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ÚVODNÍ SLOVO

Uplynulý rok 2019 byl bezesporu jedním z nejobtížnějších v historii Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V prvé řadě tedy považuji za nutné zahájit výroční zprávu o činnosti Úřadu poděkováním všem zaměstnancům, kteří bez ohledu na ztížené podmínky a nepříznivou mediální atmosféru zodpovědně plnili své
pracovní povinnosti a nezávisle rozhodovali o věcech týkajících se hospodářské soutěže, veřejných zakázek či významné tržní síly a řešili problematiku veřejné
podpory.
V oblasti dozoru nad veřejnými zakázkami, která byla nejvíce vystavena pochybnostem ze strany veřejnosti, působí ÚOHS celé čtvrt století a přes změny právní
úpravy vybudoval konzistentní rozhodovací praxi podpořenou bohatou judikaturou a disponuje týmem s jedinečným know-how, který je schopen rychle a efektivně řešit jednu z nejobtížnějších problematik v celé státní správě. I přes výše naznačené obtížné podmínky Úřad vydal v roce 2019 v rámci prvoinstančního
přezkumu veřejných zakázek ve 353 řízeních téměř 1700 věcných a procesních rozhodnutí. Řízení byla rozhodována v podstatě nejrychleji v dosavadní historii
ÚOHS, když první stupeň dokončoval řízení v průměru ve 30 dnech a druhá instance rozhodovala v 54 dnech.
V oblasti hospodářské soutěže se zúročuje dlouhodobé zaměření Úřadu na zakázané dohody typu bid rigging, tedy kartely ve veřejných zakázkách. V analýze
jedné ze zahraničních agentur specializovaných na hospodářskou soutěž byl Úřad vyhodnocen jako druhý nejaktivnější při odhalování bid riggingu v rámci členských států Evropské unie. Ani v roce 2019 Úřad v tomto svém úsilí nepolevil, když provedl 20 místních šetření a většina z devíti vydaných kartelových rozhodnutí
se týkala případů bid rigging. Nezahálelo se nicméně ani v dalších oblastech ochrany hospodářské soutěže a celkově byly ve druhém stupni uloženy pravomocné
pokuty dosahující téměř 340 milionů korun.
Výrazných výsledků bylo dosaženo při ochraně proti zneužití významné tržní síly, kdy Úřad dosáhl dohody o narovnání se skupinou REWE, jejímž výsledkem bylo
nejenže okamžité napravení nezákonného jednání, ale také zaplacení pokuty ve výši 164 milionů korun. Obdobně byla uložena pokuta přes 46 milionů korun
řetězci MAKRO Cash & Carry ČR a na závazky přistoupily společnosti GLOBUS a Albert. Úřad tedy účinně vymáhal dodržování zákona o významné tržní síle, aby
dosáhl vyvážených dodavatelsko-odběratelských vztahů v potravinářském maloobchodě.
Standardní úroveň si uchovaly aktivity v oblasti veřejné podpory, v jejichž rámci Úřad fungoval jako koordinátor při vyjednáváních s Evropskou komisí o povolení
konkrétních veřejných podpor, a současně zajišťoval poradenství a konzultace poskytovatelům podpory.
Věřím, že výsledky činnosti Úřadu předložené v této výroční zprávě vypovídají nejlépe o tom, jak nezbytným prvkem je soutěžní regulátor ve snaze o zvyšování
konkurenceschopnosti ekonomiky České republiky. Současně doufám, že další rok bude pro Úřad méně turbulentní a bude se moci opět plně soustředit na svou
práci.

Ing. Petr Rafaj
předseda ÚOHS
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019
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O ÚŘADU
PŮSOBNOST ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „Úřad“ či „ÚOHS“) je ústředním orgánem státní správy s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže,
dozoru nad zadáváním veřejných zakázek, kontroly významné tržní síly a koordinaci a poradenství v oblasti veřejné podpory.
Vymezení základního poslání, pravomocí a působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je dáno zákonem č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
• Základním právním předpisem pro oblast hospodářské soutěže je zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále také „ZOHS“). Úřad současně
může aplikovat články 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále také „SFEU“). Související kompetence týkající se mezibankovních poplatků byly
Úřadu svěřeny v lednu 2017 zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
• V oblasti veřejných zakázek je od října 2016 základní právní úpravou zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“). Úřad má přitom
působnost pouze v dozorové části, tedy dohlíží na transparentní, přiměřený, nediskriminační a rovný přístup zadavatele vůči uchazečům. Část správních řízení
přitom může být vedena ještě dle staršího zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také „ZVZ“).
• Významná tržní síla obchodních řetězců vůči jejich dodavatelům z řad potravinářů a zemědělců je regulována zákonem č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle
při prodeji potravinářských a zemědělských produktů a jejím zneužití (dále také „ZVTS“).
• Oblast veřejné podpory je regulována zejména legislativou Evropské unie, v rámci národního práva je upravena zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých
vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje.

DŮLEŽITÁ ČÍSLA ZA ROK 2019
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Rozdělení zaměstnanců dle sekcí

Sekce vnějších Sekce druhostupvztahů a správy ňového rozhodoÚřadu
vání
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Sekce veřejných zakázek
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ostatní

Celkový počet
zaměstnanců

235
k 31. 12. 2019

Rozdělení zaměstnanců dle věku

Rozdělení zaměstnanců dle typu vzdělání

PRŮMĚRNÝ
VĚK ZAMĚSTNANCŮ

střední s maturitou (odborné i všeobecné)
20 / 9 %

vysokoškolské
202 / 86 %

37let

132
84

8
do 25 let
3%

26–40 let
56 %

11

41–60 let 61 let a více
36 %
5%

vyučení bez maturity
9 / 3,5 %

vyšší odborné
3 / 1%

vyučení s maturitou
1 / 0,5 %

Délka trvání pracovního poměru zaměstnanců
do 1 roku
do 5 let
do 10 let
do 15 let
nad 15 let

26
22

11 %

57

10 %

33

Rozdělení
zaměstnanců dle
služebního a pracovního
poměru

24 %

97

41 %

14 %

PRACOVNÍ POMĚR*

80
34 %
155
66 %

Rozdělení
zaměstnanců
dle pohlaví

102

133
57 %

43 %

SLUŽEBNÍ POMĚR
*z 80 zaměstnanců bylo však 37 zaměstnanců přijato do pracovního poměru dle § 178 zákona
o státní službě, tzn. jednalo se o služební místo, na které byl přiřazen zaměstnanec v pracovním poměru
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HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Soupeření mezi hráči na trhu, hospodářská soutěž, je základním předpokladem tržní ekonomiky. Je prospěšné nejen pro spotřebitele, kterým přináší nižší ceny
a pestřejší nabídku, ale i pro samotné soutěžitele, neboť je nutí ke zvyšování efektivity a inovacím ve výrobě. Aby hospodářská soutěž přinášela uvedené benefity,
nesmí být narušována. Pravidla určující jaké jednání soutěž narušuje a poškozuje, stanovuje právo ochrany hospodářské soutěže.
Kontrolou dodržování soutěžního práva je v České republice pověřen od roku 1991 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a v současné době ji vykonává na základě zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářském soutěže.

338

Úřad zejména zajišťuje, aby soutěž nebyla narušována:
• zakázanými (kartelovými) dohodami mezi soutěžiteli,
• zneužitím dominantního postavení,
• v důsledku spojení soutěžitelů (fúzí),
• diskriminačním jednáním orgánů veřejné moci.

milionů korun

výše pokut uložených ve II. stupni
za porušení soutěžních pravidel

LEGISLATIVA

Na národní úrovni nedošlo v roce 2019 ke změnám relevantní legislativy, avšak Úřad byl velmi aktivně zapojen do významného evropského legislativního počinu, který vyvrcholil přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly
účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu. Cílem projektu je účinnější prosazování pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže
ze strany vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, kde existuje nevyužitý potenciál. Nařízení (ES) č. 1/2003 se nezabývá prostředky a nástroji, jejichž prostřednictvím uplatňují vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže, a mnoho těchto orgánů nemá veškeré prostředky
a nástroje, které jsou zapotřebí k účinnému prosazování článků 101 a 102 SFEU. Konkrétně se jedná o oblast nezávislosti působení soutěžních orgánů, dostatečnosti nástrojů k odhalování soutěžních deliktů a jejich trestání, včetně pravomoci šetřit v elektronických úložištích a zařízeních, možnosti ukládat citelné procesní pokuty a vymáhat uložené sankce napříč členskými státy. Stěžejní částí směrnice je harmonizace úpravy tzv. leniency programu s cílem zajistit velmi robustní
společný standard napříč EU tak, aby soutěžitelé disponovali stejnými zárukami i procesními nástroji programů shovívavosti při porušení unijních, ale i národních soutěžních pravidel.
V roce 2019 se v této souvislosti Úřad zaměřil na zhodnocení obsahu směrnice, úroveň harmonizace dotčených pravidel a institutů na národní úrovni, zejména
co se týče podmínek nezávislosti, spolupráce s policejními orgány, procesních pokut a penále, leniency programu a výkonu cizích rozhodnutí v oblasti ochrany
hospodářské soutěže. Ve své gesci pak připravoval návrh komplexní novelizace zákona o ochraně hospodářské soutěže tak, aby byly splněny nároky vyplývající ze
směrnice na tuzemskou právní úpravu. Předložení návrhu novely do legislativního procesu Úřad očekává v roce 2020.
Další oblastí, na niž se Úřad v této souvislosti v roce 2019 zaměřil, byla problematika tzv. whistleblowers, kde na evropské úrovni došlo k přijetí směrnice k ochraně
osob, které ohlásí porušení práva EU. Byla zavedena komplexní úprava podmínek ochrany fyzických osob, které pomyslným zapískáním na píšťalku upozorní na nedodržování společných pravidel ve všech oblastech právního státu, s cílem poskytnout těmto osobám maximální prostor a zároveň ochranu před postihem ze strany
subjektů nadaných větší silou (zaměstnavatelé, orgány veřejné správy atd.), na jejichž nekalosti může whistleblower upozornit. Zvýšení počtu kvalitních podnětů poukazujících na možné soutěžní delikty, a s tím související ochranu jejich podavatelů, zařadil Úřad mezi své priority v oblasti ochrany hospodářské soutěže v roce 2020.

OCHRANA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE VE VÝSLEDCÍCH

Úřad vydal v roce 2019 dle zákona o ochraně hospodářské soutěže celkem 59 prvostupňových rozhodnutí. Dohromady 53 správních řízení bylo naopak v témže
roce zahájeno. Za přestupky spočívající v porušení zákona Úřad uložil v prvním stupni pokuty v celkové výši přes 107 milionů korun, ve druhé instanci pak pravomocné pokuty dosáhly výše 338 milionů korun.
Úřad rovněž provedl 20 neohlášených místních šetření, při kterých zajišťoval důkazy v prostorách soutěžitelů.
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Ve věcech zakázaných dohod, které jsou dlouhodobou prioritou Úřadu, bylo vydáno celkem
13 prvostupňových rozhodnutí. V devíti případech se jednalo o dohody horizontální, přičemž
v šesti správních řízeních bylo prokázáno protisoutěžní jednání a uloženy pokuty. Upozornit
je třeba zejména na dořešení tzv. stavebního kartelu, kdy Úřad i přes nemožnost použít důkazy
získané v rámci místních šetření, prokázal v některých částech protisoutěžní jednání a ve třech
řízeních uložil pokuty v celkové výši 23 832 000 korun.
Úřad dále odhalil čtyři zakázané vertikální dohody. V jednom z těchto případů byla společnosti BABY DIREKT, s. r. o., za určování cen pro další prodej uložena pokuta převyšující 40 milionů
korun.
Čtyři správní řízení byla zcela nebo částečně ukončena prostřednictvím tzv. narovnání, kdy
se účastník řízení přizná a spolupracuje s Úřadem, za což je mu snížena sankce o 20 %. Proti
takovému rozhodnutí není zpravidla podáván rozklad a dochází ke značné úspoře zdrojů. Úřad
rovněž obdržel šest žádostí o aplikaci leniency programu.
Završena byla dále tři řízení o zneužití dominantního postavení. V této oblasti byla například
uložena pokuta přes 10 milionů korun OSA – Ochrannému svazu autorskému. Díky zásahu
Úřadu došlo také ke snížení cen náhradních dílů na vozidla Renault Trucks pro neautorizované
servisy.
Rovněž tři rozhodnutí byla vydána ve věcech souvisejících s porušením § 19a ZOHS, tedy o protisoutěžním jednání orgánu veřejné moci. Za diskriminaci soutěžitelů zejména v tzv. loterijních
vyhláškách vydávaných obcemi byly uloženy pokuty přesahující 1,5 milionu korun.
V oblasti spojování soutěžitelů bylo vydáno 40 rozhodnutí, přičemž všechna byla souhlasná
a Úřad tedy udělil povolení k uskutečnění spojení. Tři řízení však musela být převedena do tzv.
druhé fáze a ve dvou z těchto případů došlo k povolení až na základě závazků navržených k odstranění obav z podstatného narušení hospodářské soutěže.

STATISTIKY
Počet obdržených podnětů
Spojování soutěžitelů

1

Zakázané dohody

68

Dozor nad orgány veřejné správy § 19a

10

Zneužití dominantního postavení

46

Ostatní

8

Celkem

133

Počet zahájených správních řízení
Spojování soutěžitelů

37

Zakázané dohody

12

Zneužití dominantního postavení

1

Dozor nad orgány veřejné správy § 19a

3

Celkem

53

Počet vydaných rozhodnutí
Spojování soutěžitelů

40

Zakázané dohody

13

Zneužití dominantního postavení

3

Dozor nad orgány veřejné správy § 19a

3

Celkem

59

VÝZNAMNÉ PŘÍPADY
ZAKÁZANÉ DOHODY
Kartelové dohody v oblasti pozemního stavitelství
Účastníci řízení: AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.; COLAS CZ, a. s.; DAICH, spol. s r. o.; HOCHTIEF CZ, a. s.; KOSTKA JH, s. r. o.; Lesostavby
Třeboň, a. s.; NDC REAL ESTATE, a. s.; OHL ŽS, a. s.; SWIETELSKY stavební, s. r. o.; STRABAG, a. s.; VIALIT SOBĚSLAV, spol. s r. o.; VIDOX, s. r. o.
Prvostupňové pokuty: 23 832 000 Kč
(S0070/2019/KD, PM 9. 12. 2019; S0071/2019/KD, PM 21. 10. 2019; S0072/2019/KD, PM 13. 9. 2019; S0426/2012/KD, PM 29. 10. 2019)
ÚOHS uložil v rámci tří správních řízení pokuty v celkové výši 23 832 000 Kč šesti společnostem, které se dopustily v souhrnu tří kartelových dohod typu bid rigging v rámci veřejných zakázek vypsaných obcemi Hadravova Rosička, Drunče a Urbanov. V předmětných správních řízeních ÚOHS konstatoval porušení zákona
o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti se třemi veřejnými zakázkami vypsanými v roce 2009, jejichž celkový objem činil bezmála 14 milionů korun bez
DPH, nejvýznamnější z nich byla veřejná zakázka „Kanalizace a ČOV Hadravova Rosička“ s celkovou hodnotou téměř sedm milionů korun. Pokutované společnosti
dle ÚOHS porušily zákon o ochraně hospodářské soutěže tím, že koordinovaly účast a nabídky do výběrového řízení pro předmětné veřejné zakázky.
Tato správní řízení byla součástí rozsáhlého vyšetřování v oblasti pozemního stavitelství zahájeného v roce 2012, v rámci kterého bylo vedeno celkem šest správních řízení. Původní rozhodnutí II. stupně bylo podrobeno soudnímu přezkumu, který dne 30. 1. 2019 vyústil v rozsudek Nejvyššího správního soudu, jenž mimo
jiné konstatoval nezákonnost místních šetření provedených v rámci tohoto správního řízení a nepoužitelnost při nich převzatých dokumentů. Na základě závěrů
zmíněného rozsudku ÚOHS vyloučil z původního případu tři samostatná správní řízení, v nichž uložil pokuty za protisoutěžní jednání. Ve zbývajících částech pak
bylo původní řízení zastaveno.
V prvním řízení byly společnostem SWIETELSKY stavební, AVE CZ odpadové hospodářství a VIALIT SOBĚSLAV uloženy pokuty v celkové výši 16 524 000 Kč. U soutěžitele NDC REAL ESTATE nebylo prokázáno porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže a pokutě se vyhnul. Společnost SWIETELSKY stavební podala žádost
o tzv. narovnání a pokuta jí byla snížena o 20 %. Společnosti AVE CZ odpadové hospodářství a VIALIT SOBĚSLAV podaly proti rozhodnutí rozklad, přičemž předseda
ÚOHS rozhodnutí potvrdil dne 6. 12. 2019.
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Počty zahájených správních řízení v oblasti hospodářské soutěže
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Ve druhém správním řízení byly účastníky společnosti DAICH, NDC REAL ESTATE a Lesostavby Třeboň. Zatímco společnostem DAICH a NDC REAL ESTATE Úřad uložil
pokutu v celkové výši 2 396 000 Kč, společnosti Lesostavby Třeboň nebylo prokázáno porušení zákona. Rozklad podaný společností DAICH byl předsedou ÚOHS
dne 21. 10. 2019 zamítnut a rozhodnutí potvrzeno.
V rámci třetího správního řízení podali žádost o snížení pokuty (narovnání) všichni účastníci řízení, tj. SWIETELSKY stavební, NDC REAL ESTATE i KOSTKA JH, a protože podané žádosti splňovaly všechny zákonné náležitosti, byla účastníkům řízení v rozhodnutí snížena pokuta o 20 %. Celková výše uložených pokut dosáhla
4 912 000 Kč.

Vysoká pokuta za dlouhodobé protisoutěžní jednání
Účastník řízení: BABY DIREKT, s. r. o.
Prvostupňová pokuta: 40 793 000 Kč
(S0385/2018/KD; podán rozklad)
Úřad uložil společnosti BABY DIREKT pokutu za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže i unijního soutěžního práva.
Společnost BABY DIREKT v letech 2011–2018 zejména prostřednictvím ústní či e-mailové komunikace uzavírala s odběrateli jí dodávaného dětského zboží vertikální cenové dohody. Za nedodržení prodeje dotčeného zboží konečným spotřebitelům za stanovené minimální maloobchodní ceny společnost BABY DIREKT
hrozila svým odběratelům sankcemi či odběratele dokonce formou nedodání zboží skutečně postihovala.
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Pokuty uložené v I. stupni v roce 2019 (v Kč)
zakázané dohody – horizontální

zneužití dominantního
postavení

zakázané dohody – vertikální

26 725 000

65 824 000

10 676 000

§ 19a

1 552 000

pořádkové

2 462 000
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Uzavíráním a plněním zakázaných dohod o přímém určení cen pro další prodej došlo k narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích prodeje kočárků, autosedaček, dětského nábytku a vozítek na území České republiky a ke skutečnému ovlivnění obchodu mezi členskými státy Evropské unie.
Sankce byla ukládána dle nové metodiky pokut zveřejněné Úřadem v roce 2018 a její výše byla ovlivněna především dlouhodobostí porušování soutěžního práva a také skutečností, že Úřad již v roce 2014 společnost BABY DIREKT upozorňoval na možný protisoutěžní charakter jejího jednání. Přes toto upozornění však
společnost BABY DIREKT ve svém protiprávním postupu nadále pokračovala. Proti rozhodnutí byl podán rozklad.

ZNEUŽITÍ DOMINANTNÍHO POSTAVENÍ
Úřad uložil pokutu kolektivnímu správci OSA za zneužití dominantního postavení
Účastník řízení: OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.
Prvostupňová pokuta: 10 676 000 Kč
(S0249/2018/DP; podán rozklad)
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím kolektivnímu správci OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním za zneužití dominantního postavení pokutu ve výši 10 676 000 korun.
Kolektivní správce porušil zákon o ochraně hospodářské soutěže i unijní soutěžní pravidla, když si v období od 19. 5. 2008 do 6. 11. 2014 na ubytovacích zařízeních vynucoval nepřiměřené obchodní podmínky za poskytnutí licencí k užití autorských práv prostřednictvím zvukových a zvukově obrazových přístrojů umístěných na pokojích ubytovacích zařízení.
Ke zneužití dominantního postavení došlo tím, že v uvedeném období účastník řízení ve svých sazebnících nezohledňoval obsazenost pokojů v ubytovacích zařízeních. Provozovatelé ubytovacích zařízení tak platili za licence k užití autorských děl v pokojích ubytovacích zařízení i v případě, že v pokoji nebyl reálně nikdo
ubytován a nemohlo dojít ke sdělování díla veřejnosti. Účastník řízení přitom v období do 18. 5. 2008 četnost využití pokojů ubytovacích zařízení zohledňoval
jako relevantní kritérium pro výpočet autorské odměny. V souvislosti se zavedením zákonné regulace maximální výše autorských odměn za provozování rozhlasového a televizního vysílání na pokojích ubytovacích zařízení obsazenost přestal zohledňovat.
Úřad konstatoval, že požadavek platby autorské odměny i tehdy, kdy u nabyvatele licence prokazatelně nemohlo dojít k užití díla, tzn. když jeho pokoj nebyl obsazen ubytovaným hostem a nebylo mu tak poskytováno žádné protiplnění, nelze považovat za přiměřenou obchodní podmínku, tudíž nesplňuje podmínku
proporcionality vzájemného smluvního plnění a protiplnění. Vzhledem k tomu, že OSA zastupuje i zahraniční autory, došlo také k ovlivnění obchodu mezi členskými státy.
Rozhodnutí není pravomocné, neboť proti němu byl podán rozklad.
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Zásah ÚOHS zlevnil náhradní díly pro neautorizované servisy
Účastník řízení: Volvo Group Czech Republic, s. r. o.
Výsledek řízení: přijetí závazků
(S0060/2017/DP; PM 7. 8. 2019)
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil správní řízení vedené se společností Volvo Group Czech Republic ve věci možného zneužití dominantního postavení poté, co se účastník řízení zavázal, že upraví výši slev poskytovanou nezávislým opravcům na odběr originálních náhradních dílů na vozidla Renault Trucks
pro účely oprav a údržby.
Výše slev, kterou účastník řízení nastavil některým nezávislým opravcům, zejména těm, kteří do konce roku 2014 působili jako jeho autorizovaní partneři, vzbuzovala dle předběžných zjištění Úřadu obavy, že dojde ke snížení konkurenceschopnosti nezávislých opravců a tedy omezení jejich činnosti.
Účastník řízení s Úřadem během správního řízení spolupracoval a následně navrhl závazky k odstranění obav Úřadu a efektivnímu řešení vzniklé situace. Úřad
dospěl k závěru, že navržené závazky vedou ke zlepšení konkurenceschopnosti nezávislých opravců na trhu, a jsou proto dostatečné. Na tomto základě Úřad správní řízení zastavil.

