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Úvodní slovo
Zákon o ochraně hospodářské soutěže se vztahuje nejen
na jednotlivé podniky a podnikající fyzické osoby, ale také
na jejich sdružení. Jedná se především o nejrůznější profesní
komory a svazy, které sice přímo nevyvíjejí hospodářskou
aktivitu, avšak svou činností ovlivňují soutěžní vztahy
na trhu.

Petr Rafaj
předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Sdružení soutěžitelů jsou velice častými účastníky správních
řízení vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže,
téměř výhradně pak v oblasti zakázaných dohod. Důvodů,
proč se sdružení nezvykle často dostávají do rozporu
se soutěžními pravidly, je více. Především mají většinou
ze zákona svěřenu pravomoc dohlížet na řádný výkon
profese. Při koncipování profesních řádů či statut si však
mnohdy neuvědomují, že zájmy profese se nemusejí nutně
shodovat se zájmy spotřebitelů a dostávají se pak do konﬂiktu právě se soutěžním právem. Mezi běžné prohřešky
sdružení tak patří například vydávání závazných cenových
řádů, snaha o rozdělení klientů či teritorií působnosti, omezování reklamy a další způsoby potlačování hospodářské
soutěže mezi členy sdružení. Zcela lichý je přitom častý
argument, že jednotná cena nebo rozparcelování území
zajistí vyšší kvalitu poskytovaných služeb.
Situaci dále komplikuje i skutečnost, že především oblast
tzv. svobodných povolání, tedy mimo jiné profese advokátů,
exekutorů, notářů, architektů, inženýrů, je silně legislativně regulována. V průběhu zákonodárného procesu
nicméně bývá hledisko hospodářské soutěže často upozaděno. Výsledkem jsou pak právní předpisy, které a priori
omezují rozvoj konkurenčního prostředí v rámci profese
nebo dokonce soutěž zcela vylučují.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již řadu let upozorňuje zástupce profesních komor a sdružení na nutnost
dodržovat soutěžní pravidla. Současně se Úřad v rámci
připomínkovacího řízení snaží prosazovat, aby do zákonů
nebyla začleňována ustanovení s protisoutěžním dopadem.
Společným cílem těchto aktivit, v nichž bude ÚOHS pokračovat i v budoucnu, je nastavení a udržení fungujícího
konkurenčního prostředí v oblasti profesních služeb, z něhož
budou mít prospěch spotřebitelé.
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Sdružení soutěžitelů
v hospodářské soutěži
Obecně k pojmu „sdružení soutěžitelů“
Pojem sdružení soutěžitelů nalezneme v § 2 zákona
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, je rovněž
zmíněn v § 22a téhož zákona, jeho legální deﬁnici však
tento předpis nepodává. Co je tedy oním sdružením soutěžitelů? Jak se liší od odborových organizací, spolků, nákupních
aliancí běžných například v oblasti potravinářství či konsorcií
účastnících se veřejných soutěží o nejvhodnější nabídku?

Adresátem tuzemské soutěžní normy je tedy soutěžitel jako
fyzická (podnikající fyzické osoby) či právnická (zejména
obchodní společnosti a družstva) osoba, případně sdružení
nebo jiná seskupení těchto osob. Podmínkou je, že se takový
soutěžitel účastní hospodářské soutěže nebo ji svou činností
může ovlivňovat, i když, jak zákon výslovně uvádí, nemusí
být podnikatelem. S trochou nadsázky můžeme říci, že soutěžitele činí soutěžitelem právě aktivní účast na hospodářské
soutěži na trhu (kde vyvíjí nějakou ekonomickou činnost,
sleduje vlastní zájmy, odlišné od zájmů jeho konkurentů,
odběratelů či dodavatelů), nebo alespoň schopnost tuto
hospodářskou soutěž svojí činností ovlivnit, i když se jí
aktivně neúčastní.
Sdružením soutěžitelů ve smyslu zákona se rozumí nejrůznější formy seskupování soutěžitelů. Pro tato seskupení je
typické, že většinou nevyvíjejí vlastní ekonomickou činnost
na trhu nebo trzích, kde působí jejich členové, ale právě tyto
členy sdružují, ať už za účelem prosazování jejich zájmů,
udržování a zkvalitňování úrovně dané profese, pro potřeby
činnosti vzdělávací, výzkumné, nebo s cílem prezentovat
a zastupovat daný obor na veřejnosti, mezinárodním poli,
vůči odborným či vzdělávacím institucím, jiným oborovým
sdružením a podobně.

Evropská komise jako centrální soutěžní orgán Evropské
unie považuje za účastníka hospodářské soutěže podnik
coby ekonomickou entitu, jejíž právní subjektivita není tolik
podstatná. Český zákon o ochraně hospodářské soutěže
obdobně deﬁnuje soutěžitele jako fyzické a právnické osoby,
jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení
nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když
nejsou podnikateli.
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Tím se sdružení soutěžitelů odlišují od spolků občanů sdružených v zájmových, politických či odborových seskupeních,
pro něž je typické, že neseskupují hráče na konkrétních
trzích a jejich členové nevykonávají stejnou či podobnou
ekonomickou činnost. To je naopak klíčová vlastnost
sdružení soutěžitelů definující jejich podstatu a smysl
(například sdružení výrobců cementu, komora daňových
poradců a podobně). Sdruženími soutěžitelů tedy nebudou
seskupení, která se aktivně účastní konkurenčního boje
na trhu. Kupříkladu konsorcium dvou stavebních ﬁrem,
které se sdružily, aby se mohly účastnit soutěže o výstavbu
dlouhého úseku dálnice, nebo nákupní či prodejní aliance
vytvořené zemědělci za účelem nákupu osiva či prodeje
vajec nebudou sdruženími soutěžitelů, neboť se aktivně
účastní hospodářské soutěže, mají vlastní ekonomickou
činnost na předmětných trzích, byť náklady i zisk pravidelně
rozdělují mezi své členy (mateřské společnosti joint venture,
strany dohody apod.).
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Role sdružení soutěžitelů ve společnosti
Z pohledu ústavního práva plní sdružení soutěžitelů rovněž
roli stavovské či zájmové samosprávy, když se více či méně
podílí na regulaci daného oboru. Tento prvek je nejvíce zdůrazněn v případě tzv. svobodných povolání neboli profesních
služeb. Svobodná povolání představují nepominutelnou
součást sektoru služeb, podílejí se výrazně, ať už přímo
či zprostředkovaně, na celkovém obratu a celkové zaměstnanosti Evropské unie. Profesní služby představují také
v České republice významnou část ekonomiky s rostoucí
rolí v oblasti mezinárodního obchodu. Mezi svobodná
povolání se řadí zejména právní služby (notáři, advokáti,
exekutoři), účetní služby (auditoři, účetní, daňoví poradci),
zdravotnické profese (lékaři, lékárníci, stomatologové)
a technicko-konzultační služby (architekti, inženýři a technici
činní ve výstavbě atd.).
U řady těchto profesí zákonodárce přímo pověřil příslušná sdružení soutěžitelů (komory) dozorem nad řádným
výkonem profese či vzděláváním svých členů. Členové
těchto komor bývají zpravidla sdruženi povinně, působí
buď mimo trh (typicky například lékař zaměstnaný státním
orgánem, zdravotní pojišťovnou) nebo jako zaměstnanci
soutěžitelů (veterinář zaměstnaný jiným veterinářem) anebo,
a to je podstatné, jako soutěžitelé, kteří si přímo vzájemně
konkurují na trhu a aktivně se účastní střetu nabídky s poptávkou po určitém zboží či službách.
Krátce po vstupu České republiky do Evropské unie se Úřad
intenzivně zapojil do aktivit platformy zaštítěné Evropskou
komisí, jejímž cílem bylo analyzovat národní právní úpravy
svobodných povolání, a to ve starých i nových členských
státech. Primární snahou pracovní skupiny Úřadu založené
usnesením vlády České republiky bylo zmapování tuzemské
legislativy a odstranění těch ustanovení veřejnoprávních
předpisů, která přímo cílila na omezování cenové soutěže
a zmírnění intenzity reklamy. Proto Úřad spolupracoval
s Ministerstvem pro místní rozvoj na novele zákona o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
v jejímž důsledku došlo k vypuštění oprávnění dotčených
profesních komor vydávat ceníky a honorářové řády. Úřad
se dále zaměřil na omezování vstupu do profese a nadměrné
ztěžování jejího výkonu, coby další protisoutěžní podmínky
obsažené v platné legislativě. Výsledkem této činnosti byly
zprávy adresované vládě ČR v letech 2006 a 2007, v nichž
Úřad mimo jiné apeloval na postupné uvolnění soutěže
v právnických povoláních (tarify, pevný počet notářských
úřadů). Vzhledem k tomu, že tyto aktivity Úřadu doposud
nenalezly významnější odezvu v tuzemské zákonné a podzákonné normotvorbě, považuje Úřad za nutné i nadále
šetřit porušení soutěžních předpisů sdruženími soutěžitelů,

zveřejňovat svá rozhodnutí v těchto kauzách a rovněž
cestou tzv. soutěžní advokacie apelovat na širokou veřejnost i profesní spolky s cílem zvýšit intenzitu hospodářské
soutěže na trhu.
Úřad se ve své více než dvacetileté praxi velmi často setkával
s argumenty, že konkrétní sdružení, respektive spolek není
sdružením soutěžitelů a nedopadá na něj působnost soutěžního zákona. Nejčastějším argumentem bylo, že členy
sdružení nejsou soutěžitelé, kteří prodávají zboží či služby
za tržní cenu (pravidelně s odkazem na zákon o cenách), ale
jde o vědce, odborníky, umělce apod. V těchto případech
byl Úřad vždy povinen zkoumat, zda z pohledu soutěžních
norem dochází v dané oblasti ke střetu nabídky s poptávkou, zda členové takového sdružení do těchto vztahů
vstupují s nabídkou nějakého zboží či služby a s očekáváním
odměny za jejich poskytnutí, byť by se jednalo například
o autorský honorář, cenu za dílo a podobně. Jsou-li tyto
podmínky splněny, platí, že se jedná o sdružení soutěžitelů, jehož chování lze posuzovat z hlediska působnosti
soutěžního úřadu.

