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Oblasti k diskuzi
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Leniency program a vertikální dohody 1.

Compliance program a jeho význam –

snížení pokuty 

2.



Leniency – zahraniční případové studie
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široká diskrece úřadu – někdy 

možnost de facto plné imunity

[srov. případ BKM ve věci RPM u 

prodeje hudebních nástrojů Yamaha

versus případ pivní RPM ve věci 

Supermarkets (REWE/AB InBev )]

možnost plné imunity, i pro druhého 

žadatele, i pro "iniciátora"

"iniciátor" nemůže získat plnou 

imunitu, ale lze získat vysokou 

slevu

[srov. případ UOKiK ve věci RPM u 

prodeje hudebních nástrojů 

Yamaha]

plná imunita i pro "iniciátora“

[srov. případ CMA ve věci RPM u 

prodeje hudebních nástrojů 

Yamaha]

Rakousko
Německo

Velká Británie Polsko



Leniency – postřehy

▪ Částečně jednotná hmotněprávní úprava versus nejednotný přístup

k leniency

▪ Někde není upraveno zákonem, ale uděluje regulátor v rozhodnutí v

rámci (širokého) správního uvážení (netransparentnost, nejednotný

přístup)

▪ I když není leniency, snížení pokuty může vést ke stejnému výsledku

▪ Někdy i pro výrobce, často jen pro distributory

▪ Někdy je lépe odmítnou slevu a dosáhnout snížení na odvolání

▪ I iniciátor může dostat plnou imunitu… a „navedené strany“ pokutu

▪ V ČR není třeba vymýšlet kolo, dobré že v zákoně, jasné podmínky
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Snížení pokuty – případové studie
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ex post i ex ante, lze uplatnit 

nezávisle na leniency a narovnání

Pokyny BKA z 2021 méně jasné 

než francouzské

kooperativní přístup, … ale od roku 

2017 bez 10% slevy

kvalitní srozumitelná a jasná 

(vzorové) pokyny úřadu z roku 2022 

(dobrá inspirace pro UOHS?)

výrazný odstup mezi slevou ex ante 

(až 15 %) a ex post (5 %) (podobné 

i v Chile)

pokyny z roku 2020 > výše slev je 

odstupňovaná na škále 5% až 10%

určuje ji mix faktorů: ex post  / ex 

ante, i stand alone, účast v 

leninency / narovnání / proaktivní 

náhrada škody (účinná lítost)

Francie Německo

Maďarsko Itálie



Snížení pokuty - postřehy

▪ Řada států compliance programy už nyní zohledňuje a případem Z

Trade jsme mezi nimi

▪ … a řada států už dokonce i přestala compliance programy (plně)

zohledňovat (např. Francie) > morální dilema (odměna za selhání)
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Snížení pokuty – best practice

▪ Závaznost programů nejen pro management, ale i "riziková"

oddělení (čím širší, tím lepší)

▪ Pravidelná aktualizace, školení zaměstnanců, osvěta (versus

program jen na oko)

▪ Systém nahlašování rizikových událostí (alert desk) a jejich řešení

(např. žádostí o leniency)

▪ Nemůže se jednat o obecný dokument, ale na míru ušitý program

▪ Compliance officer? Možnost využít DPO?
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