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Přehled změn 

 dozor nad orgány veřejné správy 

 formulační úpravy v návaznosti na SFEU 

 sankce 

 sdělení výhrad: včetně výše pokuty (§ 21b) 

 vyžadování informací (§ 21e) 

 pověření k šetření na místě (§ 21f) 



ad Přehled změn 

 prioritizace (§ 21) 

 leniency (§ 22ba) 

 narovnání (§ 22ba) 

 neužití zvláštních ustanovení o kontrole (§ 25b) 



I. Prioritizace a AŘSP 

 prioritizace – odložení věci (§ 21) 

 není-li na vedení řízení veřejný zájem s ohledem na nízkou míru 

škodlivého účinku jednání na hospodářskou soutěž 

 povaha jednání; způsob provedení; význam dotčeného trhu; 

počet dotčených spotřebitelů 

 prioritizace – odstranění problému před zahájením řízení 

 závazky (§ 7, § 11) 



II. Vyžadování informací 

 obecná povinnost poskytovat Úřadu úplné, správné a 

pravdivé informace (§ 21e/1) 

 postup při písemném vyžadování (§ 21e/2), povinnost i 

pro nesoutěžitele (§ 21e/3) 



III. Leniency 

 v zákoně jen nejzákladnější kritéria 

 základní revize dnešního oznámení, nové v návaznosti na 

ECN 

 nahlížení do spisu: žádosti o leniency 

 do sdělení výhrad mimo spis 

 trestní odpovědnost: účinná lítost (§ 248a TrZák) 

  



IV. Narovnání 

 snížení pokuty při uznání skutkového a právního stavu 

vymezeného Úřadem 

 všechny formy protisoutěžního jednání 

 20 % snížení pokuty 



V. Sankce 

 výslovně leniency, narovnání 

 zohlednit jednání účastníka řízení – jednání během 

řízení; snaha odstranit škodlivé následky (§ 22b/2) 

 přechod deliktní odpovědnosti – nepřihlíží se k tomu, 

zda nástupce věděl nebo mohl vědět (§ 22b/6) 

 výslovně nesplnění závazků u fúzí (§ 22a/1/e), souběh 

„opatření k nápravě“ a pokuty u fúzí (§ 18/5) 

 black list u bid rigging (§ 22a/4 – 6)  

 



VI. Dozor nad orgány veřejné správy  

 § 18 OHS 1991: orgány státní správy a orgány 

územních samosprávných celků nesmějí vlastními 

opatřeními, zjevnou podporou nebo jinými způsoby 

omezit nebo vyloučit hospodářskou soutěž 

 poslanecký pozměňovací návrh 

 „orgány veřejné správy“ nesmí podporou zvýhodňující 

určitého soutěžitele nebo jiným způsobem narušovat 

hospodářskou soutěž  

 pokuta do 10 mil. Kč 

 předání věci dozorujícímu orgánu 
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