Zakázané rozhodnutí sdružení soutěžitelů
Typickými příklady sdružení soutěžitelů jsou svazy podnikatelů, živnostenská společenstva, nejrůznější asociace,
komory a jiná sdružení, jejichž působení v konkrétních
oborech nezřídka vede ke zvýšení kvality plnění pro spotřebitele, udržení a zvyšování kvaliﬁkace, prestiže i vysoké úrovně
mezinárodní spolupráce. Činnost těchto sdružení však
také může ovlivnit hospodářskou soutěž na trhu výrobků
či služeb, je způsobilá tuto soutěž ohrozit nebo vést k jejímu
narušení. Narušení hospodářské soutěže ze strany sdružení
soutěžitelů se označuje jako zakázané rozhodnutí sdružení
soutěžitelů.
V praxi se tak například stane, že sdružení soutěžitelů vydá ceník služeb svých členů (často jde o seznamy
výkonů typických pro danou profesi s přiřazením minimální
ceny za jeden úkon) nebo doporučí přenášet určitou část
nákladů svých členů dále na jejich odběratele, omezí nebo
zcela zakáže členům reklamu, určí omezující standardy
pro výkon profese (například omezí možnost otevřít provozovnu v sousedství již existujícího podniku jiného člena
sdružení) a podobně.
Takové aktivity sdružení soutěžitelů jdou nad rámec sféry,
v níž by sdružení mělo působit, a současně omezují členy
sdružení – soutěžitele v jejich svobodném rozhodování
v konkurenčních vztazích na trhu. Platí totiž, že každý
soutěžitel má plné právo svobodně určovat svoje soutěžní
chování, kdy jediným korektivem mu mají být obecně
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závazné právní předpisy a pravidla férového konkurenčního
boje. To se týká jak stanovování cen a všech jejích složek,
tak propagace, místa i způsobu podnikání.

čelit protisoutěžnímu jednání svých dodavatelů. Jedním
ze základních úkolů práva hospodářské soutěže je právě
ochrana spotřebitele.

Obecně lze říci, že obzvláště nebezpečné pro hospodářskou
soutěž jsou nejrůznější snahy sdružení soutěžitelů směřující
k uniﬁkaci cen, obchodních či jiných podmínek u svých
členů. V každém takovém doporučení sdružení soutěžitelů
je obsažen prvek protisoutěžní horizontální spolupráce
a členům sdružení umožňuje identiﬁkovat budoucí soutěžní
chování svých konkurentů.

K tomu, aby nejrůznější opatření, doporučení či rozhodnutí
učiněná v rámci sdružení soutěžitelů naplnila skutkovou
podstatu zakázaného rozhodnutí sdružení soutěžitelů ve
smyslu zákona, musí být kumulativně splněno několik
podmínek. Předně musí jít o i) úkon sdružení (tzn. ten,
kdo za sdružení úkon učinil, musí být orgánem/osobou
oprávněnou za sdružení vystupovat, nebo tak alespoň musí
být členy sdružení vnímán). Dále musí jít o ii) adresný úkon
sdružení směřující k jeho členům (a to i nepřímo, například
prostřednictvím profesního časopisu zasílaného členům,
internetových stránek sdružení apod.). Ze samotného úkonu
pak musí vyplývat, a to alespoň nepřímo, zřetelná snaha o iii)
uniﬁkaci soutěžního chování určitého okruhu soutěžitelů,
kteří jsou členy sdružení.

Pojem „rozhodnutí sdružení soutěžitelů“ je v zájmu co
nejúčinnější aplikace soutěžního zákona vykládán z hlediska
projevu vůle velmi široce. Zahrnuje nejen rozhodnutí,
dohody, usnesení orgánů sdružení či opatření jeho výkonných orgánů, ale také může jít o stanovy, vnitřní předpisy
sdružení a podobně. Rozhodnutí sdružení soutěžitelů
nemusí být vydáno ani ve formě předvídané interními
předpisy sdružení. Rozhodnutí sdružení soutěžitelů také
nemusí být nutně závazné pro členy sdružení, může jít
i o pouhé doporučení, pokud jej lze označit za „…věrný
projev vůle sdružení koordinovat chování svých členů bez
ohledu na to, jaká je právní kvaliﬁkace takového doporučení…“ (srov. rozsudek Evropského soudního dvora C-45/85
Verband der Sachversicherer, [1987] ECR – 405). Nemusí
být ani výsledkem konsensu všech členů sdružení. Rovněž
není rozhodné, zda a v jaké míře může dopadat nepřímo
i na jednání jiných „nesdružených“ účastníků trhu.
Pro jeho protiprávnost z hlediska zákona je rozhodné, zda
ovlivňuje, případně je způsobilé ovlivnit, soutěžní chování
členů sdružení. V důsledku toho pak rozhodnutí sdružení
soutěžitelů má nebo může mít negativní dopad na hospodářskou soutěž a na spotřebitele. Zákon o ochraně hospodářské
soutěže považuje zakázané rozhodnutí sdružení za jednu
z forem zakázaných dohod narušujících soutěž. Zákon
přitom nevyžaduje, aby zakázaná dohoda k narušení hospodářské soutěže skutečně vedla (aby následek fakticky již
nastal), postačí, že k narušení mohla vést.
Nebezpečnost zakázaného rozhodnutí sdružení soutěžitelů
samozřejmě vzrůstá tam, kde členská základna sdružení
představuje většinu soutěžitelů působících na daném trhu,
případně dokonce všechny soutěžitele. Nejnebezpečnější
je pak v případě sdružení s povinným členstvím, což jsou
zejména výše zmíněné stavovské komory. Bez členství
v takové komoře totiž nelze vůbec na daném trhu působit.
Lze také konstatovat, že škodlivost rozhodnutí sdružení soutěžitelů bude větší tam, kde jsou odběrateli zboží či služeb
nabízených členy sdružení koncoví spotřebitelé, občané
a drobní podnikatelé, kteří mají jen omezené možnosti jak
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Toto vymezení jednotlivých znaků rozhodnutí sdružení
soutěžitelů vyplývá z ustálené rozhodovací praxe Úřadu,
konstantní judikatury českých správních soudů, ale i evropských soutěžních orgánů v čele s Evropskou komisí. Lze
shrnout, že v České republice můžeme dovodit z ústavního
pořádku obecné právo na samosprávu, jeho realizace však
již musí být v souladu s prostými zákony a dalšími předpisy,
včetně norem na ochranu hospodářské soutěže, majícími
ostatně rovněž svoji ústavní oporu v právu podnikat.

Trestání zakázaného rozhodnutí
sdružení soutěžitelů
Do 31. 8. 2009 zákon o ochraně hospodářské soutěže
neobsahoval zvláštní úpravu trestání sdružení soutěžitelů za vydání zakázaného rozhodnutí. Ze dvou alternativ
peněžní sankce, tedy pokuty do výše 10 % z čistého obratu
dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní
období či pokuty do 10 milionů korun, volil Úřad při ukládání
trestu zpravidla druhou popsanou variantu, a to zejména
z toho důvodu, že sdružení soutěžitelů pravidelně nemají
obrat z podnikatelské činnosti.
Novela soutěžního zákona provedená zákonem č. 155/2009
Sb., účinná od 1. září 2009, přinesla po vzoru Evropské
komise významnou změnu trestání. Nový § 22a zákona
v odstavci 3 stanovil, že v případech, kdy je pokuta ukládána
sdružení soutěžitelů, může být uložena až do výše 10 %
z úhrnu čistých obratů dosažených za poslední ukončené
účetní období jeho členy. Každý člen sdružení ručí za zaplacení takto uložené pokuty do výše 10 % ze svého čistého
obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období.
Zejména u sdružení s menším počtem členů, kteří však
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dosahují značného obratu na trhu, se díky této novelizaci výrazně posunuly možnosti Úřadu trestat zakázaná
rozhodnutí.
Úřad může dále sdružení soutěžitelů uložit opatření
k nápravě, jehož účelem je obnovení účinné hospodářské
soutěže na příslušném trhu. Sdružení soutěžitelů naproti
tomu Úřad neukládá zákaz plnění veřejných zakázek, respektive zákaz plnění koncesní smlouvy na dobu tří let.

Sdružení soutěžitelů pravidelně porušují zákon tím, že
vymezují svým členům okruh kolem jejich provozoven, kde
mohou umisťovat reklamní předměty a poutače, omezují
prostředky reklamy (zákaz reklamy na internetu, v tisku,
televizi a podobně) nebo zakazují některé formy propagace
(adresná reklama, bannery, jinak povolené formy srovnávací reklamy a podobně). Problematickým je i stanovování
podmínek obsahu reklamy nad rámec zákona.