PROTISOUTĚŽNÍ JEDNÁNÍ ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI
Další obce pokutovány za protisoutěžní loterijní vyhlášky
Účastník řízení: město Česká Lípa
Prvostupňová pokuta: 444 000 Kč
(S0516/2018/VS; PM 2. 7. 2019)
Účastník řízení: město Krupka
Prvostupňová pokuta: 280 000 Kč
(S0478/2018/VS; potvrzeno rozhodnutím o rozkladu, PM 1. 10. 2019)
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svými prvostupňovými rozhodnutími pokutu ve výši 444 tisíc korun městu Česká Lípa a 280 tisíc korun městu
Krupka za porušení § 19a zákona o ochraně hospodářské soutěže, který zapovídá orgánům veřejné správy zvýhodňovat určité soutěžitele.
Správní řízení s městem Česká Lípa bylo ukončeno prostřednictvím procedury narovnání, čímž došlo ke snížení pokuty o 20 %. Dalšího snížení pokuty o 20 % dosáhlo město Česká Lípa tím, že odstranilo škodlivé následky přestupku krátce po zahájení správního řízení.
Oba subjekty se dopustily porušení zákona tím, že povolily provozování sázkových her a loterií a jiných podobných her na svém území pouze na místech stanovených v příslušných obecně závazných vyhláškách, aniž by výběr adresních míst provozování provedly na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií, čímž bez objektivně ospravedlnitelných důvodů narušily hospodářskou soutěž na trhu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
a na trhu provozování provozoven, v nichž mohou být sázkové hry, loterie a jiné podobné hry provozovány.
Tím došlo ke zvýhodnění soutěžitelů, kteří mohou na povolených adresních místech nadále provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry a provozovny
k účelu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her.

Město Brno nedodržovalo svá vlastní pravidla
Účastník řízení: statutární město Brno
Prvostupňová pokuta: 828 000 Kč
(S0232/2018/VS; podán rozklad)
Úřad uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 828 tisíc korun statutárnímu městu Brnu za porušení § 19a zákona o ochraně hospodářské soutěže
tím, že v rozporu se svými vlastními pravidly neumožnilo provoz jednomu ze soutěžitelů v oblasti hazardních her.
Statutární město Brno přijalo pravidla, která obsahují podmínky pro zařazení dalšího adresního místa do obecně závazné vyhlášky regulující provozování hazardních her. Město nicméně neumožnilo společnosti FORBES Casino, a. s., provozování hazardních her, když neprovedlo novelizaci své obecně závazné vyhlášky
č. 12/2017, o regulaci provozu hazardních her, a provozovnu uvedeného soutěžitele nezařadilo od 1. 1. 2018 mezi povolená místa. Stalo se tak i přesto, že provozovna plnila všechny podmínky stanovené v pravidlech a žádost o zařazení provozovny byla doručena včas. Provozovna byla do vyhlášky zařazena až 22. září 2018.
Město nesdělilo žádné objektivní důvody, proč postupovalo v rozporu se svými vlastními pravidly a nezařadilo provozovnu FORBES Casino včas mezi povolená
adresní místa. Město tak narušilo hospodářskou soutěž na daném trhu a jednalo v rozporu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže, který zakazuje orgánům
veřejné moci diskriminovat některé soutěžitele.
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SPOJOVÁNÍ SOUTĚŽITELŮ
Spojování soutěžitelů podle druhu rozhodnutí
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Fúze pekáren povolena se závazky
Spojení soutěžitelů AGROFERT, a. s. / UB HOLDING, a. s.
Výrok: povoleno se závazky
(S0426/2018/KS; PM 29. 5. 2019)
Úřad povolil v rámci tzv. druhé fáze správního řízení spojení společností AGROFERT a UB HOLDING, v jehož důsledku získal nabyvatel možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad společností UB HOLDING a její dceřinou společností UNITED BAKERIES, a. s., a to pod podmínkou splnění několika strukturálních závazků.
Navrhovaná transakce představovala horizontální spojení dvou nejvýznamnějších výrobců a velkoobchodních prodejců pekárenských a cukrářských výrobků působících na celém území České republiky.
Úřad se v rámci správního řízení zabýval především dopadem spojení soutěžitelů na dotčené relevantní trhy velkoobchodního prodeje čerstvého chleba a chlebových výrobků, velkoobchodního prodeje toustového chleba, velkoobchodního prodeje čerstvých rohlíků a velkoobchodního prodeje ostatního čerstvého běžného
pečiva. Úřad současně posuzoval dopady spojení i na trzích velkoobchodního prodeje čerstvého cukrářského pečiva, velkoobchodního prodeje trvanlivého sladkého pečiva, maloobchodního prodeje pekárenských a cukrářských produktů, velkoobchodního prodeje předpečeného a zamraženého pečiva a velkoobchodního prodeje mlýnských produktů.
Za účelem posouzení dopadů navrhovaného spojení Úřad oslovil se žádostí o informace a stanovisko všechny významné producenty pekárenských a cukrářských
produktů v České republice a odběratele spojujících se stran. Z podkladů obdržených od třetích stran i z informací, které v průběhu správního řízení předložili
spojující se soutěžitelé vyplynulo, že spojení soutěžitelů vzbuzovalo obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže plynoucí z rozšíření aktivit společnosti
AGROFERT na trzích velkoobchodního prodeje čerstvého chleba a chlebových výrobků, toustového chleba, čerstvých rohlíků a ostatního čerstvého běžného pečiva.
Spojením vzniklý soutěžitel by zejména disponoval podstatným tržním podílem, když ostatní konkurenti by za ním měli značný odstup, což by jim neumožňovalo
s ohledem na další charakteristiky dotčeného odvětví vytvářet dostatečný konkurenční tlak na společnost AGROFERT.
Za účelem odstranění obav Úřadu z narušení hospodářské soutěže přijala společnost AGROFERT takové závazky strukturální povahy, v jejichž důsledku má povinnost prodat několik výrobních závodů spojujících se stran. Odprodej bude mít za následek podstatné snížení tržních podílů nabývaného soutěžitele na spojením
dotčených trzích a vytvoření nového soutěžitele či posílení jednoho ze stávajících se konkurentů, který bude moci vytvářet reálný konkurenční tlak na spojením
vzniklého soutěžitele, čímž dojde k zachování efektivní hospodářské soutěže.
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PŘÍPADY ŘEŠENÉ MIMO
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
ÚOHS v roce 2019 uzavřel šetření dvou profesních asociací, a to asociace sdružující kameramany a asociace sdružující profesionální fotografy v České republice. Šetření
ÚOHS zahájil z vlastní iniciativy, když zjistil, že obě asociace jako sdružení soutěžitelů navrhují doporučené postupy pro určení výše honoráře za služby poskytované
profesionálními kameramany, respektive fotografy.
Během bližšího šetření ÚOHS zjistil, že v každé z asociací je sdružen pouze malý počet aktivních soutěžitelů. ÚOHS také zjistil, že obě asociace se věnují především odborné profesní stránce oboru, nikoli stránce
obchodní, a předmětné postupy pro určení výše honoráře za poskytované služby se daly považovat
za přežité a v každém oboru byly v podstatě prakticky
nevyužitelné.
Obě sdružení neprodleně po zahájení šetření věci přijala a pod dohledem ÚOHS provedla nápravná opatření, kdy informovala své členy i odbornou veřejnost
o tom, že vydání či prosazování doporučeného postupu, který by vedl k určení výše honoráře za poskytované služby, je jednáním profesního sdružení, které je zákonem zakázané a má protisoutěžní povahu. ÚOHS
se vzhledem k výše uvedenému rozhodl správní řízení
nezahájit, když rovněž zohlednil, že každá asociace přijala nápravná opatření, která považoval za dostatečná
z hlediska zjednání nápravy závadného stavu.

Fúze v oblasti velkoobchodního prodeje neoriginálních náhradních
dílů pro motorová vozidla
Spojení soutěžitelů LKQ German Holdings GmbH / heptus 292. GmbH
(APM Automotive, s. r. o., STAHLGRUBER CZ, s. r. o.)
Výrok: povoleno se závazky
(S0239/2018/KS; PM 14. 5. 2019)
Úřad povolil v rámci tzv. druhé fáze správního řízení spojení soutěžitelů LKQ German Holdings
a heptus 292. pod podmínkou splnění závazků, které spojující se soutěžitelé navrhli za účelem zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže. Fúze byla součástí celoevropské/celosvětové transakce podléhající povolení Evropské komise, v jejímž rámci získala skupina LKQ
možnost kontrolovat společnost Stahlgruber GmbH. Úřad na základě jím podané žádosti
k Evropské komisi převzal k posouzení možných dopadů spojení část předmětné transakce,
která se vztahovala k oblasti velkoobchodního prodeje neoriginálních náhradních dílů pro lehká vozidla nezávislým autodílnám v České republice. Ve vztahu k České republice měla skupina
LKQ nabýt výlučnou kontrolu nad společnost heptus 292. a jejím prostřednictvím rovněž možnost získat podíl na společné kontrole (se společností Ernst Markmiller GmbH) ve společnosti
CZ Aftermarket Holding GmbH. Tato společnost na území České republiky výlučně kontrolovala
společnosti STAHLGRUBER CZ a APM Automotive.
Úřad se při posouzení dopadů spojení zaměřil na velkoobchodní prodej (neoriginálních) náhradních dílů pro lehká vozidla nezávislým autodílnám (tzv. independent aftermarket) v České
republice. Na základě analýzy trhu ÚOHS zjistil, že v důsledku uskutečnění spojení by mohlo
dojít k podstatnému posílení postavení skupiny LKQ, k výraznému odstupu ostatních soutěžitelů za spojením vzniklým soutěžitelem, k omezení volby odběratelů, a tím i k podstatnému
narušení hospodářské soutěže.
Účastník řízení však navrhl závazky ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže.
Předmětem závazků bylo zejména převedení společnosti APM Automotive a některých prodejen společnosti STAHLGRUBER CZ na osobu, která je na něm nezávislá a která je způsobilá
k efektivnímu provozování velkoobchodní distribuční sítě pro dodávky neoriginálních náhradních autodílů na území České republiky. Pod podmínkou realizace výše uvedených závazků
Úřad uskutečnění spojení povolil.

DRUHOSTUPŇOVÉ ROZHODOVÁNÍ

Proti prvoinstančním rozhodnutím v oblasti hospodářské soutěže bylo v roce 2019 podáno celkem 20 rozkladů, vydáno bylo 20 druhostupňových rozhodnutí.
Ve 14 meritorních rozhodnutích došlo devětkrát k zamítnutí rozkladu a potvrzení rozhodnutí první instance, jedenkrát bylo rozkladem napadené rozhodnutí změněno a třikrát bylo zrušeno a vráceno k opětovnému projednání. V jednom případě bylo rozhodnutí jak potvrzeno, tak u některých účastníků měněno.
Pravomocně byly za protisoutěžní jednání uloženy pokuty v celkové výši 338 661 000 Kč, z toho 63 257 000 Kč v oblasti zakázaných dohod, 274 797 000 Kč v oblasti zneužití dominantního postavení a 607 000 Kč v oblasti porušení § 19a ZOHS.

VÝZNAMNÉ PŘÍPADY
České dráhy – zneužití dominantního postavení
Účastník řízení: České dráhy, a. s.
Pravomocná pokuta: 274 797 000 Kč
(R0238/2017; PM 15. 7. 2019)
Podle prvostupňového rozhodnutí Úřadu společnost České dráhy zneužila své dominantní postavení na trhu poskytování služeb dálkové osobní železniční dopravy v závazku veřejné služby v České republice, když na dvou linkách předložila ve výběrovém řízení nabídky s velmi nízkou výší prokazatelné ztráty, díky čemuž
nabídková řízení vyhrála a stala se na těchto tratích na několik let poskytovatelem služeb.
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Za popsané jednání byla společnosti uložena pokuta ve výši 367 805 000 Kč. Prvostupňové rozhodnutí napadla rozkladem, o kterém předseda Úřadu v létě loňského roku rozhodl tak, že výrok o vině potvrdil, avšak výši pokuty snížil na částku 274 797 000 Kč.
Prvním důvodem snížení pokuty bylo vyhovění námitce účastníka řízení o tom, že Úřad v prvostupňovém rozhodnutí přitížil účastníkovi řízení za subjektivní stránku ve formě úmyslu; dle
daných skutkových okolností se ale jednalo o praktiku, kdy úmysl je součástí skutkové podstaty deliktu a neměl by být zohledňován jako přitěžující okolnost. Dalším důvodem pro snížení
částky pokuty byla nesprávná aplikace zásady absorpce, kdy Úřad po určení nejzávažnějšího deliktu (národní delikt na jedné lince), přitížil za spáchání dalších tří deliktů (další národní a dva
unijní delikty) o 15 % za každý. Zde druhostupňový orgán vytkl Úřadu, že při navyšování pokuty
za další delikty postupoval příliš automaticky (mechanicky), aniž by řádně vyhodnotil dopady
(závažnost) jednotlivých deliktů. Druhostupňové rozhodnutí bylo napadeno správní žalobou
u Krajského soudu v Brně, o které nebylo doposud rozhodnuto.

STATISTIKY
Počet podaných rozkladů

20

Počet vydaných rozhodnutí

20

z toho

meritorních

14

procesních

6

Další procesní úkony

21

Potvrzena pokuta pro Booking.com za zakázané dohody bránící rozvoji konkurence
Účastník řízení: Booking.com
Pravomocná pokuta: 8 336 000 Kč
(R0219/2018; PM 4. 11. 2019)
Předseda Úřadu zamítl svým pravomocným rozhodnutím rozklad společnosti Booking.com B.V. (dále jen Booking.com) a potvrdil tak pokutu ve výši 8 336 000
korun, která jí byla uložena za zakázané vertikální dohody.
Společnost Booking.com uzavírala v období od 1. 5. 2009 do 30. 6. 2015 zakázané dohody s poskytovateli krátkodobých ubytovacích služeb na území České republiky, čímž narušila hospodářskou soutěž na trhu služeb zprostředkování on-line rezervace krátkodobého ubytování v České republice a na trhu poskytování
krátkodobých ubytovacích služeb v České republice a potenciálně ovlivnila také obchod mezi členskými státy Evropské unie. Rozhodnutí bylo založeno mimo jiné
na rozsáhlém šetření, v jehož průběhu Úřad oslovil stovky hromadných ubytovacích zařízení.
Společnost Booking.com se dopustila protisoutěžního jednání, když zavazovala své obchodní partnery – ubytovací zařízení k plnění tzv. dohod o široké paritě.
Podle těchto dohod měla společnost Boooking.com dostávat shodné nebo lepší podmínky rezervace ubytování, ať již ve vztahu k ceně, dostupnosti pokojů nebo
jiným podmínkám rezervace, než jaké byly dostupné na webových stránkách těchto ubytovacích zařízení nebo na jakémkoli jiném online či offline distribučním
kanálu daného ubytovacího zařízení. Ubytovací zařízení tak byla do značné míry omezována ve své vlastní cenotvorbě, když nemohla v důsledku těchto dohod
sama nabízet výhodnější podmínky (nižší ceny, větší dostupnost), než jaké měla sjednány se společností Booking.com. V důsledku toho také žádný z konkurentů
společnosti Booking.com nemohl od ubytovacích zařízení získat lepší podmínky rezervace ubytování. Společnost Booking.com tak svým jednáním bránila, aby
se na trhu rozvinula konkurence, která by tak v konečném důsledku mohla nabízet lepší ceny a výhodnější podmínky rezervace ubytování zákazníkům vyhledávajícím krátkodobé ubytování.
V rámci rozkladového řízení předseda ÚOHS zamítl námitky společnosti Booking.com týkající se vymezení relevantního trhu, prokázání protisoutěžních následků
nebo podřazení jednání pod některou ze zákonných výjimek. Spáchaný delikt označil typově za méně závažný, nikoliv však bagatelní, a potvrdil závěry prvostupňového rozhodnutí včetně uložené pokuty.

SOUDNÍ PŘEZKUM

Pravomocná rozhodnutí ÚOHS a jeho zásahy jsou přezkoumatelné správními soudy. V roce 2019 bylo ve věcech hospodářské soutěže podáno proti ÚOHS celkem 30 žalob, z toho 16 proti rozhodnutím a 14 na ochranu před nezákonným zásahem. K Nejvyššímu správnímu soudu pak bylo podáno šest kasačních stížností proti rozsudkům Krajského soudu v Brně.
Krajský soud rozhodl celkem ve 12 věcech, z toho osmkrát ve prospěch ÚOHS. Nejvyšší správní soud rozhodoval o sedmi případech, ve čtyřech z nich potvrdil
správnost rozhodnutí Úřadu.
Definitivně v roce 2019 skončilo 10 případů soudního přezkumu, přičemž ÚOHS svá rozhodnutí obhájil v osmi věcech. Neúspěšný byl pouze ve dvou rozhodnutích týkajících se tzv. stavebního kartelu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

13

VÝZNAMNÁ TRŽNÍ SÍLA
DESET LET EXISTENCE ZÁKONA O VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLE

V roce 2019 uplynulo právě deset let od přijetí zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití (dále jen „zákon o významné tržní síle“ nebo „ZVTS“). Důvodem vzniku zcela nové zákonné úpravy regulující chování obchodních řetězců vůči dodavatelům
potravin bylo specifické prostředí v rámci potravinářského sektoru, jež se vyznačovalo výraznou nevyvážeností vzájemných obchodních vztahů mezi odběrateli
a jejich dodavateli, což vedlo k uplatňování nekalých obchodních praktik na úkor slabších subjektů. Vzhledem k nízké koncentrovanosti českého maloobchodního trhu nebylo možno na danou situaci reagovat využitím standardních pravidel hospodářské soutěže. Prostřednictvím zákona o významné tržní síle tak mělo být
dosaženo omezení výskytu zneužívajících obchodních praktik, ochrany slabší smluvní strany a narovnání odběratelsko-dodavatelských vztahů v oblasti nákupu
potravin za účelem jejich dalšího prodeje.
Dozor nad dodržováním zákona o významné tržní síle byl svěřen do působnosti Úřadu, který se musel nejprve vypořádat s četnými interpretačními úskalími, jež
nová právní úprava přinesla. Obecně lze však říci, že během uplynulých deseti let Úřad svou aplikační praxi v oblasti kontroly významné tržní síly ustálil a vedle
„klasických“ sankčních nástrojů v podobě zejména pokut ve správních řízeních využívá i další prostředky, jež právní úprava nabízí, ať už se jedná o institut přijetí
závazků či proceduru narovnání. Ve vhodných případech Úřad též významně podporuje možnost řešení závadného stavu pomocí tzv. alternativního procesního
postupu (tj. bez zahájení správního řízení).

