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Činnost OMKTS v letech 2017 - 2019 
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Pravomocná rozhodnutí s pozitivním výsledkem 

narovnání MAKRO 

narovnání REWE přijetí závazků GLOBUS 

přijetí závazků ALBERT  



Nejčastější šetřené praktiky 

Nerovnováha 
smluv 

Plnění bez 
protiplnění 

Nedodržení 
limitu 3%  

Sofistikované 
zalistovací 
poplatky 



Uložení pokut v rozhodnutích o narovnání 

Správní řízení REWE  

 

nákupní aliance Billa, Penny Market, RBG Group 

 

nekalé praktiky: RBG bonus jako zalistovací 

poplatek i plnění bez protiplnění 

 

celková výše pokuty 164.372.000 Kč 

 

dodavatel musel nejprve uzavřít smlouvu s RBG 

Group a až poté mohl dodávat do řetězců 

skupiny REWE 

 

k legalizaci RBG bonusu nepomohlo ani jeho 

převedení do cen nebo předstírání, že jde o 

množstevní slevu 

 

 

 Správní řízení MAKRO   

  

 dvojité porušení § 3a písm. a), c) ZVTS 

 

 výše pokuty 46.560.000 Kč 

 

 nedodržení limitu 3% na peněžitá plnění, 

 nedodržení povinných náležitostí 

 specifikace služby dle § 3a písm. c) ZVTS  

 

 zjištěno plošné porušení u všech 

 dodavatelů 

 

 závažnost skutku významně snížila 

 skutečnost, že za plnění přesahující 3% 

 bylo dodavatelům skutečně poskytnuto 

 protiplnění 



Rozhodnutí o přijetí závazků 

Správní řízení GLOBUS 
 

získávání plateb bez protiplnění 

 

účetní služby spol. MARKANT  

  

protiplnění nebylo dodavatelům poskytnuto jen 

v malé části – tzv. Markant rabatt kondice 

 

závazek spočívající v informování o tom, že 

využívání služeb Markantu není podmínka 

dodávek do spol. Globus 

 

závazek spočívající v nahrazení újmy 

dodavatelům či jiné kompenzaci 

 

 

 

Správní řízení ALBERT 
 

 nerovnováha smluvních podmínek 

 

 Úřad se zabýval nastavením majetkových 

 sankcí, podmínkami promočních akcí a 

 dobou platnosti kupní ceny a mechanismu 

 její změny 

 

 závazky spočívající v úpravě smluv pro rok 

 2020 

 

 dopad plošně na všechny dodavatele 

 řetězce 



Transpoziční novela zákona o významné tržní síle 

 

Směrnice o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském 

a potravinovém řetězci, č. 2019/633 byla publikována dne 17. dubna 2019 

 
 

 



Zásadní transpoziční body v novele z pohledu ÚOHS 

 rozšíření působnosti zákona na celý potravinový řetězec 

 

 úprava institutu významné tržní síly  

 

 úprava obratového kritéria  

 

 úprava katalogu nekalých obchodních praktik 

 

 nové pravomoci ÚOHS ve vztahu ke Komisi a jiným členským   

   státům 



 

 

 

Děkuji za pozornost 

petr.solsky@compet.cz 
 


