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§ 1 odst. 1 písm. d) + § 19a ZOHS
Orgány státní správy při výkonu státní správy, orgány územní samosprávy
při výkonu samosprávy a při přeneseném výkonu státní správy a orgány
zájmové samosprávy při přeneseném výkonu státní správy nesmí podporou
zvýhodňující určitého soutěžitele nebo jiným způsobem narušit
hospodářskou soutěž.



Široká paleta subjektů podílejících se přímo nebo nepřímo na
výkonu veřejné správy → nežádoucí přesahy kompetencí?




Správní úřady
Sektoroví regulátoři (ČTÚ, ERÚ)
Obce a kraje

zákon č. 360/2012 Sb.


Uplatňování veřejné moci (X činnost soutěžitele)






Individuální správní akty → instanční přezkum a přezkum ve správním
soudnictví
Normotvorná činnost → sistace předpisu, zrušení OVS nebo ÚS
Aktivní participace na porušení soutěžích pravidel ve spolupráci se
soutěžiteli (v případech bid-riggingu) ?

Nedostatek vyšetřovacích oprávnění ÚOHS



Nevynutitelnost splnění informační povinnosti
Nemožnost provádět místní šetření
Nemožnost užití procedury narovnání



Pokuta do výše 10 000 000 Kč




 § 1 odst. 1 písm. d) + § 19a ZOHS

novela §19a

(1) Orgány státní správy při výkonu státní správy, orgány územní samosprávy
při výkonu samosprávy a při přeneseném výkonu státní správy a orgány
zájmové samosprávy při přeneseném výkonu státní správy nesmí při výkonu
veřejné moci bez ospravedlnitelných důvodů narušit hospodářskou soutěž
zejména tím, že
a) zvýhodní určitého soutěžitele nebo skupinu soutěžitelů,
b) vyloučí určitého soutěžitele nebo skupinu soutěžitelů z hospodářské
soutěže,
c) vyloučí soutěž na relevantním trhu.
(2) Úřad nevykonává dozor nad činností orgánů veřejné správy, která je
a) prováděna ve formě rozhodnutí nebo jiných úkonů podle správního řádu
nebo daňového řádu, nebo
b) poskytováním veřejné podpory, včetně podpory malého rozsahu.

trocha statistiky 2014-2017
Počet obdržených podnětů
48

50
45

42
38

40

2014

35
28

30

2015

24
25
20

15
10
10

19

18

20

8

do
10/2017
včetně

11

8

5
0
Municipality

Ostatní
orgány
veřejné
správy

2016

Celkem

Bílina







Obecní vyhlášky povolující činnost sázkových her, loterií a jiných
podobných her na určitých adresných místech.
Relevantní trh:
1) Trh provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her.
2) Trh provozování provozoven k účelu provozování sázkových her, loterií a
jiných podobných her.
Újma → provozovatelé loterií působící v provozovnách nacházejících se na
povolených adresách byli zvýhodněni oproti provozovatelům, jež provozovali
loterie na místech, která nebyla obecně závaznou vyhláškou povolena →
nuceni ukončit provoz loterií na těchto místech nebo ho přesunout na jiná
místa. Zvýhodnění provozovatelů provozoven nacházejících se na povolených
místech; stávajícím a potenciálním konkurentům byla znemožněna činnost na
trhu provozování provozoven.
Existence legitimního cíle (veřejný zájem) pro omezení loterií a her, ale
nedostatek ospravedlnitelných důvodů (existující skutkové okolnosti
ospravedlňující konkrétní postup).

Děkuji Vám za pozornost …

Michael MIKULÍK
michael.mikulik@compet.cz

