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toto propojení poměrně zřetelné. Je jím právě hospodářská soutěž. Ta je středo-

bodem zájmu ve věcech veřejné podpory a široká soutěž mezi dodavateli je leit-

motivem veřejného zadávání. Také významnou tržní sílu lze považovat za speci-

fickou odnož soutěžního práva v oblasti, kde běžná soutěžní regulace z určitých 

důvodů nefunguje dostatečně.

Ať už tato kombinace působností vznikla uvědomělým záměrem osvíceného 

zákonodárce nebo je naopak prostým výsledkem shody náhod, domnívám se, 

nebo spíše jsem pevně přesvědčen, že staví Úřad do  zcela unikátního posta-

vení, které mu poskytuje řadu výhod a možností. V Evropě (a už vůbec ne jinde 

ve světě) není obvyklé, aby orgán, který dohlíží na ochranu hospodářské soutěže, 

měl v kompetencích také dozor nad veřejnými zakázkami. Obdobnou konfiguraci 

Úvodní  
slovo  
předsedy

doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

Tři desetiletí jsou významnou dobou v životě člověka, nicméně v existenci insti-

tuce se toto časové období již tak podstatné zdát nemusí. Vidíme okolo sebe 

instituce, které již přetrvaly stovky let, většinou státy či univerzity, a ve velice oje-

dinělých případech, ztělesněných zejména církvemi, i tisíciletí. Z hlediska státních 

orgánů však je třicetileté výročí již dosti významnou událostí, které se mnoho 

z ministerstev či úřadů nemusí dočkat, neboť v zásadě stačí pomyslný škrt pera 

vlády a zákonodárce, aby takováto instituce přestala existovat. Z tohoto důvodu se 

domnívám, že je důležité připomenout si, že Úřad pro ochranu hospodářské sou-

těže (dále také Úřad či ÚOHS), pokud započítáme jeho přímé předchůdce, výrazně 

ovlivňuje českou ekonomiku a tržní prostředí již od července roku 1991.

Během tří desítek let byla původně singulární působnost Úřadu v oblasti ochrany 

hospodářské soutěže, podle níž nese své jméno, rozšířena o dozor nad veřej-

nými zakázkami, rozhodování a  posléze jen monitoring a  poradenství týkající 

se veřejné podpory a nakonec také o dohled v oblasti významné tržní síly. Úřad 

za  tuto dobu vydal tisíce rozhodnutí a uložil miliardy korun na pokutách, pro-

střednictvím nichž se snaží usměrňovat soutěžitele i zadavatele, aby postupovali 

v souladu s právními předpisy, jejichž prosazování má Úřad ve své působnosti.

Na první pohled se nezasvěcenému může zdát, že jednotlivé oblasti působnosti 

svěřené Úřadu nemají mezi sebou přesvědčivé pojítko. Ve skutečnosti je však 
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At first glance, it may seem to an outsider that the different areas of powers 

entrusted to the Office have no convincing link between them. In reality, how-

ever, this link is quite clear. It is the competition itself. It is a central concern in 

State aid matters, and broad competition between suppliers is the leitmotif of 

public procurement. Significant market power can also be considered as a spe-

cific branch of competition law in an area where normal competition regulation 

does not work sufficiently for certain reasons.

Whether this combination of competences originated from the conscious inten-

tion of an enlightened legislator or, on the contrary, is a simple result of a coinci-

dence, I think, or rather firmly believe, that it puts the Office in an entirely unique 

position, which gives it a number of advantages and opportunities. It is unusual 

in Europe (and certainly elsewhere in the world) for a competition authority to 

be also responsible for overseeing public procurement. A similar configuration 

can be probably found only in Sweden and Bulgaria. Competition authorities 

abroad are more typically linked to sectoral regulators or to consumer protec-

tion. The Office’s unique structure provides a  significant advantage for inter-

ventions especially in the area where the two main powers intersect, i.e. cartel 

agreements between tenderers, so-called bid rigging agreements.

It is precisely this type of cartel that has been the showcase of the Office for 

the last decade, and I presume that this is mainly due to the organisational link 

between the protection of competition and the supervision over public procure-

ment. Bid rigging cases represent approximately two-thirds of all cartel agree-

ments detected each year. For a greater deterrent effect, the Office has a legally 

enshrined possibility to impose a ban on the performance of public contracts for 

cartel agreements of this type. The Office’s success in the campaign against the 

cartelisation of public procurement is illustrated by a two-year-old survey con-

ducted by one of the foreign agencies specialising in reports and analytics in 

the field of protection of competition, according to which the Office is the second 

most active in Europe in terms of the number of detected bid rigging cases. Only 

our French colleagues were able to detect and punish more cases. 

However, the Office has limited resources and, as the current case of the massive 

construction cartel in Austria shows, the detected cases can only represent an 

imaginary tip of the iceberg. That is why we want to put even more effort into 

prevention and awareness-raising programmes, through which we are going to 

Foreword  
by the  
Chairman

Mr Petr Mlsna

Three decades is an important period in a person’s life, but in the existence of an 

institution, this period of time may not seem so significant. We can see around us 

institutions that have lasted for hundreds of years, mostly states or universities, 

and in very rare cases, embodied mainly by churches, even millennia. From the 

point of view of the state authorities, however, the 30-year anniversary is already 

an important milestone that many ministries or offices may not live to see, because 

in principle all it takes is an imaginary stroke of a pen of the government and the 

legislator for such institution to cease to exist. For this reason, I do believe it is 

important to remember that if we include its direct predecessors, the Office for the 

Protection of Competition (hereinafter referred to as “the Office”) has been signif-

icantly influencing the Czech economy and market environment since July 1991.

Over three decades, the Office’s original single competence in the field of pro-

tection of competition, according to which it bears its name, has been extended 

to include the supervision over public procurement, decision-making and then 

only monitoring and advising on State aid, and finally supervision in the area 

of significant market power. During this time, the Office has issued thousands 

of decisions and imposed billions of crowns in fines, through which it seeks to 

direct competitors and contracting entities to comply with the legislation, that 

the Office is responsible for enforcing.
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benefity koncovým spotřebitelům. Férová soutěž bude o to důležitější při opě-

tovném nastartování ekonomiky, která je těžce zasažena a v některých sekto-

rech dokonce rozvrácena v  důsledku pandemie nemoci covid-19. Obávám se, 

že s ekonomickými obtížemi může vzrůst i snaha některých podnikatelů obejít 

stanovená pravidla a ulehčit si situaci nedovolenou kooperací se svými konku-

renty. O to větší bude význam soutěžního úřadu a jeho činnosti v následujících 

měsících a letech.

Kromě postkrizového vývoje před námi stojí mnoho dalších výzev, které se mnohdy 

odehrávají na  celoevropské či dokonce celosvětové úrovni. Jednou ze základ-

ních jsou digitální platformy, které se staly zásadním hráčem na globálním trhu 

a k  jejichž regulaci hledá soutěžní politika optimální přístup. V přípravě je unijní 

legislativa Digital Markets Act a Digital Services Act, která by měla tuto problema-

tiku řešit. Na stávající geopolitickou situaci reaguje také návrh nařízení o kontrole 

subvencí ze třetích zemí. Současně vzrůstá tlak na zohledňování přístupů a tech-

nologií příznivých pro ochranu životního prostředí a klimatu, například v podobě 

European Green Deal. Tento trend se ostatně již nyní promítá do českého veřejného 

zadávání v  nutnosti zohledňovat environmentální a  sociální aspekty, což bude 

v důsledku znamenat strukturální změny celých odvětví ekonomiky.

Není tedy možno předpokládat, že by Úřad v  jeho čtvrtém desetiletí existence 

čekaly klidné a monotónní časy. Chceme budoucnosti čelit neustálým zkvalit-

ňováním odbornosti našich zaměstnanců a zvyšováním standardů naší činnosti. 

Za tímto účelem navazujeme vědeckou i vzdělávací spolupráci s akademickými 

institucemi. Podobně budeme intenzivně komunikovat se všemi tzv. stakehol-

dery, tedy adresáty našeho působení, zejména podniky, zadavateli, dodavateli, 

odbornou veřejností, ale i zákonodárci, politickou reprezentací a médii. Naše čin-

nost musí být předvídatelná a pochopitelná, musí být jasné, jaké veřejné zájmy 

Úřad svou činností obhajuje. 

Na rozdíl od skromných počátků s jednotkami zaměstnanců se dnes Úřad může 

opřít o téměř 250 odborníků, převážně právníků a ekonomů. Nejedná se o důkaz 

nezvládnutelného bujení byrokracie, ale o nutnost související právě s postup-

ným rozšiřováním věcné působnosti a  s  nárůstem jednotlivých agend. Jsem 

přesvědčen, že právě tito specialisté na hospodářskou soutěž, veřejné zadávání 

nebo veřejnou podporu, které si Úřad v řadě případů vychoval již od jejich stu-

dentských let, jsou pravým jádrem této instituce.

můžeme najít nejspíše jen ve Švédsku a Bulharsku. U soutěžních úřadů v zahra-

ničí je typičtější propojení se sektorovými regulátory, případně s ochranou spo-

třebitele. Úřadu přitom poskytuje toto uspořádání zásadní výhodu pro zásahy 

v  oblasti, kde se obě působnosti prolínají, tedy v  kartelových dohodách mezi 

uchazeči o veřejné zakázky, tzv. dohody typu bid rigging.

Právě tento typ kartelových dohod je v  posledním desetiletí výkladní skříní 

Úřadu a troufám si tvrdit, že je tomu tak především díky organizačnímu propojení 

ochrany hospodářské soutěže a dozoru nad veřejným zadáváním. Případy bid 

riggingu tvoří každoročně přibližně dvě třetiny všech odhalených kartelových 

dohod. Pro větší odstrašující účinek má Úřad legislativně zakotvenu možnost 

ukládat za kartelové dohody tohoto typu také zákaz plnění veřejných zakázek. 

Úspěchy Úřadu v  tažení proti kartelizaci veřejných zakázek dokládá dva roky 

starý průzkum jedné ze zahraničních agentur specializujících se na zpravodaj-

ství a analytiku v oblasti ochrany hospodářské soutěže, podle kterého je ÚOHS 

v  počtu odhalených případů hned druhý nejaktivnější v  Evropě. Více případů 

dokázali detekovat a potrestat jen naši francouzští kolegové. 

Úřad má nicméně jen omezené kapacity a  jak ukazuje aktuální kauza obřího 

stavebního kartelu v Rakousku, odhalené případy mohou být pouze pomyslnou 

kapkou v moři. Proto chceme naše úsilí napnout ještě více na preventivní a osvě-

tové programy, v jejichž rámci budeme podnikatelům vysvětlovat, že určité formy 

spolupráce jsou nezákonné a hrozí za ně vysoké pokuty. Obdobně při školení 

veřejných zadavatelů budeme vždy připomínat rizika bid riggingu a vysvětlovat, 

jak lze kartelovou dohodu v zadávacím řízení vysledovat a  jak na  její likvidaci 

spolupracovat s Úřadem.

Prospěšnost propojení kompetencí potvrzuje kromě úspěchů v oblasti odhalo-

vání bid riggingu také další praxe. Řada podnětů, které na Úřad přicházejí, tema-

ticky spadá do více oblastí a vyjadřují se k nim jak sekce hospodářské soutěže, 

tak sekce veřejných zakázek nebo oddělení veřejné podpory. V těchto případech 

je soustředění všech těchto kompetencí pod jednou střechou skutečně výhodné 

a vyhodnocení podnětu proběhne efektivněji, než kdyby jej bylo nutno zasílat 

na jiný správní orgán. 

Hospodářská soutěž mezi podniky hraje nezastupitelnou roli v  tržní ekono-

mice a dodržování stanovených soutěžních pravidel má proto zásadní význam 

pro udržování zdravého konkurenčního prostředí, z  něhož by měly plynout 
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It is therefore impossible to assume that the Office would have quiet and 

monotonous times in its fourth decade of existence. We want to face the 

future challenges by constant improvement of the expertise of our employees 

and raising the standards of our activities. To this end, we establish scien-

tific and educational cooperation with academic institutions. Similarly, we 

will communicate intensively with all stakeholders, especially businesses, 

contracting authorities, suppliers, the professional public, but also legislators, 

political representation and the media. Our work must be predictable and 

understandable and it must be clear what public interests the Office defends 

through its activities. 

In contrast to its humble beginnings with just a handful of staff, today the Office 

can rely on nearly 250 professionals, mostly lawyers and economists. This is not 

evidence of an unmanageable growth of bureaucracy, but a necessity related 

precisely to the gradual expansion of competences and increase in individual 

agendas. I believe that these experts in competition, public procurement or State 

aid, often trained by the Office since their student years, are at the very heart of 

this institution.

When I  took over the Office at the end of 2020, its reputation and authority 

were severely undermined. For two years, there has been speculation in the 

media about a non-transparent way of decision-making and the motivations 

behind the Office’s verdicts in some cases. Contrary to my original expecta-

tions, I was pleasantly surprised to find a number of professionals at the Office, 

especially in middle management, who are excellent experts in their field and 

they do  their job well. At the same time, I am pleased that, according to the 

information available, all investigations are gradually being closed with the fact 

that the employees of the Office have always acted in accordance with the law 

and the principle of impartiality.

