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Zákon č. 395/2009 Sb. o významné tržní 
síle při prodeji zemědělských a 
potravinářských produktů a jejím zneužití 

Předkladatelem zákona byla skupina poslanců Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. 

Tento zákon nabyl účinnosti 1. února 2010. 

Zákon zakazuje zneužití významné tržní síly ze strany 
odběratelů.  

Poslední novela vstoupila v účinnost 6. března 2016. 
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Zákon č. 395/2009 Sb. o významné tržní 
síle při prodeji zemědělských a 
potravinářských produktů a jejím zneužití 

Ministerstvo průmyslu a obchodu má následující výhrady: 

k zákonu nebylo nikdy provedeno hodnocení dopadů 
regulace (RIA), 

zákon je represivně zaměřen jednostranně pouze na jeden 
segment trhu (obchodníky),  

nezmiňuje fakt, že významnou tržní sílu mohou mít i velcí 
dodavatelé, chybí tedy oboustranná regulace smluvních 
vztahů. 
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Jednotná úprava nekalých obchodních 
praktik v Evropské unii 

Evropská unie přijala Směrnici EP a Rady 2019/633 o nekalých 
obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a 
potravinovém řetězci: 

směrnice má za cíl zavést společnou minimální úroveň 
ochrany proti nekalým obchodním praktikám ve všech 
členských zemích EU. Především se jedná o ochranu malých 
a středních podniků prostřednictvím tzv. dynamického 
přístupu, který se zakládá na relativní velikosti dodavatele    
a odběratele z hlediska obratu. 
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Jednotná úprava nekalých obchodních 
praktik v Evropské unii 

Členské státy EU mají povinnost transponovat Směrnici do     
1. května 2021 (s účinností od 1. listopadu 2021). 

Na základě usnesení vlády bylo transpozicí pověřeno MZE ve 
spolupráci s MPO a ÚOHS. 

V rámci přípravy transpozice Směrnice MPO zorganizovalo 
řadu pracovních jednání za účasti MZE, ÚOHS a zástupců 
podnikatelských svazů (Potravinářské komora, SOCR ČR). 

Proběhly také jednání „U kulatého stolu“ na půdě 
Zemědělského výboru PSP ČR. 
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Jednotná úprava nekalých obchodních 
praktik v Evropské unii 

Ministerstvo zemědělství do meziresortního připomínkového 
řízení předložilo návrh, nyní MPO čeká na návrh vypořádání. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu uplatnilo k tomuto návrhu 
zásadní připomínky.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu je připraveno jednat             
o kompromisní variantě. 
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Cíle Ministerstva průmyslu a obchodu, 
kterých by chtělo dostáhnou v rámci novely 
zákona o Významné tržní síle. 

Plnohodnotná transpozice Směrnice 

Ochrana menších podnikatelských subjektů před většími s 
významnou tržní sílou – chceme ochránit jak malé zemědělce, tak 
regionální obchodníky a venkovské prodejny (oboustrannost). 

Zajištění produktů v nejvyšší kvalitě pro české spotřebitele v rámci 
zákazu tzv. teritoriality nabídky ze strany dodavatelů (řešení dvojí 
kvality potravin). Obchodníci by tak mohli nakupovat dle svých 
preferencí, aniž by byla nabídka od dodavatelů cíleně omezena. 

Ochrana spotřebitelů (tzn. nezakazovat „prodejní akce“). 
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Děkuji za pozornost 


