An important amendment was adopted by the Act No. 76/2008 
Coll., especially in Article 12, which was completely reformulated. 
The basis of the change was that the Act on Public Contracts no 
longer specified financial limits for individual categories of con-
tracting authorities and types of public contracts or categories 
of supplies or services (including conversion of the amounts into 
the Czech currency), but these limits, types of public contracts 
and categories were determined by Government Regulation 
No. 77/2008 Coll., on setting financial limits for the purposes of 
the Act on Public Contracts, the definition of goods acquired by 
the Czech Republic – Ministry of Defence, which are subject to 
a special financial limit, and on the conversion of the amounts 
set out in the Act on Public Contracts in EUR to the Czech cur-
rency. The above Government Regulation, which became effect- 
ive on 29 February 2008, reduced all existing financial limits 
for all contracting authorities. For public contracts for supplies 
and services awarded by the Czech Republic and state-funded 
organisations, the amount was reduced from CZK 4.29 million 
to CZK 3.782 million; for the same contracts awarded by local 
governments, their state-funded organisations and so-called 
“other legal entities”, the amount of CZK 6.607 million was 
reduced to CZK 5.857 million. In the case of sectoral authorities, 
the existing financial limit was reduced from CZK 13.215 million 
to CZK 11.715 million for these contracts. For public contracts 
for construction work, the financial limit, which is common to all 
contracting authorities, was reduced from CZK 165.288 million 
to CZK 146.447 million. Similarly, a change was made in conces-
sions for construction work. The above Government Regulation 
was amended several times during the following years to take 
account of any changes in the CZK/EUR exchange rate.

OPC had been addressing concessions to a limited extent 
since February 2005, when concessions for construction work 
and services were defined in the Act on Public Contracts. Due 
to the complexity of the cooperation of public and private sec-
tor entities (Public Private Partnership – PPP), a special legal 
framework was subsequently prepared, which is the Act No. 
139/2006, the so-called Concession Act, which has been valid 
since mid-2006. The reason for a separate regulation is the 
certain difference between concessions and traditional pub-
lic contracts. Concession contracts are long-term. The basic 
difference from a public contract is the fact that the consid-
eration consists of the supplier’s right to operate the subject 
of the concession contract (e.g. construction of highway, or 
service – toll collection) for a specified period of time. How-
ever, the economic risk of such an operation also passes to the 
supplier. Concession contracts are also long-term.

The most important benefit of another amendment to the 
Act on Public Contracts No. 417/2009 dated 4 November 
2009, effective from 1 January 2010, was the introduction of 
the possibility to impose a ban on the performance of a con-
tract. In the relevant case, it was the transposition of Direc-
tive 2007/66/EC. The ban on the performance of a contract is 
imposed only on the proposal and in cases defined by legal 
provisions required by the directive, and if the contracting 
authority: a) awards the public contract without notifying the 
procurement procedure, although it is obliged to publish the 
notice, or b) fails to comply with the ban on the conclusion of 
the contract and if another violation of the law is identified in 
its procedure at the same time, or c) sometimes fails to send 
notices of the selection of the best bid in individual cases but 
only quarterly, and if another violation of the law is identified 
in its procedure at the same time, which significantly affected 
or could have affected the selection of the best bid. The Office 
will not impose a ban on the performance of a contract if it 
finds that reasons worthy of special consideration, related 
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odlišností od veřejné zakázky je fakt, že protiplnění spočívá 
v právu dodavatele předmět koncesní smlouvy (např. stavbu 
dálnice, či službu – výběr mýtného) po stanovenou dobu pro-
vozovat. Přenáší se na něj ale také ekonomické riziko za tento 
provoz. Koncesní smlouvy mají dále dlouhodobý charakter.

Nejdůležitějším přínosem další novely zákona o veřejných za-
kázkách č. 417/2009 ze dne 4. 11. 2009, účinné od 1. 1. 2010, 
bylo zavedení možnosti uložit zákaz plnění smlouvy. V da-
ném případě šlo o transpozici směrnice 2007/66/ES. Zákaz 
plnění ze smlouvy je ukládán pouze na návrh a v zákonem 
vymezených případech vyžadovaných směrnicí, a to pokud 
zadavatel: a) zadá veřejnou zakázku bez oznámení zadávací-
ho řízení, ač je povinen oznámení uveřejnit, nebo b) nedodrží 
zákaz uzavření smlouvy a současně je zjištěno v jeho postupu 
další porušení zákona, které podstatně ovlivnilo nebo mohlo 
ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo c) výjimečně neza-
sílá oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v jednotlivých 
případech, ale pouze čtvrtletně, a současně je zjištěno v jeho 
postupu další porušení zákona, které podstatně ovlivnilo nebo 
mohlo ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Úřad zákaz plnění 
smlouvy neuloží, pokud shledá, že důvody hodné zvláštního 
zřetele spojené s veřejným zájmem, vyžadují pokračování pl-
nění smlouvy.

Hodně diskutovanou novinkou bylo zavedení tzv. blacklis-
tu uchazečů. Novela obsahovala zavedení správního deliktu 
dodavatele spočívajícího v předložení údajů neodpovídají-
cích skutečnosti k prokazování kvalifikace, a to jak v zadáva-
cím řízení, tak pro účely zápisů do seznamů kvalifikovaných 
či certifikovaných dodavatelů. Trestají se pouze případy, kdy 
dodavatel doloží doklady či informace prokazující splnění po-
žadované kvalifikace, přestože tuto kvalifikaci ve skutečnosti 
nesplňuje a zároveň má předložení nepravdivých dokladů vliv 
na posouzení kvalifikace. Trestem za tento delikt je kromě po-
kuty i uložení zákazu plnění veřejných zakázek na dobu tří let. 
Osoby, kterým je zákaz plnění uložen, jsou zapsány ve zvlášt-

ním rejstříku vedeném MMR. Tento rejstřík je veřejně přístup-
ný, a to i prostřednictvím internetu. Se zavedením blacklistu 
souviselo i zavedení nového kvalifikačního předpokladu, tedy 
prokázání, že uchazeč není veden v uvedeném rejstříku.

K dalším změnám patřila zřetelnější úprava ohledně předběž-
ných opatření, novou skutkovou podstatou správního deliktu 
se stalo nedodržení postupu při vyřizování námitek. V oblasti 
pokut, tak jako v oblasti hospodářské soutěže, začal sankce 
nově vymáhat celní úřad, nikoliv ÚOHS. 

Dne 15. září 2010 nabyla pod číslem 179/2010 Sb. účinnosti 
novela, jejímž cílem bylo zvýšení transparentnosti postupu 
při zadávání veřejných zakázek. Ke změnám došlo mimo jiné 
v použití jednacího řízení, v prokazování kvalifikace, poskyto-
váni dokumentace, rámcových smlouvách, hodnocení nabí-
dek či soutěži o návrh. 

V roce 2011 proběhla novelizace komplexně upravující zadává-
ní veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti, která byla 
publikována pod č. 258/2011 Sb. s účinností od 12. 9. 2011. 
Jednalo se o transpozici nové evropské úpravy v této oblasti – 
směrnice 2009/81/ES.