Personally, I hope that this unfortunate period in the history of the Office is a thing 

of the past and, as the Chairman of the Office, I will always strive to ensure that 

our decision-making cannot be questioned in a similar way. The basic prerequi-

sites for a transparent and independent activity of the Office were already set by 

the government when it selected a candidate to lead the Office on the basis of 

an open selection procedure for the very first time in its history. I do believe that 

the Office certainly deserves such an expression of respect.

explain to businesses that certain forms of cooperation are illegal and subject 

to severe punishment. Similarly, when training contracting authorities, we will 

always remind them of the risks of bid rigging and explain how a cartel agree-

ment in a procurement procedure can be detected, and how to cooperate with 

the Office on its elimination.

In addition to the success in the field of bid rigging detection, other practices 

confirm the benefits of linked competences of the Office. Many of the complaints 

received by the Office fall thematically into several different areas and are 

addressed both by the Competition Division and the Public Procurement Divi-

sion or State Aid Unit. In these cases, the concentration of all these competences 

under the same roof is indeed beneficial and the evaluation of the complaint is 

more efficient than if it had to be sent to another administrative body. 

Competition between businesses plays an essential role in the market economy 

and compliance with established competition rules is therefore essential for main-

taining a healthy competitive environment, which should bring benefits to con-

sumers. Fair competition will be all the more important in restarting economy that 

has been hit hard and in some sectors even disrupted by the COVID-19 pandemic. 

I am afraid that with economic difficulties there may be a growing tendency for 

some businesses to bypass the rules and make things easier for themselves by 

illegal cooperation with their competitors. The role of the competition authority and 

its activities in the coming months and years will be all the more crucial.

In addition to estimated post-crisis developments, we face many other chal-

lenges, which often take place at the European or even global level. One of the 

fundamental ones is the issue of digital platforms, which have become a major 

players in the global market and which competition policy is seeking an opti-

mal approach to regulate. The EU’s proposals of the Digital Markets Act and the 

Digital Services Act are now being discussed to address this issue. The proposal 

for a regulation on the control of subsidies from third countries also responds 

to the current geopolitical situation. At the same time, there is growing pres-

sure to take into account environmentally and climate-friendly approaches and 

technologies, for example in the form of the European Green Deal. This trend 

has been already reflected in Czech public procurement procedures through the 

requirement to take environmental and social aspects into account, which will 

result in structural changes in entire sectors of the economy.
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Třicet let existence Úřadu shrnujeme v pamětní publikaci, kterou držíte v rukou. 

Významné události v historii Úřadu přibližujeme jak prostřednictvím medailonů 

jednotlivých předsedů, tak v článcích o počátcích soutěžního práva a soutěžního 

úřadu v České republice a o vývoji legislativy i rozhodovací praxe v jednotlivých 

oblastech působnosti. Nechceme se však obracet pouze do  minulosti, proto 

převážnou část této knihy věnujeme vizím pro nejbližší budoucnost a výzvám, 

kterým Úřad bude při své činnosti v  oblasti hospodářské soutěže, veřejných 

zakázek, významné tržní síly i veřejné podpory čelit.

Když jsem Úřad na  sklonku roku 2020 přebíral, byla jeho reputace a  autorita 

značně podlomena. V médiích se po dva roky spekulovalo o netransparentním 

způsobu rozhodování, o motivacích, které stály za verdikty Úřadu v některých 

konkrétních kauzách. Byl jsem příjemně překvapen, když jsem oproti svému 

původnímu očekávání nalezl na Úřadě, především ve středním managementu, 

řadu profesionálů, kteří jsou vynikajícími odborníky ve  svém oboru a  rozumí 

svému řemeslu. Současně mě těší, že podle dostupných informací jsou všechna 

vyšetřování postupně ukončována s tím, že zaměstnanci Úřadu ve své činnosti 

vždy postupovali v souladu se zákony a zásadou nestrannosti.

Osobně doufám, že tato neradostná etapa v  historii Úřadu je již minulostí 

a z pozice předsedy budu vždy usilovat o to, aby naše rozhodování nemohlo být 

podobným způsobem zpochybňováno. Základní předpoklady pro transparentní 

a nezávislou činnost Úřadu ostatně nastavila již vláda tím, že kandidáta do čela 

ÚOHS poprvé v jeho historii vybírala na základě otevřeného výběrového řízení. 

Úřad si ostatně takový výraz respektu zcela jistě zaslouží.
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in individual areas of competence. However, we do not want to turn only to the 

past, so a significant part of this book is devoted to visions for the near future 

and the challenges that the Office will face in its activities in the fields of com-

petition, public procurement, significant market power and State aid. 

Thirty years of the Office are summarized in a commemorative publication that 

you are holding in your hands. Important events in the history of the Office 

are presented both through the profiles of individual chairmen and in articles 

on the origins of competition law and the competition authority in the Czech 

Republic and on the development of legislation and decision-making practice 
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a složitější a dražší logistika, která může mnohdy vést i k zužování dříve relativně 

rozsáhlých geografických trhů.

Stále častěji deklarovaná nemožnost prodávat prostřednictvím některých zavede-

ných kanálů a platforem představuje obrovskou bariéru vstupu a expanze zejména 

pro menší a střední hráče, a to především díky výrazným síťovým efektům a tržní 

síle zavedených digitálních zprostředkovatelů klíčových digitálních služeb. 

Je patrný silný politický tlak na  zelenější a  udržitelnější rozvoj především ze 

strany Evropské unie, snaha o  zavádění operativních opatření a  regulaci těch 

nejsilnějších digitálních hráčů, kteří disponují obrovskou tržní silou a svým cho-

váním mohou petrifikovat soutěž na mnoha navázaných trzích, ke kterým slouží 

jako vstupní brána. 

Quo vadis,  
ochrano 
hospodářské 
soutěže?

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D. 

místopředseda

Svět se změnil. I  ten soutěžněprávní. Pandemie covid-19 ochromila bezprece-

dentně celou planetu a dotkla se nejen zdraví a životů, ale rovněž změnila cho-

vání spotřebitelů a podnikatelů a dotkla se fungování ekonomiky jako celku. 

Určité sektory byly komplexně tvrdě zasaženy a jsou nadále ve velké krizi, zatímco 

jiné naopak pociťují masivní nárůst poptávky. Některé služby nelze vůbec posky-

tovat. Docházelo a dochází k nedostatku a zvýšené poptávce po určitých typech 

zboží. Ukazuje se, že pro jejich efektivní zajištění je třeba v určitých situacích až 

nadstandardní kooperace vzájemně si konkurujících společností, která mnohdy 

musí jít až na  samé hranice soutěžním právem dovoleného jednání a  někdy 

i za ně. Mění se chování spotřebitelů. Stále více obchodů a služeb se odehrává 

v digitálním prostředí internetu, viditelnost ve vyhledávačích a data se stávají 

naprostou alfou a omegou úspěchu v hospodářské soutěži při boji o zákazníky.

Pandemická situace tak umocňuje a  urychluje některé trendy ohrožující 

v posledních letech hospodářskou soutěž. Zavedení hráči kupují vznikající a roz-

víjející se společnosti s relativně malým obratem za gigantické sumy. Algoritmy 

kontrolují a upravují téměř v nulovém čase ceny produktů na internetu a soutě-

žitelé nabízející produkty na cenových srovnávačích dokážou prostřednictvím 

robotů monitorovat výkyvy cen. Zavedení dominující soutěžitelé díky pande-

mické situaci ještě posilují svoji tržní sílu, čemuž napomáhá i zvýšená poptávka 



9

of time and undertakings offering products on price comparison sites are able 

to monitor price fluctuations using robots. Dominant undertakings continue to 

strengthen their market power as a result of the pandemic situation. This is sup-

ported by an increased demand and more complex and expensive logistics which 

can often lead to the narrowing of previously relatively large geographic markets.

The more frequently declared inability to sell through certain established chan-

nels and platforms poses a major barrier to entry and expansion, particularly for 

small and medium-sized players, thanks to significant network effects and the 

market power of established digital intermediaries for key digital services. 

There is strong political pressure for greener and more sustainable develop-

ment, especially from the European Union. We can also observe efforts to intro-

duce operational measures and to regulate the strongest digital players who 

have enormous market power and whose behaviour can petrify competition in 

the many downstream markets to which their platforms serve as a gateway. 

Technological developments allow a variety of means of communication, easy 

coordination and operational response in the exchange of information between 

undertakings. This, of course, causes difficulties in detecting secret cartel agree-

ments, whose participants are able to monitor their implementation efficiently 

and at minimal cost, manage their coordination and successfully conceal it 

thanks to new communication technologies. 

Of course, a Competition Authority is obliged to react to all the above trends and 

changes. It is also required to adapt, modernize and cooperate, both domesti-

cally and abroad. All these tasks shall be fulfilled with a clear and well-defined 

objective to protect competition as effectively as possible, for the benefit of con-

sumers and society as a whole. This shall be performed in a way which allows 

resources to be allocated and products and services to be produced efficiently 

and, therefore, increasing consumer welfare. However, this requires the setting 

of clear priorities and a clear sense of what shall be protected by competition 

law. Without such an establishment, we may be on relatively thin ice, as an 

abuse of competition protection in order to promote individual interests can 

cause significant economic damage to society as a whole.

What is the current purpose and objective of competition policy? Is there only 

one objective, or are there any more? In view of recent trends, is it necessary to 

change or add objectives in this respect and to protect other values or public 

Competition  
Policy:  
Quo Vadis?

Mr Kamil Nejezchleb  

Vice-chair

The world has changed. The world of competition law has also changed. The 

COVID-19 pandemic has disrupted the entire planet in an unprecedented way, 

affecting not only health and lives, but also changing the behaviour of consum-

ers and entrepreneurs and impacting the functioning of the whole economy. 

Certain sectors have been hit rather hard and comprehensively and still remain 

in a  major crisis, while other sectors are experiencing a  massive increase in 

demand. Some services cannot be provided at all. There have been and still 

exist shortages and increased demand for certain types of goods. It turns out 

that in order to secure demand effectively, above-standard cooperation between 

competing undertakings is necessary in certain situations, which often reaches 

the very limits of actions permitted by competition law and sometimes even 

beyond them. Consumer behaviour is changing. As more business and services 

are involved in the digital environment of the internet, search engine visibility 

and data are becoming the absolute alpha and omega of success in competition 

when seeking customers.

The pandemic situation thus intensifies and accelerates some of the trends that 

have threatened competition in recent years. Well-established players are buying 

emerging and growing companies with a  relatively low turnover for enormous 

sums. Algorithms check and adjust product prices on the internet in a short period 
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Takto pojatá ochrana hospodářské soutěže není bezúčelná a měla by se měřit 

za pomoci jejího vlivu na efektivitu a dopadu na spotřebitele. Začít přisuzovat 

ochraně hospodářské soutěže další cíle, například zmiňovanou udržitelnost, 

ochranu životního prostředí, zaměstnanost, byť jsou to nepochybně veřejné 

zájmy hodné ochrany, nepovažuji za  správné, neboť to může vést k  zastření 

prvotního smyslu ochrany soutěže a  problematické aplikaci. Tyto hodnoty lze 

nejenže efektivně chránit i  jinak, ale mají být primárně chráněny jinými pro-

středky, především regulací.

Je třeba zdůraznit, že hospodářská soutěž nechrání jednotlivé soutěžitele 

a nezaručuje v žádném případě, že každý na trhu musí uspět. Právě naopak. Hos-

podářská soutěž je boj o zákazníka, tvrdý a neúprosný, a jen ten, kdo poskytuje 

nejlepší zboží a služby, neustále je zdokonaluje, přichází s inovacemi, umí vyu-

žívat moderních prostředků, oslovit zákazníka atd., v ní může a má uspět. Smys-

lem ochrany hospodářské soutěže proto není chránit jednotlivé soutěžitele, aby 

každý bezpodmínečně mohl úspěšně působit na  trhu, ale chránit soutěž jako 

takovou. Přitom je třeba tuto ochranu chápat a vykonávat s vědomím, že právě 

funkční hospodářská soutěž i za cenu zániku a odchodu neefektivních soutěži-

telů z trhu vede k produkční a alokační efektivitě a nepřímo, díky jí vytvářenému 

neustálému tlaku na zlepšování, zvyšuje již zmiňovaný spotřebitelský blahobyt.