Katalog nejčastějších zakázaných
rozhodnutí sdružení soutěžitelů
Cena
Sdružení soutěžitelů by nemělo v žádném případě vydávat
– a to ani ve formě nezávazných doporučení – jakékoli
ceníky či kalkulační vzorce cen služeb a zboží dodávaných
na trh svými členy (ale také nečleny sdružení). Jakékoli stanovení cenového vzorce, určení jednotlivých složek nákladů
či pravidel, co do nákladů započítávat a podobně, je považováno za závažné porušení soutěžních pravidel a bude
Úřadem potrestáno, neboť může vést ke sjednocování cen
na trhu a/nebo k vyloučení nejistoty vzájemných konkurentů
o jejich cenové strategii. Téměř vždy má pak takové jednání
negativní dopad i na ceny pro konečné spotřebitele zboží
nebo služeb.
Uvedené platí rovněž pro nejrůznější metodiky a návody,
jak kalkulovat cenu, co do ní zahrnovat a zda lze či nelze
používat cenová srovnání s konkurenty při jednání s odběrateli. Za porušení soutěžních pravidel považuje Úřad
i nákladové přehledy, které sdružení soutěžitelů vydávají
a popisují v nich jednotlivé úkony soutěžitele, z nichž
se skládá výsledná služba nebo produkt, případně přímo
ceníky zboží nebo služeb.
Není možno stanovovat jakákoli pravidla, která by šla nad
rámec obecně závazných právních předpisů, jež upravují
cenotvorbu (zejména zákon o cenách).

Propagace
Sdružení soutěžitelů nesmí také jakkoli omezovat podmínky,
za nichž mohou jeho členové propagovat své zboží nebo
služby. Určitá omezení vyplývají pro některé profese a oblasti
hospodářství z obecně závazných právních předpisů
(zejména norem upravujících reklamu). Sdružení soutěžitelů
však nemohou, ani například s odkazem na etiku a důstojný
výkon profese, přidávat vlastní omezující pravidla jdoucí nad
rámec obecně platných zákonů.

Z pohledu ochrany hospodářské soutěže je přitom propagace zboží a služeb klíčovou oblastí, v níž se uplatňují
pravidla konkurenčního boje, jež ve své podstatě ztělesňuje
soutěžení a boj o zákazníka – spotřebitele. Jednoznačným
proﬁtem spotřebitelů z reklamy je dosažení co nejefektivnějšího plnění (poměr ceny a kvality) v co nejkratším čase, kdy
soutěžitelé přicházejí za zákazníky s popisem své produkce,
z níž může spotřebitel volit, aniž by musel osobně navštěvovat jejich provozovny. Propagace umožňuje, zejména
v případech, kdy je míra informovanosti a vzdělání v daném
oboru výrazně vychýlena ve prospěch soutěžitele (například
nejrůznější odborné služby, soﬁstikované technické výrobky
a podobně), snížit asymetrii informací a posílit postavení
spotřebitele při vyjednávání o ceně a kvalitě zboží a hájení
jeho oprávněných zájmů.
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Požadavky na vstup a výkon profese
V souladu s praxí Evropské komise i český soutěžní úřad
hodnotí, zda sdružení soutěžitelů nenarušují soutěž na trhu
objektivně neospravedlnitelnými požadavky na vstup
do daného odvětví a na výkon profese. Sdružení soutěžitelů, často komory s povinným členstvím, podmiňují aktivní
účast hráčů na daném trhu dosažením kvaliﬁkace, na niž
ovšem nemá nárok každý, kdo splní předem dané a transparentní podmínky. Narušením hospodářské soutěže tak
budou nejrůznější systémy certiﬁkátů a oprávnění k výkonu
profese udělované pouze spřáteleným osobám, bez jasného
nároku na jejich získání, obdobně podmiňování vstupu
na trh odchodem z trhu jiného konkurenta.
Nedovoleným omezováním soutěže je také stanovování
pevného počtu soutěžitelů na konkrétní území nebo pro
vymezený okruh spotřebitelů (tzv. numerus clausus) nebo
zákaz ucházet se o zakázky pro soutěžitele z jiných teritorií,
případně ze zahraničí (podnikání zahraničních subjektů
v České republice je dostatečně upraveno obecně závaznými
právními předpisy).

Podmínky a způsob výkonu činnosti
S výše uvedeným souvisí i nedovolené omezování způsobu
výkonu profese. Sdružení soutěžitelů tak nemohou svým
členům zakazovat účast ve výběrových řízeních u konkrétních odběratelů, byť by to zdůvodňovala nebezpečím vzniku
škody na straně svých členů. Platí, že každý soutěžitel má
možnost svobodně volit své odběratele a dodavatele, není
možno jeho podnikatelské riziko omezovat rozhodnutími
sdružení soutěžitelů. V rozporu s pravidly hospodářské
soutěže tak často bývají nejrůznější soutěžní řády a kodexy.
Podobným případem jsou zákazy výkonu profese souběžně
s jinou profesí, často zdůvodňované požadavkem na etiku
a nestrannost výkonu profese. Úřad opakovaně uvádí, že
takový zákaz může vyplývat pouze z obecně závazných
právních předpisů.
Nedovolené je rovněž stanovování povinnosti členům
sdružení vázat nabídku konkrétního plnění s jiným plněním
(například takzvané balíčky služeb). Obzvláště škodlivé je
takové vázání, kdy je jedna část služby poskytována v souvislosti s výkonem veřejné moci (v případě notářských služeb
je to například sepsání veřejné listiny), ale další služby již
může poskytnout i jiný soutěžitel (například zastupování
před soudem, podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a další).

8

Speciﬁckým problémem, s nímž se Úřad často setkává,
je požadavek sdružení soutěžitelů, aby se jeho členové
neúčastnili soutěží, v nichž předkládají nějaký návrh řešení
pro zadavatele, aniž by zadavatel nabízel za účast v takové
soutěži odměnu (typicky tzv. skicovné v oblasti projektů,
návrhů reklamy a jiné). I zde však platí výše uvedené, tedy že
je pouze na soutěžiteli, zda chce nést riziko účasti v takové
soutěži se všemi důsledky, které z toho pro něj vyplývají.

Dovolená jednání sdružení soutěžitelů
Která jednání sdružení soutěžitelů budou naopak dovolena
a zpravidla nepovedou k narušení hospodářské soutěže
vydáním zakázaného rozhodnutí sdružení soutěžitelů?
Typově půjde především o činnost vzdělávací, zaměřenou
na vstupní a průběžné vzdělávání členů sdružení. Rovněž
jako bezkonﬂiktní lze posoudit činnost na poli odborné
mezinárodní spolupráce a výměny zkušeností, budování
prestiže a propagace oboru, práci v oblasti výzkumu a vývoje
nebo právní a odborný servis pro členy sdružení. Typickými
oblastmi působení sdružení soutěžitelů, jež nekolidují
s pravidly svobodné soutěže, jsou rovněž prevence sporů
(compliance programy), zastupování sektoru vůči orgánům
veřejné moci, jiným spolkům a dalším organizacím.
Pokud se sdružení soutěžitelů podílí na regulaci daného
oboru, vždy by měl být brán zřetel na zásady tzv. smart
regulation, tedy budování co nejmenšího systému pravidel
jdoucích nad rámec obecně závazných právních předpisů,
která však neomezují členy sdružení v jejich svobodném
rozhodování v soutěži na trhu a neomezují jejich podnikatelské riziko. Obecně také platí, že nezávazná, doporučující
pravidla, jejichž plnění ze strany členů není kontrolováno,
mají méně devastující dopady na soutěž. Přesto i nezávazné
a nekontrolované cenové doporučení bude vždy znamenat
porušení soutěžního zákona.
Ujednání, která necílí na cenu, rozdělení trhu a omezení
výroby (tvrdé kartely), budou i přes své možné protisoutěžní účinky povolena, pokud souhrnný podíl členů sdružení
na trhu (symbolizující de facto tržní sílu sdružení prostřednictvím jeho členů – soutěžitelů) nepřekročí 10 %. Rozhodnutí
sdružení soutěžitelů mající podobu tvrdých kartelů jsou
zakázána vždy, bez ohledu na tržní podíl.
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Případy řešené Úřadem
v oblasti profesních komor
Úřad se ve své dosavadní praxi zabýval opakovaně problematikou zakázaných rozhodnutí sdružení soutěžitelů, jež
byla přijata některou z profesních komor. Ačkoli tuto oblast
Úřad nepovažuje za stěžejní pole své působnosti, zabývá
se jí ve srovnatelné míře jako jiné evropské soutěžní úřady.

Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě
Již v roce 2003 se Úřad zabýval jednáním České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále
jen „ČKAIT“), která na zasedání představenstva schválila
obsah a vydání Výkonového a honorářového řádu obsahující například hodinové sazby za výkony či tabulky s údaji
o započitatelném procentu pro výpočet honoráře.
Schválení Výkonového a honorářového řádu bylo Úřadem
posouzeno1 ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001
Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých
zákonů, jako zakázané a neplatné rozhodnutí sdružení,
které může vést k narušení hospodářské soutěže na trhu
služeb poskytovaných autorizovanými inženýry a techniky
činnými ve výstavbě.