LEGISLATIVA
Přijetí směrnice o nekalých obchodních praktikách
Z pohledu legislativního vývoje v rámci agendy nekalých obchodních praktik bylo hlavní událostí roku 2019 vydání směrnice Evropského parlamentu a Rady
č. 2019/633 ze dne 17. dubna 2019, o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci (dále jen „směrnice“). Jednalo
se o velmi významný počin, neboť tak došlo k završení mnohaletého úsilí o nastavení společného evropského rámce pro potírání nekalých obchodních praktik,
tedy praktik, které se výrazně odchylují od zásad poctivého obchodního styku, jsou v rozporu s dobrou vírou a poctivým jednáním a jsou jednostranně vnuceny
jedním obchodním partnerem druhému.
Ochrana poskytovaná směrnicí se vztahuje na zemědělské výrobce a fyzické nebo právnické osoby (včetně organizací producentů a sdružení těchto organizací,
ať už uznaných, či nikoli), které dodávají zemědělské produkty a potravinářské výrobky, a to v závislosti na jejich relativní vyjednávací síle. Směrnice se zaměřuje na obchodní jednání větších subjektů vůči subjektům, jež mají menší vyjednávací sílu, přičemž se týká všech úrovní zemědělského a potravinového řetězce.
Směrnice totiž zastává tzv. dynamický přístup, který je založen na relativní velikosti dodavatele a kupujícího z hlediska ročního obratu. Vzhledem k tomu, že nekalé obchodní praktiky jsou zvláště škodlivé pro malé a střední podniky, je ochrana vztažena na dodavatele s ročním obratem do výše 350 mil. EUR, přičemž do působnosti směrnice spadají kupující s ročním obratem přesahujícím 2 mil. EUR.
Směrnice dále stanoví minimální seznam zakázaných nekalých obchodních praktik ze strany kupujících, jako jsou pozdní platby za dodávky zboží, rušení objednávek v nedostatečném časovém předstihu, jednostranné změny smluvních podmínek, vyžadování plateb nesouvisejících s prodejem dodaného zboží, požadování náhrady za zhoršení jakosti či ztrátu již dodaného zboží bez zavinění dodavatele, odmítnutí písemného potvrzení smluvních podmínek, neoprávněné využití
či zpřístupnění obchodního tajemství dodavatele, odvetná obchodní opatření za uplatňování smluvních či zákonných práv dodavatele, vyžadování odškodnění
za náklady spojené s prošetřením stížností zákazníků. Směrnice rovněž uvádí výčet praktik, které jsou zakázány pouze v případě, že nebyly předem jasně a jednoznačně sjednány ve smluvních podmínkách (například vrácení neprodaného zboží dodavateli, aniž by mu bylo kupujícím zaplaceno; požadování úhrady nákladů slev na zboží prodávané v rámci propagace; vyžadování plateb za reklamu na zboží, plateb za uvedení zboží na trh a plateb za úpravu prodejních prostor).
Členské státy EU mají povinnost určit donucovací orgán k prosazování pravidel pro potírání nekalých obchodních praktik a vymezit jeho pravomoci. Donucovacím
orgánům členských států je pak stanovena povinnost vzájemné účinné spolupráce a podávání zpráv Komisi.
Do právních řádů jednotlivých členských států má být směrnice transponována do 1. května 2021, přičemž přijatá opatření mají být použitelná nejpozději
od 1. listopadu 2021.
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Příprava novely ZVTS

Statistické údaje 2019

V případě České republiky bude směrnice implementována formou novelizace zákona o významné tržní síle, není proto třeba zavádět zcela novou zákonnou úpravu. Legislativní práce
na transpozici směrnice do českého právního řádu započaly takřka bezprostředně po jejím vydání na jaře 2019. Aktivně se na nich podílí též Úřad, který vystupoval v roli spolugestora, již při
přípravě samotné směrnice.

Obdržených podnětů

3

Šetření zahájená z vlastní činnosti

4

Obdržené dotazy na výklad zákona

5

Zahájená správní řízení

3

Ukončená správní řízení

8

Vyřešeno mimo správní řízení

1

Uložené pokuty za porušení ZVTS

4

Během druhé poloviny roku 2019 tak postupně vznikal návrh novelizačního zákona, jehož cílem bylo jednak transponovat pravidla obsažená ve směrnici a dále též zefektivnit
dosavadní právní úpravu. Míra regulace v oblasti nekalých obchodních praktik stanovená
zákonem o významné tržní síle by přitom i nadále měla zůstat přísnější, než jakou zavádí
směrnice.
V rámci mnoha předkládaných variant nového znění legislativní úpravy bylo navrhováno například rozšíření stávající působnosti zákona i na stranu dodavatelů, kteří by se tak stejně
jako odběratelé mohli nacházet v postavení subjektu s významnou tržní silou a vztahovaly
by se na ně příslušné povinnosti a omezení. Tato oboustrannost by se projevila rovněž v katalogu zakázaných zneužívajících obchodních praktik, jejichž demonstrativní výčet by byl oproti dosavadní podobě rozšířen nejen o některé další praktiky vymezené směrnicí, ale též právě
o nekalé praktiky, kterých by se nesměli dopouštět dodavatelé. Dále bylo navrhováno zvýšení
obratového kritéria existence významné tržní síly za současného ponechání vyvratitelné právní
domněnky a zachování pomocných kritérií posuzování významné tržní síly (struktura trhu, překážky vstupu na trh, finanční síla subjektu). Jiné uvažované změny pak reflektují též problematiku prodeje potravin ve dvojí kvalitě, a to navrhovaným zákazem dodavatelům bránit odběrateli v nákupu nebo prodeji potravin na trh v České republice, které jsou dodavatelem určeny
k prodeji na trhu v jiném členském státu EU.
Konečná podoba návrhu novely zákona o významné tržní síle přitom v roce 2019 ještě známa nebyla, neboť dosud nedošlo k ukončení připomínkového řízení, které probíhalo v gesci
Ministerstva zemědělství. Přijetí novely ZVTS se předpokládá v průběhu roku 2020.

VÝZNAMNÉ PŘÍPADY
Závazky přijaté společností Albert k úpravě smluv ve prospěch
dodavatelů

Celková výše pokut

210 932 000 Kč

Pořádkové pokuty

3

Celková výše pořádkových pokut

Zahájená správní řízení
2010

3

2011

3

2012
2013

6

2014

2

2015
2016

1

Účastník řízení: Albert Česká republika, s. r. o.
Rozhodnutí se závazky
(S0209/2018/TS; PM 26. 7. 2019)

2017

1

2018

3

Dne 10. 7. 2019 vydal Úřad rozhodnutí ve věci možného porušení zákona o významné tržní síle, kterého se měla dopustit společnost Albert Česká republika, s. r. o. (dále jen „společnost Albert“). Správní řízení bylo zahájeno v polovině roku 2018 kvůli potenciálně nezákonným ustanovením obsaženým ve standardizovaných smlouvách, jež společnost Albert užívala
v letech 2016 a 2017. Podezření z možného porušení zákona Úřad spatřoval v tom, že společnost Albert v postavení odběratele sjednávala se svými dodavateli potravin smluvní podmínky, jejichž součástí byla převažující jednostranná ustanovení v neprospěch dodavatelů.
Problematická ustanovení se týkala například sjednaných majetkových sankcí, na jejichž základě byl dodavatel povinen v případě prodlení s plněním kupní smlouvy zaplatit odběrateli
smluvní pokuty ve výši řádově desítek procent z kupní ceny nedodaných produktů.

2019

3

Společnost Albert v průběhu správního řízení navrhla závazky, jejichž splněním se odstraní vytýkaný závadný stav, neboť dojde k adekvátnějšímu zohlednění postavení dodavatele jakožto obecně slabší smluvní strany a též k určitému narovnání narušeného odběratelsko-dodavatelského

2018
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195 000 Kč

Šetření na místě
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2017

2019

6
7

15

Výše uložených sankcí v I. stupni (v Kč)

2017

190 187 559

2018

350 000

2019

211 127 000

vztahu. Úřad vyhodnotil takto navržené závazky jako dostatečné s tím, že jsou způsobilé odstranit vytýkaný závadný stav vzniklý v důsledku jednání společnosti
Albert, a proto předmětné správní řízení zastavil. Z výsledku přijatého řešení tak budou profitovat všichni dodavatelé tohoto obchodního řetězce, kterým měl být
návrh na úpravu stávajících smluv předložen nejpozději k 1. 1. 2020.

Nezákonně vybírané bonusy nákupní aliancí REWE
Účastníci řízení: Rewe Buying Group, s. r. o.; BILLA, spol. s r. o.; Penny Market, s. r. o.
Pravomocné pokuty celkem: 164 372 000 Kč
(S0127/2017/TS; PM 12. 2. 2019)
Dne 24. 1. 2019 vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutí ve věci porušení ustanovení zákona o významné tržní síle, kterého se dopustily společnosti Rewe Buying Group, s. r. o. (dále jen „společnost RBG“), BILLA, spol. s r. o. (dále jen „společnost Billa“) a Penny Market, s. r. o. (dále jen „společnost Penny
Market“).
Správní řízení bylo zahájeno na základě podnětů, které upozorňovaly na jednání společnosti RBG, která vyžadovala jako podmínku dodávek do společnosti Billa
a Penny Market po svých dodavatelích platbu tzv. RBG bonusu. Součástí těchto oznámení bylo i sdělení o jednání společností Billa a Penny Market, které pod vlivem přijaté novely zákona o významné tržní síle č. 50/2016 Sb. veškeré vyžadované bonusy převedly do netto cen dodávaných výrobků a zboží. RBG bonus tak
uplatňovaly a vyžadovaly i po přijetí novely zákona o významné tržní síle, a to skrytou formou, kdy o sazbu bonusu byla ponížena cena dodávaných výrobků a zboží.

PŘÍPADY VYŘEŠENÉ
MIMO SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Úřad na základě podnětu z jara 2018 zkoumal jednání nákupní aliance subjektů sdružených kolem společnosti JIP východočeská, a. s. (dále „nákupní aliance“).
Předběžné šetření bylo zúženo na dva skutky: (1) skutek spočívající v nepřiměřeném nastavení množstevní
slevy a (2) v poskytování marketingových služeb dodavatelům potravin na základě smlouvy, která neobsahuje všechny povinné náležitosti podle zákona o významné tržní síle.
Úřad dospěl k závěru, že případ je vhodný k uplatnění alternativního postupu a věc nakonec odložil, neboť
nákupní aliance se zavázala provést nápravná opatření, která by měla napravit závadný stav v odběratelsko-dodavatelských vztazích.
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Úřad v tomto správním řízení prokazoval, že protizákonného jednání se dopustily shora jmenované společnosti jakožto nákupní aliance. Tzv. RBG bonus byl nákupní aliancí zaveden ještě
před velkou novelou zákona o významné tržní síle, tj. před 6. 3. 2016, a to ve formě peněžního
plnění, jehož výše činila procentní sazbu z obratu dodavatele. Po novele a vlivem šetření Úřadu
došlo u některých dodavatelů k převedení tohoto bonusu do netto cen dodávaného zboží, přičemž ke snížení nákupních cen potravin o procentuální sazbu RBG bonusu byli tito dodavatelé
nuceni přistoupit, jelikož se obávali omezení dodávek. V jiných případech byl RBG bonus transformován do množstevní slevy a došlo k navýšení již sjednaných množstevních bonusů o procentuální sazbu RBG bonusu. Takové zvýšení opětovně postrádalo spravedlivý důvod, ale zároveň i motivační aspekt účastníků řízení.
Ve správním řízení zaznamenal Úřad i situace uplatňování RBG bonusu pouze jedním z účastníků řízení (ať už na základě sjednání bonusu jen s jednou ze společností, anebo na základě
sjednání s oběma společnostmi, ale vyplácení pouze jedné ze společností). Takové získávání
RBG bonusu pak zcela postrádalo svůj smysl, neboť jak uvedli ve svých sděleních účastníci řízení, RBG bonus měl svou podstatou vyjadřovat množstevní slevu uplatňovanou na základě zvýšeného obratu obou společností.
Úřad dospěl k závěru, že všichni účastníci řízení postupovali jednotně se shodným úmyslem
jako nákupní aliance, která disponuje významnou tržní silou. Tlakem na uzavření spolupráce
dodavatelů se společností RBG a uplatňováním RBG bonusu od dodavatelů zneužili svou tržní sílu v tom smyslu, že prostřednictvím vynucení získávali bez spravedlivého důvodu výhodu
vůči dodavatelům.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Správní řízení bylo skončeno uložením pokuty snížené v rámci institutu narovnání o 20 %,
a to na celkových 164 372 000 Kč. Účastníkům řízení bylo dále zakázáno, aby se ode dne právní moci rozhodnutí dále dopouštěli vytýkaného jednání. Proti tomuto rozhodnutí nebyl podán
rozklad a již nabylo právní moci.

Makro přiznalo porušení zákona a využilo výhod narovnání
Účastník řízení: MAKRO Cash & Carry ČR, s. r. o.
Provomocná pokuta: 46 560 000 Kč
(S0356/2018/TS; PM 23. 10. 2019)
Předmětem předběžného šetření a následně i správního řízení bylo jednání společnosti
MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o. (dále „Makro“) v oblasti poskytování služeb souvisejících s nákupem, resp. prodejem potravin dodavatelům této společnosti. Společnost Makro na dodavatelích v období od 6. 3. 2016 do 31. 3. 2018 uplatňovala hned několik typů plateb za služby. Úřad
se přitom v rámci šetření omezil na platby za logistické služby, marketingové služby související
s využitím prodejního kanálu závozová služba a za marketingové služby spočívající v rezervaci
obchodního prostoru.
Po vyhodnocení shromážděných podkladů Úřad společnosti Makro jednak vytýkal, že celková
výše plateb dodavatelů za předmětné služby nezřídka přesahuje 3% limit, který je stanoven
v zákoně o významné tržní síle jako jedna ze základních podmínek, za nichž lze slabší straně
obchodního vztahu služby poskytovat. Ačkoliv tedy dodavatelé za své platby získávali určité protiplnění, výše tzv. zpětných odvodů ve prospěch Makra byla v rozporu se zákonem.

Činnost v oblasti významné tržní síly

šetření
alternativní
postupy
k nápravě

sektorové
šetření

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

TRŽNÍ
SÍLA

novela
zákona

výkladová
stanoviska

Nejčastější šetřené praktiky

Úřad současně zjistil, že smlouvy o poskytování marketingových služeb souvisejících s využitím
prodejního kanálu závozová služba (týkající se prodejního kanálu M-objednávka) mezi společností Makro a dodavateli potravin neobsahují všechny náležitosti smluv, které zákon o významné tržní síle chápe jako povinné. V těchto smlouvách nebyl dostatečně vymezen způsob
spolupráce při přijímání a poskytování služeb co do rozsahu poskytovaných služeb, způsobu plnění služeb a doby jejich plnění. Společnost Makro na základě takto koncipovaných smluv byla
schopna splnit své závazky ze smlouvy vůči dodavateli jen zcela minimálním plněním, přestože
platby za služby byly periodické, a k tomu dodavatelé nebyli schopni účinně kontrolovat, zda
jim jsou sjednané služby reálně poskytovány. Bylo tak v podstatě na libovůli Makra, v jaké míře
budou služby dodavateli poskytnuty.
Za dva přestupky formálního charakteru nakonec Úřad společnosti Makro uložil pokutu v celkové výši 46 560 000 Kč, přičemž pokuta byla ukládána v rámci institutu narovnání. Rozhodnutí
již nabylo právní moci.

správní
řízení

nerovnováha
smluv
nedodržení
limitu 3 %
plnění bez
protiplnění

soﬁstikované
zalistovací
poplatky
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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vykonává dozor nad zadáváním veřejných zakázek od ledna 1995, v současnosti dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Zákonný rámec dozorové činnosti transponuje ustanovení evropských přezkumných směrnic (směrnice Rady 92/13/EHS a 89/665/
EHS ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/97/ES); tyto směrnice upravují specifika přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek a posilují
záruky zásad transparentnosti a nediskriminace při zadávání veřejných zakázek. V rámci dozoru nad zadáváním veřejných zakázek Úřad rozhoduje, zda zadavatel při
zadávání veřejné zakázky (včetně koncese) nebo při zvláštních postupech dle zákona o zadávání veřejných zakázek postupoval v souladu se zákonem, ukládá nápravná opatření, projednává přestupky zadavatelů a ukládá pokuty. Úřad dále vykonává dohledovou činnost dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě
cestujících. Smyslem výše uvedených zákonů je zajistit volnou a svobodnou soutěž mezi dodavateli veřejných zakázek (či dopravci ucházejícími se o uzavření smlouvy
o veřejných službách v přepravě cestujících v rámci nabídkových řízení) a současně provedení výběru nejvhodnější nabídky transparentním způsobem bez diskriminace uchazečů. Rovné, transparentní a nediskriminační soutěžní prostředí pak ve svém konečném důsledku přináší i úspory veřejných financí.

SHRNUTÍ LEGISLATIVNÍCH ZMĚN

Bezpochyby nejvýraznější změnou v právní úpravě bylo zrušení § 259 ZZVZ. Ke zrušení tohoto ustanovení došlo 26. 11. 2019, kdy byl publikován nález Ústavního
soudu ze dne 30. 10. 2019, kterým rozhodl ve věci sp. zn. Pl. ÚS 7/19 ve Sbírce zákonů, pod č. 309/2019 Sb. Zmíněné ustanovení původně stanovilo poplatkovou
povinnost ve výši 10 000 Kč za podání podnětu ÚOHS k zahájení správního řízení z moci úřední za každou veřejnou zakázku, ve vztahu k níž je v podnětu uvedeno pochybení. Nyní tedy kromě omezení uvedeného v § 258 odst. 2 ZZVZ (Úřad nevyřizuje podnět k zahájení řízení z moci úřední, který podá stěžovatel, jenž
v téže věci nevyužil možnosti podat námitky) již neexistuje žádné další omezení práva podat podnět.
S účinností od 1. 1. 2020 se mění také výše finančních limitů stanovených v nařízení vlády č. 172/2016 Sb. Podle těchto finančních limitů se určuje, zda je veřejná zakázka nadlimitní a zda určitá část veřejné zakázky může být zadávána podle volnější právní úpravy. Výše těchto limitů se odvíjí od evropských předpisů.
Finanční limit pro veřejné zakázky na stavební práce je 137 366 000 Kč a pro dodávky a služby 3 568 000 Kč. Výše limitů ve specifických případech lze vyčíst z nařízení vlády č. 335/2019 Sb.
Dne 10. 5. 2019 Evropská komise publikovala sdělení Komise o pokynech týkajících se kooperativního zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti
(směrnice o zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti 2009/81/ES). Tento materiál by dle Komise měl pomoci členským zemím Evropské unie
v jednotné aplikaci směrnice 2009/81/ES a podpořit využití všech forem spolupráce při zadávání, které směrnice nabízí.
Dne 24. 7. 2019 bylo publikováno sdělení Evropské komise Pokyny k účasti uchazečů a zboží ze třetích zemí na trhu Evropské unie s veřejnými zakázkami. Toto
sdělení nabízí praktické rady pro zadavatele v členských zemích Unie jak zacházet s účastníky zadávacích řízení ze zemí mimo Evropskou unii.
V roce 2019 byla pod č. 367/2019 ve Sbírce zákonů publikována i novela zákona o veřejných službách v přepravě cestujících, kde ustanovení týkající se dozoru
nad uzavíráním smluv nabývají účinnosti dne 15. 1. 2020.