Hospodářská soutěž je aktuálně v  České republice chráněna teoreticky třemi 

komplementárními systémy, respektive pilíři ochrany soutěžního práva. Prvním 

pilířem je administrativně právní prosazování soutěžního práva zastoupené 

Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, který protisoutěžní jednání trestá 

především ukládáním vysokých pokut soutěžitelům, kteří se dopustí přestupku 

narušení hospodářské soutěže. Dále je to pilíř soukromoprávní, jenž spočívá 

v tom, že každý, kdo utrpěl protisoutěžním jednáním újmu, má nárok být odškod-

něn, respektive tuto škodu soukromoprávně vymáhat prostřednictvím žalob 

na  náhradu škody u  obecných soudů. Platí přitom, že čím je vymáhání čas-

tější a úspěšnější, tím má výraznější odstrašující efekt od protisoutěžního jed-

nání, neboť soutěžitelé si jsou vědomi, že vedle rizika uložení sankce ze strany 

soutěžního úřadu budou s  vysokou pravděpodobností navíc nuceni uhradit 

škody, které svým jednáním způsobili. Třetím pilířem je trestněprávní ochrana 

soutěžního práva, která cílí na  postih konkrétních fyzických osob a  týká se 

s ohledem na aktuálně platné zákony pouze kartelových dohod, nikoli zneužití 

Technologický rozvoj umožňuje nepřeberné množství komunikačních pro-

středků, snadnou koordinaci a  operativní reakci při výměně informací mezi 

soutěžiteli. To samozřejmě znesnadňuje případné odhalování utajovaných kar-

telových dohod, jejichž účastníci jsou díky novým komunikačním technologiím 

schopni efektivně a s minimálními náklady monitorovat jejich plnění, vzájemnou 

koordinaci řídit a úspěšně ji skrývat. 

Soutěžní úřad je pochopitelně nucen na všechny výše uvedené trendy a změny 

reagovat. Přizpůsobovat se, modernizovat, kooperovat, a to jak v tuzemsku, tak se 

zahraničím. To vše s jasným a zřetelně stanoveným cílem chránit hospodářskou 

soutěž co nejefektivněji, ku prospěchu spotřebitelů a celé společnosti. Způso-

bem umožňujícím, aby byly zdroje alokovány a výrobky a služby produkovány 

efektivně a byl díky tomu zvyšován spotřebitelský blahobyt. K tomu je však třeba 

mít jasně stanoveny priority a smysl toho, co vlastně má být soutěžním právem 

chráněno. Bez tohoto zakotvení se totiž můžeme dostávat na poměrně tenký led, 

neboť zneužití ochrany hospodářské soutěže k prosazování individuálních zájmů 

může způsobovat výrazné ekonomické škody pro celou společnost.

Co je tedy aktuálním smyslem a  cílem ochrany hospodářské soutěže? Je cíl 

pouze jeden, nebo je jich více? Je třeba v tomto směru s ohledem na aktuální 

trendy daný cíl měnit či přidávat cíle a  chránit v  rámci ochrany hospodářské 

soutěže i další hodnoty, respektive veřejné zájmy? Je nutné k tomu změnit i znění 

aktuálních soutěžních norem? To jsou otázky, jejichž zodpovězení, respektive 

postoj k nim v praxi formuje přístup výkonu působnosti a pravomoci každého 

soutěžního úřadu. 

Pokud se podíváme do  zdrojů, ve kterých lze smysl soutěže hledat, tedy pře-

devším projevů představitelů soutěžních úřadů, odborné literatury, judikatury 

a rozhodovací praxe úřadů samotných, je evidentní, že hospodářské soutěži se 

připisuje více významů a cílů. Je zmiňována funkční hospodářská soutěž jako 

hodnota sui generis, blahobyt spotřebitelů, blahobyt společnosti, tržní struktura, 

spravedlivé a férové fungování trhů, efektivnost atd. Na evropské úrovni je navíc 

zmiňována rovněž integrační funkce. Ze zmíněných cílů jsou zásadní především 

dva, které lze spojit do  jedné věty, a  to ochrana hospodářské soutěže jakožto 

hodnoty sui generis, která nepřímo zvyšuje blahobyt spotřebitelů. Tento pohled 

na ochranu hospodářské soutěže je koncepčně udržitelný, obtížně zneužitelný 

a umožňuje koherentní aplikaci stávajících norem, neboť nepůsobí protichůdně. 



11Competition Policy: Quo Vadis?

At  the same time, protection should be understood and exercised with the 

awareness that functional competition, even at the cost of the disappearance 

and exit of inefficient undertakings from the market, leads to productive and 

allocative efficiency and indirectly, thanks to the constant pressure for improve-

ment it generates and increases the previously mentioned consumer welfare.

Competition in the Czech Republic is theoretically protected by three complemen-

tary systems or so-called pillars of the protection of competition law. The first pillar 

is the administrative and legal enforcement of competition law, represented by the 

Office for the Protection of Competition, which punishes anti-competitive practices 

primarily by imposing considerable fines on undertakings for their infringement of 

competition law. Furthermore, there is the private law pillar, which deals with the 

compensation of entities who have suffered damage as a result of anti-competitive 

practices. In other words, these entities have the right to claim the compensation 

of these damages through actions before courts. At the same time, the more fre-

quent and successful enforcement is, the more significant deterrent effect it has 

on further anti-competitive practices. This occurs because undertakings are aware 

of the risk of penalties imposed by the competition authority and, additionally, the 

necessary compensation for damage which was caused by their illegal actions. 

The third pillar concerns the criminal-law protection of competition aiming to pun-

ish specific individuals and, with regard to the currently applicable laws, concerns 

only cartel agreements rather than abuse of dominant position, unapproved merg-

ers, and distortion of competition by public authorities or vertical agreements. 

However, it should be mentioned that at national level, the administrative law 

pillar represented by the detection and punishment of distortion of competition 

by the Office for the Protection of Competition is mainly functional; as we hav-

en’t got a significant number of cases or case law concerning compensation 

for damages caused by anti-competitive practices. There is also no existing 

case of an individual convicted of a  criminal offence for concluding a  cartel 

agreement. Although the intent of the legislator was undoubtedly for all three 

pillars mentioned above to function, the truth is that the current legislation, the 

practical capabilities of the investigative bodies, the approach of the courts, 

the general legal culture and awareness of the protection of competition in the 

Czech Republic demonstrate that the system of administrative law protection of 

competition exercised by the Office for the Protection of Competition is actually 

interests within the framework of the protection of competition? Is it also neces-

sary to change the wording of the current competition standards? The answer 

or approach to these questions is shaped by the exercise of competence and 

power of each competition authority in practice. 

If we take a look at the sources in which we can find concepts of competition, i.e. 

primarily, the speeches of individual representatives of competition authorities, 

specialized literature, existing case law and the decision-making practice of the 

authorities themselves, it is clear that a  number of meanings and objectives 

are attributed to competition. Effective competition as a sui generis value, con-

sumer welfare, social welfare, market structure, fair and equitable functioning 

of markets, efficiency are all mentioned. Moreover, at the European level, the 

integration function is also mentioned. Out of all these objectives, two in par-

ticular are essential and can be summarized as follows, namely the protection of 

competition as a sui generis value which indirectly enhances consumer welfare. 

This approach to the protection of competition is conceptually sustainable, diffi-

cult to abuse and allows the coherent application of existing standards because 

it does not create contradictions. The mentioned approach to the protection of 

competition has significant meaning and should be measured in terms of its 

influence on effectiveness and its impact on consumers. I  do  not consider it 

effective to attribute other objectives to the protection of competition, such as 

the previously mentioned sustainability, environmental protection and employ-

ment; even though they are undoubtedly considered public interests worthy of 

protection as they may lead to obscuring of the primary objective of the protec-

tion of competition and problematic application. These values should therefore 

be protected by other means, primarily specific regulations. 

It should be emphasized that competition does not protect individual undertak-

ings and, at the same time, does not guarantee the success of every individual in 

the market. In practice, competition is the exact opposite. Competition is defined 

as the fierce and relentless fight for a customer. Only those who provide the best 

goods and services, constantly improve them, come up with innovations, know 

how to use advanced tools and reach out to the customer may and, in my opin-

ion, should succeed. Therefore, protecting individual undertakings, so that they 

can unconditionally and successfully operate in the market, is not the purpose 

of competition. Instead, the main purpose is to protect competition as a whole. 



12 Quo vadis, ochrano hospodářské soutěže?

je pravidelně, cíleně komunikovat a vysvětlovat problematiku soutěžního práva 

a ekonomie veřejnosti, podnikatelům, akademické sféře, státní správě i  politi-

kům. Tato činnost Úřadu by měla být systematická a průběžná a vést k přijímání 

regulace a  legislativy, která není protisoutěžní, a  rovněž k  vyššímu množství 

i  kvalitě podnětů a  efektivnějšímu fungování leniency programů sloužících 

k odhalování kartelových dohod. To pochopitelně posílí i druhou větev ochrany 

hospodářské soutěže prováděnou ÚOHS, tedy efektivnější vymáhání a prosazo-

vání hospodářské soutěže v konkrétních případech jejího narušení či ohrožení. 

Významná v rámci soutěžní advokacie ze strany ÚOHS je i podpora dalších pilířů 

ochrany hospodářské soutěže, tedy soukromoprávního vymáhání soutěžního 

práva a  směřování k  odpovědnosti a  postihování konkrétních fyzických osob 

stojících za  protisoutěžním jednáním. V  oblasti soukromoprávního vymáhání 

již byla zahájena ze strany Úřadu osvětová iniciativa zejména směrem ke státní 

správě prostřednictvím aktivního upozorňování potenciálně poškozených 

orgánů veřejné správy na možnost vymáhat náhradu škody způsobenou bid rig-

gingem. Tento trend musí ÚOHS podporovat a případně jej i rozšiřovat směrem 

k soukromé sféře, byť jeho působnost mu neumožňuje zapojit se v individuál-

ních případech. Přesto má nicméně možnost aktivně vyzývat a poskytovat meto-

dickou pomoc k vymáhání protisoutěžním jednáním způsobené škody. 

Trestání konkrétních fyzických osob za kartelové dohody je aktuálně dle platné 

legislativy svěřeno výhradně orgánům činným v  trestním řízení. Ač je daná 

úprava obsažena v trestněprávních předpisech více než deset let, nebyla dosud 

příslušná ustanovení využita. V  tomto ohledu je tedy vhodné se minimálně 

zamýšlet nad případnou legislativní změnou směřující k přijetí úpravy, na jejímž 

základě by byla Úřadu dána možnost správního trestání konkrétních fyzických 

osob, minimálně za  uzavírání kartelových dohod v  režimu správního práva, 

respektive přestupků, a  to finančními pokutami či zákazy výkonu funkce kon-

krétní fyzické osoby. Tyto tresty by pochopitelně mířily především na statutární 

orgány a manažery, kteří stojí za uzavřením, případně plněním a udržováním kar-

telových dohod. V Evropě by se přitom nejednalo o žádný exces, neboť takovouto 

možnost má řada dalších soutěžních úřadů členských států a  je evidentní, že 

ji začínají stále častěji využívat. Je pochopitelné, že tato legislativní zakotvení 

by bylo třeba velmi opatrně vážit ve vztahu k dalším vyšetřovacím nástrojům, 

zejména leniency programu a případně i proceduře narovnání. 

dominantního postavení, nepovoleného uskutečňování spojení, narušení sou-

těže ze strany orgánů veřejné správy či vertikálních dohod. 

Je však třeba konstatovat, že v tuzemské praxi je funkční především pilíř admi-

nistrativně právní reprezentovaný odhalováním a trestáním narušení hospodář-

ské soutěže ze strany ÚOHS, neboť dosud nemáme výraznější množství případů 

ani judikatury týkající se náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním 

a  rovněž ani jeden případ pravomocně odsouzené fyzické osoby za spáchání 

trestného činu spočívajícího v  uzavření kartelu. Přestože vůle zákonodárce 

nepochybně byla, aby fungovaly všechny tři výše zmiňované pilíře, faktem je, 

že současná právní úprava, praktické schopnosti vyšetřovacích orgánů, přístup 

soudů a  obecně právní kultura a  povědomí o  ochraně hospodářské soutěže 

v České republice ukazují, že reálně funguje především systém administrativně 

právní ochrany hospodářské soutěže prováděný ÚOHS. Tím je v České repub-

lice jeho zodpovědnost a  role ochránce hospodářské soutěže ještě výraznější 

a náročnější. 

Ochranu může ÚOHS obecně provádět dvěma základními cestami, a to soutěžní 

advokacií a  vymáháním soutěžního práva prostřednictvím správních řízení. 

Soutěžní advokacie spočívá obecně v osvětě a rozšiřování povědomí o důleži-

tosti a významu hospodářské soutěže pro rozvoj ekonomiky a  růst blahobytu. 

Její efekty jsou sice obtížně měřitelné, nicméně z mého pohledu nezastupitelné 

a velmi potřebné. Ve svém důsledku totiž výrazně podporují a usnadňují efek-

tivnější vymáhání soutěžního práva, neboť informovaná veřejnost, především 

pak přímo soutěžitelé, mohou být cenným zdrojem informací, které lze využívat 

při prosazování soutěžního práva. Samotné vymáhání, respektive prosazování 

soutěžního práva pak spočívá v kontrole a trestání narušování hospodářské sou-

těže soutěžiteli prostřednictvím správních řízení v  konkrétních případech. Lze 

je rozdělit na ex ante prováděné prostřednictvím kontroly koncentrací a ex post 

týkající se zakázaných dohod soutěžitelů, jednostranných zneužívajících praktik 

společností v  dominantním postavení a  narušování soutěže ze strany orgánů 

veřejné správy při výkonu veřejné moci. Obě tyto cesty fungují synergicky a je 

třeba, aby je ÚOHS rozvíjel současně.