Žalobce není cenovým orgánem podle zákona o cenách,
ani jím není výslovně podle jiného právního předpisu. Proti
rozsudku Krajského soudu v Brně byla ze strany ČKAIT
podána kasační stížnost.
Nejvyšší správní soud České republiky ve svém rozhodnutí4
naopak došel k závěru, že z textu § 23 odst. 6 písm. j) zákona
o výkonu povolání (ve znění účinném do 30. 6. 2008) lze
bezpochyby dovodit oprávnění ČKAIT vydávat ceníky a honorářové řády týkající se zboží dodávaného jejími členy,
jakkoliv nemohou být pro její členy závazné, tedy mají
pouze doporučující charakter. Nejvyšší správní soud se neztotožnil se závěry krajského soudu, že dikce citovaného
ustanovení se může blížit oprávnění ČKAIT publikovat
pouze zpětně přehled cen již určených jednotlivými členy
sdružení. Rozsudek prvního stupně byl z těchto důvodů
zrušen a vrácen krajskému soudu k dalšímu řízení. Krajský
soud s ohledem na zásadu vázanosti právním názorem
nadřízeného soudu rozhodnutí Úřadu zrušil a věc mu vrátil
k dalšímu řízení5. Správní řízení bylo následně zastaveno.
K 1. 7. 2008 bylo ustanovení § 23 odst. 6 písm. j) zákona
o výkonu povolání změněno v tom smyslu, že ČKAIT již
nadále není oprávněna vydávat ceníky a honorářové řády.

Krajský soud se ve svém prvním rozsudku2 ztotožnil se závěry
Úřadu. K námitce ČKAIT, že ustanovení § 23 odst. 6 písm. i)
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě3, ve znění účinném do 30.
4. 2004 (dále jen „zákon o výkonu povolání“), které opravňovalo ČKAIT k vydávání ceníků a honorářových řádů,
představovalo legální výjimku z aplikace § 3 odst. 1 zákona,
krajský soud uvedl, že zákon o výkonu povolání, ani jiný
právní předpis výslovně nestanovil, že by ceny zboží dodávaného členy ČKAIT měly podléhat cenové regulaci,
nestanovil proto ani základní pravidla takové regulace, ani
orgán, jenž by byl k výkonu takové regulace oprávněn.
1

Rozhodnutí Úřadu ze dne 15. 12. 2003 sp. zn. S 188/03-7531/03ORP

2

Rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 31 Ca 29/2005 ze dne
16. 5. 2006

4

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 9. 2007 sp.
zn. 5 As 55/2006

3

Od 1. 5. 2004 změněno na § 23 odst. 6 písm. j) zákona
o výkonu povolání

5

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 28. 2. 2008 sp. zn. 62
Ca 48/2007
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Česká lékárnická komora
Úřad se dále zabýval jednáním České lékárnické komory
(dále jen „ČLK“), spočívajícím ve vydání dokumentu nazvaného Stanovisko představenstva České lékárnické komory
k postupu lékáren, které pacientům za předložený recept
vyplácejí ﬁnanční hotovost ze dne 20. 8. 2007, v němž
vyjadřovala ČLK nesouhlas s postupem lékáren nabízejících
pacientům za předložení receptu ﬁnanční hotovost nebo
jinou pozornost a informovala, že tento postup bude nadále
považovat za porušení povinností lékárníka vyplývajících
z ustanovení Etického kodexu ČLK. Tento dokument byl uveřejněn ČLK na jejích internetových stránkách a v Časopise
českých lékárníků.

působit i preventivně. Není proto nutné, aby zákonem
zakázaná dohoda k narušení hospodářské soutěže skutečně
vedla, nebo aby následek fakticky již nastal. K vyvození
postihu je možno přistoupit i tehdy, je-li zde dohoda, která
k takovému následku může vést, a to bez ohledu na úmysl,
který k přijetí takové dohody vedl. Vzhledem k uvedenému
tak lze dohody ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb.
typově zařadit mezi delikty ohrožovací, tedy delikty, jejichž
následkem je ohrožení (tzn. reálné bezprostřední nebezpečí
vzniku poruchy) zájmu chráněného zákonem. Potencialita
narušení soutěže je přitom vztažena nejen k protisoutěžnímu cíli dohody, ale i k jejímu protisoutěžnímu následku.

Česká advokátní komora
Uvedené jednání ČLK bylo Úřadem posouzeno 6 jako
zakázané a neplatné rozhodnutí sdružení soutěžitelů, jež
mohlo vést k narušení soutěže na trhu lékárenské péče. Proti
rozhodnutí Úřadu byl podán rozklad, který byl následně
předsedou Úřadu zamítnut, a rozhodnutí prvního stupně
bylo potvrzeno. Závěr Úřadu byl dále potvrzen jak krajským7,
tak i Nejvyšším správním soudem8.
ČLK na svou obranu mimo jiné namítala, že nebylo prokázáno, že by vydání předmětného stanoviska narušilo
hospodářskou soutěž. Nejvyšší správní soud se s touto
námitkou vypořádal tak, že odkázal na ustálenou judikaturu
a uvedl, že zákon o ochraně hospodářské soutěže je založen
na principu potenciální soutěže, takže na jeho základě lze

6

Rozhodnutí Úřadu ze dne 12. 8. 2008 sp. zn. S 284/2007/KD13557/2008/850

7

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 12. 4. 2011 sp. zn. 62
Ca 33/2009

8

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2011 sp.
zn. 7 Afs 43/2011
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Úřad rovněž šetřil postup České advokátní komory (dále
též „ČAK“), která stanovila dodavatele talárů pro své členy.
Novelou zákona o advokacii byla ČAK v souvislosti s povinností nosit advokátní talár při jednání před určitými
soudy uložena povinnost stanovit vzhled takového taláru.
ČAK v návaznosti na tuto zákonnou povinnost přistoupila
k uspořádání výběrového řízení na podobu oděvu. Následně
nechala ČAK tuto podobu zapsat coby průmyslový vzor.
Z časových důvodů, vzhledem k blížícímu se datu vzniku
povinnosti advokátů mít při soudním jednání na sobě talár,
ČAK přistoupila k uspořádání výběrového řízení na jediného
dodavatele advokátních talárů a vítězi tohoto výběrového
řízení smluvně udělila výhradní licenci k užívání svého průmyslového vzoru.
Úřad uvedený postup ČAK řešil s ohledem na menší závažnost posuzovaného jednání bez zahájení správního řízení
a dospěl k závěru, že naplňuje všechny znaky rozhodnutí
sdružení soutěžitelů. Povinnost nechat si na vlastní náklady
zhotovit talár u komorou vybraného dodavatele byla stanovena orgánem sdružení a směřovala ke sjednocení
chování členů tohoto sdružení na přinejmenším jednom
relevantním trhu. Toto jednání bylo Úřadem posouzeno
jako nepochybně způsobilé ovlivnit, potažmo narušit hospodářskou soutěž na trhu. Nebezpečnost pro soutěž byla
dále zvýrazněna povinným členstvím v komoře a povinným
dodržováním rozhodnutí ČAK. Úřad vzal v potaz okolnosti,
za nichž ČAK k předmětnému jednání přistoupila, tedy že
v počátečním období zavedení povinnosti nošení talárů
nebylo možné zajistit dostatečný počet jejich dodavatelů
tak, aby ve stanoveném termínu uspokojili poptávku členů
ČAK v řádu tisíců kusů shodných advokátních talárů.
Rovněž cena by byla zřejmě výrazněji vyšší. Tyto objektivní
důvody však nemohou uvedené jednání ospravedlňovat
dlouhodobě, a proto bylo ČAK ze strany Úřadu doporučeno, aby omezila platnost svého rozhodnutí.
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Zástupci ČAK akceptovali stanovisko Úřadu a navrhli, že
ČAK bude v budoucnu poskytovat průmyslový vzor advokátního taláru advokátům.
Po zveřejnění stanoviska Úřadu k této věci byl v souvislosti
s novelizací zákona o advokacii podán pozměňovací návrh,
že (cit.): „Komora je oprávněna na základě provedeného výběrového řízení určit jednoho nebo více dodavatelů
stavovského oděvu.“, který byl následně schválen a stal
se součástí zákona o advokacii.

Asociace užité grafiky a grafického designu
Úřad projednával i postup Asociace užité graﬁky a graﬁckého
designu (dále též „AUG“). Úřad svým prvostupňovým rozhodnutím9 uložil AUG pokutu ve výši 60.000 Kč za porušení
§ 3 odst. 1 a 2 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně
hospodářské soutěže, spočívající v tom, že v období od
1. 1. 2002 do 8. 4. 2008 přijala a uplatňovala zakázané
rozhodnutí sdružení soutěžitelů, které mohlo vést k narušení
hospodářské soutěže na trhu výkonů v oblasti graﬁckého
designu a typograﬁe. AUG vydala a distribuovala dokument
nazvaný Autorské honoráře v užité graﬁce a graﬁckém
designu obsahující mimo jiné návody kalkulace stanovení
honoráře a ceny doporučených minimálních autorských
honorářů za jednotlivé výkony v oblasti graﬁckého designu,
včetně jejich porovnání s honorářovou základnou v jiných
státech. Tento dokument byl prezentován na oficiální
stránce Asociace užité graﬁky a graﬁckého designu.
AUG po zamítnutí rozkladu předsedou Úřadu podala proti
tomuto rozhodnutí žalobu u krajského soudu; ten svým
rozsudkem10 napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil Úřadu
k dalšímu řízení. Krajský soud neshledal důvodnými námitky
AUG, že její členové nejsou soutěžiteli podle § 2 odst. 1
zákona a že ji nelze považovat za sdružení soutěžitelů ve
smyslu § 3 odst. 1. Ve shodě s Úřadem krajský soud konstatoval porušení § 3 odst. 1 zákona, neboť publikace Autorské
honoráře v užité graﬁce a graﬁckém designu představovala
zakázané rozhodnutí sdružení soutěžitelů a byla způsobilá
narušit hospodářskou soutěž. Krajský soud nicméně přisvědčil námitce AUG, že pokuta je nepřiměřená, když nebyl
zohledněn zanedbatelný podíl AUG, respektive jejích členů
na daném relevantním trhu užité graﬁky s malou schopností
publikace ovlivnit hospodářskou soutěž.