Již od 1. dubna 2012 nabyla účinnosti tzv. protikorupční novela 
č. 55/2012 Sb. K jejím klíčovým změnám patřilo snížení dolních 
finančních limitů pro podlimitní zakázky – z šesti na tři miliony 
korun u stavebních prací (předpokládalo se následné další sní-
žení až na jeden milion korun), a ze dvou na jeden milion korun 
u dodávek a služeb. Zadavatel měl rovněž povinnost zrušit za-
dávací řízení, pokud obdržel méně než dvě nabídky. Z dalších 
změn se jednalo o výrazné omezení ekonomické a finanční kva-
lifikace – ekonomická kvalifikace byla nahrazena prohlášením 
dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřej-
nou zakázku; omezení technické kvalifikace – jako technickou 
kvalifikaci mohl zadavatel požadovat pouze reference (nikoli 
již systém certifikátů ISO či jiné certifikáty); rozšíření povinného 
uveřejňování – povinně zadavatel uveřejňuje textovou část za-
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to the public interest, require the continuation of the perfor-
mance of the contract.

A much discussed novelty was the introduction of the so-called 
bidder blacklist. The amendment included the introduction 
of an administrative offence consisting of the submission of 
data that does not correspond to reality to prove qualifica-
tions both in the tender as well as for the purposes of entries 
in the lists of qualified or certified suppliers. Only cases when 
the supplier produces documents or information proving the 
fulfilment of the required qualifications are punished, even if 
the supplier does not actually fulfil the qualifications and the 
submission of false documents affects the assessment of the 
qualifications. In addition to a fine, the punishment for this 
offence is the imposition of a ban on the fulfilment of public 
contracts for a period of three years. Persons, on whom a ban 
on performance is imposed, are registered in a special regis-
ter maintained by the MRD. This register is publicly accessible, 
even on-line. The introduction of the blacklist was associated 
with the introduction of a new qualification, i.e. proving that 
the bidder is not registered in the relevant register.

Other changes included clearer regulation of preliminary 
measures; non-compliance with the procedure for handling 
objections became a new merit of an administrative offence. 
In the area of fines, as well as in the area of competition, the 
customs office, not OPC, newly began to enforce the fines. 

On 15 September 2010, an amendment which aimed to 
increase the transparency of the public procurement pro-
cedure came into effect under No. 179/2010 Coll. Changes 
occurred, among other things, in the use of the negotiated 
procedure, in proving qualifications, the provision of doc-
umentation, framework agreements, evaluation of bids or 
design contests. 

An amendment was adopted in 2011 comprehensively regu-
lating public procurements in the area of defence and safety, 

which was published under No. 258/2011 Coll. with effect from 
12 September 2011. It was the transposition of the new Euro-
pean regulation in this area – Directive 2009/81/EC.

The so-called anti-corruption amendment No. 55/2012 Coll. 
came into effect from 1 April 2012. Its key revisions included 
a reduction in lower financial limits for a below-threshold con-
tract – from CZK 6 million to CZK 3 million for construction 
work (further reduction to CZK 1 million was expected), and 
from CZK 2 million to CZK 1 million for suppliers and services. 
The contracting authority was also obliged to cancel the ten-
der if it received less than two bids. Other changes included 
a significant reduction of economic and financial qualifica-
tions – economic qualifications were replaced by the supplier’s 
declaration of economic and financial capacity to perform the 
public contract; restrictions on technical qualifications – the 
contracting authority was only allowed to require references 
as technical qualifications (not a system of ISO certificates or 
other certificates); extension of the mandatory publication – it 
is mandatory for the contracting authority to publish the text 
part of the tender documentation for contracts from CZK 0.5 
million, price actually paid for the entire contract and the sub-
contractor, through whom the lead supplier paid more than 
10 percent, or more than 5 percent in the case of a major pub-
lic contract, for the performance of the subcontract; revision of 
the restricted procedure and negotiated procedure with pub-
lication – the option to restrict the number of bidders on the 
basis of better qualifications or a draw was removed; stricter 
fines – all fines that could be imposed by OPC were doubled.

The most significant legislative change, which occurred in 
2013, was the legal measure of the Senate No. 341/2013 
Coll. (the so-called “Technical Amendment”), subsequently 
approved by the Chamber of Deputies of the Czech Repub-
lic. The legal measure partially abolished some provisions of 
the previous amendment. The limits for mandatory proce-
dure according to the Act on Public Contracts for construction 
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dávací dokumentace smlouvy od 0,5 milionu korun, skutečně 
uhrazenou cenu za celou zakázku a také subdodavatele, kterým 
hlavní dodavatel za plnění subdodávky uhradil více než 10 pro-
cent nebo více než pět procent v případě významné veřejné za-
kázky; revizi užšího řízení a jednacího řízení s uveřejněním – od-
stranila se možnost omezovat počet účastníků na základě lepší 
kvalifikace nebo losování; zpřísnění sankcí – všechny sankce ze 
strany Úřadu mohou být až dvojnásobné.

Nejvýznamnější legislativní změnou, jež se udála v roce 2013, 
bylo zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb. (tzv. „technická 
novela“) schválené následně Poslaneckou sněmovnou České 
republiky. Zákonné opatření částečně rušilo některá ustanove-
ní předchozí novely. Zpětně byly zvýšeny limity pro povinný 
postup dle zákona pro veřejné zakázky na stavební práce ze tří 
na šest milionů korun a pro veřejné zakázky na dodávky a služ-
by z jednoho na dva miliony korun bez daně z přidané hodno-
ty. Bylo současně odvoláno protikorupční novelou předpoklá-
dané snížení limitu pro zakázky malého rozsahu na stavební 
práce na jeden milion korun. Zrušen byl též institut osoby se 
zvláštní způsobilostí. Nově bylo umožněno dodatečné proká-
zání splnění kvalifikace s tím, že skutečnosti rozhodné pro spl-
nění kvalifikace mohly nastat až po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. Došlo též ke zpřesnění a úpravě postupu při rušení 
zadávacího řízení – pokud zbyla jedna nabídka, bylo po spl-
nění daných podmínek umožněno pokračovat v opakovaném 
zadávacím řízení. Na deset kalendářních dní byla prodloužena 
lhůta, ve které je zadavatel povinen odeslat Úřadu své vyjád-
ření k obdrženému návrhu. Počátkem snahy Úřadu o elektro-
nizaci správního řízení bylo ustanovení o povinnosti účastníků 
řízení komunikovat s Úřadem ve vybraných případech a situa- 
cích pouze v elektronické formě. Zakázáno bylo nahlížení 

do nabídek dodavatelů, které jsou součástí spisu vedeného 
u Úřadu (pokud není nabídka použita jako důkaz ve správním 
řízení). V neposlední řadě došlo ke sladění terminologie vybra-
ných institutů zákona o veřejných zakázkách s novým občan-
ským zákoníkem.

Poslední novelou zákona 137/2006 Sb. byl zákon č. 40/2015 
Sb. účinný od 6. 3. 2015. Novela zrušila například povinnost 
zrušit zadávací řízení v případě obdržení pouze jediné nabíd-
ky. Zavedla naopak rozšíření hodnoticích kritérií o hodnocení 
organizace, kvalifikace a zkušeností pracovníků uchazeče, kteří 
se na plnění zakázky budou podílet. Pozměňovacím návrhem 
Senátu byl zvýšen limit na zadávání víceprací z 20 na 30 pro-
cent. Zvýšena byla horní hranice kauce skládané s podáním 
návrhu, a to až na 10 milionů korun. Rovněž byl rozšířen okruh 
dokumentů a úkonů, které je při komunikaci s Úřadem nutno 
zasílat či činit pouze elektronicky. Učiněny byly také změny 
směřující ke koncentraci řízení.