Úroveň povědomí o  hospodářské soutěži, její potřebnosti a  prospěšnosti pro 

společnost je v  tuzemsku bohužel stále spíše nízká. Je proto třeba, aby byl 

ÚOHS otevřenější a  ještě více kladl důraz právě na  soutěžní advokacii. Nutné 
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specific natural persons responsible for anticompetitive behaviour, is also impor-

tant in the context of competition advocacy performed by the Office. In the area 

of private-law enforcement, the Office has already launched an awareness-rais-

ing initiative; in particular, addressing public administration by actively informing 

potentially affected public authorities of the possibility to seek compensation 

for damages caused by bid rigging. This trend must be supported and possibly 

extended towards the private sector, even though the Office is not allowed to par-

ticipate in individual cases within the scope of its responsibilities. However, the 

Office has the possibility to actively request and provide methodological assis-

tance for the recovery of damages caused by anticompetitive behaviour. 

Punishing particular individuals for cartel agreements is presently, according 

to the current legislation, solely entrusted to criminal law enforcement author-

ities. Although the mentioned regulation has been incorporated into criminal 

law for more than ten years, the relevant provisions have not been applied yet. 

In this respect, it is therefore advisable to at least consider a possible legislative 

change. This change should be aimed at adopting a regulation that would give 

the Office the possibility to impose administrative punishment on particular indi-

viduals for concluding cartel agreements under the regime of administrative law 

or specifically administrative offence. This shall be enforced by means of fines 

or bans on carrying out duties performed by these particular individuals. These 

penalties would primarily target statutory bodies and managers responsible 

for the conclusion, possible implementation and maintenance of cartel agree-

ments. In Europe, this would not be considered excessive because a number 

of competition authorities of Member States have such option which they use 

more frequently nowadays. Understandably, this implemented legislation would 

need to be carefully assessed in relation to other investigative tools, in particular, 

the leniency programme and possibly the settlement procedure as well. 

In relation to specific individual practices against which the protection of 

competition in terms of the Competition Act is directed, i.e. prohibited agree-

ments, abuse of a dominant position, control of concentrations and protection 

against distortion of competition by public authorities, it can be concluded 

that the Office must continue to act firmly and uncompromisingly. This shall 

be performed especially against harmful anti-competitive practices, i.e. hard-

core cartel agreements and targeted abuse of a  dominant position, whereby 

functioning. This makes its responsibility and role as a competition authority in 

the Czech Republic even more significant and demanding. 

In general, competition can be carried out by the Office using two basic 

channels, namely competition advocacy and competition law enforcement 

through administrative proceedings. Competition advocacy generally con-

sists of educating and raising awareness about the importance and sig-

nificance of competition for economic development and welfare growth.  

Although its effects are difficult to measure, on the other hand, they are irre-

placeable and very important from my point of view. As a result, they consid-

erably support and facilitate more effective enforcement of competition law, 

as the informed public, especially undertakings themselves, can be a valuable 

source of information which may be used during competition law enforcement. 

The enforcement of competition law itself consists of inspection and punishing 

distortions of competition by undertakings through administrative procedures 

in specific cases. They can be divided into ex-ante carried out through the con-

trol of concentrations of undertakings and ex-post concerning prohibited agree-

ments between undertakings, unilateral abusive practices by undertakings in 

a dominant position and distortion of competition by public authorities in the 

exercise of public authority. Both of these approaches work synergistically and 

need to be developed simultaneously by the Office.

Unfortunately, there is a rather low level of awareness of competition, its neces-

sity and benefits for society in the Czech Republic. It is therefore necessary for 

the Office to be more open and to place even more emphasis on competition 

advocacy. It is necessary to communicate and explain issues of competition law 

and economics to the public, entrepreneurs, academia, state administration and 

politicians on a regular basis. This activity of the Office should be systematic, 

continuous and lead to the adoption of regulation and legislation that is not 

anticompetitive. It should also lead to a higher quantity and quality of incentives 

and more effective functioning of leniency programmes used to detect cartel 

agreements. Of course, this should also strengthen the second branch of the 

protection of competition performed by the Office, i.e. more effective enforce-

ment of competition during its distortion and threat in specific cases. 

The promotion of other pillars of the protection of competition, i.e. private-law 

enforcement of competition law and the pursuit of liability and punishment of 
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především napravovat problematická jednání preventivně, vzdělávat veřejnou 

správu a vysvětlovat, jaká jednání soutěž ohrožují a narušují. Velmi nízké pově-

domí orgánů veřejné správy v této oblasti dokládají například neustále se opaku-

jící pochybení ve vyhláškách o hazardu, za které již Úřad uložil značné množství 

pokut, a to i přestože k dané problematice vydal specializovaný informační list 

a soustavně na ni upozorňuje. Dále k této problematice lze říci, že zásadním kro-

kem je chystaná novela zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti 

s  transpozicí směrnice ECN+, která mimo jiné zavádí i možnost přijetí závazku 

pro tento typ přestupku. To v praxi velmi pomůže a umožní do budoucna řešit 

problematická jednání orgánů veřejné správy především právě tímto způsobem 

a nikoliv pokutou, kdy ve výsledku stát pokutuje stát či územně samosprávný 

celek a  dochází tak jen k  transferu veřejných prostředků. Samozřejmě pokud 

takovéto řešení nebude možné, pokuty a souběžná opatření k nápravě nadále 

zůstávají prostředkem ÚOHS k donucení orgánů veřejné moci nenarušovat hos-

podářskou soutěž při výkonu veřejné moci.

Z hlediska vedení a odstrašování soutěžitelů od porušování norem soutěžního 

práva jsou pochopitelně nejznámějším a nejúčinnějším nástrojem sankce, a to 

především v podobě finančních pokut. V roce 2018 přijal ÚOHS novou metodiku 

pokut s cílem jejich výrazného zvýšení, neboť tehdejší pokuty nevedly v mnoha 

případech k dostatečně odstrašujícímu efektu. Metodiku je třeba do budoucna 

plně využívat a u  závažných jednoznačně protisoutěžních jednání, jako napří-

klad tvrdých kartelů, postupovat přísně a neváhat uložit i vysoké sankce. Platí to 

zejména tam, kde se jedná o základní, obtížně zastupitelné zboží a služby. ÚOHS 

je do  budoucna nadále rovněž připraven k  využití specifické sankce udělení 

zákazu plnění veřejných zakázek v případech bid riggingu u veřejných zakázek, 

pokud samozřejmě nedojde ze strany soutěžitelů k využití programu leniency či 

procedury narovnání, při kterých nelze tento zákaz uložit. 

Za účelem efektivního výkonu poslání má ÚOHS možnost nezabývat se méně 

významnými protisoutěžními jednáními díky tzv. prioritizaci. Její malé využití 

v dosavadní praxi neznamená, že se tak nestane v budoucnu, neboť v některých 

případech může být skutečně vhodné alokovat omezené lidské i finanční zdroje 

na vyšetřování závažnějších protisoutěžních jednání. Rozhodně totiž neplatí, že 

vyšetřit a  prokázat ve  správním řízení jednání, které je ve  výsledku způsobilé 

ohrozit či snížit blahobyt spotřebitele jen marginálně, je výrazně snadnější než 

Ve  vztahu ke  konkrétním jednotlivým praktikám, vůči kterým ochrana hospo-

dářské soutěže z hlediska zákona směřuje, tedy zakázaným dohodám, zneužití 

dominantního postavení, kontrole koncentrací a ochraně před narušením hospo-

dářské soutěže ze strany orgánů veřejné správy při výkonu veřejné moci lze říci, 

že Úřad musí nadále tvrdě a nekompromisně postupovat především vůči jedno-

značně škodlivým protisoutěžním praktikám, tedy hardcore kartelovým dohodám 

a cílenému zneužívání dominantního postavení, kterým jsou soutěžitelé danou 

praktikou vylučováni z možnosti konkurenčně působit na dotčených trzích. Jeli-

kož teorie i mnohaletá praxe ukazují, že tyto praktiky skutečně v žádném ohledu 

neprospívají nikomu jinému než těm, kteří je provádějí, a škodí významně eko-

nomice, není zde velký prostor pro shovívavost či využívání alternativního řešení 

soutěžních problémů například ve formě přijetí závazků bez uložení pokuty.

Naopak v případech, kdy se jedná o narušení soutěže nikoliv cílené, ale výsled-

kové, je možné o alternativním řešení soutěžně problematického jednání uva-

žovat. Toto bývá často nasnadě u jednostranných praktik či vertikálních dohod, 

kdy v  některých případech nemusí být zcela zřejmé, zda daná praktika je 

ve výsledku skutečně protisoutěžní, nicméně zde existuje důvodná obava, že by 

mohla být. Potom, pokud je zde vůle i ze strany příslušných soutěžitelů, je sku-

tečně nejefektivnějším řešením přijetí závazků, které potenciální protisoutěžní 

problémy efektivně odstraní. 

Ve  vztahu ke  kontrole koncentrací si je třeba uvědomit, že pandemická situ-

ace povede s vysokou pravděpodobností k ještě vyšší koncentraci v některých 

odvětvích, a je proto třeba pečlivě vážit případná spojení soutěžitelů s výraznou 

tržní silou a vysokými tržními podíly a v případě potřeby využívat možností přijetí 

závazků, ať už strukturálních či behaviorálních, nebo přikročit až k nejzazšímu 

řešení, tedy zákazu uskutečnění spojení. Samozřejmě platí, že pokud soutěži-

telé uskutečňují spojení bez notifikace, ač jsou k  tomu dle obratových kritérií 

povinni, je třeba takovéto jednání trestat. Nicméně v případech, kdy je evidentní, 

že se nejednalo o úmysl a šlo spíše o pochybení a zároveň se jedná o spojení, 

které evidentně nevede k podstatnému narušení soutěže na tuzemských trzích 

a dotčení soutěžitelé spolupracují s Úřadem při vyšetřování, není nutné přistu-

povat k drakonickým sankcím. 

Pokud jde o kontrolu nenarušování hospodářské soutěže orgány veřejné správy 

při výkonu veřejné moci, zde by měl být ÚOHS spíše partnerem a  snažit se 
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though it has issued a specialised information sheet on the issue and consist-

ently draws an attention to it. Regarding this issue, it is also possible to mention 

that a major step is the forthcoming amendment to the Act on the Protection of 

Competition in connection with the transposition of the ECN+ Directive, which, 

among other things, introduces the possibility of accepting an obligation for this 

type of offence. In practice, this will be of great assistance and will allow future 

resolutions to problematic actions of public administration bodies mainly using 

this method instead of imposing fines, as this only leads to the state imposing 

fines on the state or local government unit and thus the only action that occurs 

is the transfer of public funds. Nevertheless, if such a solution is not possible, 

fines and corrective measures remain a  tool for the Office to compel public 

authorities to comply with competition rules in the exercise of public authority.

In terms of guiding and deterring undertakings from infringing competition law, 

penalties, primarily in the form of fines, are the best available and most effective 

tool. In 2018, the Office adopted a  new methodology of fines with the aim to 

significantly increase the level of fines, as the former level of fines did not have 

a sufficiently deterrent effect in many cases. The methodology should be fully 

used in the future and serious, clearly anticompetitive conduct, such as hard-

core cartels, should be dealt strictly and high penalties should be imposed with-

out hesitation. This applies to areas where basic goods and services, which are 

not easily substitutable, are involved. In the future, the Office is also prepared to 

apply the specific penalties of prohibition of the performance of public contracts 

in cases of bid rigging in public procurement. Nevertheless, this is applicable 

only if the undertakings do not use the leniency programme or the settlement 

procedure because it is not possible to impose such a prohibition in these cases. 

In order to perform its function efficiently, the Office has the possibility to exclude 

less significant anti-competitive behaviour through the so-called prioritisation. 

Its limited use in current practice does not exclude future application, because in 

some cases, it is appropriate to allocate limited human and financial resources to 

the investigation of more serious anticompetitive behaviour. It is definitely false 

to claim that investigating and proving behaviour in administrative proceedings 

which is capable of endangering or reducing consumer welfare only marginally 

is easier than in the case of proceedings which are serious in this respect. It 

should be emphasised that prioritisation cannot be claimed in all cases, nor 

undertakings are excluded from the possibility of competing in the concerned 

markets. Since both theory and many years of practice show that these prac-

tices do not actually benefit anyone other than those implementing them and, at 

the same time, cause significant damage to the economy, there is limited space 

for leniency or the use of alternative solutions to competition issues, for example, 

in the form of accepting commitments without imposing fines.

On the other hand, in cases where the distortion of competition is not targeted 

but aimed towards results, it is possible to consider an alternative solution to 

competitively problematic behaviour. This is often the case with unilateral prac-

tices or vertical agreements. In some cases it may not be entirely clear whether 

the practice is in fact anticompetitive, but there is still reasonable concern that 

it might be. If there is willingness on the part of the relevant undertakings, the 

most effective solution is indeed to accept commitments that effectively remove 

the potential competition concerns. 