Z CHODU SEKCE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

V roce 2019 se rozhodovací praxe Sekce veřejných zakázek týkala především zákona o zadávání
veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb.), i přesto jsou však dosud vedena i správní řízení týkající se postupů zadavatelů v režimu zákona č. 137/2006 Sb., která Úřad v souladu s přechodnými ustanoveními posuzuje podle tehdejší právní úpravy, a to nejen ve věcech šetření přestupků – tedy správní řízení zahájená ex officio, ale také o přezkoumání úkonů zadavatele na návrh.
Rozhodovací praxe ÚOHS v I. stupni v roce 2019 vyložila některé nové instituty ZZVZ (určitost vyhrazené změny závazků v zadávacích podmínkách, ukončení zadávacího řízení v důsledku neodeslání oznámení o výběru dodavatele v zadávací lhůtě, vyloučení dodavatele pro nezpůsobilost z důvodu závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu
se zadavatelem nebo jiným veřejným zadavatelem, nové pojetí sektorové veřejné zakázky)
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30,51 dne
průměrná lhůta pro vydání rozhodnutí
I. stupně v roce 2019
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či prohlubovala ustálenou rozhodovací praxi z předchozích dvou let (nové pojetí institutu mimořádně nízké nabídkové ceny ve vztahu k povinnosti vyloučit, důraz
na srozumitelnost a úplnost rozhodnutí o námitkách jako nástroje k urychlení celého procesu zadávání). Je třeba si současně postesknout, že stále však nevznikla rozhodovací praxe k některým institutům jako je třeba změna závazků ze smlouvy podle § 222 ZZVZ, což by zadavatelská veřejnost jistě kvitovala. Platí, že tato problematika se před ÚOHS dostává jen opravdu v minimální míře. K otázce změny závazků tak v důsledku absence rozhodovací praxe lze za ÚOHS uvést, že jediným bezpečným řešením pro všechny zúčastněné, tj. jak pro zadavatele, tak i dodavatele je v současné době následovat doporučení uvedená ve stanovisku Ministerstva pro
místní rozvoj k této otázce, byť může být mnohými považováno za příliš striktní. Je třeba si také uvědomit, že určující a zásadní pro vyřešení všech výkladových nejasností spojených s aplikací ustanovení čl. 72 Směrnice týkající se změny závazků ze smlouvy bude až rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie, nikoli českých
správních soudů.
I když odpovědnost za metodické vedení v oblasti veřejného investování má Ministerstvo pro místní rozvoj, i ÚOHS vyvíjel v roce 2019 rozsáhlou osvětovou činnost v oblasti zadávání veřejných zakázek. Úřad především vydal v roce 2019 dva díly publikace Stručný průvodce zadavatele světem veřejných zakázek, třetí díl
vyšel na jaře roku 2020. S ohledem na stále se opakující základní pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek se Úřad prostřednictvím zmíněné publikace pokusil (nejen) zadavatelům přiblížit význam a účel jednotlivých základních a klíčových institutů zadávání veřejných zakázek i způsob, jakým o nich ÚOHS coby
orgán dozoru uvažuje. Publikace obsahuje také propojení na již existující metodiky a judikaturu správních soudů. První díl publikace vysvětluje, co je veřejná zakázka a kdo je veřejným zadavatelem a proč je důležité dodržovat při veřejném zadávání zásady transparentnosti, nediskriminace, rovného přístupu k dodavatelům a přiměřenosti. Druhý díl publikace se zaměřil na jednotlivé druhy zadávacího řízení a obsahoval rady, co vše by měl zadavatel při výběru konkrétního druhu
zvažovat. Pozornost druhého dílu byla dále věnována kvalifikaci dodavatelů a způsobům prokazování základní a profesní způsobilosti, ekonomické a technické
kvalifikace. Závěrečnou část průvodce pak tvoří kapitola o hodnocení nabídek, ať už jde o hodnocení na cenu, cenu a kvalitu nebo pokročilejší metody hodnocení,
jako jsou například náklady životního cyklu. Text doprovází řada příkladů z praxe a tipy pro zadavatele. Stručný průvodce zadavatele světem veřejných zakázek byl
ukončen třetím dílem v roce 2020, který je věnován zejména postupu zadavatele po podání nabídek, ukončení zadávacího řízení, uveřejňovacím povinnostem
a ochraně proti nesprávnému postupu zadavatele, tzn. institutu námitek a rozhodování o nich a řízení u Úřadu.
STRUČNÝ PRŮVODCE
ZADAVATELE SVĚTEM
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

STRUČNÝ PRŮVODCE
ZADAVATELE SVĚTEM
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

STRUČNÝ PRŮVODCE
ZADAVATELE SVĚTEM
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

1. DÍL

2. DÍL

3. DÍL

INFORMAČNÍ LIST 2/2019
UOHS_Infolist_2.2019_DEF.indd 1

INFORMAČNÍ LIST 3/2019
08.11.2019 11:39

UOHS_Infolist_3.2019_DEF.indd 1

INFORMAČNÍ LIST 1/2020
06.12.2019 12:09

UOHS_Infolist_1.2020_04.indd 1

10.03.2020 9:07

V rámci osvětové činnosti ÚOHS navázal spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a připravil pro malé obce vzdělávací program zaměřený primárně na vícekriteriální
hodnocení. První školení proběhla v listopadu 2019 na Příbramsku a Zlínsku a tato aktivita ÚOHS pokračuje i v roce 2020.
Zástupci ÚOHS se v roce 2019 účastnili odborné diskuse na různých konferencích týkajících se zadávání veřejných zakázek v oblasti zdravotnictví, problematiky
změny závazků ze smluv apod. a osvětově působili na dalších konferencích a akcích.
Je třeba férově přiznat, že Úřad v rámci své činnosti identifikoval i určité problémy. Při šetření některých případů v roce 2019 byla rychlost přezkumu u některých
složitých případů negativně ovlivňována komplikacemi při zadávání znaleckých posudků. Správní soudy a správní řád v určitých případech (pokud není dána dostatečná odbornost úředních osob) zavazují ÚOHS k zadání externího znaleckého posudku, Úřad však má často problémy nalézt znalce ochotného být ustanoven
a podat znalecký posudek. Lze se jen domnívat, zda neochota znaleckých ústavů či znalců podat posudek pro ÚOHS může být dána relativně nízkou výší maximální možné odměny, obavami z možného napadání odbornosti posudku apod. Úřad by velmi uvítal, kdyby v této oblasti došlo v budoucnu k nějaké zásadní
změně směrem k lepšímu.
I přes výše uvedené se ÚOHS nadále dařilo udržet průměrnou lhůtu rozhodování významně pod hranicí stanovenou správním řádem a zkrátit ji oproti předchozímu roku na 30,51 dnů z 38. Pokud jsou tedy občas některými nevládními organizacemi veřejně prezentovány závěry ohledně zdlouhavosti a nefunkčnosti
přezkumu postupu zadavatelů, nelze než dovodit, že případné prodlevy v rámci soustavy přezkumných orgánů nemohou být rozhodně přisuzovány právě Úřadu.
K tomu ÚOHS dále odkazuje na výsledky veřejných konzultací v části věnované legislativě, kde oslovené subjekty vyjádřily spokojenost se lhůtami, v jakých ÚOHS
nyní dokáže vydávat svá rozhodnutí.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019
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Pro případy, kdy je ze skutkových okolností jasně seznatelné, že jednání zadavatele naplnilo
některou ze skutkových podstat přestupku, využíval Úřad i v roce 2019 hojně institut příkazu,
který díky tomu, že se jedná o první úkon v řízení, ale zároveň zadavatele seznamuje se všemi důležitými rozhodnými skutečnostmi i právními argumenty, urychluje přezkumnou činnost
Úřadu a šetří zdroje účastníků správních řízení.
V rámci své dozorové pravomoci Úřad rovněž vykonává kontrolní činnost podle zákona
č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu. V rámci kontrolní činnosti Úřad v roce 2019 zahájil 22 kontrol, z nichž v roce 2019 bylo ukončeno 13 kontrol. Na základě kontrol zahájených v roce 2019
bylo ke dni 31. 12. 2019 zahájeno 19 správních řízení. V rámci kontrolní činnosti Úřad v roce
2019 zároveň ukončil 8 kontrol, které byly zahájeny v roce 2018 a na základě kterých bylo
v roce 2019 zahájeno 10 správních řízení. Nadto bylo v roce 2019 rovněž zahájeno 1 správní
řízení na základě kontroly zahájené a ukončené v roce 2018.

Přehled kontrolní činnosti Úřadu v roce 2019
Počet kontrol zahájených v roce 2019

22

Počet kontrol zahájených v roce 2018
ukončených v roce 2019

8

• z toho ukončeno v roce 2019

13

Celkem v roce 2019 ukončeno kontrol

21

Výsledky kontrol v roce 2019
Nezjištěno porušení kontrolovaného
ustanovení

3

Jako nejčastější porušení (celkem v šesti kontrolách z celkového počtu 21 ukončených kontrol)
Zjištěno porušení kontrolovaného
bylo kontrolujícími osobami konstatováno porušení postupu zadavatele spočívající v nezadání
18
ustanovení
veřejné zakázky v některém z druhů zadávacích řízení uvedených v § 3 ZZVZ. Dále bylo ve čtyřech kontrolách kontrolujícími osobami konstatováno porušení postupu zadavatele při plnění
uveřejňovacích povinností ve vztahu k uzavřené smlouvě na veřejnou zakázku podle § 147a odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, a/nebo podle § 219 odst. 1 zákona, ve čtyřech kontrolách konstatováno porušení postupu zadavatele při plnění povinnosti vyzvat vybraného dodavatele k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci a informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele,
respektive při plnění povinnosti zjistit údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele, ve třech kontrolách konstatováno porušení postupu zadavatele při plnění uveřejňovací povinnosti ve vztahu k oznámení o výsledku zadávacího řízení a ve dvou kontrolách konstatováno porušení postupu zadavatele při plnění uveřejňovací povinnosti ve vztahu k písemné zprávě.

DOZOR NAD VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI VE VÝSLEDCÍCH

Úřad v roce 2019 zahájil 354 správních řízení, z toho dvě třetiny na návrh a jednu třetinu z moci úřední. Oproti předcházejícímu roku došlo k mírnému poklesu podaných návrhů (o 14 %), avšak vzrostl počet správních řízení zahájených ex offo, a to včetně řízení zahájených na základě provedených kontrol (o 87,5 %).
Ve 199 rozhodnutích Úřad uložil zadavateli nápravné opatření nebo pokutu. Meziročně je počet uložených pokut přibližně stejně vysoký jako v loňském roce
(pouze o dvě pokuty více), výše uložených pokut však vzrostla o 44 %.

Statistika četnosti řešených právních otázek ve výrocích rozhodnutí a příkazů vydávaných v I. stupni v roce 2019

počet výroků v rozhodnutí
konstatujících pochybení zadavatele
počet výroků v rozhodnutí
ukládajících nápravné opatření
počet výroků v rozhodnutí ukládajících
povinost uhradit náklady řízení
počet výroků v rozhodnutí
ukládajících pokutu

89
295

148

počet výroků v rozhodnutí
zamítajících návrh či zastavující
správní řízení pro neshledání
pochybení (po věcném přezkumu)
počet výroků v rozhodnutí zastavujících
řízení z procesních důvodů

110
87
117

109

počet výroků v rozhodnutí ukládajících
zákaz uzavřít smlouvu

* Graf obsahuje přehled počtu výroků v rozhodnutích ve věci a příkazech vydaných v roce 2019 v I. stupni. Jde tak o reálnější pohled na rozsah rozhodovací činnosti než přes počet vydaných
rozhodnutí ve věci, neboť jedno rozhodnutí či příkaz obsahuje více výroků, tj. počet řešených otázek je vyšší než je počet rozhodnutí.
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Rozhodovací činnost v I. stupni v oblasti veřejných zakázek
Podněty

Správní řízení

Přijaté podněty

222

Zahájená správní řízení celkem

354

• z toho na návrh

232

• ex offo

122

o z toho na základě kontrol

30

Vydaná prvostupňová rozhodnutí celkem1

1 691

• z toho vydaná rozhodnutí ve věci

2

387

z toho uloženo nápravné opatření nebo pokuta3
• vydáno příkazů4

76

z toho neshledáno pochybení zadavatele5

Rozhodnutí I. stupně

74

z toho procesní důvody6

114

• z toho předběžná opatření

128

• rozhodnutí o nařízení předběžného opatření

73

• rozhodnutí o zamítnutí předběžného opatření

47

• rozhodnutí o zrušení předběžného opatření
• z toho ostatní prvostupňová rozhodnutí7
Počet uložených pokut
Pokuty

91

Celková výše uložených pokut9

11 166 000 Kč

• z toho 62 pokut příkazem (nebyl podán odpor)

Kauce
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13

1 026 500 Kč
10 139 500 Kč

Počet uložených nákladů řízení10
Celková výše uložených nákladů řízení

8
1 176

8

• z toho 29 pokut rozhodnutím
Náklady řízení

199

88
11

2 148 000 Kč

Celková výše složených kaucí12
Celková výše kaucí propadlých do státního rozpočtu

77 492 076,19 Kč
13

12 368 314,12 Kč

Číslo zahrnuje počet všech vydaných rozhodnutí v I. stupni v roce 2019 (rozhodnutí ve věci, rozhodnutí týkající se předběžného opatření a všechna ostatní prvostupňová rozhodnutí).
Číslo zahrnuje počet všech rozhodnutí vydaných v roce 2019, jimiž bylo ukončeno řízení v I. stupni.
Číslo zahrnuje počet všech rozhodnutí vydaných v roce 2019, v nichž bylo alespoň ve vztahu k části předmětu řízení uloženo nápravné opatření nebo uložena pokuta.
Číslo zahrnuje i příkazy, proti nimž byl podán odpor.
Číslo zahrnuje počet všech rozhodnutí vydaných v roce 2019, kdy došlo k věcnému přezkumu postupu zadavatele či objednatele a nebyly ve vztahu k žádné části předmětu řízení shledány důvody
k uložení nápravného opatření či pokuty.
Číslo zahrnuje počet všech ostatních rozhodnutí vydaných v roce 2019 v průběhu vedeného řízení na I. stupni nebo v souvislosti s ním jako například stanovování lhůt pro provedení úkonů účastníků řízení, rozhodování o námitce podjatosti, rozhodování o účastenství v řízení, ustanovování znalců a rozhodování o znalečném, rozhodování o odmítnutí žádosti o nahlédnutí do správního
spisu apod.
Číslo zahrnuje počet případů, kdy došlo k uložení pokuty příkazem nebo rozhodnutím vydaným v roce 2019 v I. stupni; byla-li věc řešena na I. stupni opakovaně, je pokuta započítána jen jednou.
Jestliže byla pokuta uložena v I. stupni a následně zrušena v II. stupni, tato pokuta se do tohoto údaje nezapočítává.
Číslo zahrnuje finanční objem všech pokut uložených v I. stupni; byla-li věc řešena na I. stupni opakovaně, je pokuta započítána v roce 2019 jen jednou. Jestliže byla pokuta uložena v I. stupni
a následně zrušena v II. stupni, tato pokuta se do tohoto údaje nezapočítává.
Číslo zahrnuje počet případů, kdy uložení náhrady nákladů řízení rozhodnutím vydaným v roce 2019 v I. stupni; byla-li věc řešena na I. stupni opakovaně, jsou náklady řízení započítány v roce
2019 jen jednou. Jestliže byly náklady řízení uloženy v I. stupni a následně zrušeny v II. stupni, tyto náklady řízení se do tohoto údaje nezapočítávají.
Číslo zahrnuje finanční objem všech nákladů řízení uložených rozhodnutím vydaným v roce 2019 v I. stupni; byla-li věc řešena na I. stupni opakovaně, jsou náklady řízení započítány v roce 2019
jen jednou. Jestliže byly náklady řízení uloženy v I. stupni a následně zrušeny v II. stupni, tyto náklady řízení se do tohoto údaje nezapočítávají.
Číslo zahrnuje celkovou výši kaucí, které byly složeny na účet Úřadu v roce 2019; údaj se neváže jen k řízením zahájeným v roce 2019.
Číslo zahrnuje finanční objem kaucí, které v roce 2019 propadly do státního rozpočtu; údaj se neváže jen k řízením zahájeným v roce 2019.
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Počet přijatých podnětů

Celkový počet zahájených správních řízení v I. stupni
981

1 305
803

650

668

988 1014
629

530
425

369

383

354

516

604

720

746

93*
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

98*

222

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
* jedná se pouze o zaplacené podněty

Počet vydaných rozhodnutí I. stupně

Počet správních řízení zahájených z moci úřední
457

1 049

959

1 063 1 074
943

351

347

710

143
77

560

511

173

131

90

114

507 515*

122

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
* rozhodnutí ve věci a o předběžném opatření

Počet doručených návrhů na zahájení správního řízení

Průměrná rychlost rozhodování (ve dnech)

634
507
434
348

32,8

495

30,5

346
278

238

269

232

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

22

37

2017

2018

2019
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NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ ZADAVATELŮ
PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Z hlediska poměrného zastoupení byly v roce 2019 nejčastěji přezkoumávány veřejné zakázky
v oblasti stavebnictví, informačních technologií a zdravotnictví, v menším počtu dodávky dopravních prostředků či v oblasti zajištění dopravní obslužnosti.
Co se týče kategorie zadavatelů, nejčastěji jsou předmětem přezkumu veřejné zakázky zadávané obcemi a městy, zdravotnickými zařízeními, ministerstvy nebo subjekty působícími v oblasti
dopravy a výstavby dopravní infrastruktury.

Přehled nejvyšších uložených pokut
Spisová značka

Zadavatel

S0111/2019

Ministerstvo obrany ČR

S0148,S0149/2019 město Varnsdorf

Výše pokuty
v Kč
7 200 000
650 000

S0314/2018

statutární město Brno,
městská část Brno-sever

330 000

S0097/2019

DPOV, a. s.

300 000

S0325/2019

Krajská správa a údržba
silnic Středočeského
kraje, příspěvková
organizace

300 000

Mezi nejčastější pochybení zadavatelů spadá:
• neurčité a/nebo nejednoznačné vymezení zadávacích podmínek, případně nepřiměřenost
zadávacích podmínek vymezených zadavatelem;
• nepřiměřené (diskriminační) nastavení podmínek kvalifikace;
• nerozhodnutí, nebo neúplné vypořádání námitek dodavatele;
• výběr dodavatele, který nesplnil podmínky účasti (z oznámení o výběru dodavatele není
zcela zřejmé, že došlo k prokázání kvalifikace apod.).

VÝZNAMNÉ PŘÍPADY
Část 2 – rozšíření diskových polí – veřejné zakázky „Dodávka serverů a rozšíření diskových polí“
Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Nápravné opatření: zrušení úkonu – oznámení o zrušení části 2 zadávacího řízení
(S0027/2019/VZ; PM 19. 4. 2019)
Úřad v tomto případě shledal, že zadavatel nedodržel při zrušení části zadávacího řízení zásadu transparentnosti, když odeslal účastníkům zadávacího řízení sdělení o zrušení části zadávacího řízení, aniž by v tomto sdělení uvedl, v jakých konkrétních skutečnostech spatřuje důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze
po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, a aniž by uvedl, od jakého konkrétního okamžiku odvozuje výskyt těchto důvodů hodných zvláštního
zřetele, tj. tak, aby bylo možné jeho postup při zrušení části zadávacího řízení přezkoumat z hlediska naplnění zákonných důvodů pro zrušení zadávacího řízení.

Provozování městské autobusové hromadné dopravy v Břeclavi v letech 2019–2029
Objednatel: město Břeclav
Nápravné opatření: zrušení nabídkového řízení
(S0251/2019/VZ; PM 18. 9. 2019)
Úřad rozhodoval podle zákona o veřejných službách v přepravě a konstatoval, že objednatel stanovil zadávací podmínky nabídkového řízení v rozporu s tímto
zákonem tím, že způsob poskytování kompenzace dopravci objednatelem vymezil v zadávací dokumentaci tak, že bylo vyloučeno obchodní riziko dopravce spojené s výší tržeb z jízdného za zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících, v důsledku čehož nebyla splněna podmínka pro konání nabídkového řízení dle
tohoto zákona.
V případě zajišťování veřejných služeb v přepravě veřejnou linkovou dopravou stanoví zákon o veřejných službách v přepravě jako jednu z podmínek pro konání
nabídkového řízení dle tohoto zákona požadavek, aby kompenzace poskytovaná objednatelem dopravci nevylučovala obchodní riziko dopravce spojené s výší tržeb z jízdného za zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících. Aby byla tato podmínka splněna, musí dopravce při poskytování těchto služeb nést určité riziko,
konkrétně nesmí být na základě smlouvy s objednatelem plně chráněn proti výkyvům v příjmech z tržeb z jízdného od cestujících. V přezkoumávaném případě
však bylo ze zadávacích podmínek zjištěno, že objednatel zvolil metodu pro výpočet kompenzace tak, že dopravce měl za poskytování služeb dostávat každý měsíc
předem určenou pevně stanovenou částku, a to bez ohledu na výši jízdného, které vybere od cestujících, čímž bylo obchodní riziko spojené s výší tržeb z jízdného
vyloučeno. S ohledem na zjištěný rozpor zadávacích podmínek se zákonem Úřad jako nápravné opatření nabídkové řízení zrušil.
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Pořízení serverů pro resort MŽP v roce 2019
Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Návrh zamítnut
(S0262/2019/VZ; PM 22. 11. 2019)
Navrhovatel Huawei Technologies (Czech), s. r. o., se domáhal zrušení zadávacího řízení, ve kterém zadavatel dodavatelům, kteří by nabídli servery navrhovatele,
ukládal také dodání dalšího serveru (tj. zdvojení řešení) od výrobce, na kterého se nevztahuje Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ze dne 17. 12. 2018. NÚKIB v tomto varování označil používání hardwarových a softwarových prostředků dvou čínských společností, konkrétně mateřské společnosti navrhovatele a dále společnosti ZTE, za hrozbu v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Základním východiskem při posuzování dané věci byla skutečnost, že zadavatel musí podle právních předpisů upravujících oblast kybernetické bezpečnosti mimo
jiné identifikovat, analyzovat a vyhodnocovat rizika a tato řídit. Při této činnosti musí zohledňovat i varování NÚKIB. Zároveň je zadavatel povinen zohlednit požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření při výběru dodavatele pro jeho informační nebo komunikační systém, přičemž zohlednění požadavků vyplývajících
z bezpečnostních opatření v míře nezbytné pro splnění povinností v oblasti kybernetické bezpečnosti nelze podle výslovného ustanovení zákona o kybernetické
bezpečnosti považovat za nezákonné omezení hospodářské soutěže nebo neodůvodněnou překážku hospodářské soutěže.
Předmětem správního řízení tak byla otázka, zda zadavatelova analýza rizik, respektive celý proces identifikace a hodnocení rizik a následný výběr opatření k jejich zvládání, který vyústil ve stanovení sporné zadávací podmínky, je v souladu s právními předpisy a obecně platnými a uznávanými standardy v oboru kybernetické bezpečnosti.
Protože k posouzení těchto skutečností je třeba odborných znalostí, které zaměstnanci ÚOHS nemají, Úřad se obrátil na NÚKIB (coby ústřední orgán státní správy
v oblasti kybernetické bezpečnosti) a na základě jeho stanovisek a vlastního posouzení dospěl k závěru, že ačkoliv zadávací podmínka je pro hospodářskou soutěž
nepochybně omezující (a to dokonce ve smyslu znevýhodnění řešení konkrétních dodavatelů), jedná se o omezení oprávněné. Zadavatel totiž postupoval při stanovení sporné zadávací podmínky v souladu s právními předpisy a obecně platnými a uznávanými standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jednalo se tak
o omezení přiměřené, nijak excesívní, a tedy nikoli bezdůvodné (zadavatel jeho prostřednictvím plnil své zákonné povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti
v návaznosti na varování NÚKIB ze dne 17. 12. 2018). Úřad proto návrh zamítl, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

Nákup kol pro systém sdílených kol pro statutární město Kladno a Zajištění provozu systému sdílených kol
Zadavatelé: statutární město Kladno, Sportovní areály města Kladna, s. r. o.
Pokuta: celkem 150 000 Kč, z toho 85 000 Kč pro statutární město Kladno a 65 000 Kč pro Sportovní areály města Kladna, s. r. o.
(S0441,0461/2018/VZ; PM 9. 4. 2019)
Úřad v dané věci konstatoval spáchání přestupků dvěma zadavateli (městem a jím ovládanou společností), kteří zadali dvě veřejné zakázky malého rozsahu bez
provedení zadávacího řízení, jejichž realizací měl být naplněn záměr těchto zadavatelů spočívající v pořízení a následném provozu systému sdílených kol na území města. Na každou z těchto veřejných zakázek byla uzavřena samostatná kupní smlouva. Podle rozhodnutí Úřadu se každý ze zadavatelů dopustil přestupku
tím, že zadal veřejnou zakázku bez provedení zadávacího řízení, když nesprávně stanovil její předpokládanou hodnotu. Tyto veřejné zakázky totiž tvořily jeden
funkční celek, přičemž předmět plnění každé jednotlivé veřejné zakázky představoval vždy pouze část plnění, které bylo nezbytné pro uskutečnění zamýšleného
záměru (provoz systému sdílených kol) – ten mohl být uskutečněn až spojením obou předmětů plnění. V takovém případě platí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky měla být určena jako součet předpokládaných hodnot obou samostatně zadávaných veřejných zakázek. Zadavatelé tak tedy byli povinni veřejné
zakázky coby podlimitní zadat v jednom z v úvahu přicházejících druhů zadávacích řízení.