Již v průběhu roku 2014 přitom započaly práce na novém za-
kázkovém zákoně, který měl transponovat nové unijní směrni-
ce – směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o za-
dávání veřejných zakázek, která ruší dřívější zadávací směrnici 
2004/18/ES; směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/25/
EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty půso-
bícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb, která ruší dřívější sektorovou směrnici 
2004/17/ES; směrnici 2014/23/EU o udělování koncesí. Zákon 
byl schválen pod číslem 314/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, účinný bude od 1. 10. 2016.
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retrospectively increased from CZK 3 million to CZK 6 million 
and for public contracts for supplies and services from CZK 1 
million to CZK 2 million without value added tax. The expected 
introduction of a limit for small-scale contracts for construct- 
ion work in the amount of CZK 1 million was also revoked by 
the anti-corruption amendment. The concept of a person with 
special competence was also abolished. It was newly allowed 
to provide additional proof of compliance with qualifications 
while the facts decisive for the fulfilment of qualifications may 
occur after the expiry of the deadline for the submission of bids. 
The procedure for cancelling the procurement procedure if 
one bid is left was clarified and modified; after meeting certain 
conditions, it was possible to proceed with a repeated tender. 
The time period, within which the contracting authority is 
obliged to send its opinion on the received proposal to OPC, 
was extended to ten calendar days. At the beginning of OPC 
efforts to computerise the administrative proceedings stood 
the provision on the obligation of parties to the proceedings 
to communicate with the Office in selected cases and situa-
tions in electronic form only. Reviewing suppliers’ bids that are 
part of the file maintained by the Office was prohibited (unless 
the bid was to be used as evidence in administrative proceed-
ings). Finally, the terminology of selected concepts of the Act 
on Public Contracts was harmonised with the new Civil Code.

The last amendment to the Act 137/2006 Coll. was the Act No. 
40/2015 Coll. effective from 6 March 2015. For example, the 
amendment abolished the obligation to cancel the tender if 
only one bid is received. On the other hand, it introduced eval-
uation criteria extended by the evaluation of the organisation, 
qualifications and experience of the bidder’s employees who 
would participate in the performance of the contract. A Sen-
ate amendment increased the limit for awarding extra work 
from 20 to 30%. The upper limit of the deposit paid with the 
submission of the proposal was increased to CZK 10 million. 
Furthermore, the scope of documents and acts that must be 

sent or made only electronically when communicating with 
the Office was extended. Changes aimed towards the concen-
tration of the proceedings were made.

Work on a new Public Procurement Act, which was supposed 
to transpose new EU directives Directive 2014/24/EU of the 
European Parliament and of the Council on public procure-
ment and repealing Directive 2004/18/EC; Directive 2014/25/
EU of the European Parliament and of the Council of 26 Feb-
ruary 2014 on procurement by entities operating in the water, 
energy, transport and postal services sectors and repealing 
Directive 2004/17/EC; Directive 2014/23/EU on granting con-
cessions, began already in 2014. The new Public Procurement 
Act will come into effect on 1 October 2016.

2/5/2016 Sekce veřejných zakázek / Public Procurement Division
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6. Legislativní vývoj 
v oblasti veřejné 
podpory
Jedním z cílů kontroly poskytování veřejné podpory je mi-
nimalizace neodůvodněných zvýhodnění účastníků trhu 
či odvětví výroby v hospodářské soutěži na úkor ostatních 
subjektů, což vede k zachování či nastavení zdravých tržních 
podmínek a k efektivní hospodářské soutěži. Individuální zvý-
hodňování, aniž by tím byla sledována některá ze společných 
politik Evropské unie, rozhodně nepřispívá k zajištění dlouho-
dobé prosperity a hospodářského růstu. V jeho důsledku se 
může stát, že soutěžitelé, kteří neobdrželi veřejnou podporu, 
se dostanou do nepřekonatelných obtíží a budou nuceni trh 
opustit, případně nebudou moci na trh vstoupit. Z tohoto dů-
vodu existuje obecný zákaz veřejných podpor a slučitelnost 
jejich poskytnutí je vázána pouze na mimořádné situace. 

Česká republika se v Asociační úmluvě v roce 1995 zavázala 
naplňovat pravidla, která se v Evropské unii aplikovala již de-
sítky let. Proto se Úřad v roce 1999 podílel na zpracování návr-
hu zcela nového zákona o veřejné podpoře, a to v oblasti, kte-
rá nebyla v českém právním prostředí upravena. Nový zákon 
č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, nastavil procesní a částečně 
i hmotně-právní limity a stal se tak nástrojem k prosazení v Ev-
ropské unii již hluboce zakořeněných a uznávaných pravidel. 
Jeho přijetím došlo k naplnění závazků České republiky z Aso-
ciační úmluvy.

Zákon ve svém § 2 deklaroval veřejnou podporu obecně 
za zakázanou, přičemž výjimku z tohoto zákazu mohl stanovit 
pouze zákon nebo mohla být povolena Úřadem. Za veřejnou 
podporu byla pokládána „jakákoliv forma podpory, včetně pro-

gramů veřejné podpory, nebo výhod zvýhodňujících podnikání 
nebo odvětví výroby poskytovaná Českou republikou, minister-
stvem, jiným správním úřadem, orgánem samosprávy nebo po-
skytovaná z veřejných prostředků“.

Zákonem stanovené obecné výjimky byly pro podporu malé-
ho rozsahu ve výši maximálně 100 tisíc eur v tříletém období 
a dále pro podpory sociálního charakteru. Úřad rovněž mohl 
povolit skupinovou výjimku pro malé a střední podniky, vědu 
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6. Legislative 
Developments in the 
Field of State Aid
One of the objectives of state aid control is to minimise unjustified 
advantages to market participants or a production industry 
at the expense of others, leading to maintaining or setting 
healthy market conditions and effective competition. Indi- 
vidual advantages, without following any of the common 
policies of the EU, certainly do not contribute to ensuring 
long-term prosperity and economic growth. Eventually, it may 
happen that the undertakings, who did not receive state aid, 
will get into insurmountable difficulties and will be forced to 
leave the market, or will not be able to enter the market. For this  
reason, there is a general ban on state aid and the compatibility 
of their provision is limited only to emergencies. 

In the Association Convention of 1995, the Czech Republic 
undertook to implement rules that have been applied in the 
European Union for decades. Therefore, in 1999, the Office 
contributed to the drafting of a completely new State Aid Act 
in an area that was not regulated in the Czech legal frame-
work. The new Act No. 59/2000 Coll., on State Aid, established 
procedural and partly also substantive legal limits and became 
a tool for the enforcement of rules already deeply ingrained 
and recognised in the European Union. Obligations of the 
Czech Republic arising from the Association Convention were 
fulfilled by its adoption.

Article 2 of the Act declared state aid to be generally prohib-
ited, while an exemption from this ban could be established 
only by legal provision or could be approved by the Office. 
State aid was defined as “any form of support, including state 

aid programmes, or advantages which benefited business or 
production industries provided by the Czech Republic, a min-
istry, another administrative authority, a local authority or pro-
vided from public funds.”

General statutory exemptions for de minimis aid were in the 
amount of no more than EUR 100,000 over a three-year period 
and for aid of a social nature. The Office was also authorised 
to allow a group exemption for small and medium-sized 
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a výzkum, ochranu životního prostředí, podporu zaměstna-
nosti a vzdělávání a regionální podporu.

Speciální výjimky mohly být Úřadem povoleny pro hospodář-
ský rozvoj oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní či vyso-
kou nezaměstnaností, dále na významné projekty společného 
zájmu České republiky a Evropské unie či na nápravu vážných 
poruch v národním hospodářství, na kulturu a zachování kul-
turního dědictví a hospodářské aktivity, pokud by nenarušily 
obchod mezi Českou republikou a členskými státy Unie.

