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Struktura poznámek 

• Pohled do „zpětného zrcátka“ 

• Orgán veřejné správ jako soutěžitel nebo jako 
vnější činitel? 

• Šalba nepolitičnosti soutěžního práva 

• Způsoby narušování soutěže orgány veřejné 
správy 

• ??? místo závěru  
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Pohled do „zpětného zrcátka“ 
 

• Původní ZOHS č. 63/1991 Sb. a jeho § 18 

• „Přechodná“ privatizační ustanovení 

• „Poklepání na ramenou“ od OECD 

• Akademická  deklaratorní „figura“  

 

 

 

 

 

                                    

                                 nebo nástroj reálného vlivu? 
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Orgán veřejné správ jako soutěžitel nebo jako 
vnější činitel? 
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• Pojem orgánu veřejné správy 

• Orgán VS jako o soutěžitel? 

 

 

 

  

• Odvětvový regulátor jako orgán VS? 
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Orgán veřejné správ jako soutěžitel nebo 
jako vnější činitel? 

• Všeobecná negativní kompetenční generální 
klauzule § 19a ZOHS 

• Odpovědnostní následky za její porušení  
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Orgán veřejné správ jako soutěžitel nebo jako 
vnější činitel? 

 

Svatomartinská konference ÚOHS 2012 
Dozor nad orgány veřejné správy 

 

• Výjimka pro veřejný sektor  

• Ani veřejný zájem, ale plnění základních  

   funkcí státu rozhoduje o vynětí 

   ze soutěžních pravidel  
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Šalba nepolitičnosti soutěžního práva 
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• Priorita ochrany soutěže nad mimosoutěžními 
cíli? 

• Absolutizace? 

• Exempce? 

• Prioritizace? 

• Drakonizace  nebo  

    humbukizace?  
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Způsoby narušování soutěže orgány 
veřejné správy 

  

• Nečinnost orgánu jako způsob  

    narušení soutěže? 

• ÚOHS jako orgán veřejné správy?  

• Orgán a jeho členové 

• K typickým způsobům narušování 
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Závěr… 

• …by byl předčasný 

• Papírový tygr a symbolická (ne)efektivnost 
práva?  

• Kartely ve vládních salonech…  
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