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové
Zadavatel: statutární město Hradec Králové
Návrh zamítnut
(S0304/2019/VZ; PM 30. 12. 2019 – potvrzeno R0193/2019/VZ)
Navrhovatel se ve správním řízení domáhal zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové“ zejména proto, že zadávací podmínky nebyly vymezeny dostatečně určitě, a zadavatel tak přenášel zodpovědnost za jejich správnost na dodavatele.
Úřad učinil závěr, že zadavatel využil při vymezení zadávacích podmínek metodu design & build, přičemž není důvod, aby se využití této metody omezovalo výlučně na stavební zakázky, neboť tuto metodu lze využít rovněž za situace, kdy je možné daný předmět plnění veřejné zakázky realizovat více způsoby, respektive za využití více variant technického řešení, a tato jsou funkčně ekvivalentní. Při vymezování zadávacích podmínek touto metodou zadavatel ve svém zadání
definuje vlastnosti, které by technické řešení předmětu veřejné zakázky mělo splňovat z hlediska parametrů vyjadřujících požadavky zadavatele na výkon nebo
funkci, případně s ohledem na popsaný účel nebo potřeby zadavatele, které mají být naplněny. Dodavatel, respektive vybraný uchazeč pak odpovídá za to, že tyto
požadavky budou splněny, neboť je musí plně zohlednit v rámci vlastního návrhu řešení (jakožto součásti jeho nabídky), současně mu však taková konstrukce
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zadávacích podmínek umožňuje uplatnit jeho vlastní řešení. Za situace, kdy zadavatel dostatečně vymezí své požadavky na výslednou funkci a účel požadovaného plnění, se nejedná o nezákonné přenesení odpovědnosti za správnost a úplnost zadávacích podmínek ze zadavatele na dodavatele. Zároveň se prostřednictvím takového přístupu zadavatele výrazně snižuje riziko diskriminačního vymezení zadávacích podmínek, například upřednostněním či naopak znemožněním
určitého dostupného řešení.

Rámcová dohoda na dodávky osobních automobilů v policejním i běžném provedení a dodávky vybavení
servisních pracovišť pro automobily rezortu Ministerstva vnitra pro období let 2018 až 2021
Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra
Nápravné opatření: zrušení zadávacího řízení
(S0037/2019/VZ; PM 4. 6. 2019 – potvrzeno R0054/2019/VZ)
Úřad se v řízení zahájeném z moci úřední zabýval tím, zda centrálním zadavatelem vymezené technické podmínky na poptávaná vozidla nejsou nastaveny diskriminačně a způsobem, který vede bezdůvodně ke konkurenční výhodě dodavatele ŠKODA AUTO, a. s., a zda stanovené technické parametry vozidel jsou opodstatněné ve vztahu k předmětu veřejné zakázky jako k celku, tj. jak ve vztahu k vozidlům, která mají sloužit k policejním účelům, tak i k vozidlům, která budou sloužit
jiným pověřujícím zadavatelům a tedy nebudou využívána k plnění policejních úkolů.
V rozhodnutí Úřad konstatoval, že zadavatel vzájemnou kombinací technických podmínek objem zavazadlového prostoru, karoserie sedan/hatchback v pětidveřovém provedení a vnitřních rozměrů vozů u konkrétních typů poptávaných vozidel vytvořil bezdůvodnou konkurenční výhodu dodavateli ŠKODA AUTO, a. s.
Úřad v rozhodnutí upozornil, že pokud zadavatel není schopen zdůvodnit zákonnost předmětu plnění veřejné zakázky jako celku, což právě zadavatel k určitým
typům vozů z poptávané množiny vozidel nebyl schopen, je nezákonné celé zadávací řízení, a proto Úřad uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení.

Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace – nákup
Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
Zastavení správního řízení
(S0179/2019/VZ; PM 21. 6. 2019)
Úřad se ve správním řízení zahájeném na návrh zabýval přezkoumáním postupu zadavatele směřujícího k zadání veřejné zakázky prostřednictvím obecné
výjimky.
Úřad při posouzení řádnosti podaného návrhu dospěl k závěru, že části návrhu týkající se údajného neoprávněného užití výjimky zadavatelem nepředcházely
řádně a včas podané námitky, a proto Úřad v této části správní řízení zastavil. Ve vztahu ke zbývající části námitek týkajících se údajné nezákonnosti podmínek
veřejné zakázky, například požadavek zadavatele na osádkové provedení věžového kompletu, který měl působit diskriminačně, Úřad konstatoval, že předmětné
námitky neodpovídají dikci zákona a takové námitky v případě veřejné zakázky zadávané na základě obecné výjimky nelze podat. Vzhledem k tomu, že tyto námitky nesplňovaly předpoklady ZZVZ, jelikož ZZVZ nezná možnost podání takových námitek, nemohly být navrhovatelem podány včas. Úřad tedy správní řízení
i v této části návrhu zastavil.

Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY II.
Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nápravné opatření: zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka
(S0365/2019/VZ; PM 28. 12. 2019)
Správní řízení bylo zahájeno na návrh. Navrhovatel se domáhal zrušení rozhodnutí o jeho vyloučení z důvodu nezdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny
v části plnění týkající se služeb rozvoje informačního systému na výplatu sociálních dávek. Zadavatel v šetřeném případě neposoudil transparentně, zda je na základě navrhovatelem uvedených specifik technického řešení zdůvodněna mimořádně nízká nabídková cena navrhovatele v návaznosti na zásadu transparentnosti a vyloučil navrhovatele ze zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Úřad v uvedené souvislosti konstatoval, že zadavatel je povinen postupovat
při posouzení a objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny transparentně, přičemž nelze za souladné se zákonem považovat situaci, kdy absentuje transparentní posouzení zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny s ohledem na konkrétní navrhovatelem předkládané technické řešení. Současně Úřad konstatoval,
že zadavatel neposoudil rovněž další skutečnosti, kterými navrhovatel zdůvodňoval mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Vzhledem ke skutečnosti, že se zadavatel dopustil svého pochybení v průběhu zadávacího řízení a tento postup mohl mít vliv na výběr dodavatele, přičemž nedošlo k uzavření smlouvy, uložil Úřad zadavateli nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení
a všech následných úkonů zadavatele učiněných v předmětném zadávacím řízení.
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Nájem systémů pro měření rychlostí na pozemních komunikacích včetně příslušného software pro správu
a zpracování přestupků
Zadavatel: město Varnsdorf
Pokuta: 650 000 Kč
(S0148,0149/2019/VZ; PM 1. 1. 2020)
Původně byla Úřadem vedena dvě správní řízení a následně byla vydána dvě rozhodnutí ve věci.
V rozhodnutí týkajícím se veřejné zakázky malého rozsahu Úřad konstatoval, že zadavatel se dopustil přestupku tím, že předmětnou veřejnou zakázku zadal
v důsledku nesprávně stanovené předpokládané hodnoty mimo zadávací řízení a nezadal ji v nadlimitním režimu. Pro posouzení této skutečnosti bylo stěžejní důkladně přezkoumat správnost postupu obviněného při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky jako základu pro určení režimu veřejné zakázky,
a to navíc s ohledem na stanovenou cenu plnění ve formě ceny za jednotku plnění. Bylo rovněž nutné přistoupit k prověření průzkumu trhu provedeného obviněným, na němž dle svého tvrzení stanovení předpokládané hodnoty založil. Fakticky tedy bylo nezbytné posoudit tvrzenou obdobnost jiných veřejných zakázek
z hlediska hustoty provozu, typu měřeného úseku i typu měření, dále matematicky vyhodnotit získané údaje o počtu přestupků překročení povolené rychlosti pro
získání informace o očekávatelném průměrném počtu přestupků, následně promítnout nabídkovou cenu vybraného dodavatele do kontrolního přepočtu předpokládané hodnoty veřejné zakázky před uzavřením smlouvy.
Ve vztahu k veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění bylo v rozhodnutí Úřadu konstatováno, že se zadavatel dopustil přestupku, když předmětnou veřejnou zakázku zadal v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by prokázal splnění podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění uvedených v zákoně.
Předmětem správního řízení bylo tedy posouzení, zda byly kumulativně splněny podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění. Primárně bylo žádoucí
důkladně posoudit vznik krajně naléhavé okolnosti pro uzavření nové smlouvy s vybraným dodavatelem po automatickém ukončení původní smlouvy, tedy ověřit obviněným tvrzený pozitivní dopad měření rychlosti na omezení nehodovosti a rovněž jím tvrzenou hrozící újmu plynoucí z možné ztráty dat z měřicích zařízení a tedy nemožnosti vymáhat pokuty. Současně bylo řešeno, zda obviněný vznik okolností vedoucích k ukončení původní smlouvy nemohl předvídat a sám
je nezpůsobil, a dále zda nebylo možné použít jiný druh zadávacího řízení.
Na základě rozkladu podaného obviněným proti oběma výše popsaným uvedeným rozhodnutím rozhodl předseda Úřadu o zrušení obou popsaných rozhodnutí
z důvodu nesprávného postupu při uložení sankce (pokuty), přičemž však současně konstatoval věcnou správnost obou rozhodnutí. Předseda Úřadu zavázal Úřad
spojit obě správní řízení do společného správního řízení vedeného pod sp. zn. S0148,0149/2019/VZ. S ohledem na spojení obou správních řízení bylo nutné
se důkladně zabývat problematikou trestání sbíhajících se přestupků, a to při vědomí nutnosti aplikace zásady absorpce.

DRUHOSTUPŇOVÉ ROZHODOVÁNÍ V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Meziročně došlo k mírnému navýšení počtu rozkladů podaných proti rozhodnutím prvního stupně, a to o 4 % na 196 rozkladů. Počet vydaných druhostupňových rozhodnutí byl navýšen o 7 %,
zvýšena byla i rychlost rozhodování. Průměrná lhůta pro vydání rozhodnutí o rozkladu v roce 2019
byla 54 dny. Druhostupňová rozhodnutí v 69 % potvrdila rozhodnutí prvního stupně, v 16 % rozhodnutí prvního stupně zrušila a vrátila k dalšímu řízení. Přibližně v 10 % bylo rozhodnutí prvního stupně
zrušeno a řízení o rozkladu zastaveno, například z důvodu bezpředmětnosti. Předseda Úřadu ve druhé instanci potvrdil 30 pokut v celkové výši 10 323 000 Kč, nejvyšší pokuta (7 200 000 Kč) byla potvrzena Ministerstvu obrany (sp. zn. R0101/2019/VZ).
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Přehled rozhodovací činnosti ve II. stupni v oblasti veřejných zakázek
Počet rozkladů podaných proti prvoinstančním rozhodnutím
Zahájená správní řízení II. stupně

Správní řízení znovuotevřená vzhledem k zrušujícím rozsudkům správních soudů
Správní řízení II. stupně neukončená k 31. 12. 2019
celkem

z toho
• potvrzeno rozhodnutí I. stupně a rozklad zamítnut
Vydaná
rozhodnutí
o rozkladech

• zrušeno rozhodnutí I. stupně a vráceno Úřadu k dalšímu řízení

• zrušeno rozhodnutí I. stupně a správní řízení o rozkladu zastaveno
• rozklad zamítnut pro nepřípustnost
• rozhodnutí I. stupně změněno

• usnesení předsedy o zastavení řízení o rozkladu (pro zpětvzetí rozkladu)
• rozhodnutí I. stupně (pouze) zrušeno

Rozhodnutí v přezkumu

Rozhodnutí v řízení o obnově

Rozhodnutí o nařízení předběžného opatření
Procesní usnesení předsedy Úřadu

Žádosti na uplatnění opatření proti nečinnosti
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VÝZNAMNÉ PŘÍPADY
Nákup linkových autobusů pro regionální dopravu v oblasti Ústeckého kraje – částečně nízkopodlažní autobusy
délky 10,5 m a 12 m
Zadavatel: Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
(R0079,81/2019/VZ; PM 19. 7. 2019; R0080,82/2019/VZ; PM 19. 7. 2019; R0207,0209,0211/2019/VZ; PM 31. 12. 2019)
Nápravné opatření: zákazy plnění rámcových dohod a kupních smluv
Správní řízení byla zahájena na návrh. Jednalo se o veřejnou zakázku zadávanou původně společně, následně po zrušení zadávacího řízení pro absenci nabídek
byly v jednacím řízení bez uveřejnění uzavřeny dvě rámcové dohody s různými dodavateli na dodávku dvou typů autobusů (částečně nízkopodlažní autobusy
délky 10,5 m a částečně nízkopodlažní autobusy délky 12 m). Navrhovatel se domáhal uložení zákazu plnění rámcových dohod a následně spolu s dalším navrhovatelem zákazu plnění kupních smluv uzavřených na základě již dříve napadených rámcových dohod. Navrhovatel tvrdil, že v původním zadávacím řízení byly
zadávací podmínky nastaveny diskriminačně tak, že omezovaly hospodářskou soutěž, v důsledku čehož mu bylo znemožněno účastnit se původního zadávacího
řízení. Postup zadavatele, který veřejnou zakázku následně zadal v jednacím řízení bez uveřejnění, tak byl dle navrhovatele nezákonný.
Úřad dospěl k závěru, že zadavatel v rámci zadávacích podmínek předmětného zadávacího řízení stanovil požadavek na minimální objem palivových nádrží autobusů v rozporu s § 36 odst. 1 zákona tak, že tyto zadávací podmínky vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Zadavatel totiž jako důvod stanovení
minimálního objemu palivových nádrží uvedl nutnost vyššího dojezdu autobusů na jednu naplněnou nádrž, aniž by však jakkoliv zvážil spotřebu paliva. Takový
důvod nebylo možno akceptovat a následný postup zadavatele v jednacím řízení bez uveřejnění tak byl nezákonný.
Úřad tedy uložil zákaz plnění rámcových dohod na oba typy autobusů, následně pak uložil zákaz plnění kupní smlouvy na dodávku autobusů délky 10,5 m, řízení
o návrhu na zákaz plnění kupní smlouvy na dodávku autobusů délky 12 m bylo zastaveno, neboť dodavatel v mezidobí smlouvy splnil.
Řízení byla provázena vysokou aktivitou všech účastníků, jejichž četná podání (včetně námitek podjatosti úředních osob) bylo nutno před vydáním rozhodnutí
procesně řešit.
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I/20 Sedlec – úprava křižovatky včetně zabezpečení chodců; D5 Modernizace středových svodidel, km 28–56;
1/39 VOLARY-CHLUM; 1/27 Horní Lukavice – Přeštice
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic
(R0083/2019/VZ; PM 16. 7. 2019; R0088/2019/VZ; PM 18. 7. 2019; R0094/2019/VZ; PM 26. 7. 2019; R0095/2019/VZ; PM 26. 7. 2019)
Proti všem čtyřem rozhodnutím předsedy byla podána správní žaloba.
Úřad ve všech čtyřech správních řízeních zahájených na návrh přezkoumával postup zadavatele při vyloučení navrhovatele za závažná a dlouhodobá pochybení,
kterých se dopustil ve vztahu k zadavateli při plnění dřívějšího smluvního vztahu – nesprávně použitá obrusná vrstva vozovky a její nedostatečná tloušťka, nedostatečná pevnost spojení obrusné a ložní vrstvy vozovky a významné prodlení se zhotovením díla.
Úřad ve všech případech dospěl k závěru, že důvody uvedené v rozhodnutí o vyloučení považuje za prokázané a postup zadavatele při vyloučení navrhovatele
za transparentní. Úřad se v napadených rozhodnutích zabýval naplněním všech podmínek pro využití ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ a dospěl k závěru,
že všechny znaky hypotézy byly naplněny. Poté Úřad přistoupil k posouzení transparentnosti postupu zadavatele s ohledem na rozhodnutí o vyloučení. Úřad dospěl k závěru, že důvody pro vyloučení byly dány a zadavatel tak dostál povinnostem kladeným na něj zákonem při užití postupu podle ustanovení § 48 odst. 5
písm. d) ZZVZ, přičemž postup zadavatele byl shledán jako transparentní a neodporující základním zásadám zadávání veřejných zakázek.
Předseda Úřadu se ztotožnil se závěry Úřadu vyplývajícími z napadených rozhodnutí a napadená rozhodnutí potvrdil. Předseda Úřadu při vypořádání námitek
navrhovatele konstatoval, že zadavatel postupoval transparentně a naplnil všechny znaky hypotézy ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ, tudíž vyloučil navrhovatele v souladu se zákonem.

Nákup munice 2017/I – Ruční útočné granáty 2
Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
(R0101/2019/VZ; PM 12. 8. 2019)
Správní řízení zahájeno z moci úřední. Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 246 odst. 1 písm. a) zákona, když před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru vybraného dodavatele uzavřel smlouvu na plnění
veřejné zakázky, neboť neodeslal oznámení o výběru dodavatele podle § 123 zákona účastníkům zadávacího řízení, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele
a uzavřel s vybraným dodavatelem smlouvu na plnění veřejné zakázky a zadal tak veřejnou zakázku. Za tento přestupek byla zadavateli uložena pokuta ve výši
7 200 000 Kč.
V předcházejícím správním řízení sp. zn. S0038/2018/VZ (potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu sp. zn. R0086,0087,0088/2018/VZ) byl zadavateli uložen zákaz plnění smlouvy, protože byla uzavřena před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele. Vzhledem k tomu, že zadavatel prokázal důvody hodné zvláštního zřetele ve spojení s veřejným zájmem vyžadujícím pokračování plnění smlouvy v roce 2018, odložil Úřad zákaz plnění smlouvy
o 7 měsíců. Zadavatel tak získal prostor pro pořízení té části plnění, která měla být pořízena v roce 2018.
V řízení o přestupku potom zadavatel nepopíral, že se při uzavření smlouvy daného přestupku dopustil, avšak měl za to, že materiální stránka skutkové podstaty tohoto přestupku nebyla naplněna, jelikož odložením zákazu plnění smlouvy o 7 měsíců byl Úřad údajně srozuměn s úplným splněním smlouvy. V řízení o přestupku proto Úřad poukázal, že takový závěr z rozhodnutí o zákazu plnění nikterak nevyplýval. Naopak bylo zdůrazněno, že bylo zadavateli umožněno pořídit část plnění, které je předmětem smlouvy v roce 2018, aby byla v roce 2018 reálně zajištěna bojeschopnost jednotek Armády ČR. Zadavatel tak
v odkladné lhůtě měl pořídit pouze nezbytné plnění a provést nové zadávací řízení na zbývající část plnění. Stanovení lhůty delší než 7 měsíců by zadavateli
reálně umožnilo realizovat celou veřejnou zakázku a účel správního řízení o zákazu plnění by tak byl zcela zmařen. To nakonec nastalo, neboť zadavatel realizoval celou veřejnou zakázku a novou, která by byla v souladu se zákonem, nezadal. Odklad zákazu plnění tedy nevedl k legitimizaci postupu zadavatele,
ani nijak „nezlehčil“ jeho pochybení. To, že zadavatel v odkladné lhůtě umožnil kompletní splnění celé zakázky, může jít jedině k jeho tíži. Materiální stránka
přestupku tak byla dána.