Významná část zákona se dále týkala úpravy řízení o povolo-
vání výjimek před ÚOHS a úpravy řízení o zrušení poskytnuté 
veřejné podpory. Poskytovatelé podpory měli rovněž infor-
mační povinnost vůči Úřadu, který vedl evidenci podpor a měl 
možnost kontroly plnění podmínek příjemcem. Za porušení 
informačních povinností či poskytování nezákonné podpory 
mohl Úřad ukládat sankce.

Na sklonku roku 1999 byl na Úřadě zřízen odbor veřejné pod-
pory, kde zpočátku působilo pouze několik úředníků. Jejich 
úkolem bylo především připravit zázemí k další činnosti. Situa-
ce ohledně poskytování podpor byla totiž velmi neuspokojivá 
a neobešla se bez kritiky Evropské komise. Česká republika, ač-
koli se zavázala plnit povinnosti vyplývající z Evropské dohody, 
neměla stanoveny ani základní procesní postupy. Ministerstvo 
financí, které posuzovalo jednotlivé podpory, bylo zároveň 
jejich poskytovatelem, což v době, kdy se o povolení veřejné 
podpory rozhodovalo na domácí půdě, naráželo na otázku ob-
jektivity posuzování. Úřad tak na základě zákona získal opráv-
nění nezávisle rozhodovat o povolení veřejných podpor.

Významným vodítkem při „umění číst“ velmi neurčitá evropská 
pravidla, byly rady tzv. twinnerů, tedy předvstupních poradců. 
Hned v prvních měsících po zahájení činnosti jednotky začal 
na Úřadě působit britský expert Robin Blake, později pak ně-
mecký twinner Gerhard Köpernik.

Výkladová stanoviska se v plné míře uplatnila v bankovním 

a ocelářském sektoru a dalších případech restrukturalizace, 
kdy Úřad musel posoudit, a to i zpětně, rozsáhlé množství 
opatření na restrukturalizaci. K aplikaci komunitárních pravi-
del na restrukturalizaci a záchranu podniků bylo třeba přistu-
povat vždy citlivě a uvážlivě i s ohledem na probíhající proces 
transformace na tržní hospodářství. Úřad za čtyři roky své roz-
hodovací činnosti v oblasti veřejné podpory řešil jedny z nej-
složitějších případů v historii České republiky. K jejich vzniku 
došlo převážně krátce po přijetí zákona o veřejné podpoře. 

Zásadní změnou v oblasti veřejné podpory spojenou se vstu-
pem České republiky do Evropské unie byla skutečnost, že se 
komunitární právo veřejné podpory stalo přímo aplikovatel-
ným a bezprostředně použitelným a pravomoc rozhodovat 
o slučitelnosti veřejné podpory přešla přímo na Evropskou ko-
misi. Proto Úřad připravil nový zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě 
některých vztahů v oblasti veřejné podpory, který od 1. května 
2004 nahradil předcházející právní úpravu a vytvořil právní rá-
mec k zabezpečení plnění úkolů České republiky v souvislosti 
se vstupem do Evropské unie a k zajištění potřebné součin-
nosti Úřadu s poskytovateli veřejné podpory a Evropskou ko-
misí při výkonu jejích pravomocí. 

Úřad má od roku 2004 funkci centrálního konzultačního, mo-
nitorujícího, koordinačního a poradenského orgánu, která je 
ve vysoké míře využívána poskytovateli a významně přispívá 
ke kultivaci prostředí veřejných podpor. V praxi to znamená, 
že Úřad spolupracuje s poskytovateli veřejné podpory v sou-
vislosti s jejím oznámením Evropské komisi, koordinuje sběr 
dat ohledně vyplacených veřejných podpor v České republice 
a předkládá o nich Evropské komisi výroční zprávu.

Přestože tedy Úřad nemá od roku 2004 v oblasti veřejné pod-
pory rozhodovací pravomoc, neznamená to, že by zde nedo-
cházelo k legislativnímu vývoji. 

Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vzta-
hů v oblasti veřejné podpory byl přijat v roce 2006 a publikován 
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enterprises, science and research, environmental protection, 
promotion of employment, employment and regional aid.

Special exceptions may be granted by the Office for the eco-
nomic development of regions with an especially low living 
standard or high unemployment, as well as for important pro-
jects of common interest of the Czech Republic and the EU, 
or to remedy serious defects in the national economy, culture 
and preservation of cultural heritage and economic activity, if 
they do not disturb trade between the Czech Republic and EU 
Member States.

A significant portion of the Act further regulated the proceed-
ings for granting exemptions before OPC and the proceedings 
for cancellation of provided state aid. The providers of the aid 
also had a notification obligation to the Office, which kept 
a register of aid and had the opportunity to monitor compli-
ance with the conditions by the beneficiary. The Office was 
authorised to impose fines for violations of the notification 
obligations or the provision of illegal aid.

At the end of 1999, the State Aid Unit was established within 
the Office, where only a few officials were working at the 
beginning. Their task was mainly to prepare the base for fur-
ther activities. The situation regarding the provision of aid was 
in fact very disappointing and did not avoid criticism from the 
European Commission. Although the Czech Republic agreed 
to fulfil the obligations arising from the European Convention, 
it had not even established the basic procedures. The Ministry 
of Finance, which examined individual aid, was also the pro-
vider which, at the time, when the authorisation of state aid 
was decided on home soil, ran into the issue of assessment 
objectivity. Therefore, under the law, the Office obtained the 
authorisation to independently decide on state aid approvals.

An important clue in the “art of reading” the very vague European 
rules was the advice from so-called twinners, i.e. re-accession 
advisers. British expert Robin Black started to work with OPC in 

the first few months after the beginning of the unit’s activities; 
later, it was German twinner Gerhard Köpernik.

The interpretation opinions fully applied in the banking and 
steel sectors and other restructuring cases, when the Office 
had to assess, even retroactively, a large number of restruc-
turing measures. It was necessary to always approach the 
application of Community rules for the restructuring and res-
cue of businesses sensitively and responsibly and with regard 
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pod č. 319/2006 Sb. Úřad na jeho základě kontroluje, jak subjekty 
ovládané veřejnou správou vedou evidenci o veřejných podpo-
rách. Úřad kontroluje plnění povinností uložených tímto záko-
nem a může případně ukládat i pokuty. V roce 2007 Úřad naopak 
ztratil pravomoc posuzovat investiční pobídky, a to v souvislosti 
s novelou zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách.

V roce 2009 nabyla účinnosti významná novela zákona 
č. 215/2004 Sb. Novela zavedla pojem „koordinační orgán ve-
řejné podpory“, který souhrnně označuje ÚOHS a Ministerstvo 
zemědělství jakožto orgány kompetentní k výkonu činnosti 
v zákonem vymezených oblastech veřejné podpory. ÚOHS 
vykonává působnost koordinačního orgánu mimo oblast ze-
mědělství a rybolovu. Další novinkou, kterou novela přinesla, 
byla povinnost poskytovatele vyžádat si předchozí stanovisko 
koordinačního orgánu k podáním učiněným před zahájením 
řízení před Komisí a v jeho průběhu. 

Koordinačním orgánům byla svěřena pravomoc v oblasti evi-
dence a kontroly využívání podpor de minimis, a to prostřed-

nictvím nově vytvořeného centrálního registru de minimis. 
V registru jsou shromažďovány informace o všech podporách 
de minimis, poskytnutých po 1. 1. 2010. Plný provoz registru 
de minimis byl zahájen od 1. 1. 2012, kdy již obsahoval údaje 
o poskytnutých podporách de minimis za celé rozhodné ob-
dobí. Nová povinnost znamenala pro poskytovatele veřejné 
podpory malého rozsahu zapsat do zřízeného informační-
ho systému název příjemce a výši poskytnuté podpory, a to 
do pěti dnů od jejího poskytnutí. Úřadu byla současně svěřena 
pravomoc nedodržení této povinnosti ze strany poskytovatele 
pokutovat. 