Úřad napadl rozsudek krajského soudu kasační stížností
a Nejvyšší správní soud svým verdiktem11 rozsudek krajského
soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Dle
Nejvyššího správního soudu krajský soud neměl pravomoc
vstoupit do role správního orgánu a sám o výši pokuty rozhodnout, protože AUG návrh na moderaci pokuty v žalobě
neuplatnila. Tato vada měla za následek nepřezkoumatelnost rozsudku krajského soudu.
Poté AUG doplnila svoji původní žalobu o návrh na snížení
pokuty a ve věci opět rozhodoval krajský soud, který svým
rozsudkem12 snížil uloženou pokutu na pouhých 1000 Kč.
Krajský soud považoval původní výši uložené pokuty za nepřiměřenou a zohlednil zanedbatelný podíl AUG, respektive
jejích členů na daném relevantním trhu. Nad to krajský soud
porušení zákona nepovažoval za závažné.
Úřad proti rozhodnutí krajského soudu podal opětovně
kasační stížnost a o věci rozhodoval Nejvyšší správní soud,
který ve svém rozsudku13 konstatoval nezákonnost rozhodnutí, když krajský soud neposoudil správně závažnost
protisoutěžního jednání AUG. Nejvyšší správní soud považoval jednání, jehož cílem bylo stanovit návody kalkulace ceny
za konkrétní služby poskytované v oblasti graﬁckého designu,
za velmi závažné. V odůvodnění svého rozhodnutí uzavřel,
že krajský soud nesprávně v rámci hodnocení závažnosti zohlednil i způsob porušení zákona, jeho dopad na relevantní
trh a další konkrétní okolnosti protiprávního jednání.
Nejvyšší správní soud se nicméně přiklonil k názoru, že
není možné pro všechny budoucí případy předem kvantiﬁkovat, jaká výše pokuty vyjádřená v procentech maximální
možné sazby by byla zjevně nepřiměřenou. Hodnocení
přiměřenosti pokuty má záviset na speciﬁckých okolnostech daného případu a za určitých výjimečných okolností
je možné ukládat i symbolickou pokutu za velmi závažné
porušení pravidel hospodářské soutěže.
Krajský soud pak do třetice svým rozsudkem14 pokutu
uloženou AUG snížil na částku 7000 Kč a ve zbytku žalobní
námitky zamítnul.
Krajský soud neshledal, že pokuta byla Úřadem uložena
nezákonně nebo že by byla pro AUG likvidační. Úřad také
dle krajského soudu „… správně vyhodnotil předmětnou
11

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne
3. 4. 2012 sp. zn. 1 Afs 1/2012 – 36

12

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 16. 8. 2012 sp. zn. 62
Af 58/2012 - 227

9

Rozhodnutí Úřadu ze dne 17. 4. 2009 sp. zn. ÚOHS-S070/2008/
KD-4545/2009/850

13

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne
20. 12. 2012, č.j. 1 Afs 77/2012 – 50

10

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 15. 12. 2011 sp. zn.
62 Ca 49/2009 - 174

14

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 12. 3. 2013 sp. zn. 62
Af 58/2012 - 273
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cenovou dohodu jako závažné porušení zákona, neboť …
není pochyb, že jednání žalobce představovalo porušení
pravidel hospodářské soutěže, jednalo se přitom o horizontální dohodu o cenách, která se řadí mezi typově
nejzávažnější porušení pravidel hospodářské soutěže.“
Krajský soud tak pouze přihlédl k moderačnímu návrhu AUG
týkající se pokuty a pokutu snížil na 7000 Kč.
Krajský soud pro určení výše pokuty přihlédl ke konkrétním
okolnostem daného případu: zohlednil nízký podíl AUG,
respektive jejích členů na daném relevantním trhu (0,5 %),
malý počet a různé zaměření těchto členů včetně malého
počtu distribuovaných publikací i celkovou nezávaznost
dokumentu, což vše dohromady mělo výrazně snižovat
schopnost cenové dohody ovlivnit hospodářskou soutěž.
Částka pokuty ve výši 7000 Kč podle názoru soudu „… splní
i preventivní a represivní funkci postihu, neboť se jedná
o pokutu, sice poměrně nízkou, nicméně v majetkové sféře
žalobce znatelnou.“
Úřad opět podal proti v pořadí třetímu rozsudku krajského
soudu kasační stížnost, nicméně Nejvyšší správní soud rozsudkem15 tuto kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl.
Nejvyšší správní soud považoval závěr krajského soudu
o výši pokuty za přesvědčivý a odpovídající obecné představě
o adekvátnosti a spravedlnosti sankce. Nejvyšší správní soud
rovněž shledal výši pokuty dostatečně odrazující a dostatečně preventivní vůči soutěžiteli.
Uzavřel, že v tomto případě byly okolnosti projednávaného případu natolik speciﬁcké, že závěr krajského soudu
o zjevné nepřiměřenosti sankce bylo možno akceptovat,
i když v obecné rovině za závažné a dlouhodobé protisoutěžní jednání bude zpravidla na místě uložit sankci citelnou.

Komora veterinárních lékařů
Posledním z případů rozhodnutí sdružení soutěžitelů šetřených doposud Úřadem byla kauza Profesního řádu Komory
veterinárních lékařů České republiky (dále též „KVL“)16. KVL
je samosprávnou stavovskou organizací sdružující veterinární lékaře. KVL se dopustila zakázaného rozhodnutí sdružení
soutěžitelů tím, že svým sněmem přijala do Profesního řádu
následující ustanovení:

15

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2013 č. j. 1
Afs 23/2013 – 46

16

Rozhodnutí Úřadu ze dne 4. 6. 2014 sp. zn. ÚOHS-S566/2012/
KD-11841/2014/850/MSk
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•

§ 9 odst. 1 písm. a) Profesního řádu v části znějící:
„Veterinární lékař vykonává své povolání na vyžádání.
Nabízení… veterinárních zákroků bez předchozího
vyžádání chovatelem je nepřípustné.“

•

§ 9 odst. 1 písm. c) Profesního řádu znějící: „Vykonávání
vet. služeb na základě konkurzu, vyjma konkurzu dle
zák. č. 199/94 Sb. „zadávání veřejných zakázek“, je
nepřípustné z důvodu snížení běžného standardu veterinární praxe.“

•

§ 11 odst. 5 písm. c) Profesního řádu znějící: „Žádný vet.
lékař se nesmí snažit, aby při konzultaci nebo odkazu
došlo k přebrání zákazníka bez souhlasu nebo proti přání
původního vet. lékaře.“

•

§ 11 odst. 6 Profesního řádu znějící: „Veterinární lékař
nesmí snížit úroveň veterinárního stavu tím, že přijme
zakázku chovatele, o němž je mu známo, že byl dosud
pravidelným zákazníkem jiného veterinárního lékaře,
dříve než byl řádně ukončen vztah mezi původním
veterinárním lékařem a jeho pravidelným zákazníkem.
Řádným ukončením vztahu se rozumí vypořádání práv
a povinností vyplývajících z uzavřené dohody mezi
původním veterinárním lékařem a chovatelem.“

Profesní řád i jeho případné změny schvaluje sněm KVL.
Z každého jednání sněmu je pořizován zápis, který je publikován v usnesení, jež je zveřejňováno v časopise vydávaném
KVL a na internetových stránkách KVL www.vetkom.cz.
Na těchto stránkách je k dispozici i znění veškerých stavovských předpisů v aktuální podobě. Úřad ověřil, že stejným
způsobem byla schválena, vydána a členům KVL poskytnuta
i shora zmíněná inkriminovaná ustanovení Profesního řádu.
Úřad posoudil přijetí těchto ustanovení jako zakázaná
a neplatná rozhodnutí sdružení soutěžitelů, která měla za cíl
narušení hospodářské soutěže na trhu veterinární léčebné
a preventivní činnosti. Úřad dále dospěl k závěru, že všechna
tato ustanovení ve svém důsledku mohou vést k obdobným
účinkům jako dohody o rozdělení trhu (případně o ceně),
směřují k omezení intenzity střetu nabídky a poptávky
na trhu veterinární léčebné a preventivní činnosti, podporují udržení stávajícího stavu v působení veterinárních
lékařů u chovatelů, brání rozvoji konkurence mezi členy
KVL a přijatou regulací ztěžují též přístup nových členů KVL
k poskytování služeb u chovatelů.
KVL využila v předmětném řízení procedury narovnání
a splnila veškeré zákonem vyžadované podmínky pro snížení
pokuty. Pokuta ukládaná KVL proto byla Úřadem snížena
na konečných 399.600 Kč, rozhodnutí Úřadu nabylo právní
moci.
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Aktuálně probíhající šetření
a řízení před Úřadem
Asociace energetických auditorů
Úřad se zabývá případem Profesního a etického řádu Asociace
energetických auditorů (dále jen „AEA“) a Honorářového
řádu pro zpracování energetického auditu. AEA je spolkem
ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, jehož cílem je zejména sdružování všech energetických specialistů. AEA nemá statut profesní komory
zřizované zvláštním předpisem veřejného práva a energetickým specialistům nesvědčí povinnost členství v AEA. Vedle
AEA se energetičtí specialisté sdružují i v dalších profesních
spolcích, šetřená asociace však reprezentuje téměř polovinu
soutěžitelů působících na trhu v České republice.
Možné porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže, zakázaným a neplatným
rozhodnutím sdružení soutěžitelů Úřad spatřuje v:
•

přijetí § 5 odst. 6 Profesního a etického řádu AEA
(cit.): „Energetický auditor se vyvaruje poškozování
jiných členů AEA nepřiměřenými cenovými nabídkami
objednateli.“

• přijetí Honorářového řádu pro zpracování energetického
auditu, ve kterém jsou obsaženy pokyny pro výpočet
honoráře energetického auditora, respektive energetického specialisty.
Řízení je v současné době ve fázi sdělení výhrad, Úřad vytýká
účastníku řízení jednání, jehož cílem mohlo být ovlivnění
cenotvorby členů sdružení soutěžitelů.