SOUDNÍ PŘEZKUM V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

V oblasti soudního přezkumu se po předchozím poklesu meziročně zvýšil počet kasačních stížností podaných
k Nejvyššímu správnímu soudu, a to téměř o 45 %. Počet žalob podaných ke Krajskému soudu v Brně se zvýšil
o 11,5 %. Žalobou bylo v průměru napadeno téměř každé čtvrté rozhodnutí o rozkladu. U Krajského soudu
v Brně bylo 49 ze 78 žalob proti ÚOHS zamítnuto, u Nejvyššího správního soudu pak Úřad uspěl ve 24 ze 40
kasačních stížností. Ústavní soud České republiky ve věci poplatku za podnět podávaný k ÚOHS zrušil rozsudek Nejvyššího správního soudu a rovněž rozsudek Krajského soudu v Brně. Ve vztahu k celkovému počtu
rozhodnutí Úřadu vydaných v prvním i ve druhém stupni (739) činí procento úspěšnosti 97,83 %. Zrušena
byla dvě procenta rozhodnutí vydaných Úřadem v oblasti veřejných zakázek.
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97,83 %
úspěšnost rozhodování Úřadu
v oblasti veřejných zakázek
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Statistika soudního přezkumu
Počet žalob podaných ke Krajskému soudu v Brně
Počet kasační stížností podaných k Nejvyššímu správnímu soudu

58
42 (z toho 20 podal
ÚOHS + 20 žalobce + 2
osoby zúčastněné)

Krajský soud v Brně

78

Nejvyšší správní soud

40

z toho

Krajský soud v Brně

49

ve prospěch ÚOHS

Nejvyšší správní soud

24

Krajský soud v Brně

29

Nejvyšší správní soud

16

k žalobě

58

Počet vydaných rozsudků

ve prospěch protistrany

k návrhu na přiznání odkladného
Ve vztahu ke Krajskému soudu
účinku žalobě
v Brně se předseda Úřadu vyjadřoval
k návrhu na nařízení předběžného
opatření

Úspěšnost rozhodnutí Úřadu v oblasti
veřejných zakázek v roce 2019

16
42

15
9

681

Ve vztahu k Nejvyššímu správnímu
ke kasační stížnosti stěžovatele
soudu se předseda Úřadu vyjadřoval

19

Ve vztahu k oběma soudním stupňům předseda učinil v rámci soudních
řízení repliky či jiná stanoviska

8

počet rozhodnutí ÚOHS vydaných v I. a II. stupni, která
nebyla napadena žalobou (včetně pravomocných příkazů)

Ústavní soud České republiky zrušil rozsudek Nejvyššího správního soudu
a rovněž rozsudek Krajského soudu v Brně

1

počet rozhodnutí ÚOHS napadených žalobou u Krajského
soudu v Brně (bez nezvratně zrušených rozhodnutí)

Procento úspěšnosti rozhodnutí ÚOHS v oblasti veřejných zakázek vzhledem k celkovému počtu vydaných rozhodnutí I. a II. stupně v roce 2019
(tj. 739 rozhodnutí)

97,83 %

počet rozhodnutí ÚOHS nezvratně zrušených
správními soudy

PŘÍPADY SOUDNÍHO PŘEZKUMU V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Realizace Trojského mostu
Název veřejné zakázky: Soubor staveb Městského okruhu – stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, stavba č. 0080 Prašný most – Špejchar, stavba č. 0079
Špejchar – Pelc Tyrolka, stavební část a stavba č. 0012 – etapa 0007, část 11 Protipovodňová opatření Trója
Zadavatel: hlavní město Praha
(R0005/2017, S0909/2014; PM 16. 3. 2017)
Pokuta: 11 000 000 Kč
Rozhodnuto podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Řízení před Krajským soudem v Brně vedeným pod sp. zn. 62 Af 48/2017
Rozhodnutí předsedy Úřadu bylo napadeno žalobou, která byla Krajským soudem v Brně zamítnuta.
V posuzované věci se zadavatel dopustil správního deliktu, když provedl podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo uzavřené na předmětnou veřejnou zakázku s vybraným uchazečem. Zadavatel tedy změnil předmět veřejné zakázky zcela libovolně a bez použití zákonem upraveného druhu zadávacího řízení, čímž rozšířil předmět veřejné zakázky o další prováděné stavební práce, které tato změna vyžadovala. Realizace Trojského mostu po provedené
změně již neodpovídala původnímu zadání uvedenému v zadávací dokumentaci, zejména co do parametrů, ceny i vizuální stránky. Ke změně smlouvy navíc došlo sérií na sebe navazujících kroků zadavatele, tedy v období od 30. 3. 2009 do 24. 5. 2012, čímž se zadavatel dopustil správního deliktu trvajícího, neboť vyvolal
protiprávní stav, který po určitý časový úsek udržoval.
Zadavatel podal žalobu proti rozhodnutí předsedy Úřadu, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu. Krajský soud námitkám uvedeným v žalobě nepřisvědčil a podanou žalobu zamítl. V odůvodnění svého rozsudku se soud nejprve zabýval otázkou zániku odpovědnosti zadavatele za správní delikt, přičemž dospěl k závěru, že před pravomocným projednáním případu nezanikla. K otázce zákazu podstatných změn smlouvy před nabytím účinnosti
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novely ZVZ (tj. před novelizací zákonem č. 55/2012 Sb.), která tento zákaz výslovně zakotvila, se soud vyjádřil tak, že taková změna nebyla přípustná ani před touto
novelou. Zadavatel měl a má povinnost uzavřít smlouvu v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče, přičemž má rovněž povinnost
do ní dále nezasahovat čili neměnit její obsah podstatným způsobem. Z rozsudku Krajského soudu v Brně na závěr vyplývá, že je nezbytné trvat na zákazu podstatných změn smlouvy i před účinností novely zakotvující tento zákaz výslovně.

Zajištění kritických činností nutných k zajištění fungování osvětlení v hlavním městě Praze po 1. 1. 2017
Zadavatel: hlavní město Praha
(R0077,0078/2017/VZ-20038/2017, S0076/2017; PM 10. 7. 2017)
Uložené opatření: uložení zákazu plnění smlouvy s odkladem vykonatelnosti šest měsíců
Rozhodnuto podle ZZVZ
Řízení před Krajským soudem vedené pod sp. zn. 62 Af 68/2017
Rozhodnutí předsedy Úřadu bylo napadeno žalobou, která byla Krajským soudem v Brně zamítnuta.
Předmětná veřejná zakázka byla zadána prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 odst. 5 ZZVZ. Podmínkami pro vedení takového řízení
jsou zejména nezbytnost vedení zadávacího řízení v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a zároveň není
v jeho silách dodržet lhůty pro vedení otevřeného řízení, užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním. Zadavatel v tomto případě uzavřel smlouvu na předmět plnění na dobu neurčitou bez stanovení rozvazovací podmínky, tj. bez jakékoliv časové limitace doby účinnosti závazku.
Proti napadenému rozhodnutí předsedy Úřadu, jímž bylo prvostupňové rozhodnutí Úřadu potvrzeno, podal zadavatel žalobu. Krajský soud v Brně shledal podanou žalobu jako nedůvodnou, a proto ji zamítl. V odůvodnění rozsudku soud v prvé řadě uvedl, že dodávky a služby mohou být prostřednictvím jednacího řízení
bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 ZZVZ zajištěny pouze na nezbytně nutnou dobu, tedy než bude zadavatel schopen předmět řízení zajistit způsobem zajišťujícím
hospodářskou soutěž, tj. například v otevřeném řízení. Zadavatel tak uzavřením smlouvy na plnění s délkou trvaní na dobu neurčitou bez stanovení rozvazovací podmínky nedostál podmínce nezbytně nutné doby, neboť časově nijak neomezil dobu účinnosti závazku ze smlouvy. Krajský soud proto dospěl k závěru,
že i když není požadavek limitace doby trvání závazku ze smlouvy v předmětném ustanovení zákona výslovně uveden, je nezbytné zejména v případě dlouhodobého a opakujícího se plnění dobu trvání závazku nějakým způsobem časově omezit.

Dodávka 15 třívozových elektrických jednotek
Zadavatel: České dráhy, a. s.
(R328/2015, S0464/2015; PM 8. 11. 2016)
Pokuta: 200 000 Kč
Rozhodnuto podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Řízení před Nejvyšším správním soudem vedené pod sp. zn. 9 As 153/2019
Rozhodnutí předsedy Úřadu bylo napadeno žalobou, které nejdříve Krajský soud v Brně vyhověl a rozhodnutí předsedy Úřadu zrušil. Rozsudek Krajského soudu
v Brně poté zrušil Nejvyšší správní soud svým rozsudkem, jímž vyslovil závazný právní názor. Krajský soud následně žalobu zamítl rozsudkem č. j. 62 Af 130/2016
-553, proti němuž byla podána kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud zamítl.
V posuzovaném případě se zadavatel dopustil správního deliktu dle § 120 odst. 1 písm. a) ZVZ tím, že v rozporu se zásadou rovného zacházení uzavřel ke kupní
smlouvě s vybraných uchazečem dodatek, dle kterého nebude oprávněn po vybraném uchazeči požadovat ujednanou smluvní pokutu za prodlení s dodávkou
elektrické jednotky po dobu, kdy tato jednotka bude zadavatelem provozována ve zkušebním provozu s cestujícími. Zadavatel se tedy jeho uzavřením vzdal možnosti požadovat po dodavateli smluvní pokutu.
Nejvyšší správní soud ve svém finálním rozsudku uvedl, že zadavatel má povinnost uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku v souladu se zadávacími podmínkami,
přičemž není oprávněn následně tyto podmínky podstatným způsobem měnit. Pokud tedy zadavatel po uzavření smlouvy na předmětnou veřejnou zakázku uzavře dodatek, který se dotýká termínu dodání a případné sankce v podobě smluvní pokuty při nedodání sjednaného plnění, pak se jedná o změnu podstatnou,
která je způsobilá ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Dodavatelé totiž zvažují svoji účast v zadávacím řízení a upravují podobu svých nabídek právě na základě
zadávací dokumentace a jakoukoliv její budoucí změnu nemohou dopředu předvídat. Pokud by zadavatel stanovil zadávací podmínky v takové podobě, jakou
měly po změně provedené dodatkem již v původním zadávacím řízení, mohl umožnit účast i jiných dodavatelů.
Nejvyšší správní soud vyslovil obdobný právní názor ve věci vedené pod sp. zn. 7 As 325/2018, ve které zadavatel, rovněž České dráhy, a. s., uzavřel dodatek
ke kupní smlouvě s podstatnou změnou zadávacích podmínek, čímž mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.
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VEŘEJNÁ PODPORA
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je v oblasti veřejné podpory koordinačním orgánem vykonávajícím centrální koordinační, poradenskou, konzultační
a monitorující činnost ve všech oblastech, s výjimkou oblasti zemědělství a rybolovu, kde je věcně příslušné Ministerstvo zemědělství. Uvedené kompetence v daných oblastech vykonávají koordinační orgány bez ohledu na původ státních (veřejných) prostředků. Výhradní rolí Úřadu v oblasti veřejné podpory je především
spolupráce s poskytovateli při přípravě oznámení opatření veřejné podpory Evropské komisi, dále Úřad spolupracuje s Evropskou komisí a poskytovatelem v rámci řízení před Komisí, a to jak v řízeních týkajících se oznámené veřejné podpory, tak i v případech protiprávní veřejné podpory, zneužití veřejné podpory, existujících režimů veřejné podpory, či v případě, že Komise provádí na území České republiky šetření na místě. Úřad poskytuje poradenství a konzultace poskytovatelům podpory, a to již ve fázi přípravy programů nebo ad hoc podpor, zejména zda jsou v daném případě kumulativně naplněny definiční znaky veřejné podpory
a pokud ano, doporučí aplikaci vhodné výjimky ze zákazu veřejné podpory, případně doporučí provést notifikaci opatření Evropské komisi. Úřad předkládá Komisi
v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie výroční zprávu o veřejných podporách poskytnutých v předchozím kalendářním roce na území České republiky.
V oblasti legislativy Úřad zastupuje Českou republiku při projednávání a přípravě právních předpisů Evropské unie v oblasti veřejné podpory. Úřad je dále správcem centrálního registru podpor malého rozsahu a od roku 2016 také národním koordinátorem informačního systému Evropské komise Transparency Award
Module (dále jen „elektronický systém Evropské komise TAM“). V rámci tzv. ex post monitoringů Evropská komise pravidelně provádí, prostřednictvím Úřadu,
u poskytovatelů podpory kontroly dodržování pravidel veřejné podpory v rámci oznámených programů podpory.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY
Fitness check a prodloužení platnosti určitých předpisů pro veřejnou podporu
Rok 2019 proběhl ve znamení hodnocení efektivity (tzv. fitness checku) dosavadních pravidel EU pro veřejnou podporu a současně byl ze strany Evropské komise
předložen návrh o dva roky prodloužit sedm předpisů upravujících poskytování veřejné podpory, které by jinak pozbyly účinnosti s koncem roku 2020. Co se týče
návrhu na prodloužení platnosti a účinnosti vybraných předpisů, Komise konzultovala s členskými státy jejich prodloužení do konce roku 2022 ve stávajícím
znění:
• nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné
s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER);
• nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis;
• Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020;
• sdělení Komise Pokyny ke státní podpoře investic v rámci rizikového financování;
• sdělení Komise Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020;
• sdělení Komise Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích;
• sdělení Komise Kritéria pro analýzu slučitelnosti státní podpory, která má podpořit realizaci významných projektů společného evropského zájmu, s vnitřním trhem.
Prostřednictvím procesu hodnocení (evaluace) si Evropská komise v souladu s Pokyny Komise pro zlepšení právní úpravy vytkla za cíl zanalyzovat uvedené předpisy společně s dalšími pravidly pro veřejnou podporu, která byla přijata jako součást rozsáhlé modernizace veřejné podpory uskutečněné v letech 2012–2014.
Hodnocení má poskytnout základ pro následné rozhodnutí Komise, zda je třeba zkoumané předpisy po roce 2022 dále prodloužit nebo je bude třeba aktualizovat, a pokud ano, tak v jakém rozsahu. Hodnocení zahrnuje následující pravidla, která byla přijata jako součást modernizace veřejné podpory:
• nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné
s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER);
• nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis;
• Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020;
• sdělení Komise Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací;
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• sdělení Komise Pokyny k státní podpoře investic v rámci rizikového financování;
• sdělení Komise Pokyny ke státní podpoře letišť a leteckých společností;
• sdělení Komise Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020;
• sdělení Komise Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích.
„Fitness check“ bude rovněž zahrnovat Pokyny pro železnice z roku 2008 a Sdělení o krátkodobém vývozním úvěru z roku 2012. Tato pravidla nebyla revidována
jako součást modernizace veřejné podpory, ale hodnocení je relevantní vzhledem k vývoji právních předpisů EU a souladu s rozhodovací praxí Komise. „Kontrola
vhodnost“ bude zahrnovat interní analýzy Komise a veřejné konzultace, jakož i v některých případech studie vypracované externími konzultanty nebo cílené konzultace s konkrétními zúčastněnými stranami. Výsledky tohoto šetření budou shrnuty v pracovním dokumentu útvarů Komise. Výsledky fitness checku
by měly být k dispozici v průběhu roku 2020.

Veřejné konzultace
Česká republika se dále zapojila do konzultace k pravidlům přístupu malých a středních podniků k financování, tedy sdělení Komise – Pokyny k státní podpoře
investic v rámci rizikového financování 2014/C 19/04 a příslušných ustanovení obsažených v nařízení Komise (EU) č. 651/2014 obecného nařízení o blokových
výjimkách – GBER (kapitola 3). Konzultace má umožnit Komisi dozvědět se více o zkušenostech členských států s uplatňováním výše uvedených pravidel. Výsledky
konzultace mají být zahrnuty do pracovního dokumentu útvarů Komise, jehož přijetí je plánováno na první čtvrtletí roku 2020.
Na konci července zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci k pravidlům veřejné podpory, které se vztahují na služby obecného hospodářského zájmu (tzv.
SOHZ) ve zdravotnictví a v sociální oblasti, a dále k nařízení de minimis pro SOHZ. Do cílené konzultace se mohly zapojit zástupci orgánů státní správy a územních
samospráv, a to vyplněním příslušného dotazníku.
V květnu byla prostřednictvím dotazníku zahájena i cílená konzultace k nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.
Dále Evropská komise v souvislosti s prováděním fitness checku iniciovala veřejnou konzultaci ke dvěma předpisům v odvětví letectví, a to ke sdělení Komise –
Pokyny ke státní podpoře letišť a leteckých společností a k nařízení Komise (EU) č. 651/2014 obecného nařízení o blokových výjimkách – GBER v té části, která
se týká podpory regionálních letišť.
Ve všech uvedených případech Úřad koordinoval vstupy ústředních orgánů veřejné správy do veřejných konzultací.

Revize předpisů pro veřejnou podporu
V uplynulém roce proběhla revize a aktualizace některých předpisů upravujících poskytování veřejné podpory. Jedná se o změnu sdělení Komise o navracení
protiprávních a neslučitelných státních podpor, jemuž předcházela rovněž veřejná konzultace se zainteresovanými subjekty z členských států. Návrh sdělení vysvětluje pravidla a postupy, kterými se řídí vymáhání veřejné podpory, a jak Evropská komise spolupracuje s členskými státy na zajištění dodržování souvisejících
povinností. Revidované sdělení má nahradit Oznámení o navracení z roku 2007.
V roce 2019 představila Evropská komise návrh na rozšíření nařízení (EU) č. 651/2014, obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER), a to o nové kategorie podpory související s těmito oblastmi:
1) financování členskými státy poskytované nebo podporované z finančních nástrojů nebo rozpočtových záruk EU centrálně spravovaných Komisí;
2) projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, které obdržely tzv. „pečeť excelence“ (seal of excellence) v rámci programu Horizon2020 nebo Horizon Europe;
3) podpora Evropské územní spolupráce.
Navrhované nové kategorie souvisejí s InvestEU a financováním z prostředků členského státu, v oblasti výzkumu, vývoje a inovací by pak nově navrhované kategorie měly umožnit kombinaci financování z programu Horizont Evropa a z prostředků členských států nebo v případě projektů, které získaly pečeť excelence, nahradit centrální financování financováním vnitrostátním. Podpora Evropské územní spolupráce je dle Evropské komise již řadu let hlavní prioritou politiky soudržnosti EU. Současná pravidla pro veřejnou podporu umožňují projekty Evropské územní spolupráce podporovat z veřejných prostředků, a to mimo jiné za využití
GBER. Komise hodlá rozšířit stávající GBER o další kategorii zaměřující se na územní spolupráci.
Návrh byl členskými státy a Evropskou komisí projednán v září 2019 na Poradním výboru pro státní podpory, kterého se v Bruselu zúčastnil za Českou republiku
zástupce Úřadu. Na základě obdržených připomínek by měl být Evropskou komisí návrh poupraven a opětovně projednán na Poradním výboru pro státní podpory, který by se měl uskutečnit v roce 2020. K přijetí nového, rozšířeného nařízení by mělo dojít v průběhu roku 2020.
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Z ČINNOSTI ODDĚLENÍ VEŘEJNÉ PODPORY

V roce 2019 Úřad spolupracoval s poskytovateli veřejné podpory ve věcech monitoringů prováděných ze strany Evropské komise. Jednalo se o monitoring režimů v oblasti výzkumu, vývoje
a inovací, v oblasti regionální investiční podpory a podpory v oblasti životního prostředí. Tyto monitoringy nebyly do konce roku 2019 ze strany Evropské komise uzavřeny. Evropská komise dále
provedla šetření povinnosti transparentnosti, v jehož rámci zaslala členským státům dotazníky
za účelem objasnění zjištěných skutečností týkajících se oznámených opatření podpor. Dotazovala
se zejména na konkrétní záznamy do systému TAM a také na oznámená opatření před datem 1. 7.
2016, zdali spadají do povinnosti transparentnosti a zdali se po datu 1. 7. 2016 vydávají/uzavírají
v rámci předmětného režimu právní akty poskytnutí zakládající nárok na podporu.
Úřad koordinoval připomínková řízení k revidovaným předpisům EU a vstupy do veřejných
konzultací v oblasti veřejné podpory (viz blíže část Legislativní změny). Kromě spolupráce
s poskytovateli veřejné podpory a připomínkovými místy připravil rovněž vlastní připomínky
a v souhrnné podobě je zaslal Evropské komisi. Následně se zástupci Oddělení veřejné podpory aktivně účastnili projednávání změn předmětných předpisů na jednáních s členskými státy
a Evropskou komisí v Bruselu.
V průběhu roku byla řešena řada komplexních případů, které bylo nutno notifikovat či konzultovat s Evropskou komisí, DG Competition. Ve spolupráci s příslušnými poskytovateli podpory bylo
nutné připravit celou řadu informací, které sloužily jako podklad pro vydání rozhodnutí Evropské
komise. Ve spolupráci s poskytovateli byla řešena rovněž řada stížností na poskytnutí údajné
protiprávní podpory, přičemž bylo opět třeba připravit informace zdůvodňující neexistenci veřejné podpory, příp. odůvodnit její soulad s pravidly pro veřejnou podporu. V některých případech
bylo třeba koordinovat sběr a zpracování informací od většího množství poskytovatelů.