K rozsáhlým změnám došlo především v pravidlech veřejné 
podpory na unijní úrovni, nejprve v souvislosti s hospodář-
skou a finanční krizí v letech 2008–2012 a následně jako sou-
část celkové reformy a modernizace veřejné podpory. Úřad 
po celou dobu se všemi novými předpisy aktivně seznamuje 
odbornou veřejnost a za tímto účelem koná četné konference, 
semináře a školení.
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to the ongoing process of transition to a market economy. In 
four years of its decision-making activities in the field of state 
aid, the Office handled some of the most complex cases in the 
history of the Czech Republic. Most of these emerged shortly 
after the adoption of the State Aid Act. 

A fundamental change in state aid associated with the Czech 
Republic’s accession to the European Union was the fact that 
the Community law of state aid became directly applicable and 
immediately enforceable, and the right to decide on the com-
patibility of state aid was transferred directly to the European 
Commission. Therefore, the Office prepared the new Act No. 
215/2004 Coll., on the Regulation of Certain Relations within 
the Area of State Aid, which, from 1 May 2004, replaced the 
previous legislation and created a legal framework to ensure 
the fulfilment of the Czech Republic’s tasks in connection with 
its entry to the EU and to ensure the necessary cooperation 
of the Office with the providers of state aid and the European 
Commission in the exercise of their powers. 

Since 2004, the Office has been in the position of the cent- 
ral consulting, monitoring, coordinating and advisory body, 
which is largely used by the providers and significantly con-
tributes to the cultivation of the environment of state aid. In 
practice, this means that the Office cooperates with state aid 
providers in connection with its notification to the European 
Commission, coordinates the collection of data on state aid 
provided in the Czech Republic and submits an annual report 
on state aid to the European Commission.

Although the Office has not had any decision-making powers 
in the area of state aid since 2004, it does not mean that there 
would not be any legislative developments. 

The Act on certain measures to make financial relations in the 
field of state aid more transparent was adopted in 2006 and 
published under No. 319/2006 Coll. Pursuant to the above 
Act, the Office monitors how entities controlled by public 

authorities keep records on state aid. The Office monitors com-
pliance with the obligations imposed by this Act and may even 
impose fines. In 2007, the Office lost its power to assess invest-
ment incentives in connection with an amendment to Act No. 
72/2000 Coll., on Investment Incentives.

An important amendment to the Act No. 215/2004 Coll. came 
into effect in 2009. The amendment introduced the concept of 
the “state aid coordinating authority”, which collectively refers to 
OPC and the Ministry of Agriculture as the authorities compet- 
ent to conduct activities within the fields of state aid defined in 
the Act. OPC exercises the powers of the coordinating author-
ity outside the field of agriculture and fisheries. Another new  
concept introduced by the amendment was the provider’s obli-
gation to request the prior opinion of the coordinating author-
ity on the submission made before the commencement of and 
during the proceedings before the Commission. 

Coordinating authorities were entrusted powers in the field of 
the recording and control of de minimis aid through a newly 
created central register of de minimis aid. The registry col-
lects information on all de minimis aid granted after 1 January 
2010. The full operation of the de minimis register started from 
1 January 2012 when it already contained data on de minimis 
aid granted for the entire reporting period. The providers of 
de minimis state aid were newly obliged to register the name 
of a beneficiary and the amount of aid granted them into the 
created information system within 5 days of its provision. The 
Office was also entrusted with the power to impose fines for 
non-compliance with the obligation by the provider. 

Substantial changes occurred primarily in state aid rules at the 
EU level, firstly in the context of the economic and financial 
crisis in the years 2008-2012 and subsequently as part of the 
overall reform and modernisation of state aid. The Office is 
always trying to actively inform the professional public about 
all new regulations and organises many conferences, seminars 
and training courses for this purpose.
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7. První dojmy před 
25 lety a dnes
S jakými očekáváními nastupovali noví zaměstnanci na Úřad 
před téměř 25 lety a s jakými dnes? Co o činnosti ÚOHS vědě-
li? A jaká pak byla realita? Zeptali jsme se dvou dlouholetých 
zaměstnanců, kteří na ÚOHS přišli krátce po jeho založení 
a pracují na něm dodnes. Jejich zkušenosti jsme pak porovnali 
s kolegou, který naopak pracuje na Úřadu necelý rok.

Informovanost o Úřadu, respektive Ministerstvu, nebyla na po-
čátku 90. let nijak závratná. Luděk Svoboda, který je dnes ředi-
telem Odboru významné tržní síly, před svým nástupem v roce 
1994 slyšel o hospodářské soutěži pouze jedinkrát: „Náhodou 
jsem zavítal na seminář Ministerstva pro hospodářskou soutěž, 
kde se jeden z tehdejších ředitelů, JUDr. Oliva, snažil odborné ve-
řejnosti přiblížit, co je vlastně ochrana hospodářské soutěže. Tato 
nová právní oblast mne zaujala, a když jsem později hledal nové 
zaměstnání, padl mi zrak zrovna na inzerát Ministerstva pro hos-
podářskou soutěž.“ První dojmy z nového pracoviště byly po-
měrně pozitivní. „Během několika málo týdnů mi bylo jasné, o co 
v ochraně hospodářské soutěže jde a jakým způsobem toho Úřad 
dosahuje. Nebylo nijak znatelné, že instituce funguje teprve dva 
roky. Kolektiv byl v prvních letech velice stabilní a neměnil se, vět-
šina lidí byla na Úřadě téměř od počátku,“ vzpomíná JUDr. Svo-
boda.

Znatelnou rezervou však byla znalost mezinárodního kontex-
tu, zahraniční legislativy i judikatury. Tyto znalosti zprostřed-
kovával Úřadu zejména Ing. Vladimír Stankov, jeden ze šestice 
pracovníků, kteří Úřad společně s předsedou Stanislavem Bě-
lehrádkem zakládali. „Dokázal obstarat materiály ze zahraničí, 
které měly pro rozvoj práva hospodářské soutěže u nás zásadní 
význam. Podobně nenahraditelné pro nás bylo školení, které jsme 

dostali od zástupců amerického ministerstva spravedlnosti. Tepr-
ve od nich jsme se naučili, jak správně postupovat při místních 
šetřeních, dělat výslechy a podobné praktické věci,“ dodal Luděk 
Svoboda.

K němu se s podobnou zkušeností připojila i současná porad-
kyně místopředsedy pro hospodářskou soutěž Šárka Vlašíno-
vá, která na Úřadě působí od roku 1995: „Zahraniční materiály 
a možnost čerpat z dlouholetých zkušeností s aplikací soutěžního 
práva skutečně v prvních letech citelně chyběly. Internet neexis-
toval, stejně tak ani žádné mezinárodní organizace zabývající se 
hospodářskou soutěží. Skutečně hluboké a konzistentní informa-
ce se k nám dostaly až prostřednictvím italského twinnera Giovan- 
niho Napolitana, který na ÚOHS působil v souvislosti s plněním 
požadavků pro náš vstup do Evropské unie.“ Ani JUDr. Šárka Vla-
šínová nebyla před příchodem na tehdejší ministerstvo specia- 
listkou na hospodářskou soutěž: „Na univerzitě tento předmět 
samozřejmě nebyl, takže jsem ochranu hospodářské soutěže zna-
la spíše povšechně. Přesto jsem zaslala na ministerstvo životopis. 
Lákala mne zejména skutečnost, že ochrana hospodářské soutě-
že jde v zásadě přes celé spektrum ekonomiky. V jednom případě 
řešíte výrobu motorek, ve druhém zase informační systémy nebo 
prodej elektřiny.“ 

Luděk Svoboda Šárka Vlašínová
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7. First Impressions 
25 Years Ago and 
Today
What were the expectations of new employees of the Office 
nearly 25 years ago and today? What did they know about OPC 
activities? And what was the reality? We asked two long-time 
employees who joined OPC shortly after its founding and still 
work there today. We then compared their experience to the 
experience of a colleague who started working for the Office 
in 2015.

