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PANEL IV. 

VÝZNAMNÁ TRŽNÍ SÍLA – HARMONIZACE BOJE PROTI 
„NEKALÝM“ OBCHODNÍM PRAKTIKÁM V EU !!! 

 
  



ZÁKON Č. 395/2009 SB. O VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLE 
PŘI PRODEJI ZEMĚDĚLSKÝCH A 

POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ A JEJÍM ZNEUŽITÍ 

Předkladatel – skupina poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR   

Zemědělsko-potravinářský sektor dlouhodobě poukazoval na to, že 
obchodní řetězce zneužívají své ekonomické / tržní síly  

Zákon o VTS nabyl účinnosti 1. února 2010 

Podstatou platného zákona je zákaz zneužití významné tržní síly ze 
strany odběratelů.  

 

Od počátku jeho platnosti je předmětem řady diskusí o jeho funkčnosti 
či opodstatněnosti. Existence zákona však prokázala, že má pozitivní vliv 
na chování řetězců. 

 
 



NOVELA ZÁKONA Č. 395/2009 SB. O VÝZNAMNÉ 
TRŽNÍ SÍLE PŘI PRODEJI ZEMĚDĚLSKÝCH A 

POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ A JEJÍM ZNEUŽITÍ 

Předkladatel návrhu zákona - Vláda ČR (31. 3. 2015) 

Novela č. 50/2016 Sb. výrazně zvýšila účinnost 

zákona o VTS. Zavedla termín nákupní aliance pro 

uskupení odběratelů, které provádí spolupráci mezi 

odběrateli v souvislosti s nákupem potravin za 

účelem jejich dalšího prodeje nebo přijímáním nebo 

poskytováním služeb s tím souvisejících.  

Účinnost ke dni 6.3.2016 
 

 



STÁTNÍ DOZOR V OBLASTI  
ZÁKONA O VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLE 

 

DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA O 

VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLE PROVÁDÍ  

   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) 

 

   www.uohs.cz 



ZÁKON Č. 395/2009 SB. O 
VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLE PŘI 
PRODEJI ZEMĚDĚLSKÝCH A 

POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ A 
JEJÍM ZNEUŽITÍ 

Projednávání u Ústavního soudu ČR 
 

Navrhovatel: Senátoři Parlamentu ČR 

Datum podání: 07.09.2016   

Předmět: Návrh na zahájení řízení o zrušení zákona č. 

395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji 

zemědělských a potravinářských produktů a jejím 

zneužití, v platném znění 



POZICE ČR K JEDNOTNÉ ÚPRAVĚ EU  
V OBLASTI  NOP 

ČR se v roce 2017 zapojila k oběma veřejným konzultacím 
(„Prvotní posouzení dopadů“ a „Veřejné konzultaci Iniciativa 
pro lepší fungování potravinového řetězce“) 

Dle sdělení EK – z 94% reakcí vyplývalo, že otázka nekalých 
obchodních praktik má zásadní negativní dopad na fungování 
potravinového řetězce a 95% reakcí požadovalo předložení 
legislativního řešení ze strany EK  

 

ČR podporovala aktivně ustanovení evropského legislativního 
rámce pro potírání nekalých obchodních praktik 

 

Evropská komise se začala situací v potravinovém řetězci 

zabývat a v roce 2018 připravila společné řešení na EU úrovni, 
což ČR velmi ocenila  

 



POZICE ČR K JEDNOTNÉ ÚPRAVĚ EU  
V OBLASTI NOP 

Dobrovolná samoregulační 

řešení mohou při řešení NOP 

přispět ke kultivaci obchodních 

vztahů. ČR nepodporuje 

samoregulační systémy jako 

zásadní, ale jako doplňkové řešení 

problému nekalých obchodních 

praktik 
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POZICE ČR  NA EVROPSKÉ ÚROVNI 

ČR dlouhodobě podporovala a podporuje  

variantu, kdy EK zavede legislativu 

platnou pro celý potravinový řetězec 

týkající se NOP a zároveň poskytne 

členským státům flexibilitu při 

implementaci specifických národních 

opatření 

 
 



ŘEŠENÍ NA EVROPSKÉ ÚROVNI 

Evropská komise představila 

dne 16. 4. 2018 Radě EU pro 

zemědělství a rybolov 

v Lucemburku návrh Směrnice 

o nekalých obchodních 

praktikách v rámci 

potravinového řetězce  
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SMĚRNICE O NOP 