Igor Pospíšil na Svatomartinské konferenci 2013

Petr Rafaj a Michal Petr na Svatomartinské konferenci 2013

Výkon exekuční činnosti
Úřad se v poslední době rovněž věnuje problematice
principu teritoriality při výkonu exekuční činnosti. Dle plánované legislativní úpravy má být nově soudním exekutorem
místně příslušným k provedení exekuce pouze ten se sídlem
v obvodu exekučního soudu. Úřad opakovaně vystupuje
proti zamýšlenému zavedení principu teritoriality při výkonu
exekuční činnosti, neboť je přesvědčen o tom, že by tato
změna mohla vést k narušení hospodářské soutěže na trhu
služeb poskytovaných soudními exekutory. Úřad má za to,
že soudní exekutoři jako podnikatelské subjekty navzájem
soutěží v poskytování svých služeb a nelze připustit, aby
došlo ze zákona k rozdělení trhu, neboť by byla omezena
přirozená konkurence mezi soutěžiteli, trh by se přestal
vyvíjet a stagnoval by. Lze předpokládat, že omezením
soutěže utrpí i kvalita služeb nabízených soudními exekutory. V této souvislosti je nutné přihlédnout i k tomu, že
věřitelé by při vymáhání svých pohledávek měli být nadáni
možností výběru libovolného poskytovatele služeb. Dle
názoru Úřadu doposud nebylo v rámci probíhajícího legislativního procesu dostatečně objasněno, proč je jediným
možným východiskem z problémů, které mohou na trhu
existovat, zavedení principu teritoriality vedoucí nutně
k omezení hospodářské soutěže. Dosud uváděné důvody
spočívající zejména v ochraně práv dlužníka, jsou dle stanoviska Úřadu řešitelné i jinými způsoby a bez výraznějšího
omezení hospodářské soutěže.
Obdobně se Úřad staví i k problematice obligatorních záloh
na provedení exekuce, jež by měli platit věřitelé. Mělo by být
ponecháno na zvážení každého ze soudních exekutorů, zda
bude poskytnutí zálohy od oprávněného požadovat či nikoli.
Zavedení obligatorních záloh by zbytečně vedlo k objektivně
neodůvodněnému zásahu do hospodářské soutěže na trhu
služeb poskytovaných soudními exekutory.
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Regulace profesních sdružení
v mezinárodním srovnání
Při zjišťování stavu hospodářské soutěže v oblasti sdružení
soutěžitelů využil Úřad také možností, jež mu poskytuje
členství v Evropské soutěžní síti (European Competition
Network, dále jen „ECN“), a obrátil se v létě 2013 s několika
dotazy týkajícími se daného tématu na ostatní národní
soutěžní úřady. Dotazy byly formulovány tak, aby ÚOHS
získal povědomí o stupni regulace, jíž jsou profesní sdružení
a komory v té které zemi podrobeny. Druhý dotaz směřoval
přímo na názor partnerských úřadů, zda tuto regulaci
považují za souladnou s pravidly hospodářské soutěže.
Doplňkově pak Úřad zjišťoval, jakým způsobem je v ostatních členských státech rozšířen tzv. numerus clausus.
Na žádost o informace rozeslanou mezi členy ECN odpovědělo celkem 18 národních soutěžních úřadů.17 Odpovědi
se liší různou mírou podrobností a je nutné na ně pohlížet
v širší perspektivě právního režimu dotčeného státu. Některé
státy do svých odpovědí zahrnuly i více profesí, než pouze
dotazované advokáty, exekutory a notáře.
Shromážděný materiál poměrně zřetelně vypovídá o rozmanitosti právních úprav jak mezi členskými státy, tak
i vnitrostátně mezi jednotlivými komorami a sdruženími.
Jedná se skutečně o celé spektrum úprav od legislativního
nastavení soutěžních restrikcí, které by za standardních
podmínek byly označeny za tvrdá, hard-core omezení, přes
režimy, v nichž se mísí částečná cenová regulace s některými
liberálnějšími prvky a konečně najdeme i státy, ve kterých
neexistují v podstatě žádná speciální omezení profesí a je
na ně pohlíženo jako na kterékoliv jiné odvětví ekonomiky.
V některých zemích jsou například komory zákonem přímo
či nepřímo zmocněny vydat si cenový řád a určit ceny
– odměny za služby poskytnuté členy sdružení. Cenová
ustanovení jsou pak doprovázena dalšími upřesňujícími
podmínkami. Například v německém spolkovém zákoně
o právnících je přímo uvedeno, že nižší než stanovené ceny

17
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Odpovědi zaslaly národní soutěžní úřady Belgie, Bulharska,
Estonska, Finska, Chorvatska, Irska, Kypru, Litvy, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Řecka, Slovenska,
Španělska, Švédska a Velké Británie.

se účtovat nesmějí. V řádu Slovenské komory exekutorů
pak najdeme ustanovení o tom, že odměny se nelze vzdát
nebo z ní poskytovat slevu. Zcela proti smyslu soutěžního
práva bývá nedodržení těchto pravidel ze strany komor
označováno jako omezování hospodářské soutěže a viník
je vystaven rozmanitým represivním opatřením sahajícím od
disciplinárních trestů až po vyloučení z komory.18
Podobná situace je v Bulharsku, kde architekti, inženýři,
právníci, notáři a veterináři mají stanoveny minimální ceny.
Komory mají zpravidla pravomoc nedodržení určené ceny
sankcionovat. V Chorvatsku zákon určuje, že profesní
sdružení a komory stanovují tarify pro poskytované služby.
Je tomu tak u právníků, architektů, stavebních a strojních inženýrů. Zubaři a lékaři mají u svých tarifů výslovně
uvedeno, že se jedná o minimální ceny.
Soutěžní úřady v uvedených státech mají na určování ﬁxních
cen vesměs shodný názor - vylučuje se jimi cenová konkurence mezi soutěžiteli; současně existence obligatorních
tarifů nijak nezajišťuje kvalitní služby, neboť soutěžitelé
mají zajištěnu pevnou cenu bez ohledu na kvalitu poskytované služby. Není proto překvapivé, že se v Bulharsku,
Chorvatsku i na Slovensku pokusili vynětí profesních služeb
z působnosti soutěžních pravidel zvrátit. Bulharská soutěžní
komise označila tento stav za tvrdé (hard-core) omezení
soutěže a navrhla zrušení všech cenových restrikcí, avšak
její návrhy nebyly přijaty. Doporučení obdobného charakteru vydala také Chorvatská rada pro konkurenci a rovněž
Protimonopolný úrad SR upozorňoval na nekorektnost
předmětných ustanovení.
Velice časté jsou právní režimy smíšené, které sice neumožňují zcela svobodnou cenotvorbu, avšak na druhé straně
nenastolují striktní ﬁxaci. V dotčených státech jsou svobodné
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profese do značné míry regulovány, a to jak cenově, tak
prostřednictvím povinného členství či pravidly o vstupu
do profese. Komory a sdružení mohou mnohdy vytvářet
tarify či ceníky, avšak buďto se jedná o ceny doporučené
nebo maximální nebo je z nich možno alespoň poskytovat
určitou percentuální slevu.

avšak komory nesmí jejich dodržování vynucovat. Pokud
by k tomu došlo, bylo by zahájeno jejich vyšetřování kvůli
porušení soutěžního práva. Soutěžní pravidla tedy zajišťují
svobodnou tvorbu cen profesionálů, s výjimkou atestovaných notářů a nezávislých soudních úředníků, jejichž ceny
jsou přímo stanoveny ministerskou vyhláškou.

Situace v právních profesích je dosti rozrůzněná například v Litvě, kde si například advokáti mohou svobodně
nastavovat cenu svých služeb, a ta může být i nulová.
U notářů jsou naopak tarify stanoveny ministerstvem
spravedlnosti - jsou určeny minimální i maximální ceny,
a to buď konkrétní částkou, nebo procentuálním podílem
z částky, o niž při úkonu jde. U exekutorů jsou pak rozlišeny dva druhy služeb - za běžné služby si účtují poplatek
na základě dohody s klientem, naopak poplatek za tzv.
povinné služby je určen vyhláškou ministerstva spravedlnosti, a to ve výši určitého procenta ze zabavované sumy
a současně je stanovena i cena minimální. Notáři i exekutoři však mohou stanovené ceny snížit nebo od nich zcela
ustoupit na základě ﬁnanční situace klienta. Všechny právní
profese mají zakázánu reklamu.

V Polsku existuje regulace u řady profesí, zejména v oblasti
práva, stavebnictví a lékařství. Některé profese mají povinné
členství v komorách a příslušný zákon současně stanovuje,
jak vypočítávat odměnu. Notáři mají i zákonné tarify, ale
jedná se pouze o maximální ceny. Od počátku roku 2014
pak Polsko zavedlo deregulační opatření, které zjednodušilo
vstup do řady profesí. Polský soutěžní úřad se rovněž vyjádřil
v tom smyslu, že situace, kdy komora brání svým členům,
aby snížili nebo odstoupili od odměny, by byla považována
za jednoznačné porušení soutěžního práva.