In the early 1990s, awareness about the Office, or the Ministry, 
was not staggering. Before joining the Office in 1994, Luděk 
Svoboda, who is now Director of the Control over Market 
Power Unit, had heard of competition only ones: “I accident- 
ally went to a seminar of the Ministry of Competition, where 
one of the then directors, JUDr. Oliva, tried to explain to the 
professional public what the protection of competition actu-
ally is. I was interested in this new area of law and later, when 
I was looking for a new job, my eyes fell right on an offer of 
the Ministry of Competition.” My first impressions of the new 
workplace were quite positive. “Within a few weeks, it was 
clear to me what the protection of competition was all about 
and how the Office achieves this. It was not noticeable at all 
that the institution had been operating for only two years. The 
team was very stable in its first few years and did not change; 
most people were with the Office almost from the beginning,” 
recalls JUDr. Svoboda.

However, there was a noticeable lack of knowledge of the 
international context, foreign legislation and case law. This 
knowledge was provided to the Office mainly through 

Ing. Vladimír Stankov, one of the six employees who founded 
the Office together with Chairman Stanislav Bělehrádek. “He 
ensured the availability of materials from abroad which were 
essential for the development of competition law in the Czech 
Republic. Similarly irreplaceable for us was the training that we 
received from representatives of the US Department of Justice. 
Only from them we learnt how to properly proceed in local 
investigations, conduct interrogations, and similar practical 
things,” said Luděk Svoboda.

The current adviser to the Vice-Chairman for Competition, 
Šárka Vlašínová, who has been working at the Office since 1995, 
talks about her similar experience: “Foreign materials and the 
opportunity to use many years of experience in the applica-
tion of competition law were actually noticeably absent in the 
first few years. The Internet did not exist, nor did any interna-
tional organisations engaged in competition. Really deep and 
consistent information reached us through the Italian twinner 
Giovanni Napolitano, who worked at OPC in connection with 
the fulfilment of the requirements for our entry to the European 
Union.” Not even JUDr. Vlašínová was a specialist in competition 
before joining the then Ministry: “There was no such course 
at university, of course, so my knowledge of competition was 
rather minor. However, I still sent my CV to the Ministry. It was 
attractive mainly by the fact that the protection of competition 
covers virtually the entire spectrum of the economy. In one case, 
you are dealing with the production of motorcycles, in another 
case, it is information systems or the sale of electricity.” 

Tomáš Sochora is one of the latest newcomers to the Office’s 
staff. He has been working here for almost a year and it is his 
third job after graduating from the Faculty of Law. “I first heard 
about the Office about fifteen years ago, while still in secondary 
school, from news in the media. I then got a very specific idea 
of competition law while studying at the Faculty of Law,” says 
Tomáš Sochora, proving how the awareness of competition 
has expanded compared to the situation in the 1990s. He says 
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Tomáš Sochora patří ke služebně nejmladším zaměstnancům 
Úřadu. Pracuje zde již téměř jeden rok a je to jeho třetí zaměst-
nání po absolvování Právnické fakulty. „O Úřadu jsem se poprvé 
dozvěděl asi před patnácti lety, ještě na gymnáziu, a to ze zpravo-
dajství v médiích. Zcela konkrétní představu o právu hospodářské 
soutěže jsem pak získal při studiu na právnické fakultě,“ dokládá 
Tomáš Sochora, jak se informovanost o hospodářské soutěži 
rozšířila oproti situaci z 90. let. O svém příchodu na Úřad v roli 
zaměstnance říká: „Byla to shoda okolností. Hledal jsem změnu 
a objevil inzerát ÚOHS. Neměl jsem žádné konkrétní představy, 
jen zkušenosti ze státní správy.“ Tomáš pracuje na Oddělení 
kontroly tržní síly a shledává problematiku chování řetězců 
zajímavou, neboť se v ní setkává jak oblast právní, tak i ekono-
mická. První dojmy? „Velký úřad, vyhovuje mi širší kolektiv, do-
stal jsem čas na rozkoukání a s ním i materiály ze starších případů 
na prostudování. Dnes už mám vlastní agendu, postupně se osa-
mostatňuji s tím, že mám kdykoliv možnost konzultace. Kolegové 
jsou velice vstřícní a ochotní. Mám zde možnost profesního růstu 
včetně získávání zkušeností v zahraničí, například na jednáních 
a seminářích Evropské komise v Bruselu.“ Na závěr podotkl, že si 
vlastně až jako zaměstnanec uvědomil, jak rozsáhlé a význam-
né jsou kompetence Úřadu, jak moc se o něm mluví a těší jej 
reakce přátel a známých, kteří dávají najevo uznání prestiže 
Úřadu.

Stavělo se na zelené louce
Jedním z těch, kteří byli přítomni u samého počátku Úřadu 
v červnu 1991, byl JUDr. Václav Bartík, jenž dnes působí v Čes-
ké národní bance. S budováním nového úřadu se podle něj 
začínalo skutečně od nuly: „Takovou situaci si dnes nedokáže 
nikdo představit, protože jsme začínali skutečně na zelené lou-
ce. Měli jsme jen nový zákon a několik pronajatých prázdných 
místností v budově bývalého jihomoravského krajského národ-
ního výboru. Museli jsme začít nabírat lidi, zajišťovat finanční 
zdroje. Navíc jediný, kdo něco věděl o soutěžním právu, jsem byl 
já,“ vzpomíná Václav Bártík, který se předtím jako člen Odbo-
ru protimonopolní politiky Ministerstva hospodářství podílel 
na vzniku prvního soutěžního zákona.

Poměrně rychle se podařilo vytvořit základy fungující institu-
ce. „Během několika málo měsíců jsme nabrali dostatek lidí, aby-
chom mohli vytvořit základní organizační strukturu. Vznikly čtyři 
odbory podle sektorů, každý z nich měl čtyři až pět lidí. Nejhorší 
bylo je v Brně najít, protože o hospodářské soutěži opravdu nikdo 
nic nevěděl,“ popisuje JUDr. Bártík první kroky soutěžní politiky 
u nás.

Pokud se těžko hledali lidé s povědomím o hospodářské sou-
těži mezi právníky a ekonomy, pak široká veřejnost na tom 
byla ještě hůře: „V prvním roce byly skutečně představy veřejnos-
ti o tom, co děláme, velice zvláštní. Přesto se podařilo úřad rychle 
rozjet a během několika měsíců byla vydávána první rozhodnutí,“ 
dodal Václav Bártík, který na Úřadě strávil pouze jediný, zato 
však velice hektický rok.
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about his arrival to the Office as an employee: “It was a coincid- 
ence. I was looking for a change and found a job offer from OPC. 
I did not have any specific ideas, only experience in public adminis-
tration.” Tomáš works at the Control Over Market Power Unit and 
finds the issues of the behaviour of retail chains to be interesting 
because it is where the legal and the economic fields meet. First 
impressions? “Large office, I like the big team, I got time to become 
familiar with everything and materials from older cases to review. 
Today, I have my own agenda, I am gradually becoming independ-
ent while I have the option to consult at any time. My colleagues are 
very helpful and kind. Here, I have an opportunity for professional 
growth, including gaining experience abroad, such as at meetings 
and seminars of the European Commission in Brussels.” At the end, 
he noted that only as an employee could he realise just how 
extensive and important the competences of the Office are, 
how much it is talked about, and he enjoys the reactions of his 
friends and acquaintances who recognize the Office’s prestige.

