
Dozor nad orgány  
veřejné správy 

Brno 15.11.2017 



360/2012 Sb.  (účinnost 1. 12. 2012) 
 § 19a 

 
(1) Orgány veřejné správy nesmí podporou zvýhodňující 
určitého soutěžitele nebo jiným způsobem narušit 
hospodářskou soutěž. 

 
(2) Zjistí-li Úřad v řízení ve věcech podle odstavce 1, že 
došlo k narušení hospodářské soutěže, tuto skutečnost v 
rozhodnutí uvede. 
  
(3) Pokud se narušení hospodářské soutěže dopustí 
orgán územní samosprávy při výkonu samosprávy nebo 
při přeneseném výkonu státní správy, zašle Úřad orgánu 
příslušnému k výkonu dozoru podle zvláštního právního 
předpisu pravomocné rozhodnutí podle odstavce 2 a na 
jeho žádost mu postoupí i správní spis. 



293/2016 Sb. (účinnost 19. 10. 2016) 
 § 19a 
(1) Orgán veřejné 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, 
nebo  
c) vyloučí soutěž na relevantním trhu. 
 
(2) Úřad nevykonává dozor nad činností orgánů veřejné správy podle odstavce 1, 
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. 
 
(3) Zjistí-li Úřad v řízení ve věcech podle odstavce 1, že došlo k narušení 
hospodářské soutěže, tuto skutečnost v rozhodnutí uvede. 
  

(4) Pokud se narušení hospodářské soutěže dopustí orgán územní samosprávy při 
výkonu samosprávy nebo při přeneseném výkonu státní správy, zašle Úřad orgánu 
příslušnému k výkonu dozoru podle zvláštního právního předpisu pravomocné 
rozhodnutí podle odstavce 3 a na jeho žádost mu postoupí i správní spis. 



Zdroj: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - výroční zpráva 2016  



Na jaká jednání orgánů veřejné 
správy se ustanovení § 19a 
vztahuje? 

 Správní / daňové řízení – NE 
 
 Veřejná podpora (i de minimis) – NE 

  x 
 Právní předpisy obcí – ANO 

 



Právní předpisy obcí 

 Smysl a účel úpravy? 
 
 Právo obcí na samosprávu (čl. 100 Ústavy) 

 
 Dozor nad vydáváním a obsahem obecně 

závazných vyhlášek/nařízení obcí  
ministerstvo vnitra/krajský úřad 
 

 Zdrženlivost při posuzování 
 



Narušení hospodářské soutěže 
 Soutěž jako taková (soutěžní prostředí)   

x nechrání jednotlivé soutěžitele či 
spotřebitele 
 

 Dopad na celou společnost 
 

 Relevantní trh 
 

 Území jedné obce? 
 



Bez ospravedlnitelných důvodů 
 Legitimní cíl 
 
 Zajištění veřejného pořádku, ochrana 

bezpečnosti, zdraví a majetku, 
ochrana životního prostředí 
 

 Realizace práva na samosprávu 
 
 Test proporcionality 

 



Zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti 
za škodu způsobenou při výkonu 
veřejné moci 

 Možnost poškozeného domáhat se 
náhrady škody za nezákonné 
rozhodnutí nebo nesprávný úřední 
postup 

 



Děkuji za pozornost 
 
 

Pavel Ralaus 
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