V Maďarsku nemají profesní sdružení obecně povoleno
přímo určovat poplatky účtované jejich členy, ani určovat
minimální nebo maximální hodnotu poplatků či publikovat
doporučení tohoto charakteru. Jakékoliv jednání, které by
omezovalo členy komory ve svobodném nastavení ceny,
je považováno za porušení soutěžního práva a maďarský
soutěžní úřad proti těmto deliktům v minulosti mnohokrát
zasáhl. U několika profesí však existuje zákonné ustanovení,
že odměny se v rámci této profese nesmí lišit.
Sdružení architektů, inženýrů, auditorů, lékařů a veterinářů
mají prostřednictvím vyhlášek stanoveny doporučené ceny,

V roce 2011 byla v Řecku na doporučení tamního soutěžního úřadu zrušena celá řada restriktivních právních úprav
pro profese. Reforma rozvolnila zejména určené minimální
ceny, kvóty na počty osob vykonávajících určité profese
a teritoriální omezení či nařízené minimální vzdálenosti mezi
jednotlivými profesionály. U notářů byly nově stanoveny
pouze maximální ceny, pokud se nedohodne s klientem
na nižších. Právníci mají sice nastaveny ceny zákonem, ale
mohou se dohodnout na nižších. Inženýři mají také poplatky
určeny zákonem, ale jedná se jen o maximální výši.
V řadě států severských či spadajících do oblasti anglosaského práva nejsou omezení podnikání profesních sdružení
obvyklá vůbec. Nulovou regulaci cen hlásily soutěžní úřady
z Velké Británie, Irska, Švédska, Finska a Nizozemska.
Zajímavý příklad možné liberalizace předmětného odvětví
dokládá především Finsko. V roce 1988 zahájil finský
soutěžní úřad debatu s řadou profesních sdružení, která
byla do té doby silně regulována. Na základě této kampaně
se mu podařilo v zásadě všechny právní profese přesvědčit, aby upustily od cenových doporučení a Finsko tak má
v současné době v tomto ohledu téměř nejsvobodnější
režim v Evropě.
Je zřejmé, že právní úpravy profesních sdružení v rámci
členských států Evropské unie nelze zcela jistě označit
za jednotné. Míra regulace se liší nejen mezi jednotlivými
zeměmi, ale mnohdy i mezi profesemi v rámci jednoho
státu. Existence režimů, v nichž není třeba, aby byla činnost
svobodných povolání jakkoliv cenově omezována, však naznačuje, že snahy o větší liberalizaci tohoto odvětví nejsou
zbytečné a že profese mohou zdravě fungovat i v plně
konkurenčním prostředí.
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Vybrané případy zahraničních
soutěžních úřadů
Slovenská advokátní komora
Slovenský soutěžní úřad se v nedávné době zabýval jednáním
Slovenské advokátní komory spočívajícím v přijetí ustanovení
§ 38 odst. 1 Advokátského poriadku, jež přesně vymezovalo okruh náležitostí, které mohl advokát uvést, pokud
chtěl informovat veřejnost o poskytování právních služeb.
Advokát nesměl vyjma označení kanceláře a svého sídla,
kontaktních údajů, osobní fotograﬁe, osobnostního proﬁlu
advokáta, údajů o odborných zaměstnancích, odborného
zaměření (bez toho aby byly vyzdvihovány osobní vlastnosti
a profesionální kvality advokáta či zdůrazněna specializace
v určitém oboru) a údajů o spolupráci s jinými advokáty,
uvést žádné další informace.
Slovenský soutěžní úřad rozhodl, že přijetí ustanovení § 38
odst. 1 Advokátského poriadku je rozhodnutím sdružení
soutěžitelů, které může mít za následek omezení hospodářské soutěže na relevantním trhu poskytování právních
služeb v rámci výkonu advokacie na území Slovenské republiky a které může mít vliv na obchod mezi členskými státy.
Proti rozhodnutí byl Slovenskou advokátní komorou podán
rozklad. Prvostupňové rozhodnutí slovenského soutěžního
úřadu bylo následně z důvodu nesprávného posouzení
ukončení protisoutěžního jednání vráceno prvnímu stupni
k novému projednání a rozhodnutí. Následně bylo vydáno
prvním stupněm rozhodnutí nové, jež bylo druhým stupněm
změněno ve výrokové části týkající se pokuty. Ve zbytku
zůstalo rozhodnutí nezměněno a nabylo právní moci.

vyjednávat odměnu za své služby. Bulharský soutěžní úřad
však konstatoval, že ačkoli soukromí exekutoři vykonávají
služby svěřené jim státem, uskutečňují ekonomickou činnost
spočívající v poskytování služeb třetím osobám, za což je
jim hrazena odměna. I přes to, že tarifní odměny dle bulharského práva představují odměny pevné, jsou soukromí
exekutoři oprávněni dohodnout si smluvní část odměny
hrazenou žadatelem, respektive oprávněným. Soukromí
exekutoři jsou nositeli ﬁnančního a ekonomického rizika
při výkonu činnosti. Z těchto důvodů bulharský soutěžní
úřad dospěl k závěru, že soukromé exekutory je nutné
považovat za soutěžitele.
Naproti tomu veřejné exekutory za soutěžitele považovat
nelze, neboť tito jsou v zaměstnaneckém poměru ke státu
a nenesou ﬁnanční riziko svých aktivit. Stejně tak i poplatky,
jež účtují, jsou součástí státního rozpočtu.
S ohledem na výše uvedené bulharský soutěžní úřad
uzavřel, že k narušení hospodářské soutěže nedojde, neboť
se navrhovaná změna právní úpravy dotýká rovně všech
soukromých exekutorů, z nichž žádný nezíská výhodnější
pozici na trhu, a současně nevzniknou v souvislosti s touto
právní úpravou překážky vstupu na trh.

Polská národní komora urbanistů

Bulharský soutěžní úřad v roce 2010 vydal stanovisko
týkající se Bulharské komory soukromých exekutorů.
Šetření bylo zahájeno na základě žádosti této komory,
která tvrdila, že změna právní úpravy zavádějící poplatky,
jež mají být soukromými soudními exekutory hrazeny
orgánům veřejné moci za přístup k údajům o dlužnících,
povede k narušení hospodářské soutěže mezi veřejnými
a soukromými exekutory.

Polským soutěžním úřadem bylo v roce 2012 zahájeno
řízení proti Polské národní komoře urbanistů (Krajowa Izba
Urbanistów). Členem této komory musí být každá osoba
vykonávající povolání urbanisty. Hlavním cílem komory
je dohled nad řádným výkonem stavovského povolání.
Polský soutěžní úřad spatřoval možné porušení soutěžních
pravidel v přijetí některých ustanovení etického kodexu
a v usnesení zavádějícím pravidla pro oceňování projektů
vytvářených členy této komory. Konkrétně komorou přijaté
usnesení obsahovalo pevné sazby za stanovené jednotky,
které tvořily základ pro tvorbu odměn za návrhy vypracované urbanisty. Kromě toho usnesení určovalo i výši
přípustných rozdílů v konečných odměnách vypočtených
na základě této sazby; nabídka nižší odměny než tímto
způsobem stanovené byla považována za porušení profesní
etiky a snížení odměny o více než 25 % představovalo
nekalosoutěžní jednání.

Bulharský soutěžní úřad primárně posuzoval, zda lze veřejné
a soukromé exekutory považovat za soutěžitele a zda je
lze označit za vzájemné konkurenty. Bulharská komora
soukromých exekutorů tvrdila, že její členové nenaplňují
pojem „soutěžitel“, neboť vykonávají veřejnou moc, postrádají podnikatelský charakter a nemají možnost volně

Polský soutěžní úřad rozhodl, že zavedením minimálních
sazeb odměn pro své členy Polská národní komora urbanistů významně omezila hospodářskou soutěž a bránila
svým členům sjednávat odměny za jejich výkony na základě
svého vlastního uvážení a s přihlédnutím k situaci na relevantním trhu.

Bulharská komora soukromých exekutorů
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Nizozemská notářská komora
V listopadu 2012 zrušila Královská nizozemská notářská
komora po zásahu nizozemského soutěžního úřadu několik
protisoutěžních ustanovení ve svých stanovách. Konkrétně
se jednalo o zákaz přímého získávání klientů, zákaz účtování
podnákladových cen či požadavek na “objektivní reklamu”.
Kromě toho notářská komora upravila či vyjasnila řadu
dalších ustanovení, především pak zákaz provizí. Podle
soutěžního úřadu provedené změny povedou k rozvoji
soutěže mezi notáři, a to při současném respektování základních hodnot profese. Soutěžní úřad dále očekává, že
na základě novelizovaných stanov se pro veřejnost nabídka
notářských služeb stane transparentnější, klienti budou
mít více možností výběru a spotřebiteli se dostane celkově
lepšího poměru ceny a kvality služeb.