In relation to merger control, it should be pointed out that the pandemic situation 

will most likely lead to even higher level of concentration in certain sectors and, 

therefore, potential mergers between undertakings with considerable market 

power and high market shares should be carefully assessed. If necessary, the 

options of accepting commitments should be used, whether they are structural 

or behavioural, or shall they proceed to the last resort of merger prohibition. If 

undertakings implement a merger prior notification, although they are obliged 

to do so according to the turnover criteria, such behaviour shall be punished. 

Nevertheless, in cases where it is apparent that there was no intention but 

instead an error has occurred and, at the same time, the merger clearly does 

not lead to a significant distortion of competition on relevant markets and the 

undertakings concerned cooperate with the Office during the investigation, it is 

not necessary to adopt disproportionate sanctions. 

Regarding the supervision of competition compliance of public authorities in the 

exercise of public authority, the Office should be a partner in this case and try to 

correct problematic actions preventively, educate the public administration and 

give explanations on the types of behaviour which threaten and distort competi-

tion. The very little awareness of public authorities in this area is demonstrated, 

for example, by the constantly recurring misconduct in gambling decrees, 

for which the Office has already imposed a  significant number of fines, even 
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vymáhání škody způsobené protisoutěžním jednáním, tak trestněprávní prosa-

zování soutěžního práva vůči konkrétním fyzickým osobám. Rozsah takovéto 

podpory je ovšem omezen zákonem vymezenou působností ÚOHS. Může proto 

spočívat především v metodologické pomoci a medializaci možnosti vymáhat 

škodu způsobenou porušením soutěžního práva a úzké spolupráci s orgány čin-

nými v trestním řízení, které samy o sobě jsou, jak ostatně dokládá dosavadní 

praxe, velmi cenným zdrojem informací pro možná vyšetřování ze strany Úřadu. 

Rovněž je mimořádně důležité, aby ÚOHS byl aktivní i v rámci legislativního pro-

cesu a  snažil se zabraňovat a  vystupoval proti přijímání či  novelizaci zákonů, 

které by neodůvodněně narušovaly hospodářskou soutěž. Současně by však 

měl být nejen kritikem, ale i partnerem při hledání alternativních, soutěži méně 

škodlivých legislativních řešení.

Rovněž lze říci, že samotné základy a principy ochrany hospodářské soutěže jsou 

natolik flexibilní a přitom praxí a judikaturou ustálené, že jejich výrazná změna či 

zavádění nových cílů soutěžního práva by s ohledem na některé soudobé trendy 

mohly vést k destabilizaci a právní nejistotě. Je přitom rovněž zřejmé, že ochrana 

soutěžního práva nedokáže reagovat na veškeré problematické aspekty fungo-

vání trhů, a proto je v určitých oblastech třeba regulace, která by však měla mít 

své vlastní cíle a neměla by být inkorporována do oblasti ochrany hospodář-

ské soutěže, respektive podřazována pod rozsah aktuálně platných soutěžních 

norem. Pokud soutěžitelé chtějí chránit určité hodnoty a mají pocit, že ochrana 

hospodářské soutěže jim v  tom snad brání, mohou se snažit docílit přijetí 

potřebných regulačních opatření ze strany příslušných orgánů. Rovněž mohou 

naprosto v souladu s pravidly hospodářské soutěže aktivně své cíle prosazovat, 

uskutečňovat a dělat z nich svoji přednost pro zákazníky oproti konkurenci. Ze 

současné praxe je zřejmé, že mnoho společností sází například na tzv. „zelený“ 

marketing v oblasti ekologicky přívětivých řešení či bio produktů, na což mnozí 

zákazníci velmi slyší a  jsou ochotni  za výrobky a služby, které jsou udržitelné 

a šetrné k životnímu prostřední, zaplatit vyšší cenu a nést tak vyšší náklady sou-

těžitelů způsobené takovými řešeními. 

Stanoviska ÚOHS a  jeho politika při ochraně hospodářské soutěže musí být 

do  budoucna nadále jasně formulované, zřetelné a  důsledné zejména vůči 

jednoznačně protisoutěžním jednáním. Naopak v případě pochyb či méně zřej-

mých dopadů určitého jednání na soutěž, případně pouze jejího marginálního 

u  jednání, které je v  tomto ohledu velmi závažné. Je třeba zdůraznit, že priori-

tizace v žádném případě není, ani do budoucna nebude, nároková a nelze se 

ze strany soutěžitelů spoléhat, že v případě, kdy se Úřad rozhodne nezabývat 

některým méně závažným případem, vzniká i  v dalších podobných případech 

precedent, že se nebude zabývat ani jimi. K této možnosti bude přesto ÚOHS při-

stupovat rozvážně, nicméně s ohledem na své omezené zdroje, je pochopitelně 

možné, že bude v marginálních případech prioritizaci využívat. 

Zdá se, že v současné době dochází k poklesu nejen leniency žádostí, ale pře-

devším i  relevantních podnětů na  možné protisoutěžní jednání zvenčí. Proto 

je třeba, aby ÚOHS podporoval a věnoval se osvětové činnosti v podobě sou-

těžní advokacie a rovněž udržoval a posiloval svůj proaktivní přístup spočívající 

v aktivním hledání případných narušení hospodářské soutěže. Přitom je třeba 

z  jeho strany využívat moderních metod a nových postupů, dat, ekonometrie, 

statistiky atd. Rovněž je třeba za  účelem efektivního výkonu jeho působnosti 

v oblasti hospodářské soutěže spolupracovat s dalšími orgány veřejné správy, 

policií, státními zastupitelstvími, regulátory a rovněž s akademickou sférou. Pro-

středkem vhodným k možnému zefektivnění Úřadu v oblasti vymáhání soutěž-

ního práva je i mezinárodní spolupráce a maximální využívání informací a pod-

kladů ze sítí ECN a ICN a dále kooperace a výměna zkušeností se sousedními 

zeměmi, s nimiž je naše ekonomika nejvíce svázána. 

Do  budoucna bude v  oblasti vymáhání soutěžního práva snahou ÚOHS držet 

nastavený úspěšný trend v oblasti odhalování kartelů a zakázaných vertikálních 

dohod, zejména týkajících se určování cen pro další prodej, a ještě více podpořit 

odhalování případných narušení soutěže prostřednictvím zneužití dominantního 

postavení. Rovněž je důležité pokračovat v maximální snaze a zaměření na potí-

rání bid riggingu, ve kterém je ÚOHS v posledních letech velmi úspěšný. Nicméně 

praxe i přesto ukazuje, že k němu v tuzemsku v dalších případech a systémově 

v některých sektorech nadále dochází. 

Lze shrnout, že i v nadcházející, doufejme post-covidové, době bude fungující 

hospodářská soutěž ve prospěch blahobytu spotřebitelů nezastupitelnou hod-

notou, jejíž ochrana bude v České republice i nadále primárně ležet na bedrech 

ÚOHS. Úřad by vedle svého samostatného působení v této oblasti a výkonu jemu 

svěřených činností měl aktivně podporovat a  snažit se, aby efektivně fungo-

valy i další možné cesty ochrany soutěže, tedy podporovat jak soukromoprávní 
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anticompetitive conduct and criminal competition law enforcement against 

specific natural persons. The scope of such support is, however, limited by the 

statutory powers of the Office. It shall therefore consist primarily of methodo-

logical assistance and media coverage of the possibility to recover damages 

caused by a breach of competition law and close cooperation with law enforce-

ment authorities which are, as past practice has shown, a very valuable source 

of information for possible investigations by the Office. It is also very important 

that the Office is active in the legislative process and tries to prevent and oppose 

the adoption or amendment of legal acts that would lead to unjustifiable dis-

tortion of competition. At the same time, it should not only be a critic, but also 

a partner in the finding alternative legislative solutions that are less harmful to 

effective competition.

It can also be said that the very foundations and principles of the competition 

policy are quite flexible and, at the same time, established by practice and case 

law; therefore, their significant change or the introduction of new competition 

law objectives could lead to destabilisation and legal uncertainty in relation to 

certain contemporary trends. At the same time, it is also clear that the protection 

of competition law cannot respond to all problematic aspects of the functioning 

of markets and, therefore, regulation is needed in certain areas, which should 

have its own objectives and should not be incorporated into the area of the pro-

tection of competition or subordinated to the scope of the currently applicable 

competition rules. If undertakings intend to protect certain values and believe 

that the protection of competition may prevent them from doing so, they may 

seek to obtain the necessary regulatory measures from the competent author-

ities. At the same time, in full compliance with the competition rules and unlike 

their competitors, they can actively promote and pursue their objectives and 

make them an advantage for their customers. In current practice, it is clear that 

many undertakings rely, for example, on “green” marketing in the area of eco-

friendly solutions or organic products which are sought by many customers. 

Therefore, they are willing to pay a higher price for products and services that 

are sustainable and environmentally friendly and tolerate the higher costs of 

undertakings which are caused by these solutions. 

In the future, the opinions of the Office and its policy on the protection of competi-

tion must continue to be clearly formulated, distinct and consistent, especially with 

will it be possible in the future, and undertakings cannot rely on the fact that if 

the Office decides to exclude some minor cases, it will set a precedent of other 

similar cases being excluded as well. The Office will nevertheless approach to 

this option discreetly. However, given its limited resources, it is understandably 

possible that it will use prioritisation in marginal cases. 

Currently, there seems to be a  decline not only in leniency applications, but 

especially in relevant suggestions of possible anticompetitive behaviour from 

the outside. It is therefore necessary for the Office to support and engage in 

awareness-raising activities in the form of competition advocacy. It shall also 

maintain and strengthen its proactive approach of identifying potential distor-

tions of competition. It is also necessary for the Office to use advanced methods 

and new procedures, data, econometrics, statistics etc. It is also necessary to 

cooperate with other public authorities, the police, prosecutors, regulators and 

also academia, in order to effectively exercise competences in the area of com-

petition. International cooperation and maximum use of information and docu-

ments from the ECN and ICN networks, as well as cooperation and exchange of 

experience with neighbouring countries, to which our economy is closely linked, 

could also be considered as an opportunity to make the Office more effective in 

the area of competition law enforcement. 

In the future, in the area of competition law enforcement, the Office will strive 

to maintain the successful trend of detecting cartels and prohibited vertical 

agreements, especially those related to resale price maintenance, and to further 

support the detection of potential distortions of competition through abuse of 

dominant position. It is also important to continue in the maximum effort and 

focus on combating bid rigging in which the Office has been very successful 

in recent years. Nevertheless, practice shows that domestically, it continues to 

occur in other cases and also systemically in certain sectors. 

It can be concluded that even in the upcoming, hopefully post-COVID era, func-

tioning competition in favour of consumer welfare will be an irreplaceable value, 

the protection of which will continue to be primary responsibility of the Office 

for the Protection of Competition in the Czech Republic. In addition to its inde-

pendent activities in this area, the Office should actively support and strive to 

ensure that other possible means of the protection of competition also function 

effectively, i.e. it shall support both private enforcement of damages caused by 
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s  dalšími soutěžními úřady, především v  Evropské unii, a  využívat této spolu-

práce k plnění svěřeného cíle, tedy ochraně hospodářské soutěže. 

ÚOHS musí být aktivní při všech činnostech směřujících k  ochraně soutěže. 

Nesmí jen pasivně čekat na případná oznámení o jednáních potenciálně naru-

šujících soutěž, ale musí je cíleně odhalovat z vlastní činnosti a snažit se působit 

osvětově a preventivně, aby k nim vůbec nedocházelo.

Věřím, že výše popsaný přístup spočívající v aktivitě, otevřenosti, aplikační konzi-

stentnosti, využívání moderních metod ze strany ÚOHS a jeho široké spolupráci 

s dalšími subjekty při ochraně hospodářské soutěže povede v tuzemsku k napl-

ňování jejího základního smyslu, tedy efektivnímu využívání zdrojů a maximálně 

produktivním trhům fungujícím ve prospěch spotřebitelů a celkovému zvyšování 

blahobytu společnosti v České republice.

narušení bez výraznějšího efektu a dopadu na spotřebitele, by měly být využí-

vány nástroje, jako jsou závazky či prioritizace. ÚOHS musí držet krok s reálným 

vývojem na  trzích a  přizpůsobovat tomu jak svoji vyšetřovací strategii, tak se 

snažit mít dostatečné legislativní i  technické nástroje pro možnost hospodář-

skou soutěž efektivně chránit. 

Nezastupitelnost fungující hospodářské soutěže v tržní ekonomice a její význam 

jako jednoho z nejvýznamnějších veřejných zájmů každého moderního liberál-

ního státu, jsou neoddiskutovatelné. Proto je nezbytné, aby ÚOHS při její ochraně 

byl konzistentní, měl jasně stanovené priority a cíle a rovněž dostatečné zdroje 

a nezávislost. Současně je třeba, aby role Úřadu nebyla v oblasti ochrany soutěže 

omezena pouze na vyšetřování protisoutěžních jednání a kontrolu koncentrací 

ve  správních řízeních, ale aby aktivně vystupoval v oblasti legislativy a  snažil 

se zabraňovat přijetí předpisů zvýhodňujících některé soutěžitele či vytvářejí-

cích neopodstatněné bariéry vstupu na trhy. ÚOHS musí rovněž spolupracovat 
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that favour certain undertakings or create unjustified barriers to market entry. 

