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1. Negativa narovnání 
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• žádný soudní přezkum rozhodnutí Úřadu a tedy chybějící výkladová 
judikatura 

• velmi kusá rozhodnutí Úřadu, těžko mluvit o rozhodovací praxi 
(neznámé podrobnosti případů) 

 

• přiznání viny – možný jednodušší postih ze strany potenciálních 
poškozených (??) 

• nemožnost obrany proti domnělým chybám Úřadu (např. vymezení 
relevantního trhu) 

 

 



3. Pozitiva narovnání 

• vstřícný přístup Úřadu během procedury narovnání (možnost zvážení 
dalších kroků) 

 

• pokuta snížená o 20% 

• rychle ukončené správní řízení ➪ snížení nákladů na další řízení, 
možnost soustředit se na podnikatelskou činnost, úleva pro 
zaměstnance zatížené komunikací s Úřadem atd.  

•Úřad neuloží zákaz plnění veřejných zakázek 

 

• kusá rozhodnutí – nemožnost získání relevantních důkazů (např. 
jména konkrétní osob atd.) ➪ ztížené dokazování potenciálních 
žalobců na náhradu škody 
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4. Hybridní narovnání 

• rozhodnutí Komise  
• např. Animal Feed Phosphates cartel (navazující rozsudek Soudního dvoru 

12.01.2017) 

• Truck Cartel 

• pozitiva: soudní přezkum rozhodnutí Úřadu 

• negativa pro nenarovnané: potenciální žalobci na náhradu škody 
budou uplatňovat své nároky primárně po nich v rámci principu 
společné a nerozdílné odpovědnosti 

• Jak se bude přistupovat k narovnání po úspěšné žalobě 
nenarovnaného účastníka řízení? 
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5. Vztah narovnání k § 248a TZ 

§ 248a 

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti 

Trestní odpovědnost za trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 
odst. 2 alinea první zaniká, jestliže pachatel splní podmínky podle jiného právního předpisu na 
ochranu hospodářské soutěže pro upuštění od uložení pokuty nebo pro snížení pokuty za účast na 
dohodě o určení ceny, dohodě o rozdělení trhu nebo jiné dohodě narušující hospodářskou soutěž se 
svým konkurentem. 

 

• trestní odpovědnost PO 

• trestní odpovědnost FO 

• souběžná řízení 
 

 
6 

https://www.mesec.cz/zakony/trestni-zakonik/uplne/#f3920402
https://www.mesec.cz/zakony/trestni-zakonik/uplne/#f3920402
https://www.mesec.cz/zakony/trestni-zakonik/uplne/#f3920402
https://www.mesec.cz/zakony/trestni-zakonik/uplne/#f3920402
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Jak poradí ďáblův advokát?  
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Děkuji za pozornost. 
 
 

Jitka Linhartová 
linhartová@nklegal.eu 

Nedelka Kubáč advokáti 
Olivova 4 

110 00 Praha 1 
T: 210 320 260 
F: 210 320 270 
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