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Cíle 
 

• dát poškozeným reálnou možnost domáhat se 
účinně náhrady škody ve všech členských státech 

• harmonizovat základní pravidla interakce 
soukromého a veřejného vymáhání, včetně 
ochrany programů leniency  



 články 
101 a 102 

Komise 
+ vnitrostátní  

soutěžní 
úřady  

soukromé vymáhání 
  

vnitrostátní 
civilní 
soudy 

     veřejné vymáhání
   

Celkově účinné vymáhání 



Právo na náhradu škody 
 

• Vnitrostátní soudy musí chránit subjektivní práva vyplývající z 
unijních pravidel hospodářské soutěže. 

• Každý, kdo utrpěl škodu způsobenou porušením soutěžních 
pravidel, má právo požadovat náhradu škody v plné výši. Plná 
náhrada zahrnuje: 

– skutečnou škodu 

– ušlý zisk 

– úroky od okamžiku vzniku škody až do skutečného zaplacení 
náhrady 



Prostředky 
• zpřístupnění důkazů inter partes v rámci soudního řízení 

• soud je vázán pravomocným rozhodnutím soutěžního úřadu o 
tom, že byl spáchán soutěžní delikt  

• promlčecí lhůty 

• společná a nerozdílná odpovědnost 

• jednotná pravidla o přenesení navýšených cen (passing-on); 
ulehčení důkazního břemene nepřímých odběratelů 

• pravomoc soudu odhadnout výši škody; vyvratitelná domněnka 
škody v případě kartelových dohod 

• usnadnění mimosoudních narovnání 

 

 

 



Zpřístupnění důkazů 
• soud může nařídit straně řízení nebo třetí osobě, aby 

zpřístupnily důkazy 

• podmínky: 
• důvodné podezření, že žalobce utrpěl škodu 

• jedná se o důkazy, které jsou relevantní pro doložení nároku 

• jednotlivé důkazy nebo kategorie důkazů jsou vymezeny tak přesně a 
úzce, jak je to jen (za daných okolností) možné 

• rozsah zpřístupnění musí být přiměřený 

• důvěrné údaje jsou v zásadě přístupné, nicméně soud zajistí 
jejich účinnou ochranu 

 

 

 



Domněnka škody v případě kartelů 



Kolize soukromého a veřejného zájmu 

  Vyvažování zájmů (Pfleiderer & Donau Chemie):  

1. limitace zpřístupnění důkazů, které se nacházejí (také) ve 
spisu soutěžního úřadu: 
• "černá listina" – prohlášení leniency (přiznání k účasti na kartelu); 

     návrhy na narovnání 

• "šedá listina"  – informace a dokumenty vypracované pro účely 
    řízení vedeného soutěžním úřadem 

2. účastník kartelu, kterému byla v rámci programu leniency 
prominuta pokuta, je (podmínečně) osvobozen od 
společné a nerozdílné odpovědnosti za škodu a odpovídá 
(primárně) jen svým odběratelům 

 



Co dál? 

• Návrh směrnice je v současné době projednáván v Evropském 
parlamentu a v Radě (řádný legislativní postup). Jakmile bude 
směrnice přijata, budou mít členské státy dva roky na její 
implementaci do vnitrostátního práva. 
 

• Doporučení Komise o prostředcích kolektivní právní ochrany: 
členské státy by měly provést zásady stanovené v doporučení 
nejpozději do 26. července 2015. Komise poté implementaci 
posoudí a zváží, zda jsou potřebná další opatření. 



Co zatím? 

• Sdělení Komise o určení výše škody v žalobách o náhradu škody 
při porušení článku 101 nebo 102  
+ Praktický průvodce (69 stran)  

  

• Judikatura 

 

• Zásady efektivity a rovnocennosti 