The Office shall also cooperate with other competition authorities, especially 

within the European Union, and use this cooperation to fulfil its objective of the 

protection of competition. 

The Office must be active in all activities aimed at the protection of competition. 

In order to prevent anticompetitive conduct, the Office mustn’t wait passively for 

possible notices of its occurrence, but must detect it through its own activities 

and with the help of educational and preventive measures.

I do believe that the approach described above, consisting of proactivity, open-

ness, consistency of application, the use of modern methods by the Office and 

its broad cooperation with other entities in protection of competition, will lead 

to the fulfilment of its basic purpose, i.e. the efficient use of resources, maximally 

productive markets working in favour of consumers and the overall increase in 

the societal welfare in the Czech Republic.

respect to clearly anticompetitive behaviour. On the other hand, in cases of uncer-

tainty, less obvious effects on competition or only marginal distortions without sig-

nificant effects and impact on consumers, tools such as commitments or prioritisa-

tion shall be used. The Office shall keep pace with real developments in the markets 

and adapt its investigative strategy accordingly, as well as strive to have sufficient 

legislative and technical tools to enable the effective protection of competition. 

The irreplaceability of effective competition in a market economy and its rele-

vance as an important public interest of every modern liberal state are indisput-

able. It is therefore essential that the Office is consistent in its protection and has 

clear priorities and objectives, as well as sufficient resources and independence. 

At the same time, the Office’s role in the area of the protection of competition 

should not be limited to investigating anticompetitive conduct and controlling 

concentrations in administrative proceedings, but it should also take an active 

role in the area of legislation and attempt to prevent the adoption of regulations 
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vazba mezi zadáváním veřejných zakázek a kvalitou života v naší zemi v nejširším 

slova smyslu. Každý z nás hodnotí kvalitu svého života mimo jiné na základě aspektů, 

jako je dopravní dostupnost (zahrnující jak samotnou infrastrukturu typu silnic, dál-

nic a železnic, tak i veřejnou hromadnou dopravu), kvalita lékařské péče (daná vedle 

kvality samotných lékařů a dalšího zdravotnického personálu rovněž přístrojovým 

vybavením nemocnic, ale také jejich stavebně-technickým stavem), kvalita dalších 

veřejných služeb (funkční integrovaný záchranný systém, školství či úřady) a mno-

hých dalších. Všechny zmíněné statky jsou z drtivé většiny financovány z veřejných 

prostředků a je-li třeba pro jejich zajištění nakoupit nějaké zboží, služby či stavební 

práce, děje se tak prostřednictvím zadávání veřejných zakázek. Zadávána je výstavba 

silnic, dálnic a železnic, stejně tak škol a nemocnic spolu s veškerým vybavením, bez 

kterého by nemohly budovy plnit svůj účel. Pokud na místo neštěstí míří jednotlivé 

složky integrovaného záchranného systému, používají dopravní prostředky a vyba-

vení, které byly předmětem veřejné zakázky na dodávky. Totéž platí pro informační 

systémy, v  dnešní digitální době nutné k  řádnému chodu institucí od  nemocnic 

po úřady. Již tento krátký a ani zdaleka ne úplný výčet ukazuje, že nebude-li zadávání 

veřejných zakázek kvalitní, bude docházet nejen k plýtvání veřejnými prostředky, ale 

zároveň my všichni budeme méně spokojeni s našimi životy.

Vize a výzvy 
v dozoru 
nad veřejným 
zadáváním

Mgr. Markéta Dlouhá 

JUDr. Eva Kubišová 

místopředsedkyně

Dozor nad zadáváním veřejných zakázek je již od roku 1995 významnou agendou 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a nutno dodat, že z hlediska množství 

vedených správních řízení také agendou zdaleka nejpočetnější. V čem však spo-

čívá ona mimořádná důležitost zadávání veřejných zakázek, která k této oblasti 

poutá pozornost nejen odborné, ale i laické veřejnosti?

Logickou odpovědí, která asi každého napadne na prvním místě, je, že se v této 

oblasti „točí hodně peněz“. Vždyť v posledních šesti letech před nynější koronaviro-

vou krizí trh veřejných zakázek představoval každoročně 500 až 650 miliard korun, 

chcete-li nějakých 10 až 13 procent hrubého domácího produktu České republiky. 

K tomu přistupuje skutečnost, že z valné většiny (pomineme-li poněkud specifickou 

oblast sektorových veřejných zakázek) se jedná o prostředky z veřejných rozpočtů, 

což je v podstatě eufemismus pro peníze, na které se skládají daňoví poplatníci, 

tedy my všichni. Tak enormní množství našich společných peněz jistě zasluhuje 

odpovídající ochranu. Nikdo dosud nevymyslel lepší ochranu hospodárného vyna-

kládání veřejných prostředků než vydávání těchto prostředků na  základě smluv 

uzavřených v prostředí férové a co nejširší hospodářské soutěže.

Nad zadáváním veřejných zakázek bychom se však měli zamýšlet i z  jiného úhlu 

pohledu, který pohříchu není tak často traktován. Jde o to, že existuje velmi úzká 
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public procurement and the quality of life in our country in the broadest sense. 

Each of us evaluates the quality of his life, inter alia, on the basis of aspects such 

as transport accessibility (including both the infrastructure itself, such as roads, 

motorways and railways, and the public transport), the quality of medical care 

(depending in addition to the quality of the doctors themselves and other med-

ical staff, also on the medical apparatus and equipment of hospitals, as well as 

their structural and technical conditions), the quality of other public services 

(functioning integrated rescue system, educational sector or offices) and many 

others. All these goods are mostly financed from public funds and, if some goods, 

services or works need to be purchased in order to be provided, this is done 

through public procurement. The construction of roads, motorways and railways, 

as well as schools and hospitals, including all the equipment without which the 

buildings could not fulfil their purpose, is commissioned. When individual teams 

of the integrated rescue system head to the scene of disaster, they use the means 

of transport and equipment which were the subject of a public supply contract. 

The same applies to information systems, in today’s digital age, necessary for the 

proper functioning of institutions from hospitals to offices. This short and far from 

a complete list shows that if public procurement is not of good quality, not only 

will public funds be wasted, but we will all be less satisfied with our lives.

If a consumer of public goods demands their highest quality, it is the natural interest 

of a provider to offer such a quality. Whether it is – to put it very simply – the state or 

municipality, city, region and subordinate organisation (from managers of key infra-

structure such as the Directorate of Roads and Motorways or the Railway Adminis-

tration, through the hospitals to primary schools in small municipalities), which are 

all undoubtedly the contracting authorities, the quality of provided activities or ser-

vices is conditioned by the quality purchases. It is thus in the best interest of each 

responsible contracting authority to handle the procurement process professionally.

The public procurement legislation is not entirely at the will of the Czech legis-

lator. Public procurement is a  harmonised area regulated at European Union 

level by directives, both in terms of the procurement process itself (currently 

the classic Directive 2014/24/EU, Sector Directive 2014/25/EU and Conces-

sions Directive 2014/23/EU, all of 26 February 2014) and supervision (Remedies 

Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC, as amended by Directive 2007/66/EC of 

11 December 2007). These directives are currently transposed into the Czech law 

Visions 
and Challenges 
in Public 
Procurement 
Supervision

Ms Markéta Dlouhá 

Ms Eva Kubišová 

Vice-chairs

Since 1995, public procurement supervision has been a significant agenda of the 

Office for the Protection of Competition, and it should be added that, in terms of 

the number of administrative proceedings conducted, it is also by far the most 

numerous agenda. What is the meaning of public procurement, which attracts 

the attention of not only professional but also general public?

The logical answer probably crossing everyone’s mind in the first place is that 

there is a lot of money involved in this area. After all, in the six years prior to current 

coronavirus crisis, the Czech public procurement market represented CZK 500 to 

650 billion per year, in other words 10 to 13 percent of the gross domestic product 

of the Czech Republic. It should also be noted that, for the vast majority (a spe-

cific feature in area of sector public procurement), this is public money, which is 

essentially a euphemism for the taxpayer money, that´s all of us. Such an enor-

mous amount of our common money certainly deserves adequate protection. No 

one has come up yet with a better way to protect the cost-effective spending of 

public funds than the issuing of such funds on the basis of contracts concluded 

in an environment of fair and the widest possible competition.

However, we should also think about public procurement from a different point of 

view, which is not so often taken into account. There is a very close link between 
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skutečným potřebám zadavatele. Tak jako vždy v životě však i zde platí teze, že 

s nabytou svobodou je třeba zacházet uvážlivě, respektive čím větší je svoboda, 

tím větší je i  odpovědnost. Zadavatel má stále povinnost dodržovat základní 

zásady zadávacího řízení, a pokud zákon detailně některé procesy nereguluje, 

neznamená to automaticky, že zadavatel může postupovat zcela libovolně. Vždy 

musí zvolit takový postup, kterým základní zásady naplní. 

Druhým trendem, který po  nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb. hýbe svě-

tem veřejných zakázek více než kdy jindy, je otázka kvalitativního přístupu 

k zadávání. V souladu s tím, co bylo řečeno úvodem, dnes již většina zadavatelů 

dospívá k závěru, že kvalita je i v kontextu veřejných nákupů klíčovým pojmem. 

Nejlevnější nabídka nemusí být vždy nabídkou nejvýhodnější. Opak je mnohdy 

pravdou.

V zadavatelské praxi se tak stále častěji setkáváme s kvalitativními hodnotícími 

kritérii, a to i ve velmi sofistikované podobě převzaté ze zahraničí. V této souvis-

losti nelze nezmínit tzv. metodu Best Value Approach založenou na premise, že 

skutečným odborníkem na poptávané plnění je dodavatel, a proto je třeba hod-

notit především úroveň jeho expertízy. S tímto přístupem je pak nutně spjat další 

posun, a to v tom smyslu, že pokud má zadavatel hodnotit kritéria jako úroveň 

expertízy dodavatele, zvládání rizik či přidanou hodnotu navrhovaného řešení, 

má to smysl pouze tehdy, pokud má dodavatel v rámci realizace plnění vůbec 

nějakou svobodu k využití svých odborných znalostí. Tím se dostávají do popředí 

dodací metody Design & Build, případně Design, Build & Operate, tedy situace, 

kdy je jeden dodavatel zodpovědný jak za návrh řešení (design), tak i za jeho pro-

vedení (typicky výstavbu – build) nebo i následný provoz (operate). Zadavatel tak 

ve svém zadání specifikuje v zásadě jen účel, standardy a požadavky na rozsah, 

respektive funkci či výkon daného plnění. Konkrétní cesta, jakou splnění těchto 

kritérií dodavatel dosáhne, je pak otázkou právě jeho expertízy a především jeho 

odpovědnosti. Nehovoříme-li o zcela jednoduchých plněních, kde je zadavatel 

schopen úroveň kvality přesně a  jednoznačně vymezit (a následně i  zkontro-

lovat) a kde dodavatel v podstatě žádnou svobodu při své činnosti nemá, jsou 

právě popsané metody nepochybně budoucností veřejného zadávání.

Mluvíme-li o „soutěžení na kvalitu“, je třeba zmínit i stěžejní celoevropský trend, 

kterým je strategické či odpovědné zadávání. Zadavatelům, zpravidla veřejným 

institucím, by totiž nemělo jít jen o  technickou kvalitu dodávaného plnění, ale 

Pokud konzument veřejných statků požaduje jejich co nejvyšší kvalitu, je přiro-

zeným zájmem poskytovatele, takovou kvalitu nabídnout. Ať už se jedná – velmi 

zjednodušeně řečeno – o stát či obce, města, kraje a jejich podřízené organizace 

(od  správců klíčové infrastruktury typu Ředitelství silnic a  dálnic nebo Správy 

železnic, přes nemocnice až po základní školy v malých obcích), což jsou všechno 

nepochybně veřejní zadavatelé, kvalita jimi zajišťovaných činností či služeb je 

podmíněna kvalitními nákupy. Zvládnout profesionálně zadávací proces je tak 

nejvlastnějším zájmem každého alespoň trochu zodpovědného zadavatele.

Právní úprava veřejného zadávání není zcela na  libovůli českého zákono-

dárce. Zadávání veřejných zakázek je harmonizovanou oblastí regulovanou 

na  úrovni Evropské unie směrnicemi, a  to jak z  hlediska samotného procesu 

zadávání (v současné době klasická směrnice 2014/24/EU, sektorová směrnice 

2014/25/EU a směrnice o udělování koncesí 2014/23/EU, všechny z 26. 2. 2014), 

tak z hlediska dozoru (přezkumné směrnice 89/665/EHS a 92/13/EHS ve znění 

směrnice 2007/66/ES z 11. 12. 2007). Tyto směrnice v současné době do českého 

právního řádu transponuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Cílem shora uvedeného, poněkud obšírného úvodu však bylo ozřejmit, že právní 

úprava veřejného zadávání, včetně dozoru nad ním, má podstatně hlubší smysl 

než jen implementovat evropskou úpravu. Kvalitní právní úprava a obdobně kva-

litní postup zadavatelů podle ní v podstatě podmiňuje uspokojivé fungování celé 

veřejné sféry, což má dopad na životy nás všech.