VÝZNAMNÉ PŘÍPADY

Vybrané statistické údaje z oblasti veřejné
podpory za rok 2019
14

47
248

168

stanoviska k problematice veřejné podpory

prenotiﬁkace, notiﬁkace, oznámení dle Nařízení Komise
(EU) č. 651/2014
připomínky k návrhům právních předpisů ČR

účast na poradních výborech a jednáních k oznámeným
případům
žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
stížnost u EK a spojená agenda

Notifikace, prenotifikace, oznámení dle
nařízení Komise (EU) č. 651/2014 za rok 2019

7

prenotiﬁkace

Svářečské školy
Evropská komise vydala dne 27. 11. 2019 rozhodnutí ve věci: Státní podpora SA.52001 (2018/
FC) – Česká republika Údajná podpora svářečským školám. Řízení Evropská komise zahájila
na základě stížnosti a týkalo se udělení údajné neslučitelné státní podpory státem financovaným středním odborným školám v České republice poskytujícím komerční svářečské kurzy. České orgány poskytly v této věci několik vysvětlení, na základě nichž Evropská komise dospěla k rozhodnutí, že údajné financování svářečských kurzů poskytovaných veřejnými školami
na komerčním základě nezahrnuje státní prostředky, a proto nepředstavuje státní podporu
podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

7 11

7

notiﬁkace

154

oznámení dle
blokové vyjímky

Podpora výroby elektřiny z druhotných zdrojů
26. září 2019 vydala Evropská komise rozhodnutí ve věci SA.35179. Cílem tohoto režimu je poskytnout podporu zařízením vyrábějícím elektřinu z odpadního
tepla a těžebních plynů. Schéma přispívá k účinnému využívání zdrojů snížením spotřeby primárních zdrojů energie používaných k výrobě elektřiny. Příjemci
oznámeného opatření jsou provozovatelé vysoce účinných kogeneračních zařízení spalovaných odpadním teplem umístěným na území České republiky a připojených, přímo nebo nepřímo, k národní síti. Podporu podle oznámeného opatření mohou získat pouze zařízení uvedená do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020. Všichni příjemci musí být držiteli licencí na výrobu elektřiny a v případě zařízení spalování odpadním teplem osvědčení o původu elektřiny z vysoce
účinné výroby KVET. Podpora je poskytována ve formě prémie za výkup („zelený bonus“), která je stanovena v cenových rozhodnutích zveřejněných ERÚ a je vyplácen provozovatelem českého trhu s elektřinou a plynem – OTE, a. s.
Komise posoudila slučitelnost oznámeného režimu podpory na základě čl. 108 odst. 3 SFEU. Cílem oznámeného režimu je podpora výroby elektřiny z druhotných zdrojů. V důsledku toho spadá do oblasti působnosti současných EEAG a v části před účinností současných EEAG byla podpora posuzována přímo na základě
čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU.
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Zahájená správní řízení a vydaná rozhodnutí v období 2010–2019
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45
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nařízení Komise č. 1408/2013 – zemědělská prvovýroba
nařízení Komise č. 360/2012 – SOHZ
nařízení Komise č. 717/2014 – rybolov
nařízení Komise č. 1407/2013 – doprava
nařízení Komise č. 1407/2013 – ostatní
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zahájená správní řízení

Statistika poskytnuté podpory de minimis
za rok 2019 dle předpisů

61

59

2015

2016

2017

2018

2019

vydaná rozhodnutí

PODPORA MALÉHO ROZSAHU

Úřad vede v oblasti veřejné podpory správní řízení vůči poskytovatelům podpory de minimis,
a to ve věci porušení ustanovení § 3a odst. 4 zákona č. 215/2004 Sb. Předmětné ustanovení
se týká zaznamenávání údajů o poskytnuté podpoře de minimis v zákonem stanovené lhůtě
do centrálního registru podpory de minimis a dále uvedení odkazu na název právního předpisu
v právním aktu poskytnutí podpory de minimis, na základě něhož byla daná podpora poskytnuta. Krom výše uvedených řízení Úřad též vykonává v oblasti podpory de minimis konzultační
a poradenskou činnost a připravuje ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství metodické dokumenty v souvislosti se zápisem do centrálního registru podpor malého rozsahu.
Jak bylo zmíněno výše, Komise zahájila v rámci fitness checku cílenou konzultaci, ve které prostřednictvím dotazníku kladla doplňující otázky s cílem shromáždit názory na provádění a dodržování nařízení o podpoře de minimis a získat informace o možných nedostatcích, překrývání nebo nadměrné regulační zátěži. Cílená konzultace byla provedena jak ve vztahu k nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis tak k nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.

DRUHOSTUPŇOVÉ ŘÍZENÍ
Žádosti o přístup do registru de minimis
2015
2016

361

2017

339

2018
2019

34

326

401
347

V rámci správních řízení vedených Úřadem ve věci zápisu do centrálního registru přijal Úřad
v roce 2019 jeden rozklad proti prvoinstančnímu rozhodnutí, zahájeno bylo jedno druhostupňové správní řízení. V této oblasti bylo vydáno jedno druhostupňové rozhodnutí, které potvrdilo rozhodnutí prvního stupně včetně uložení pokuty ve výši 100 000 Kč. Vydáno bylo rovněž
jedno usnesení o částečném zastavení řízení.

SOUDNÍ PŘEZKUM

V roce 2019 byla podána jedna žaloba proti druhostupňovému rozhodnutí vztahujícímu
se k poskytování a evidenci podpor malého rozsahu. Nebyly však vydány žádné rozsudky
vztahující se k rozhodovací činnosti Úřadu v oblasti poskytování a evidence podpory malého
rozsahu.
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Mezinárodní oddělení Úřadu (dále též „MO“) pracuje především na rozvíjení vztahů se zahraničními institucemi podílejícími se na tvorbě a prosazována práva
hospodářské soutěže. Zástupci MO zajišťují poznatky a zkušenosti s aplikací soutěžního práva, práva veřejných zakázek a veřejné podpory v zahraničí, a pravidelně o nich informují zaměstnance Úřadu. Mezinárodní oddělení rovněž organizuje veškeré zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Úřadu a stará se o program
zahraničních návštěv.
Vzhledem k rozsáhlé aktivitě Úřadu v rámci různých platforem jako je například Evropská soutěžní síť (European Competition Network – ECN) sdružující soutěžní
úřady členských států EU nebo Mezinárodní soutěžní síť (International Competition Network – ICN) sdružující soutěžní úřady z celého světa představuje MO hlavní kontaktní bod zajišťující veškeré organizační činnosti spojené s participací v jednotlivých pracovních skupinách. Zástupci Úřadu v rámci těchto skupin diskutují
aktuální soutěžní otázky a spolupracují při výměně informací týkající se přeshraniční případů. V neposlední řadě se zástupci MO aktivně účastní pravidelných jednání mezivládní Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD).

EVROPSKÁ SOUTĚŽNÍ SÍŤ – ECN

V rámci soutěžní sítě ECN působí pracovní skupiny zaměřené na dílčí aspekty zejména unijního soutěžního práva, kterých se aktivně účastní také zástupci Úřadu
příslušní k problematice probírané v dané skupině. Mezi nejaktivnější pracovní skupiny patří skupiny pro kartely, fúze nebo mezinárodní spolupráci soutěžních úřadů (Working group on Cooperation Issues and Due Process). Posledně jmenovaná pracovní skupina se v současnosti zabývá otázkami transpozice nové
Směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla,
a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu (dále též „Směrnice ECN+“), která má značný vliv mimo jiné na spolupráci mezi jednotlivými soutěžními úřady
členských států EU a která byla přijata na konci roku 2018 a publikována v Úředním věstníku EU dne 14. 1. 2019. Zástupci MO se v rámci této pracovní skupiny
v roce 2019 zapojili i do dílčích projektů zaměřených na rozvoj spolupráce a koordinaci při řešení přeshraničních případů, jakož i na otázky týkající se poskytování
informací a součinnosti v rámci těchto případů.
2017 2018 2019
Platforma ECN zároveň slouží pro přímou komunikaci a spolupráci jednotlivých soutěžních úřadů členských států EU. Nejčastějším komunikačním prostředkem této spolupráce jsou žádosti
o výměnu informací, které jsou zasílány ve formě tzv. RFI (Request for information). V roce 2019
Úřad obdržel 77 těchto žádostí o informace, jež se dotýkaly mnoha aspektů a praktických problémů soutěžního práva od obecných zkušeností při sběru elektronických důkazů a ukládání
administrativních sankcí až po problematiku leniency programů, přičemž na všechny tyto žádosti zástupci MO ve spolupráci s dalšími organizačními útvary Úřadu zpracovali a odeslali odpovědi. Úřad sám se potom touto formou obrátil na soutěžní úřady ostatních členských států
EU ve třech případech.
Další nedílnou součástí spolupráce soutěžních úřadů sdružených v síti ECN jsou tzv. žádosti
o asistenci při vyšetřování na základě článku 22 nařízení Rady (ES) č. 1/2003, o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy. Tyto žádosti mohou využít soutěžní úřady v případech, kdy potřebují získat více informací pro zahájení řízení s určitým
subjektem či doplnit spis v rámci již probíhajícího řízení o porušení článku 101 a 102 Smlouvy
o fungování Evropské unie.

Počet obdržených RFI

55

75
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Počet vlastních RFI

2
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3
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1

3

6

Počet žádostí dle čl. 22
zaslaných jiným členským
státům EU

0

1
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MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽNÍ SÍŤ – ICN

Mezinárodní soutěžní síť ICN je fórum zaměřené na spolupráci soutěžních úřadů po celém světě. V rámci této platformy jsou činné jednotlivé pracovní skupiny,
které mimo jiné pořádají výroční konference či workshopy. V minulém roce se zástupci úřadu zúčastnili mezinárodní konference v kolumbijské Cartageně, na které byla přijata celosvětová iniciativa zabývající se společnými postupy soutěžních úřadů. Úřad se stal jedním ze zakládajících členů tohoto společného projektu
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s oficiálním názvem Framework for Competition Agencies Procedures (CAP). V rámci svého zapojení do projektu Úřad prostřednictvím MO zpracoval a následně
publikoval na svých webových stránkách tzv. ICN CAP Template shrnující soulad tuzemských soutěžních pravidel s nastavenými procesními standardy předem definovanými touto iniciativou.

ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ – OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj dlouhodobě sleduje nové trendy a inovace na poli práva hospodářské soutěže. Je to platforma, která umožňuje všem zemím porovnávat své zkušenosti s různými typy politik, hledá odpovědi na aktuální problémy a pomáhá koordinovat domácí a zahraniční politiku.
Při červnovém a prosincovém zasedání Soutěžního výboru OECD a prosincovém zasedání Světového soutěžního fóra se zástupci Úřadu mohli zúčastnit tematických bloků, ve kterých se diskutovalo například fungování soutěžního práva na pracovních trzích, vztah soutěžního práva a licencí k právu duševnímu vlastnictví
anebo problematika dohod typu „hub and spoke“. Zástupci MO se přímo podíleli na tvorbě písemných příspěvků na témata Přístup do spisu a ochrana důvěrných
informací a Nezávislí odvětvoví regulátoři a jejich vztah se soutěžními úřady, které byly posléze prezentovány na zasedáních Soutěžního výboru.

SVĚTOVÝ SOUTĚŽNÍ DEN 2019

Úřad dlouhodobě podporuje iniciativu neziskové organizace CUTS International (Consumer Unity & Trust Society), která propaguje 5. prosinec jako světový den
hospodářské soutěže. V tento den jsou pořádány konference, semináře či jiné propagační akce, které informují širší veřejnost o významu soutěžní politiky a jejím
vlivu na spotřebitele. Téma letošního soutěžního dne se věnovalo otázce zajištění efektivní hospodářské soutěže v rozrůstajícím se světě online platforem a digitálních technologií.

BILATERÁLNÍ VZTAHY

Vedle pravidelných setkávání se zástupci soutěžních úřadů a experty na soutěžní právo v rámci mezinárodních platforem a konferencí věnuje Úřad pozornost také
rozvoji bilaterálních vztahů s partnerskými soutěžními úřady z celého světa.
Na evropské úrovni je MO v každodenním kontaktu s Evropskou komisí, ať již v rámci konzultací jednotlivých případů či obecnějších otázek a přístupů k soutěžní
politice, anebo z důvodu konzultace možností následného vzdělávání zaměstnanců. V rámci programu na podporu a rozvoj zaměstnanců vyslal Úřad v roce 2019
svého zástupce na Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž při Evropské komisi, kde absolvuje roční stáž zaměřenou na soutěžní právo v oblasti telekomunikací. Tyto stáže pomáhají budovat užší vztah s Evropskou komisí a zároveň představují příležitost k získání mnoha cenných zkušeností, kterých pak zaměstnanci
Úřadu mohou uplatnit ve své praxi po návratu do ČR.
S Evropskou komisí Úřad intenzivně spolupracuje i v oblasti veřejných zakázek. Zástupci Úřadu se pravidelně účastní jednání dvou pracovních skupin složených
ze zástupců členských zemí EU a Komise, které se zabývají aktuálními problémy zadávání a dohledu nad veřejnými zakázkami. Také v oblasti veřejné podpory zástupci Úřadu diskutují se svými kolegy z Komise i ostatních členských států EU v rámci k tomuto účelu založené pracovní skupiny.
Důležitým aspektem mezinárodní spolupráce je rovněž navazování vztahů a sdílení zkušeností s dalšími zahraničními partnery, a to jak v oblasti hospodářské
soutěže, tak i dalších pravomocí Úřadu. Nejbližším zahraničním partnerem Úřadu zůstává i nadále Protimonopolný úrad Slovenskej republiky. Příkladem těchto nadstandardních vztahů je rychlá a oboustranně prospěšná spolupráce při výměně informací, vzájemná pomoc při řešení přeshraničních případů nebo účast
na pravidelných jednáních zástupců obou úřadů, na nichž se konstruktivně řeší i další možnosti nové spolupráce.
Na konci roku proběhlo jednání na polském Úřadu pro veřejné zakázky („Urząd zamówień publicznych“) ve Varšavě. Předmětem jednání byla především společná diskuse o problematice veřejných zakázek v obou zemích. Toto jednání zabývající se praktickými otázkami veřejných zakázek bylo přínosné zejména z důvodu přípravy textu novely zákona o zadávání veřejných zakázek. V této oblasti Úřad intenzivně spolupracuje i se slovenským Úradom pre verejné obstaravanie.
Během roku 2019 Úřad rovněž přivítal tři delegace z Úřadu pro tržní dohled (SAMR) Čínské lidové republiky. Tento úřad mající v kompetenci mimo jiné ochranu
hospodářské soutěže vznikl sloučením několika administrativních úřadů a odborů ministerstev teprve v roce 2018 a jeho představitelé čerpají prostřednictvím
studijních zahraničních návštěv inspiraci pro ideální institucionální nastavení této instituce.
Osvětová činnost je rovněž nedílnou součástí mezinárodních aktivit Úřadu. V rámci světového soutěžního dne proběhla ve Varšavě konference pořádaná polským
soutěžním úřadem zaměřená na boj proti bid riggingu ve veřejných zakázkách. Na tuto konferenci vyslal Úřad svého zástupce, aby přednesl prezentaci zaměřenou právě na zkušenosti Úřadu v oblasti potírání a trestání bid riggingu. I díky těmto aktivitám Úřad informuje širokou veřejnost, například o pokroku a obtížích
v boji proti kartelovým dohodám typu bid rigging a zároveň má možnost konzultovat zkušenosti s experty na soutěžní právo z jiných zemí.
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INFORMAČNÍ SERVIS
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže věnuje velkou pozornost informování odborné i laické veřejnosti o své činnosti. Aktuální informace jsou poskytovány především prostřednictvím
webových stránek a Twitteru. Na webu Úřadu jsou kromě tiskových zpráv, pravomocných rozhodnutí Úřadu a rozsudků správních soudů týkajících se přezkumu rozhodnutí Úřadu zveřejňovány výroční zprávy a informační listy vydávané Úřadem na odborná témata, souhrn české
i unijní legislativy a informace ze všech kompetenčních oblastí Úřadu: ochrany hospodářské
soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, monitoringu a koordinace veřejné podpory, kontroly zneužití významné tržní síly a působnosti vyplývající ze zákona č. 284/2009 Sb.,
o platebním styku. Novinkou roku 2019 je nová internetová stránka Abeceda hospodářské soutěže (www.abecedahs.uohs.cz), která populárním způsobem vysvětluje základní přínosy hospodářské soutěže a upozorňuje malé a středí podnikatele, že porušení pravidel hospodářské
soutěže se nemusí dopouštět jen velké firmy.
V roce 2019 vydal Úřad tři informační listy. V infolistu Místní šetření a zásahové žaloby je v zájmu vyšší transparentnosti a předvídatelnosti postupů Úřadu jsou vysvětlena jak oprávnění
Úřadu, tak i přehled práv a povinností soutěžitelů při provádění místního šetření. Neohlášená
místní šetření jsou nejvýznamnějším vyšetřovacím nástrojem, který má Úřad pro ochranu hospodářské soutěže k dispozici pro odhalování a vyšetřování protisoutěžních jednání. Další publikací je trojdílný Stručný průvodce zadavatele světem veřejných zakázek, jehož dva díly byly vydány v roce 2019 a třetí vyšel na jaře roku 2020. Více informací o obsahu průvodce je uvedeno
v kapitole Z chodu sekce Veřejných zakázek.
Mediální analýza Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prováděná pravidelně společností
Newton Media prokázala 58% meziroční nárůst příspěvků médií o Úřadu za rok 2019, jenž souvisí s kauzou mýtného tendru, policejním zásahem u subjektů spojených s kauzou a únikem
policejních odposlechů. Se zmíněnou kauzou téměř výlučně souvisí i 22% nárůst ambivalentních a negativních příspěvků o Úřadu. Přesto převážná část (67 %) zpráv v roce 2019 o Úřadu
vyznívala neutrálně. Dle analýzy nejvíce zpráv o Úřadu přinesla MfD a ČT24, nejvíce ambivalentních a negativních zpráv zveřejnil deník Právo.

SVATOMARTINSKÁ KONFERENCE

V listopadu 2019 pořádal Úřad již třináctý ročník Svatomartinské konference o nejnovějších
trendech v hospodářské soutěži, jež do Brna přilákal na 150 odborníků z České republiky
i ze zahraničí. Konferenci zahájil předseda Úřadu Petr Rafaj, na nějž navázal první místopředseda Hynek Brom s přehledem činnosti českého ochránce hospodářské soutěže a upozornil
zejména na vysoký počet řízení z oblasti spojování soutěžitelů a zakázaných dohod, kvůli nimž
antimonopolní úředníci vyjeli v loňském roce na 23 místních šetření. S tím souvisí také větší
množství zásahových žalob, kterým ÚOHS v poslední době čelí, ve většině případů jsou tyto
žaloby soudem zamítnuty. Místopředseda slovenského soutěžního úřadu Boris Gregor hovořil o přípravě transpozice směrnice o posílení soutěžních úřadů a o snaze lépe pracovat s tzv.
rizikovými indikátory koluze ve veřejných zakázkách. Natalie Harsdorf z rakouského soutěžního úřadu informovala o výsledcích tržních analýz ve zdravotnickém sektoru, zejména v oblasti
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farmaceutických trhů a zdravotnických služeb ve venkovských oblastech. Předseda polského
soutěžního úřadu Marek Niechciał upozornil na změny v polském soutěžním a spotřebitelském
zákoně týkající se geoblockingu a pozdního proplácení faktur. Digitální ekonomika, nejdiskutovanější téma současné soutěžní politiky, byla předmětem speciální přednášky konference, které se ujal Renato Nazzini z londýnské King’s College. Digitální ekonomika je podle něj zásadní výzvou pro soutěžní politiku, která ji přinutí odlišně nahlížet na některé základní koncepty,
avšak nejedná se o problém, který by nebylo možné za pomocí současných nástrojů soutěžního práva zvládnout. Michael Mikulík z ÚOHS na úvod panelu o Civilních sporech z hospodářské soutěže a kolektivních žalobách zdůraznil význam soukromoprávního vymáhání soutěžního
práva a stručně nastínil rozhodovací činnost Soudního dvora v této oblasti v uplynulém roce. Jiří
Kindl z advokátní kanceláře Skils se ve své prezentaci zaměřil na zpřístupnění důkazních prostředků (Discovery procedure) v rámci civilního řízení o náhradu škody. Elizabeth Jordan z londýnské kanceláře Linklaters upozornila na zvyšující se počty civilních žalob ve Velké Británii,
kde je spotřebitelská obrana umožněna i kolektivnímu žalobci. Ekonom Joseph Bell ze společnosti Oxera zdůraznil požadavek na kvalitu ekonomických důkazů v kolektivních žalobách
z hlediska soutěžního práva. Jan Balarin z advokátní kanceláře Bedrna a společníci se zaměřil
na zhodnocení stávajícího návrhu zákona o hromadných žalobách a na uplatnitelnost opt-out
systému v podmínkách českého civilního procesu. V rámci třetího panelu o vertikálních dohodách informovala mimo jiné Isabel Pereira-Alves z generálního ředitelství pro hospodářskou
soutěž Evropské komise o probíhající revizi nařízení o vertikálních blokových výjimkách prováděné Evropskou komisí od října loňského roku do konce června 2020 s cílem získat podněty
o efektivnosti současné směrnice a využít je při přípravě nové směrnice. Joseph Wilson z McGill
University v Montrealu se pak věnoval problematice vertikálních omezení v éře digitální ekonomiky. Panel na téma možných soutěžních aspektů společných nabídek soutěžitelů na veřejné
zakázky, tzv. joint bidding, zahájil Kamil Nejezchleb z ÚOHS s obecnou charakteristikou podávání společných nabídek z pohledu soutěžního práva. Na něj navázal Michal Petr z Univerzity
Palackého v Olomouci, jenž podal shrnutí nejvýznamnějších zahraničních judikátů o této problematice. Z pohledu soutěžitelů se pak tématu ujal Robert Neruda z AK HAVEL & PARTNERS,
s. r. o. Panel uzavřel advokát Bartosz Turno z AK WKB, který přiblížil polské zkušenosti s danou
problematikou.
Petr Solský, místopředseda ÚOHS, v úvodu panelu věnovaném oblasti významné tržní síly
představil aktuální statistiky a významné případy z této oblasti, kterým se Úřad věnoval. K nečastějším praktikám šetřeným Úřadem patří nerovnováha smluv, nedodržení limitu tří procent,
plnění bez protiplnění a sofistikované zalistovací poplatky. Další debata se již týkala implementace evropské směrnice 2019/633, o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci. Kateřina Mandulová ze společnosti Deloitte Legal shrnula
desetiletou historii stávajícího zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití (ZVTS), zejména připomněla, že stále
chybí objektivní zhodnocení dopadů (RIA), vyjádření Ústavního soudu ČR k napadení zákona
pro neústavnost a položila řadu inspirativních otázek vztahujících se k přípravě novely. Martin
Štěpánek z Ministerstva zemědělství charakterizoval současnou situaci v obchodních vztazích
mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci a zaměřil se na opatření, jež pro Českou
republiku vyplývají z přijetí evropské směrnice 2019/633 a které český regulátor musí transponovat do 1. května 2021 (s účinností od 1. listopadu 2021). Pavel Vinkler z Ministerstva průmyslu a obchodu shrnul stanoviska svého rezortu k ZVTS i k nové evropské směrnici.
Závěrečné semináře byly zaměřeny na provádění neohlášených místních šetření ze strany
ÚOHS, oblast významné tržní síly a soukromoprávní vymáhání soutěžního práva.
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KONFERENCE O VEŘEJNÉ PODPOŘE