Starting from Scratch
One of those who were there from the very beginning of the 
Office in June 1991 was JUDr. Václav Bártík, who now works at 
the Czech National Bank. According to him, the establishment 
of the new authority started from scratch: “Nobody can imagine 
such a situation today because we really started from scratch. 
We only had a new legal provision and several leased empty 
rooms in the building of the former National Committee. We 
had to start hiring people and secure funds. In addition, I was 
the only one who knew anything about competition law,” recalls 
Václav Bártík, who had previously contributed to the creation 
of the first competition law as a member of the Department of 
Anti-Monopoly Policy of the Ministry of Economy.

The foundations of a functioning institution were created relat- 
ively quickly. “Over a few months, we hired enough people to 
be able to create a basic organisational structure. Four depart-
ments by sector were created, with four or five people in each. 
The hardest part was finding them in Brno because nobody 
knew anything about competition,” says JUDr Bártík, describ-
ing the first steps of competition policy in the Czech Republic.

If it was difficult to find people with an idea of competition 
among lawyers and economists, the situation was even worse 
among the general public: “In the first year, the public’s ideas 
about what we do were very strange. Nevertheless, we man-
aged to get the Office up and running quickly and the first 
decisions were issued within a few months,” said Václav Bártík, 
who spent only one, but a very hectic, year at the Office.

Tomáš Sochora
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8. Sídlo Úřadu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže sídlil více než 15 let 
v azylu v prostorách Ústavního soudu na Joštově ulici. Až 
v roce 2007 přesídlil do neorenesanční budovy na dnešní třídě 
Kapitána Jaroše 7, která má více než stoletou historii. Postave-
na byla již v roce 1904 jako penzionát pro žákyně německého 
vzdělávacího spolku Brünner Frauenerwerb – Verein. 

Původní neorenesanční budovu na třídě kpt. Jaroše 7 získal 
Úřad v roce 2005. Po projednání podmínek využití budovy 
s Národním památkovým ústavem a Magistrátem města Brna, 
mohl Úřad začít s výstavbou. Firma Moravia Consult Olomouc 
zpracovala projektovou dokumentaci na úpravu objektu a no-
vou čtyřpodlažní přístavbu, protože hned zpočátku bylo jasné, 
že původní budova nemá dostatečnou kapacitu na umístění 
potřebného počtu zaměstnanců Úřadu.

V původní budově byl ponechán trojtrakt i všechny architekto-
nicky cenné původní prvky a detaily a vložena nová, designo-
vě odlišná vrstva soudobých zásahů. Většina původní výbavy 

stavby byla dožilá nebo poničená nevhodnými zásahy – na-
příklad kamenné schody byly zničeny osekáním a překrytím 
litým terassem a jejich původní litinové zábradlí se dochovalo 
jen ve fragmentu na půdě. Zato fasády, ač značně opadané, se 
dochovaly se vším původním architektonickým článkováním, 
takže jejich rehabilitace mohla proběhnout v plném rozsahu. 
Byly provedeny repliky oken a dveří a vybráno historicky adek- 
vátní kování. U schodiště byly osazeny nové litinové odlitky 
zábradlí. Prostoru dodala noblesu rehabilitovaná štuková vý-
zdoba.

Nová čtyřpodlažní budova je příčně osazena prosklenými plo-
chami. Důraz je kladen na rozdrobení nových objemů na men-
ší celky, aby hmota působila složeně. Napojení přístavby pro-
skleným krčkem s výtahem na starou budovu ponechává tuto 
budovu relativně nedotčenu. Moderní design prorůstá přes 
spojovací krček i do starého budovy a uplatňuje se v nově 
vybudovaném podkroví, na technickém zařízení budov – sví-
tidlech, sanitárním vybavení a řešení interiéru. Zarovnané 
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8. Seat of the Office
The Office for the Protection of Competition resided in an  
asylum on the premises of the Constitutional Court at Joštova 
street for more than 15 years. In 2007 the Office moved to the 
Neo-Renaissance building at today’s třída Kapitána Jaroše 7, 
which is over 100 years old. It was built in 1904 as a boarding 
house for students of the German educational association 
Brünner Frauenerwerb – Verein. 

The Office acquired the original Neo-Renaissance building at 
třída Kapitána Jaroše 7 in 2005. After discussing the terms of 
use of the building with the National Heritage Institute and the 
Brno City Hall, the Office was able to begin the construction. 
Moravia Consult Olomouc prepared the project documenta-
tion for the alteration of the building and a new four-storey 
extension because it was clear from the very beginning that 
the original building did not have sufficient capacity to house 
the required number of Office´s staff.

The three-section concept and all architecturally valuable 
original features and details were left in the original building 
and a new layer of contemporary interventions with a differ-
ent design were inserted. Most of the original equipment of 
the building was obsolete or damaged due to inappropriate 
interventions – for example, stone stairs were damaged due 
to chipping and overlaying with Terasso and their original cast 
iron railings were preserved only as a fragment in the attic. 
On the other hand, the façades, though largely chipped, were 
preserved with all the original architectural segmentation, 
so their rehabilitation could be carried out in full. Replicas 
of windows and doors were made and historically adequate 
hardware was selected. New cast iron casts of the railings were 
fitted on the stairs. The space was refined by the rehabilitated 
stucco decoration.

The new four-storey building has been transversely fitted with 
glazed surfaces. Emphasis was placed on the fragmentation of 
new volumes into smaller units to make the mass give a com-
posed impression. The connection of the extension through 
a glass neck with a lift to the old building leaves this building 
relatively intact. Modern design grows through the connect-
ing neck into the old building and is applied in the newly built 
loft, the technical equipment of buildings – lighting fixtures, 
sanitary equipment and interior design. The aligned roof 
areas decorated with a green mosaic helps the perception of 
the extension in its clearly defined composition of masses. 
One-storey underground garages form the support under the 
new construction and level the sloping terrain. The meeting 
hall separately sticks out on the ground floor and its ceiling 
forms a greened patio. The corner of the new extension is 
slightly pushed back so the old building remains sufficiently 
visible.

Extensive complete renovation was started in 2006 and, 
after seven months, the historical building was successfully 
approved. The façade and the stairs are historically protected. 
The building is equipped with all electrical fire alarm elements 
and high-level electronic security. 
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plochy střech ozvláštněné mozaikou pokryvné zeleně napo-
máhají vnímání přístavby v její jasně definované kompozici 
hmot. Podzemní jednopodlažní garáže tvoří podnož pod no-

vou výstavbu a vyrovnávají skloněný terén. Jednací sál samo-
statně vybíhá v přízemí a jeho strop vytváří ozeleněnou terasu. 
Nároží nové přístavby je mírně ustoupeno, takže stará budova 
zůstává v pohledech dostatečně čitelná.