Právě toto sepjetí veřejných zakázek s činnostmi v zásadě všech veřejných sub-

jektů vede mimo jiné k tomu, že právní úprava podléhá v čase různým trendům 

podle aktuální společenské objednávky. Příkladem budiž tzv. transparentní či 

protikorupční novela předcházejícího zákona o veřejných zakázkách, která byla 

ve Sbírce zákonů publikována v únoru 2012 pod číslem 55/2012 a jejímž cílem 

bylo po určitých předchozích negativních zkušenostech posílit transparentnost 

zadávacích procesů. 

Výsledkem této – nepochybně dobrými úmysly vedené – snahy pak byla právní 

úprava, která byla i přes další dílčí změny ke konci své účinnosti vnímána všeo-

becně jako příliš svazující či rigidní a administrativně náročná.

Stávající zákon má proto jiný leitmotiv, který by se dal popsat jako větší svoboda 

pro zadavatele, a  to ve  smyslu záměrné deregulace jednotlivých procesních 

kroků v rámci zadávání a širších možností pro přizpůsobení vlastního postupu 
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real expert on meeting the demand is the supplier, and therefore the level of his 

expertise should be evaluated primarily. This approach is necessarily linked to 

a further shift in that if the contracting authority is to evaluate the criteria such as 

the level of supplier´s expertise, risk management or added value of the proposed 

solution, it makes sense only if the supplier has any freedom at all to make use of 

his expertise in performance of the contract. This highlights the Design & Build or 

Design, Build & Operate methods of delivery, i.e. the situation where one supplier 

is responsible for both the design and its execution (typically construction – build) 

or even for the subsequent operation. In principle, a contracting authority spec-

ifies in its award criteria only the purpose, standards and requirements for the 

scope or function and/or performance of the contract in question. Specific way 

the supplier will meet such criteria is a matter of his expertise and, above all, of his 

liability. Unless we are talking about quite simple demands, where a contracting 

authority is able to define the quality level precisely and explicitly (and subse-

quently to check it) and where the supplier really has no freedom in its activities, 

the methods described are undoubtedly the future of public procurement.

When we talk about “qualitative selection”, a strategic or responsible public pro-

curement as a central pan-European trend should also be mentioned. The con-

tracting authorities, usually the public institutions, should not keep in mind only 

a technical quality of the supply in question, but also broader societal impacts of 

the performance of a public contract. These include, in particular, the environmen-

tal and social impacts. Just by taking these aspects into account, the public con-

tracting authorities’ objectives, other than the economical, efficient and effective 

use of public funds (e.g. social policy objectives in view of reducing unemploy-

ment) can be achieved through the public procurement. Let us not forget what 

started this article: such a large volume of financial resources is spent within the 

public procurement that a change in the behaviour of whole market segments 

can be aspired to through a certain method of public procurement (for example, 

in case of strict consideration of the environmental aspects of performance).

In this sense, only the environmentally friendly performance is of a good quality 

for a responsible public contracting authority, bringing in addition another social 

advantages, especially in the social or innovation sphere (whether this deals 

with the employment of persons disadvantaged in the labour market or the 

introduction of more effective approaches to the provision of various services 

by Act No. 134/2016 Coll., on Public Procurement. However, the aim of the above 

somewhat extensive introduction was to make it clear that public procurement 

legislation, including the supervision, has a  considerably deeper meaning than 

just implementing a European regulation. In essence, good legislation and equally 

good procedure of contracting authorities consistent with make a precondition for 

satisfactory functioning of the whole public sphere, thereby affecting all our lives. 

Just this interconnection of public procurement with activities of all public 

bodies leads, inter alia, to the fact that the legislation is subject to different 

trends through time as per the current public order. An example is the so-called 

transparent or anti-corruption amendment to the previous Public Procurement 

Act, which was published in the Collection of Laws in February 2012 under the 

number 55/2012 and which aimed to increase the transparency of procurement 

administrative procedures after some previous negative experience. 

The result of this – undoubtedly well-intentioned – effort was the legal act which, 

despite other partial changes at the end of its effectiveness, was generally per-

ceived as too constraining, even rigid, and administratively demanding.

The current Act on Public Procurement therefore has another leitmotiv, which could 

be described as greater freedom for contracting authorities in terms of deliberate 

deregulation of individual procedural steps in the context of procurement and wider 

opportunities for adapting the actual procedure to the real needs of the contract-

ing authority. However, also according to a thesis that the acquired freedom must 

be treated prudently, i.e. the greater the freedom, the greater the responsibility. The 

contracting authority is still obliged to respect basic principles of a procurement 

procedure, and if the Act does not regulate certain procedures in detail, this does 

not automatically mean a contracting authority may proceed with absolute discre-

tion. Such a procedure must always be chosen to comply with the basic principles. 

The other trend, significant for the area of public procurement more than ever, is 

represented by the issue of a qualitative approach to procurement. As noted at 

the outset, today most of contracting authorities concludes that quality is a key 

concept even in the context of public purchasing. The cheapest offer may not 

always be the most advantageous one. The opposite is often true.

In practice, the qualitative evaluation criteria are becoming more frequent, even 

in a very sophisticated form taken from abroad. In this context, it should be men-

tioned the so-called Best Value Approach method based on the premise that the 
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nadlimitních veřejných zakázek a  při pořizování veřejných služeb v  přepravě 

cestujících (při překročení určité prahové hodnoty těchto pořizovaných služeb).

Moderní tvář zadávání veřejných zakázek lze dále vnímat prostřednictvím elektro-

nizace zadávacích procesů. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí 

podle platné právní úpravy probíhat až na výjimky elektronicky. To komunikaci 

jednak usnadňuje a  zefektivňuje, především to však představuje výrazné zpře-

hlednění celého procesu zadávání. S elektronickou nabídkou podanou prostřed-

nictvím certifikovaného elektronického nástroje například nelze manipulovat 

tak jednoduše jako v případě nabídek v listinné podobě. Díky elektronizaci tudíž 

mohly být mimo jiné ze zákona odstraněny některé detailní povinnosti, například 

právě povinnost otevřít nabídky bez zbytečného odkladu poté, co skončila lhůta 

pro podání nabídek. Opatření, které mělo zabraňovat právě nezákonným manipu-

lacím s podanými nabídkami, jednoduše není v digitální době potřeba.

Obdobně posilují transparentnost uveřejňovací povinnosti zadavatelů. Nejde jen 

o to, že například povinně uveřejňovaná zadávací dokumentace na profilu zada-

vatele umožňuje účast širokého okruhu dodavatelů, ale uveřejňovací povinnosti 

umožňují i kontrolu zadávání nejen ze strany veřejnosti, ale i příslušných kon-

trolních orgánů. Řádné plnění uveřejňovacích povinností ze strany zadavatelů 

tak například umožňuje i aktivní vyhledávání a odhalování kartelových dohod 

ve veřejných zakázkách, což je rovněž v  kompetenci Úřadu pro ochranu hos-

podářské soutěže. Tzv. bid rigging je přitom společensky vysoce nebezpečné 

jednání, neboť bez skutečné konkurence ztrácí jakákoli regulace zadávání 

veřejných zakázek svůj prvotní smysl. Lapidárně řečeno: nebudou-li mezi sebou 

dodavatelé skutečně soutěžit, je právní úprava, která má pro tuto soutěž zajistit 

předpoklady, naprosto neúčinná a nemůže naplnit svůj primární cíl, tj. ochranu 

peněz nás všech.

V  návaznosti na  představení základních trendů v  oblasti veřejného nákupu 

se dostáváme k  roli Úřadu. Hned na  tomto místě je třeba vyjevit pro zadava-

tele jistě nepříjemnou pravdu: bez ohledu na detaily právní úpravy bude vždy 

platit, že právní regulace zadávání veřejných zakázek ukládá zadavateli přede-

vším povinnosti (v zájmu ochrany veřejných prostředků omezuje jeho smluvní 

volnost) a  dodavatelům přiznává především práva (zejména právo na  trans-

parentní a nediskriminační postup zadavatele v zadávacím řízení). V důsledku 

toho dozor nad zadáváním veřejných zakázek (včetně koncesí), respektive nad 

i o širší společenské dopady realizace veřejné zakázky. Jde zejména o dopady 

na  životní prostředí a  sociální dopady. Právě zohledněním těchto aspektů lze 

prostřednictvím zadávání veřejných zakázek dosahovat i  jiných cílů veřejných 

zadavatelů, než je jen hospodárné, účelné a  efektivní nakládání s  veřejnými 

prostředky (například cílů v oblasti sociální politiky ve smyslu snižování neza-

městnanosti). Nezapomínejme přitom, čím tento příspěvek začal: v rámci veřej-

ných zakázek jsou vynakládány finanční prostředky v  tak velkém objemu, že 

prostřednictvím určitého způsobu zadávání veřejných zakázek (třeba s důsled-

ným zohledněním ekologických aspektů plnění) lze aspirovat na změnu chování 

celých segmentů trhu.

V tomto smyslu je pro odpovědného veřejného zadavatele kvalitním jen plnění, 

které je ekologické a které přináší i další společenské výhody, zejména na soci-

álním či inovačním poli (ať už se jedná o zaměstnávání osob znevýhodněných 

na  trhu práce nebo o  zavádění efektivnějších přístupů k poskytování různých 

služeb často spojené například s digitalizací). Nepochybně také platí, že co ze 

svých záměrů veřejná sféra vyřeší ve spolupráci se soukromým sektorem pro-

střednictvím strategického zadávání veřejných zakázek, nemusí následně řešit 

prostřednictvím jiných nástrojů, například dotací.

Nehovoříme přitom o  vzdálené budoucnosti. V  samém závěru minulého roku 

byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o zadávání veřejných zaká-

zek, která mezi základní zásady zadávacího řízení (doposud se jednalo o zásady 

transparentnosti, přiměřenosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení) dopl-

nila zcela nové zásady sociálně odpovědného, environmentálně odpovědného 

a inovačního zadávání. Zadavatel je tak nově od 1. ledna 2021 povinen ve všech 

svých postupech, je-li to – slovy zákona – vzhledem k povaze a smyslu zakázky 

možné, tyto zásady dodržovat. Trend je tedy potvrzován i pro mnohé pravda dosti 

překvapivou legislativní iniciativou.

Další potvrzení popsaného vývoje, tentokrát na celoevropské úrovni, představuje 

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161/EU o podpoře čistých 

a energeticky účinných silničních vozidel, která by měla být do českého právního 

řádu transponována zákonem o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím 

veřejných zakázek a  veřejných služeb v  přepravě cestujících. Podle návrhu 

tohoto zákona by měl každý zadavatel povinnost dodržet určité minimální podíly 

nízkoemisních vozidel a vozidel s nulovými emisemi při zadávání určitých druhů 
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Also publication duties of contracting authorities strengthen the transparency. 

It is not just that the obligatory disclosure of tender documents on the contract-

ing authority profile allows participation of a wide range of suppliers, but the 

publication duties also allow for the procurement supervision not only by the 

public, but also by the competent supervisory bodies. The proper fulfilment of 

publication duties by contracting authorities allows, inter alia, active detection 

and identification of cartels in public procurement, which is also one of the com-

petences of the Office for the Protection of Competition. So-called bid rigging 

is a societally highly threatening behaviour as without actual competition any 

regulation of public procurement loses its primary meaning. In other words: if 

suppliers do not actually compete with each other, the legislation to ensure con-

ditions for such competition is completely ineffective and cannot achieve its 

primary objective, i.e. to protect money of all of us.

Following the presentation of basic trends in area of public tendering, we are 

getting to the role of the Office. Here an unpleasant truth for the contracting 

authority should be stated: notwithstanding the facts, it will always apply that 

the public procurement legislation, above all, imposes the obligations on the 

contracting authority (limiting its contractual freedom in order to protect pub-

lic funds) and grants the suppliers´ rights (especially the right to transparent 

and non-discriminatory approach of the contracting authority within the award 

procedure). Consequently, the supervision of public procurement (including 

concessions) or compliance with Act No. 194/2010 Coll., on public services in 

public passenger transport, carried out by the Office or more precisely the Public 

Procurement Division at the first instance, it is all about supervising procedures 

of the contracting authorities. In the future, in connection with transposition of 

the aforementioned Directive (EU) 2019/1161 of the European Parliament and of 

the Council on the promotion of clean and energy-efficient road transport vehi-

cles into the Czech law, the Office shall be entrusted also with the supervision 

of the enforcement of certain duties in relation to the purchase of low-emission 

vehicles; such supervisory activity shall start from 2026. 

Undoubtedly, the performance of supervisory tasks presents a particular chal-

lenge nowadays. Trends affecting the performance of supervision necessarily fol-

low the general trends of the public procurement markets. We are thus witness-

ing a shift from reviewing a compliance with the formal rules of the procurement 

often linked, for example, with digitalisation). Undoubtedly, it is also true that 

when certain intentions of the public sector have been solved in cooperation 

with the private sector through strategic public procurement, they do not have 

to be addressed through other instruments, such as subsidies.