Třídenní konferenci na téma veřejné podpory a malých a středních podniků pořádal Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu v květnu 2019.
Konferenci zahájil předseda Úřadu Petr Rafaj a následně místopředseda Petr Solský seznámil
přítomné činností Úřadu na poli veřejné podpory za poslední rok. Připomněl zejména úspěšné vyjednávání s Evropskou komisí o podporách pro Českou poštu, na kombinovanou dopravu,
školní stravování či periodické publikace o české kinematografii. Další příspěvky úvodní části
byly zaměřeny na veřejnou podporu pro vysokorychlostní internetové sítě. Z pohledu Evropské
komise přiblížil tuto problematiku Pietro Pantalissi z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, po němž shrnul situaci v České republice náměstek ministra průmyslu a obchodu
Marian Piecha. Velvyslanec Jaroslav Zajíček ze Stálého zastoupení České republiky při Evropské
unii shrnul roli Stálého zastoupení při vyjednávání o veřejných podporách. Vedoucí oddělení
veřejné podpory ÚOHS Libuše Bílá se věnovala proběhlým a připravovaným revizím a změnám
legislativy, zejména pak návrhu Komise na prodloužení platnosti řady předpisů o dva roky, tj.
do roku 2022. Iva Příkopová z ÚOHS vysvětlila pojmy ekonomická a neekonomická činnost.
Její kolegyně Jana Staroňová následně přehledně shrnula obecné i specifické povinnosti poskytovatelů veřejné podpory. Martin Fott z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž
Evropské komise se rozsáhle věnoval podporám zaměřeným na nízkoemisní mobilitu, pravidlům podpory na vědu, výzkum a inovace a v neposlední řadě též tzv. významným projektům
společného evropského zájmu IPCEI. Gabriela Kinclová z ÚOHS ve svém příspěvku o veřejné
podpoře v odvětví dopravy přiblížila dva projekty podpory pro budování a provoz parkovišť
typu Park&Ride, za nimiž stálo Ministerstvo pro místní rozvoj a hlavní město Praha. O veřejné
podpoře v zemědělství pohovořila Martina Břešťovská z Ministerstva zemědělství ČR a Michael
Kincl z Nejvyššího soudu ČR shrnul nejvýznamnějších rozhodnutí Evropské komise a judikaturu Soudního dvora Evropské unie ve věcech veřejné podpory.
Druhý den konference byl věnován problematice malých a středních podniků (MPS). Graça
da Costa z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise hovořila o vymezení pojmu malé a střední podniky pro účely veřejné podpory, kdy při určování velikosti
podniku je třeba zohlednit nejen počet zaměstnanců a výši obratu, respektive roční rozvahy,
ale je třeba posoudit také vztahy a vazby s jinými podniky. Praktické zkušenosti s ověřováním
velikosti podniku poté účastníkům konference zprostředkovala Lucia Jenčová z Ministerstva
hospodárstva Slovenské republiky, Renáta Mičická z Auditního orgánu Ministerstva financí ČR
a Bohumil Šmucr z Ministerstva průmyslu a obchodu, jenž upozornil na komplikovanost a nejednoznačnost definice malých a středních podniků a skutečnost, že se v úplnosti nenachází v sekundárním právu, nýbrž jen v předpisech nižší právní síly či dokonce soft-law. Marian
Piecha, náměstek ministra průmyslu a obchodu, oznámil přesun kontroly statusu MSP prováděné ministerstvem výhradně před vydání rozhodnutí o přidělení dotace, přičemž kontrole budou podrobeny všechny projekty. Problematické oblasti Piecha spatřuje ve spolehlivosti
zdrojů informací, spolehlivosti provedené kontroly a její vysoké časové náročnosti. Doporučuje
proto zjednodušení samotné definice MSP zejména v oblasti vazeb přes fyzické osoby, zrušení
započítávání partnerských vazeb, omezení úrovně vazeb například maximálně do třetí úrovně,
v extrémním případě hodnocení samostatného IČ, případně navýšení limitu počtu zaměstnanců (small midcaps) a zajištění dostupnosti údajů nutných ke kontrole na úrovni Unie. O shodných problémech při aplikaci definice MSP dále hovořili Balázs Greinstetter z maďarského ministerstva financí, Patrycja Brudnicka z polského ministerstva podnikání a technologií a Lucia
Jenčová ze slovenského ministerstva hospodářství.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

39

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM
PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ZA ROK 2019
1. Počet podaných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
oblast

počet podaných žádostí

počet vydaných rozhodnutí

44

24

Hospodářská soutěž

Veřejné zakázky

45

Veřejná podpora

10

6

Významná tržní síla

1

4

Legislativně-právní

1

6

Všeobecná

0

15

Celkem

4

114

39

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutím Úřadu podle zákona č. 106/1999 Sb.: 
13
3. Počet podaných stížností na postup při vyřizování žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.:0
4. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací:
• 31 A 136/2017-42 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 30. 5. 2019
• 8 As 133/2017-56 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 2019
5. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.: 
0
6. Výčet poskytnutých výhradních licencí:
Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

ROZPOČET 2019
Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Souhrnné ukazatele

v Kč

Příjmy celkem

5 500 000

Výdaje celkem

254 126 162

Specifické ukazatele – příjmy
Daňové příjmy1

3 800 000

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
v tom:

1 700 000

příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

1 700 000

Specifické ukazatele – výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

254 126 162

Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

137 633 677

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

46 795 450

2

Převod Fondu kulturních a sociálních potřeb

2 712 610

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

18 949 547

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

107 943 748

Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů

8 737 200

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

v tom:

ze státního rozpočtu

podíl rozpočtu Evropské unie

0
0

0
0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

33 042 249

1 bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
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ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

AGENDA 2020
HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Jako v uplynulých letech i v roce 2020 je zásadní prioritou Sekce hospodářské soutěže boj s tvrdými horizontálními delikty, zlepšení jejich odhalování, ale i prevence jejich vzniku, zejména působením na veřejné zadavatele, kteří jsou standardně objektem školení a metodického působení Úřadu. V roce 2019 byli Úřadem
ve věci jeho soutěžních pravomocí proškoleni všichni státní zástupci od úrovně krajských zastupitelství, včetně rozsáhlého vzorku okresních státních zástupců.
Dále byla provedena školení na úrovni krajských ředitelství policie a pracovníků zadavatelů v rámci krajských úřadů a jim podřízených jednotek na obecním stupni. Tato agenda nebyla ještě dokončena a Úřad v ní hodlá pokračovat i v roce 2020. Prioritou Úřadu v této souvislosti je maximalizace soutěžního povědomí jak
u zadavatelů, tak u všech složek orgánů činných v trestním řízení.
Úřad rovněž bude pokračovat v osvětovém projektu, v jehož rámci vznikla internetová stránka Abeceda hospodářské soutěže, která jednoduchým způsobem informuje o benefitech hospodářské soutěže, způsobech jejího narušování a trestech, které za protisoutěžní jednání hrozí. Dosavadní část webu, která je zaměřena
zejména na zakázané dohody, hodlá Úřad rozšířit o další části týkající se zneužití dominantního postavení, spojování soutěžitelů či protisoutěžní jednání orgánu
veřejné moci. V plánu je rovněž vytvoření videí, která by vysvětlovala některé zásadní jevy, například bid rigging, leniency program apod.

VÝZNAMNÁ TRŽNÍ SÍLA

V roce 2020 Úřad čeká intenzivní vyjednávání o konečné podobě textu novely zákona o významné tržní síle. Výzvou je nejen zavedení institutu významné tržní síly
i na straně dodavatele, ale především vhodné nastavení zákonných podmínek pro smluvní vztahy mezi odběrateli a dodavateli. Úřad se také bude účastnit pracovních skupin FOOD, na kterých jsou sdíleny zkušenosti jiných členských států v oblasti nekalých obchodních praktik v sektoru potravin. Nové poznatky mohou
přinést rovněž expertní skupiny k výkladu nové směrnice o nekalých obchodních praktikách a náhled jiných členských států na tuto problematiku.
Za účelem kultivace odběratelsko-dodavatelských vztahů bude Úřad pokračovat ve spolupráci s jinými orgány státní správy a oborovými sdruženími či asociacemi.
Aktuálním otázkám v oblasti nekalých obchodních praktik bude opět věnována část programu v rámci Svatomartinské konference.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Významným faktorem, který ovlivní nejen činnost ÚOHS v roce 2020 je již výše jednou zmíněné zrušení poplatku spojeného s podáním podnětu. Zadavatelé budou muset počítat s tím, že jimi zadávané veřejné zakázky se častěji dostanou před ÚOHS, a to třeba i s větším odstupem od zadání veřejné zakázky. Lze jen doufat, že rozšíření možnosti podat podnět k zahájení řízení z moci úřední, který je ÚOHS povinen vyřídit, nepřinese opětovně zahlcení ÚOHS mnohdy nesmyslnými
a šikanózními podněty, jako se tomu stalo v nedávné minulosti. ÚOHS se znepokojením sleduje, že již nyní se však začínají objevovat podněty typu „všechny zakázky zadávané v naší obci byly vloni zadány v rozporu se zákonem“, přičemž šetření podnětů tohoto typu si žádá značné administrativní kapacity, které by byly
jinak vyčleněny na agendu návrhovou, tj. rozhodování ÚOHS, které se týká probíhajících zadávacích řízení. V roce 2020 lze tedy předpokládat nárůst řešené agendy. Pro ÚOHS bude velkou výzvou, jak zajistit, aby přezkum veřejných zakázek ze strany ÚOHS zůstal i v budoucnu zachován stále rychlý a efektivní a nedošlo tak
ke zpomalení celého zadávacího procesu.
Rok 2020 je rovněž rokem, kdy by měla být zpracována a předložena vládě České republiky technická novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Gestorem
připravované novely je MMR, ÚOHS bude oprávněn návrh technické novely pouze připomínkovat. Pro ÚOHS bude ve vztahu k úpravě dozoru nad zadáváním
veřejných zakázek prioritou umožnit zadavatelům zpřístupnit ÚOHS dokumentaci o zadávacím řízení pro účely přezkumu veřejné zakázky i jinak než dosud (poskytnutím přístupu do certifikovaného elektronického nástroje bez časového omezení). Rovněž je pro ÚOHS zásadní, aby i po schválení této novely ZZVZ úprava
řízení před ÚOHS zůstala vyvážená (aby se nestala buď „prododavatelskou“ či „prozadavatelskou“) a stále umožňovala rychlý a efektivní přezkum věci a aby tak
bylo zadávání veřejné zakázky co nejméně zdržováno tímto přezkumem.
I v roce 2020 se počítá s tím, že ÚOHS bude pokračovat v osvětové činnosti, a to jak formou publikace materiálů, tak i formou přednáškové činnosti. Její rozsah
však bude vždy přizpůsobován tomu, jaké budou k dispozici aktuální administrativní kapacity.
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ÚOHS bude rovněž velmi aktivní v tom, jak zlepšit situaci v oblasti zadávání veřejných zakázek. ÚOHS je dlouhodobě přesvědčen, že cestou k dalšímu zlepšení
situace je vést zadavatele k uvědomění si vlastní odpovědnosti. Ze zkušeností ÚOHS a ze setkání se zadavatelskou veřejností vyplývá, že vyšší právní vědomí v oblasti zadávání veřejných zakázek mají ti zadavatelé, u nichž je zřejmý pocit odpovědnosti při nakládání s prostředky z veřejných rozpočtů. Jen málokdy se totiž
ÚOHS setká s tím, že by zadavatelé neznali právní úpravu v ZZVZ či rozhodovací praxi. Lze tedy uzavřít, že i když tedy někteří „problematičtí“ zadavatelé znají správné postupy, přesto nejsou motivováni držet se v bezpečných mezích norem, které jim ZZVZ a bohatá rozhodovací praxe ÚOHS poskytují, a například i přes zcela
jasné signály trhu o nepřiměřenosti požadavků zadavatele v rámci námitek, zadavatelé trvají bez relevantního důvodu na svém. ÚOHS se tedy nezbavuje svého
dílu odpovědnosti, ale je přesvědčen, že klíč k dalšímu zlepšení situace v oblasti zadávání veřejných zakázek leží spíše u zadavatelů než na ÚOHS.

VEŘEJNÁ PODPORA

Koncem roku 2019 představila svůj program, týkající se rovněž oblasti veřejné podpory, nová Evropská komise. V pravidelném půlročním výhledu na úvod roku
2020 nastínila své priority, které se týkají především zajištění dlouhodobé hospodářské prosperity. Vytyčených cílů chce Evropská komise dosáhnout mimo jiné
prostřednictvím tzv. Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal), která je novou strategií pro růst, včetně dosažení klimatické neutrality do roku 2050.
Prostřednictvím investičního plánu pro udržitelnou Evropu může Evropská unie podpořit soukromé a veřejné zelené investice. Tento plán bude kombinovat finanční prostředky vyhrazené na podporu udržitelných investic s návrhy na zlepšení regulačního rámce, a mobilizovat tak udržitelné investice v celé EU. Využit
bude program InvestEU. Financování v rámci InvestEU z národních prostředků bude předmětem probíhající revize nařízení Komise č. 651/2014.
Dalším zdrojem financování opatření v oblasti klimatu a modernizace hospodářství je zvýšení příjmů ze systému EU pro obchodování s emisemi (ETS). Tyto prostředky by měly být použity na podporu dosažení cílů v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a na investice do přechodu na neutralitu z hlediska klimatu.
I v této souvislosti proběhne v roce 2020 veřejná konzultace, a to k návrhu Pokynů k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování
s povolenkami na emise skleníkových plynů. Současný předpis končí svou platnost ke dni 31. 12. 2020, návrh nových Pokynů se tedy týká období od 1. 1. 2021.
Účelem konzultace bude shromáždit zpětnou vazbu od zúčastněných stran o návrhu nových Pokynů, a to především v tom smyslu, zda návrh přiměřeně řeší riziko úniku uhlíku v důsledku nepřímých nákladů na emise (zejména pokud jde o způsobilá odvětví pro kompenzaci) při zachování motivace systému obchodování
s emisními povolenkami k nákladově efektivní dekarbonizaci hospodářství a minimalizaci narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu.
V roce 2020 se očekává přijetí dílčí novely nařízení Komise (EU) č. 651/2014, obecné nařízení o blokových výjimkách, které by mělo být rozšířeno o nové kategorie podpor, mimo jiné o možnost spolufinancování z Programu InvestEU, a rozhodnutí Evropské komise prodloužit účinnost sedmi předpisů upravujících poskytování veřejné podpory, které by jinak pozbyly účinnosti s koncem roku 2020. V průběhu roku 2020 by měly být rovněž zveřejněny výsledky evaluace příslušných
předpisů pro veřejnou podporu. Optimistický scénář počítá i s předložením konkrétnějších návrhů na případnou změnu předpisů.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve spolupráci s ministerstvy, krajskými úřady i obcemi, bude v roce 2020 zpracovávat pravidelnou zprávu o provádění
rozhodnutí Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené
určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Zpráva se připravuje jednou za dva roky a předkládá se Evropské komisi
vždy do 30. června daného roku.
Ke dni 30. dubna 2020 mají všichni poskytovatelé veřejné podpory povinnost poskytnout Úřadu informace o výši poskytnuté (tj. vyplacené) veřejné podpory
za kalendářní rok 2019. Předmětná informační povinnost se netýká opatření poskytnutých v režimu podpory malého rozsahu (de minimis) či na základě předpisů upravujících poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu. Úřad poté Evropské komisi odešle za Českou republiku souhrnnou tzv. výroční zprávu.
Pokračovat budou také jednání s Evropskou komisí ve věci (pre)notifikovaných opatření, která již byla zahájena. V souvislosti se změnami některých národních
právních předpisů lze očekávat zahájení dalších nových konzultací či notifikací za účelem zajištění souladu prováděných změn s pravidly veřejné podpory.
V roce 2019 obdržel Úřad čtyři nové stížnosti na údajnou protiprávní podporu, které řeší Evropská komise a u kterých Evropská komise požádala české orgány
o poskytnutí informací. Řešení uvedených stížností, jakož i dalších stížností obdržených v předchozích letech, bude probíhat i v roce 2020. Na řešení těchto případů Úřad aktivně spolupracuje s příslušnými poskytovateli údajných protiprávních podpor.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Nejdůležitějším tématem roku 2020 budou pokračující práce na transpozici Směrnice ECN+, přičemž se v tomto směru dají očekávat jednání s Evropskou komisí
ohledně některých dílčích otázek v transpozičním procesu. Zároveň bude mezinárodní oddělení pokračovat na svém projektu v rámci sítě ECN, který je zaměřený
na rozvoj spolupráce a koordinaci v přeshraničních případech. Tento projekt je úzce propojen s transpozicí Směrnice ECN+ a vyžaduje stálou komunikaci s celým
projektovým týmem, v rámci kterého se zástupci MO podílejí na vypracování návrhu novelizovaného Manuálu o spolupráci v rámci ECN.
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Odbor kartelů

Oddělení kartelů 1
Oddělení kartelů 2

Odbor metodiky
a kontroly tržní síly

Oddělení kontroly
tržní síly 1

Oddělení kontroly
tržní síly 2

Oddělení hlavního
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Oddělení platebního
styku

Oddělení veřejných
zakázek 5

Oddělení veřejných
zakázek 2

Oddělení fúzí

Oddělení právní
Oddělení veřejných
zakázek 3

Oddělení veřejných
zakázek 4

Oddělení veřejných
zakázek 1

Oddělení dominace
a vertikálních
dohod – služby

Odbor legislativněprávní

Oddělení veřejných
zakázek 6

Odbor veřejných
zakázek II

Odbor veřejných
zakázek I

Oddělení dominace
a vertikálních
dohod – výroba

Oddělení veřejné
podpory

Pověřenec

Oddělení veřejných
zakázek 9

Oddělení veřejných
zakázek 8

Oddělení veřejných
zakázek 7

Odbor veřejných
zakázek III

Sekce veřejných
zakázek

Sekce hospodářské
soutěže

Interní auditor

Sekce legislativy
a veřejné regulace

Bezpečnostní
ředitel

Předseda

Oddělení
druhostupňového
rozhodování VZ 2

Oddělení kontroly,
monitoringu
veřejných zakázek
a bid riddingu

Oddělení
druhostupňového
rozhodování VZ 3

Oddělení
druhostupňového
rozhodování VZ 1

Oddělení
autodopravy

Oddělení
hospodářské správy

Personální
oddělení

Oddělení účtárny

Ekonomický odbor

Mezinárodní
oddělní

Tiskové oddělení

Oddělení
druhostupňového
rozhodování HS
Odbor
druhostupňového
rozhodování VZ

Sekce vnějších
vztahů a správy
Úřadu

Sekretariát Úřadu
Sekce
druhostupňového
rozhodování

Kabinet předsedy
Úřadu

Oddělení veřejných
zakázek 11

Oddělení veřejných
zakázek 10

Odbor veřejných
zakázek IV

Kabinet poradců
předsedy
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