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1.  

Statistiky 



Statistiky 



Statistiky 
 



Statistiky 
 
 Počet vydaných rozhodnutí v oblasti HS 



Statistiky 
 

 Spojování soutěžitelů podle druhu rozhodnutí 



Statistiky 
 



Statistiky 
 



Statistiky 
 

 podáno 18 rozkladů 

 zahájeno 18 II. stupňových řízení 

 vydáno 11 rozhodnutí 

                                  8 meritorních 

   4 potvrzující 

   1 změna 

   3 vrácení                      

 



 

2. 

Judikatura 

a 

správní řízení 



Judikatura a správní řízení 
 

 Dohoda o rozdělení trhu v oblasti  

nákladní železniční přepravy   

a zasílatelství související s vlakovým 

projektem Italia Express 

 

 Účastníci řízení: Rail Cargo Austria AG,  

AWT Čechofracht, a. s., České dráhy, a. s. 

 Prvostupňová pokuta: 51 674 000 Kč 

 

 Kartelové dohody při rekonstrukci 

kantýn v Huyndai 

 

 Účastníci řízení: Wiesner-Hager Project, 

s. r. o., Artspect, a. s., Iridium, spol.s r. o. 

 Prvostupňová pokuta: 1 549 000 Kč 

 



Judikatura a správní řízení 

 Bid rigging stavebních společností 

 

 Účastníci řízení: ESOX, spol. s r. o., 

   EUROGEMA CZ, a. s., INSTA CZ, s. r. o.,  

   Mechanika Prostějov,  

   výrobní družstvo, 

   POZEMSTAV Prostějov, a. s.,  

   Prostějovská stavební 

   společnost - PROSTAS, s. r. o.,  

   PTÁČEK – pozemní stavby, s. r. o.,  

   REALINVEST, s. r. o., 

   Stavební společnost NAVRÁTIL, s. r. o.,  

   SYNER Morava, a. s. 

 

 Prvostupňová pokuta: 48 970 000 Kč 
 



Judikatura a správní řízení 
 
 Ubytovací zařízení byla omezována  

  dohodami s Booking.com 

 

 Účastník řízení: Booking.com B.V. 

 Prvostupňová pokuta: 8 336 000 Kč 

   (Potvrzeno II. stupněm 2019) 

 

 Spojení soutěžitelů KMV BEV CZ, 

   s. r. o. / PEPSICO CZ, s. r. o., 

   PEPSI-COLA SR, s. r. o., 

   a část závodu Fővárosi Ásványvíz  

   – és Üdítőipari Zártkörűen Működő  

   Részvénytársaság 

 Výrok: povoleno se závazky 

 



Judikatura a správní řízení 
 
 

 Zásahové žaloby 

 Nedůvodné podezření 

 Neurčitý nebo příliš široký předmět řízení 

  Nemožnost přezkumu postupu  

    Úřadu při místním šetření 

  Zadržování dokumentů soutěžitele 

 



 

 

 

 

3.  

De lege ferenda 



De lege ferenda 
 
 Směrnice Evropského parlamentu  

a Rady EU 2019/1 o posílení postavení   

orgánů pro hospodářskou soutěž  

v členských státech tak, aby mohly  

účinněji prosazovat pravidla, 

 

 Cílem projektu je zajištění účinnějšího  

prosazování pravidel hospodářské  

soutěžní národními soutěžními úřady 

 

 Směrnice o ochraně osob,  

které ohlásí porušení práva EU,  

tzv. whistleblowers. - komplexní úprava  

podmínek ochrany fyzických osob,  

které na nedodržování společných  

pravidel ve všech oblastech právního státu. 

 



 

 

 

 

Děkuji za pozornost. 
 