Nizozemské sdružení
diplomovaných účetních
Na počátku roku 2009 Královský nizozemský institut diplomovaných účetních a Nizozemská komora účetních
a administrativních poradců upravily své profesní řády, které
v té době stále posuzoval nizozemský soutěžní úřad. Obě
komory odstranily ze svých stanov taková ustanovení, která
mohla narušovat soutěž mezi účetními. Některá pravidla
byla zcela vypuštěna, například zákaz srovnávací reklamy
a zákaz přímého oslovování potenciálních klientů. Zrušeno
bylo také ustanovení, které nařizovalo účetním stanovovat
cenu dle typu a množství provedených úkonů. Výraznější deregulace se dotkla také možností v poradenství, vzájemného
předávání zakázek a spolupráce mezi účetními. Nizozemský
soutěžní úřad se oblastí profesních služeb intenzivně zabývá
již od roku 2004, přičemž svou aktivitou dosáhl výrazných
prosoutěžních úprav v profesních kodexech architektů,
notářů či advokátů.

Španělská komora architektů
V červenci 2012 uložil španělský soutěžní úřad pokutu
172 tisíc eur komoře architektů za porušení národních
soutěžních pravidel. Komora vybízela své členy, aby postupovali při účasti ve veřejných zakázkách na výstavbu
sociálního bydlení v Madridu doporučeným způsobem.
Snažila se tak přimět veřejné zadavatele k tomu, aby pozměnili určité aspekty zadávacích řízení. Konkrétně komora
nabádala architekty, aby se neúčastnili zakázek vypsaných
dvěma madridskými městskými úřady, protože zadávací
podmínky podle komory nebyly v souladu s technickými
a ekonomickými kritérii.

Soutěžní úřad neměl námitek proti tomu, že Komora architektů provozovala kancelář, jejímž úkolem bylo prověřovat
vypsané veřejné zakázky z hlediska jejich souladu s platnou
legislativou a technickými normami. Nicméně jednání,
při němž se komora snažila vyvíjet na zadavatele nátlak,
aby dosáhla změny zadávacích podmínek, už se netýká
technické stránky věci, ale je naopak porušením soutěžních
pravidel, neboť postižení zadavatelé byli ze strany komory
v zásadě bojkotováni. Soutěžní úřad uvedené jednání narušující soutěž zakázal a uložil za ně sankci.

Francouzská národní lékárnická komora
V prosinci 2010 uložila Evropská komise pokutu ve výši
pěti milionů eur francouzské národní lékárnické komoře
za porušení soutěžního práva v oblasti laboratorních testů.
Lékárnická komora omezila výši slevy, kterou mohly laboratoře poskytovat, na maximálně 10 procent. Kromě toho
rovněž bránila vstupu investora do laboratoří a znesnadňovala laboratořím provádění změn v jejich kapitálové
struktuře. Podle rozhodnutí komise tento postup poškodil
francouzské státní nemocnice a pojišťovny, které nemohly
beneﬁtovat z nižší ceny laboratorních testů. Laboratoře
rovněž nemohly provádět restrukturalizaci a získávat nové
investice. Francouzský laboratorní trh trpěl v důsledku
těchto překážek vysokou roztříštěností a ceny laboratorních
testů zde byly dva až třikrát vyšší než v ostatních členských
státech.

Italská národní federace lékařů a dentistů
Italský soutěžní úřad uložil v září 2014 národní federaci
lékařů a dentistů pokutu ve výši 831 816 eur za omezování práv na inzerci a reklamy jejích členů. Federace rovněž
musela uvedené jednání ukončit a v budoucnu se jej zdržet.
Sdružení s povinnou účastí přijalo etická pravidla, v nichž
neoprávněně omezilo možnosti reklamy, která je důležitým
konkurenčním prvkem. Konkrétně měli členové sdružení
zakázáno, aby využívali reklamních kampaní, v nichž
se upozorňuje na slevu, především pak sdělení o ﬁnanční
dostupnosti služby. Pravidla rovněž zapovídala srovnávací
reklamu obsahující konkrétní údaje o cenách jednotlivých
lékařů.
Vyšetřování bylo zahájeno na podnět slevového serveru
Groupon, neboť lékaři a zubaři přes něj v důsledku omezení
nemohli nabízet své služby.
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Profesní komory v evropské judikatuře

Výkon povolání notáře
Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr) řešil
v nedávné době několik případů týkajících se výkonu
povolání notáře 19. Tyto případy se dotýkaly primárně
svobody usazování, ale Soudní dvůr z nich vyvodil závěry,
jež mohou být významné z hlediska hospodářské soutěže.

Evropská komise k Soudnímu dvoru podala žaloby proti
šesti členským státům (Belgie, Německo, Řecko, Francie,
Lucembursko a Rakousko) pro nesplnění povinnosti vyplývající z čl. 4320 a 4521 prvního pododstavce Smlouvy
o založení Evropského společenství, neboť tyto země vyhrazovaly přístup k povolání notáře svým vlastním státním
příslušníkům, což podle Komise představuje diskriminaci
na základě státní příslušnosti. Soudní dvůr považoval
za klíčovou otázku v těchto věcech, zda činnosti vykonávané v rámci povolání notáře jsou, či nejsou spjaty
s výkonem veřejné moci ve smyslu Smlouvy o ES. Tato
smlouva totiž stanoví, že na činnosti spjaté, byť jen příležitostně, s výkonem veřejné moci se nepoužijí ustanovení
týkající se svobody usazování.
Soudní dvůr v tomto ohledu poznamenal, že hlavní poslání
notáře jakožto osoby zastávající veřejný úřad spočívá v sepisování veřejných listin o právních úkonech. Touto svou
účastí, která je povinná nebo volitelná v závislosti na povaze
daného právního úkonu, notář konstatuje splnění všech
právem požadovaných podmínek pro uskutečnění daného
úkonu, jakož i právní subjektivitu dotyčných stran a jejich
způsobilost k právním úkonům. Veřejná listina mimoto
požívá kvaliﬁkovanou důkazní sílu a je vykonatelná.

Věže budovy Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku
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Rozsudky Soudního dvora C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-53/08,
C-54/08, C-61/08 a C-52/08 ve věcech Komise v. Belgie, Komise
v. Francie, Komise v. Lucembursko, Komise v. Rakousko, Komise
v. Německo, Komise v. Řecko, Komise v. Portugalsko

Soudní dvůr však zdůraznil, že předmětem veřejné listiny
jsou právní úkony nebo dohody, které strany učinily
či uzavřely dobrovolně. Tyto strany totiž samy v mezích
stanovených právními předpisy rozhodují, když předkládají
právní úkon nebo dohodu notáři za účelem sepsání veřejné
listiny, o rozsahu svých práv a povinností a svobodně si
volí ujednání, jimiž se chtějí řídit. Úkon notáře tak předpokládá předchozí existenci souhlasu nebo shodné vůle
stran. Činnost spočívající v sepisování veřejných listin
o právních úkonech svěřená notářům tedy nezahrnuje
přímou a speciﬁckou účast na výkonu veřejné moci a je
nutné na ni pohlížet jako na výkon povolání za podmínek
hospodářské soutěže.
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Právo usazování

21

Ustanovení týkající se činností, které jsou v příslušném členském
státě spjaty s výkonem veřejné moci
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Odměny italských advokátů
Další případ, který byl řešen Soudním dvorem (velkým
senátem) byla kauza, která se týkala výkonu advokacie v Itálii.
Evropská komise se svou žalobou domáhala, aby Soudní dvůr
určil, že Italská republika tím, že přijala ustanovení, která
ukládají advokátům povinnost dodržovat maximální sazby,
nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 4322 a 4923
Smlouvy o založení Evropského společenství. Na podporu
svých tvrzení Komise uvedla, že sporná ustanovení odrazovala
advokáty usazené v jiných členských státech od toho, aby
se v Itálii usadili nebo zde dočasně poskytovali své služby,
a tudíž představují omezení svobody usazování a volného
pohybu služeb. Dle názoru Evropské komise závazná maximální sazba, která se použije nezávisle na kvalitě služby, práci
nezbytné k jejímu provedení a nákladech vynaložených na její
poskytnutí, může italský trh právních služeb zbavit přitažlivosti
pro odborníky usazené v jiných členských státech.
Soudní dvůr k tomu ve svém rozhodnutí24 uvedl, že v projednávané věci je na jisto postaveno, že se sporná ustanovení
uplatňují bez rozdílu na všechny advokáty, kteří poskytují služby na italském území. Soud se však neztotožnil

s tvrzením Komise, že tato ustanovení představují omezení
ve smyslu výše uvedených článků, a to v rozsahu, v němž
mohou advokáty usazené v jiných členských státech než
v Italské republice a poskytující služby v Italské republice,
vystavit dodatečným nákladům, které jsou výsledkem použití
italského systému odměn, jakož i snížení ziskového rozpětí,
a tedy ztrátě konkurenceschopnosti.
Soudní dvůr dále poukázal na skutečnost, že právní úprava
členského státu nepředstavuje omezení ve smyslu Smlouvy
o ES jen ze samotného důvodu, že jiné členské státy používají pro poskytovatele podobných služeb usazené na jejich
území méně přísná nebo hospodářsky zajímavější pravidla.
Takové omezení by existovalo zejména tehdy, pokud by
uvedení advokáti neměli možnost proniknout na trh hostitelského členského státu za běžných a účinných podmínek
hospodářské soutěže. Komise však neprokázala, že by
sporná ustanovení měla takový cíl nebo účinek, neboť
se jí nepodařilo dokázat, že dotčený režim byl vytvořen
způsobem znesnadňujícím za podmínek obvyklé a účinné
hospodářské soutěže přístup na italský trh.
Žaloba byla s odkazem na shora uvedené zamítnuta.

Areál Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku
22

Viz poznámka pod čarou č. 18
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Zákaz omezení volného pohybu služeb
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Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 29. 3. 2011
C-565/08 ve věci Komise v. Itálie
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