Předmětem Směrnice je zavedení společné 
minimální úrovně ochrany proti nekalým 
obchodním praktikám ve všech členských 
zemích EU 

Ochrana se vztahuje pouze na dodavatele 
(malé a střední podniky) v dodavatelském 
řetězci potravin 
 



SMĚRNICE O NOP 

Směrnice uvádí minimální rozsah NOP, na základě kterých 
se stanovuje: 

 

Povinnost zaplatit do 30 dnů od obdržení dokladu 

Zákaz zrušení objednávky na poslední chvíli 

Nemožnost kupujícího jednostranně a zpětně měnit podmínky 
dodávek potravin 

Zákaz přenesení odpovědnosti za špatnou kvalitu zboží 
vzniklou u kupujícího na dodavatele 

Nedovolit vrácení neprodaných potravin dodavateli 

Zákaz plateb za uzavření či udržování smlouvy o dodávkách 
potravin 

Nemožnost platby kupujícímu za propagaci potravin bez určení 
produktů, dobu a frekvenci trvání 

Zákaz plateb dodavatele za užívání prodejních ploch kupujícího 

 



POZICE ČR  
K NÁVRHU SMĚRNICE O NOP 

EK zvolila formu směrnice, která umožňuje členským 
státům začlenit minimální ochranu ve všech členských 
zemích EU, do svých vnitrostátních právních řádů 
způsobem, který je slučitelný s jejich výběrem právních 
a správních předpisů 

Návrh směrnice poskytne členským státům flexibilitu 
při implementaci specifických národních opatření. 
Nebrání tak ČS přijmout další specifická národní 
opatření. Země EU mohou jít v regulaci ještě dále a 
přísněji, pokud to považují za vhodné 

 

 



POZICE ČR  
K NÁVRHU SMĚRNICE O NOP 

MZe souhlasí s tím, že tato případně 
v budoucnu přijatá Evropská právní úprava 
nesmí vést k nižší míře ochrany v zemích, 
které již přijaly vlastní předpisy proti 
nekalým obchodním praktikám (řada ČS 
uplatňuje již vlastní regulaci) 

 



POZICE ČR  
K NÁVRHU SMĚRNICE O NOP 

 Usnesení Senátu č. 462 ze dne 19. 7. 2018: 

Senát podporuje návrh směrnice, který stanovuje 
minimální společný standard ochrany proti nekalým 
obchodním praktikám v potravinovém řetězci v EU 

Senát rovněž podporuje rozšíření působnosti 
směrnice na všechny dodavatele a kupující bez 
ohledu na jejich velikost 

 

V rámci projednávání bude MZe podporovat 
rozšíření oblasti působnosti směrnice na 
všechny dodavatele a kupující bez ohledu na 
jejich velikost 

 



AKTUÁLNÍ STAV PROJEDNÁVANÍ 
NÁVRHU SMĚRNICE V ORGÁNECH EU 

Dne 12.4.2018 Evropská komise předala návrh směrnice  
k projednávání Radě EU a Evropskému parlamentu 

 

Rada EU 

Projednávání návrhu text v rámci Zvláštního zemědělského výboru 
(SCA) – 1.10.2018 

Evropský parlament 

Dne 17.9. projednáno v ENVI výboru  

Dne 24.9. projednáno ve výboru IMCO (výbor pro vnitřní trh)  
a výboru DEVE (výbor pro rozvoj) 

Dne 1.10. hlasovalo o své zprávě COMAGRI (zodpovědné za tento file) 

Dne 25.10. odsouhlasení Zprávy Paola De Castra k NOP Plénem EP a 
AT PRES mohlo okamžitě spustit 1. trialog.  

Listopad 2018 projednávání textu v rámci trialogu 

 

 

 



POZICE ČR  
K NÁVRHU SMĚRNICE O NOP 

MZe oceňuje práci EK na předloženém 
návrhu a považuje ho za dobrý výchozí bod 
k další diskusi 

 

MZe bude na půdě orgánů EU pokračovat 
v aktivní diskusi a prosazování zájmů ČR 
v oblasti potírání nekalých obchodních 
praktik 



Děkuji za pozornost! 

 

www.eagri.cz 

www.bezpecnostpotravin.cz 

 
 


