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VERTIKÁLNÍ DOHODY 

obsah prezentace

▪ Na českém trhu panuje strach z Úřadu

▪ Nový přístup Úřadu:

spolupráce šetřených soutěžitelů a snížení sankce

→ procedura narovnání / podání žádosti o snížení pokuty

→ compliance program

→ extra úsilí

▪ Statistika ve věcech RPM

▪ Závěrečné shrnutí



NA ČESKÉM TRHU PANUJE STRACH Z ÚŘADU





PROCEDURA NAROVNÁNÍ

= soutěžitel se přizná ke spáchání přestupku a bezvýhradně a

bezpodmínečně uzná odpovědnost za protisoutěžní jednání

▪ Za metodiky pokut z roku 2018 vydána v rámci procedury narovnání

ve věcech RPM první rozhodnutí až v roce 2022

Nyní dle zákona může být po podání žádosti o snížení pokuty

snížena konečně vyčíslená pokuta o 20 %

▪ Novela zákona:

→ žádost o snížení pokuty jen v proceduře narovnání

→ snížení pokuty o 10 až 20 % dle míry dosažených procesních

úspor

Nový přístup Úřadu Procedura narovnání
Compliance 

program
Extra úsilí



COMPLIANCE PROGRAM 

(obecně)

= soubor efektivních preventivních opatření, jejichž cílem je zvýšit

informovanost o právu hospodářské soutěže a o potenciálně

problematickém jednání porušujícím soutěžní pravidla

▪ Jeho zavedení či zavádění musí být prokázáno ze strany soutěžitele

▪ Důkazní břemeno ohledně vhodnosti a účinnosti compliance

programu nese soutěžitel

▪ Obsah compliance programu: zejména popis a vysvětlení

→ možných protisoutěžních praktik

→ institutů narovnání/leniency

→ vyšetřovacích oprávnění Úřadu

Nový přístup Úřadu 
Procedura 

narovnání
Compliance program Extra úsilí



▪ Compliance program:

prosazování jasné, pevné

identifikace, analýza a konkrétní způsob vyhodnocení rizik

pravidelná a efektivní školení

self reporting anonymně pro fyzické osoby a záruka jejich nestíhání

kontrolní opatření

compliance officer

pravidelný audit compliance programu

Nový přístup Úřadu 
Procedura 

narovnání
Compliance program Extra úsilí



▪ Úřad uzná compliance program, pokud bude

dostatečný vzhledem k charakteru a rozsahu narušení

hospodářské soutěže, velikosti soutěžitele a dotčeného

relevantního trhu

Specifikace způsobu, oblastí, pořadí a časový rámec implementace

▪ Pokud by byl compliance program použit např. k:

usnadnění nebo zatajení protiprávního jednání,

uvedení Úřadu v omyl

zabránění, ztížení nebo oddálení šetření Úřadu,

mohou být tyto skutečnosti v rámci ukládané sankce hodnoceny jako

přitěžující okolnost

Nový přístup Úřadu 
Procedura 

narovnání
Compliance program Extra úsilí



▪ Snížení základní částky pokuty v rámci poolehčujících okolností

až do výše 10 % – zaveden compliance program ex post

až do výše 15 % – značné posílení existujícího compliance

programu, pokud:

→ není zapojen management soutěžitele

→ adekvátní opatření zamezí či sníží na minimum rizika

opakovaného porušení compliance programu

▪ Společně však za předpokladu využití procedury narovnání / leniency

programu

▪ Opatření k nápravě

Nový přístup Úřadu 
Procedura 

narovnání
Compliance program Extra úsilí



EXTRA ÚSILÍ

= předložení skutečností, informací a důkazů nad rámec Úřadem

zjištěných, které vedou k odhalení a prokázání protiprávního

(komplexní) jednání; kroky vůči Úřadu; přiznání se ke spáchání

přestupku

▪ Ještě před zahájením správního řízení, ale možné výjimky

▪ Nyní bez právního základu = riziko pro soutěžitele

▪ Snížení základní částky pokuty v rámci poolehčujících okolností

až do výše 30 %

▪ Potřeba větší diferencovanosti snížení pokuty

Nový přístup Úřadu 
Procedura 

narovnání

Compliance 

program
Extra úsilí



Statistika ve věcech RPM

Počet 2021 2022

inspekcí 13 2

žalob na nezákonný zásah 4 0

z toho:  staženy u KS 1

zamítnuty KS 3 

v řešení u NSS 2

pro úplnost   zamítnuty NSS 2 (GARLAND, BABY DIREKT)

zahájených správních řízení 3 12

vydaných sankčních rozhodnutí 1
3 

vše v narovnání

1 CP



Správní řízení ve věci RPM v běhu 

Počet případů 16

Z toho:

v narovnání 8

zohlednění extra úsilí 7

zohlednění compliance programu 5



Sankce ve věcech RPM za metodiky pokut 2018

Soutěžitel Rok
Pokuta  
(mil. Kč)

Zákonný limit
II. stupeň soud

Rok Rok

BABY DIREKT 2019 40,8 maximum 2020 KS 2022

ABISTORE SPORT 2020 1,9 nižší jednotky 2021 KS 2022

RITCHY EU 2020 6,7 nižší jednotky 2021 -

V-GARDEN 2020 7,7 vyšší jednotky 2021 u KS

GARLAND 2021 95,5 vyšší jednotky 2022 ?

STRIMA CZECH 2022 4,5 nižší jednotky narovnání

OK business 2022 0,2 nižší jednotky narovnání

Z – TRADE 2022 17,7 nižší jednotky narovnání



Co závěrem?

▪ Inspekce = nejefektivnější a nejspolehlivější nástroj získání důkazů

o protisoutěžním jednání

▪ Změna v přístupu šetřených soutěžitelů

→ okamžité ukončení páchání protisoutěžního jednání

▪ Pozitivní dopady na konečné spotřebitele

▪ Úřad je připraven pokračovat v nastaveném přístupu a zohledňovat

nadstandardní spolupráci soutěžitelů



lenka.svobodova@uohs.cz

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST
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