Rozsáhlá kompletní rekonstrukce byla zahájena v roce 2006 
a již po sedmi měsících proběhla úspěšná kolaudace zrekon-
struované historické budovy. Fasáda a schodiště jsou památ-
kově chráněné. Objekt je vybaven všemi prvky elektrické 
požární signalizace a elektronického zabezpečení na vysoké 
úrovni. 

Do zrekonstruované historické budovy se zaměstnanci stěho-
vali na přelomu března a dubna 2007 a již v červenci byly za-
hájeny práce na nové přístavbě. Stavba byla předána v květnu 
2008. Od tohoto data sídlí zaměstnanci Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže „pod jednou střechou“ moderního ad-
ministrativního objektu třetího tisíciletí.

V roce 2012 vznikla v souvislosti s legislativními změnami 
potřeba personálního posílení především sekce veřejných 
zakázek. Úřad proto získal od vojenské správy budovu bez-
prostředně sousedící s jeho sídlem, kterou zrekonstruoval. 
Od roku 2013 využívají moderní kancelářské prostory v této 
budově především zaměstnanci, kteří se zabývají agendou ve-
řejných zakázek.

Propojení historické a nové budovy Úřadu / Connection of historical and new 
building of OPC
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The employees moved to the renovated historic building at 
the turn of March and April 2007 and work on the new exten-
sion began in July. The building was handed over in May 2008. 
From this date, employees of the Office for the Protection of 
Competition have been housed “under one roof” of a modern 
administrative building of the third millennium.

In 2012, the need to reinforce the staff, mainly in the Public 
Procurement Division, arose in connection with legislative 
changes. Therefore, the Office received a building immedi-
ately adjacent to its headquarters from the military adminis-
tration and renovated it. Since 2013, the modern office space 
in this building has been used mainly by employees who focus 
on the public procurement agenda.

Historická a nová budova Úřadu / Historical and new building of OPC

Budova Sekce veřejných zakázek / Building of Public Procurement Division
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Brno 
www.brno.cz

Město Brno, druhé největší město České republiky s téměř 400 
tisíci obyvateli, leží v centrální části Evropy. V okruhu od 120 
do 200 km od Brna se nachází další významné evropské met-
ropole: Praha, Vídeň a Bratislava. 

Brno je moravskou metropolí a výchozí turistickou destinací 
za poznáním přírodních a kulturních krás regionu jižní Moravy. 
Na sever od Brna se nachází chráněná oblast Moravského kra-
su a směrem na jih se rozprostírají vinice se stylovými vinnými 
sklípky. Město je obklopeno krásnými smíšenými lesy nabízejí-
cími mnoho příležitostí pro turistiku a cykloturistiku.

Brno se pyšní mnoha architektonickými památkami dokazující-
mi jeho bohatou historii. Perlou moderní architektury je světově 
proslulá vila Tugendhat – dílo německého architekta Ludwiga 
Miese van der Rohe zapsané na seznamu světového dědictví 
UNESCO. Za návštěvu také stojí unikátní podzemní království 
Labyrintu pod Zelným trhem či Mincmistrovského sklepa.

Dnes je Brno univerzitním městem a sídlem nejvýznamnějších 
orgánů justice. Nabízí bohaté možnosti kulturního vyžití v di-
vadlech, muzeích, galeriích, kinech a klubech. Obrovský hos-
podářský a společenský význam představuje pro metropoli vý-
staviště, které má už osmdesátiletou tradici a je místem konání 
řady mezinárodních veletrhů, výstav a kongresů. Každoročně 
jsou ve městě pořádány kulturní akce, festivaly a také význam-
né sportovní podniky. 

Katedrála sv. Petra a Pavla / Cathedral of St. Peter and Paul

Vila Tugendhat / Villa Tugendhat
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Brno 
www.brno.cz

The city of Brno, the second largest city in the Czech Republic 
with nearly 400,000 residents, is situated in the central part of 
Europe. There are several important European capitals within 
120 to 200 km from Brno: Prague, Vienna and Bratislava. 

Brno is a major city in Moravia and tourists’ starting point in the 
exploration of the natural and cultural beauties of the South-
ern Moravian Region. The protected area of the Moravian Karst 
is to the north of Brno and vineyards with stylish wine cellars 
stretch out to the south. The city is surrounded by beautiful 
mixed forests that offer many opportunities for hiking and 
cycling.

Brno boasts many architectural monuments proving its rich his-
tory. The pearl of modern architecture is the world renowned 

Villa Tugendhat – the work of the German architect Ludwig 
Mies van der Rohe, a UNESCO World Heritage Site. The unique 
underground kingdom of the Labyrinth underneath the Veget- 
able Market (Labyrint pod Zelným trhem) or the Mintmaster’s 
Cellar (Mincmistrovský sklep) are also worth visiting.

Today, Brno is a university town and the seat of the most 
important judicial authorities. It offers a rich range of cultural 
activities in theatres, museums, galleries, cinemas and clubs. 
The Brno Exhibition Centre, which has an eighty-year tradition 
and is the venue of many international trade fairs, exhibitions 
and congresses, is of major economic and social importance 
for the city. Each year, cultural events, festivals and major 
sporting events are organised in the city. 

Hrad Špilberk / Špilberk Castle

Interiér vily Tugendhat / Villa Tugendhat – interior
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Fotogalerie / Photogallery

2/5/2016 Sekce vnějších vztahů a správy Úřadu / Division of External Relations and Administration

2/5/2016 Sekce druhostupňového rozhodování / Division of 2nd Instance De-
cision-Making

2/5/2016 Kabinet předsedy Úřadu, Bezpečnostní ředitel, Interní auditor / 
Chairman´s Cabinet, Security Director, Internal Audit
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26/3/2013 Visegrad, Budapest – Michal Petr 12/11/2013 Svatomartinská konference / St. Martin Conference – Michal Petr, 
Jiří Kindl, Rainer Lindberg, David Anderson

29/11/2011 Svatomartinská konference / St. Martin Conference – Jan Sixta, 
David Petrlík, Eva Kubišová

29/11/2011 Svatomartinská konference / St. Martin Conference – Petr Rafaj
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11/11/2014 Svatomartinská konference / St. Martin Conference 11/11/2014 Svatomartinská konference / St. Martin Conference – David  
Anderson

21/5/2014 ECA Meeting Prague with Alexander Italianer

22/10/2014 Podzimní konference veřejné podpory / Autumn Conference of 
State Aid – Libuše Bílá 

21/5/2014 ECA Meeting Prague – Petr Rafaj
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11/11/2014 Svatomartinská konference / St. Martin Conference – Jacques 
Steenbergen, Anna Gatziou, Zuzana Šabová

11/11/2014 Svatomartinská konference / St. Martin Conference

11/11/2014 Svatomartinská konference / St. Martin Conference – Martin Vitu-
la, Ulrich von Koppenfels, Šarūnas Keserauskas 

11/11/2014 Svatomartinská konference / St. Martin Conference – Hynek 
Brom, Ombretta Main, Marta Nováková

11/11/2014 Svatomartinská konference / St. Martin Conference – Milan Brouček

12/11/2013 Svatomartinská konference / St. Martin Conference – Petr Rafaj
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17/6/2015 Konference veřejné podpory / Conference of State Aid – Michael 
Kincl, Hynek Brom, Ondřej Dostal

11/11/2015 Svatomartinská konference / St. Martin Conference

11/11/2015 Svatomartinská konference / St. Martin Conference – Michael 
Mikulík

11/11/2015 Svatomartinská konference / St. Martin Conference – Daniel Do-
nath, Alexis Walckiers, Goran Serdarevic

11/11/2015 Svatomartinská konference / St. Martin Conference

11/11/2015 Svatomartinská konference / St. Martin Conference – Michal Petr
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