This is not just a matter of some distant future. At the very end of last year, the 

amendment to the Public Procurement Act was published in the Collection 

of Laws, which added the completely new principles of socially and environ-

mentally responsible and innovative procurement to the basic principles of the 

procurement procedure (the existing principles of transparency, proportionality, 

non-discrimination and equal treatment). As of 1 January 2021, a  contracting 

authority is now obliged to comply with these principles in all its procedures if – 

according to the law – preserving the nature and meaning of the contract. The 

trend is thus confirmed even, for many, by quite a surprising legislative initiative.

What further confirms the described development, this time at the pan-Euro-

pean level, is the Directive (EU) 2019/1161 of the European Parliament and of the 

Council on the promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles, 

which should be transposed into the Czech law by the bill on the promotion of 

low-emission vehicles by means of procurement of public contracts and pub-

lic services in passenger transport. This act should lay down a  duty to each 

contracting authority to achieve a  minimum proportion of low-emission and 

zero-emission vehicles when awarding certain types of above-threshold pub-

lic contracts and within procurement of public services in passenger transport 

(when certain threshold for such purchased services is exceeded).

The modern concept of public procurement is capable of being perceived by 

means of the electronic public procurement. With some exceptions, pursuant 

to the applicable legislation the communication between contracting authority 

and the supplier must take place electronically. This makes communication eas-

ier and more efficient, considerably clarifying the entire procurement process. 

For example, the quotation submitted in certified electronic tender system can-

not be manipulated as easily as in the case of tenders in paper form. Thanks to 

e-procurement, some detailed obligations could be removed from the law, such 

as the obligation to open bids without undue delay after the time limit for the 

submission of tenders has expired. There is simply no need of the measure to 

prevent unlawful manipulation of tenders in the digital age.
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dekády své činnosti vstupuje s vizí změny způsobu vedení a vnitřní systemizace 

své největší sekce. Motiv je zcela jednoduchý: zefektivnění nejen samotného 

výkonu dozoru, ale zejména otevření se adresátům rozhodovací praxe, a  to 

ve smyslu osvětové činnosti. Právě skloubení výkonu dozoru a provádění osvě-

tové činnosti je pro ÚOHS jednou z největších výzev.

K tomu, aby mohl být kvalitním způsobem vykonáván dozor nad veřejným zadá-

váním, spolu s výrazným posilněním osvětové, a  tím ve svém důsledku i pre-

venční činnosti, je nezbytné disponovat erudovaným personálním aparátem. 

Bez něj jsou všechny vytyčené cíle jen nezhmotněnou ideou a přáním. Důležité 

jsou však konkrétní činy a výsledky. Sekce veřejných zakázek již nyní bezesporu 

disponuje řadou odborníků, bez nichž by ostatně nebylo možno zajistit dozor ani 

doposud. K naplnění aktuálních vizí je však nezbytné nejen tyto klíčové osoby 

v rámci Úřadu udržet, ale současně vychovávat i další odborníky. V tomto ohledu 

se jako přirozená cesta jeví rozšíření povědomí o náplni práce a smysluplnosti 

samotné existence Sekce veřejných zakázek mezi jejími potenciálními budou-

cími zaměstnanci. Jedním z  vhodných nástrojů pak je spolupráce s  vysokými 

školami, neboť právě absolventi vysokých škol jsou těmi, na  které je možno 

a nutno při úvahách o rozšiřování týmu odborníků na veřejné zadávání cílit. Stu-

dentům tak lze umožnit nahlédnout „pod pokličku“ způsobu výkonu dozoru, při-

čemž cílem je, aby se někteří z nich již v rámci studia směrem k této nepochybně 

zajímavé problematice profilovali. Následně se pak mohou stát těmi, které zrovna 

oblast veřejného zadávání pohltí a kteří budou vidět smysl své profesní kariéry 

v ochraně regulérnosti veřejných soutěží.

V souvislosti s personálním obsazením Sekce veřejných zakázek není možno ani 

bagatelizovat situaci na trhu práce. Nelze přehlížet, že v oblasti veřejného zadá-

vání, a  to jak zadávání samotného, tak jeho administrace a poradenství s ním 

spojeného, se „točí“ nemalé objemy peněz. Úřad jakožto zaměstnavatel je pak 

na  trhu práce vystaven velké konkurenci. Byť leckdy není a z povahy věci ani 

nemůže být schopen finančně konkurovat některým zaměstnavatelům, typicky 

ze soukromého sektoru, je jistě schopen svým zaměstnancům nabídnout jiná 

pozitiva. Tím nejzásadnějším je vysoce zajímavá náplň práce, která není stere-

otypní, umožňuje nahlédnout do  tajů nejrůznějších druhů nákupů a  způsobů 

jejich realizace. Unikátnost práce pak spočívá v  roli nestranného rozhodce 

(soudce v obecném významu toho slova) posuzujícího odborné otázky bez tlaku 

dodržováním zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestují-

cích, který provádí Úřad, respektive v prvním stupni Sekce veřejných zakázek, 

je dozorem nad postupy zadavatelů. Do budoucna by pak v návaznosti na trans-

pozici již zmiňované směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161/EU 

o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel do vnitrostátního 

právního předpisu, měl být Úřadu svěřen i dozor nad plněním některých povin-

ností v souvislosti s nákupy nízkoemisních vozidel; gros výkonu činnosti dozoru 

by mělo započít od roku 2026. 

Výkon dozoru v dnešní době představuje nepochybně mimořádnou výzvu. Trendy 

zasahující výkon dozoru nutně kopírují obecné trendy zakázkového světa. Jsme 

tak svědky posunu od přezkumu dodržení formálních pravidel zadávacího procesu 

k jeho samotnému obsahu, tj. k posuzování, co je vlastně zadavatelem poptáváno 

a jaké požadavky jsou kladeny na dodavatele. V typickém návrhu či podnětu tak 

dnes není zpochybňováno nedodržení nějakého zákonem jasně definovaného 

postupu, ale skrytě diskriminační vymezení předmětu plnění či kvalifikace.

Tento posun v zásadě není překvapivý. Za léta soužití s různými právními úpra-

vami se zadavatelé naučili zvládat jednotlivé procesní postupy a mnohá rigidní 

pravidla byla navíc ze zákona vypuštěna. Ona nepřekvapivost popisované pro-

měny podoby dozoru nad zadáváním ovšem nikterak neumenšuje její konse-

kvence z  hlediska složitosti vedených řízení a  šetření. Předmětem sporu nyní 

není, jak zadavatel zadává, což je přirozeně oblast, na kterou musí být zaměst-

nanci Úřadu odborníky, ale co poptává, přičemž nelze očekávat, že by ÚOHS 

mohl disponovat expertízou ve všech myslitelných oblastech veřejných investic 

(tj.  od  nákupu diagnostických lékařských přístrojů až po  výstavbu infrastruk-

turních projektů). Diskriminace některých dodavatelů přitom může být skryta 

v detailu, který je i pro poučeného laika jednoduše neodhalitelný. 

Při zvážení vázanosti přísnými procesními pravidly, zejména správním řádem, 

a pochopitelného tlaku veřejnosti na co nejefektivnější, respektive co nejrych-

lejší rozhodování představuje správní řízení v  oblasti dozoru nad zadáváním 

veřejných zakázek nepochybně jedno z nejsložitějších správních řízení v českém 

právním řádu.

Právě tato složitost – ve  všech jejích aspektech – je jedním z  důvodů, které 

s sebou přinášejí nutnost systémových změn a opatření, jež budou v nadchá-

zejícím období v Sekci veřejných zakázek uváděna do praxe. Úřad tak do další 
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objectives pursued are only intangible ideas and wishes. Only specific actions and 

tangible outcomes are important. Undoubtedly, the Public Procurement Division 

already has a number of experts, without whom supervision would not have been 

even possible. However, in order to fulfil current visions, it is necessary not only 

to retain these key persons within the Office, but also to educate further experts. 

In this respect, it seems a natural way to raise awareness of the duties and the 

meaningful existence of the Public Procurement Division among its potential future 

employees. One of the appropriate tools is a mutual cooperation with universities 

the graduates of which are the ones who can and must be targeted when consid-

ering possible enlargement of the team of public procurement experts. Students 

can thus be given a closer look at the way in which supervision is exercised, with 

the aim of profiling some of them already in the course of their studies towards this 

undoubtedly interesting job. Subsequently, they can become those who will be 

absorbed in the field of public procurement itself and who will see the real purpose 

of their professional career in protecting the legality of tendering.

In connection with the staffing of the Public Procurement Division, it is not possi-

ble to downplay the labour market situation. It must not be overlooked that in the 

area of public procurement, both of the procurement itself and its administration 

and the related consultancy, there´s big money involved. As an employer, the 

Office is exposed to a highly competitive job market. Although often it is not, 

and by nature, cannot be able to compete financially with certain employers, 

typically from the private sector, it is certainly able to offer other positives to 

its employees. The most important is the highly interesting nature of the duties 

concerned, being not stereotyped, allowing you to understand various types of 

purchases and ways of their making. The uniqueness of the work lies in the role 

of an impartial decision-maker (a judge as generally understood) assessing pro-

fessional issues without the pressure and regardless the interests of a particular 

client, who is often guided only by his own objectives. Working for the Office is 

also a job in a young, dynamic working group. Last but not least, not only the 

future employees will be given methodological guidance and the opportunity for 

continuous enhancing their knowledge.

Methodological and awareness-raising activities, i.e. raising awareness of public 

procurement, are not important outwardly only. The same rules have to be applied 

also inside the Office. One of the systemic changes within the Public Procurement 

procedure to its very content, i.e. to assessing what is actually in demand of 

a contracting authority and what are the requirements that must be fulfilled by 

suppliers. Thus, in a typical proposal or initiative, there is not contested a failure to 

comply with any clearly identified regulatory procedure, but a covert discrimina-

tion entailing definition of the contract subject-matter or qualification.

In principle, such a shift is not surprising. Over the years of coexistence with various 

regulations, the contracting authorities have learned to manage individual proce-

dures, and many rigid rules have also been removed from the legislation. However, 

the surprise-less described change in the form of procurement supervision does 

not diminish its consequences in terms of the complexity of the proceedings and 

investigations conducted. Now, the subject of the dispute is not about how the 

contracting authority is engaged, which is naturally an area for which the Office’s 

employees must be experts, but about what is demanded, and the Office cannot be 

expected to have expertise in all conceivable areas of public investment (i.e. from 

the purchase of diagnostic medical equipment to the construction of infrastructure 

projects). Discrimination against certain suppliers may be hidden in the details, 

which are simply undetectable even by the well-informed non-specialist. 

Considering the binding by strict procedural rules, in particular the Adminis-

trative Procedure Code, and an understandable public pressure to as prompt 

and effective as possible decision making, the administrative proceedings in the 

area of public procurement supervision undoubtedly represents one of the most 

complex administrative proceedings in the Czech legislation.

This complexity – in all its aspects – is one of the reasons which involve systemic 

changes and measures to be put into practice by the Public Procurement Divi-

sion in the period ahead. The Office thus enters the next decade of its activities 

with a vision of changing the way its largest division is managed and internally 

systemized. The motive is quite simple: not only increasing the efficiency of 

actual supervision performance, but – in particular – opening to the addressees 

of decision-making practice in terms of awareness-raising activities. Combining 

the efficiency of supervision with implementing awareness-raising actions is 

one of the biggest challenges for the Office.

To perform a  high-quality procurement supervision, together with a  significant 

strengthening of awareness-raising and thus, as a result, also prevention actions, 

it is necessary to have a well-trained and educated staff, without which all the 
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se do budoucna Úřad prostřednictvím Sekce veřejných zakázek též intenzivně 

zaměří. Sekce veřejných zakázek tak bezesporu stojí před výzvou v  podobě 

výrazně většího rozsahu své činnosti. Je to však klíč k úspěchu. Je třeba držet 

krok s dobou; být proaktivní, nikoliv reaktivní. 

I pro samotný výkon činnosti dozorového orgánu je nezbytné vnímat, co se děje 

za jeho zdmi. Je potřeba reflektovat aktuální problémy zadavatelů, které řeší, mít 

přehled o moderních a  inovativních přístupech k  zadávání apod. Pakliže je to 

nezbytné, je namístě případně včas a rozumně korigovat tyto úvahy či přijímaná 

řešení. Přesně k  takovému přístupu v podstatě vybízí i  relevantní právní před-

pisy zadavatele, o čemž svědčí i nově stanovené zásady. O veřejném zadávání 

je potřeba přemýšlet v širších souvislostech, zkrátka být „o krok vpřed“; nabízí 

se, aby v tomto ohledu šel vzorem i ten, kdo je následně tím, kdo „soudí ostatní“. 

Avšak nikdy nesmí být, při veškeré snaze o erudici a kultivaci soutěžního pro-

středí, opomíjeno, že závazný právní názor na určitý postup zadavatele je možno 

dát výlučně na  základě výsledku vedeného správního řízení, v  němž mohou 

strany uplatnit všechna svá práva a v němž je zjištěn úplný skutkový stav věci. 

Smysl a  poslání činnosti Sekce veřejných zakázek by neměly být zhmotněny 

jen do roviny zvládnutí co nejvyššího množství co nejrychleji rozřešených pří-

padů. Je snad přáním nás všech, aby se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

v rámci svých výročních zpráv pyšnil informací o co nejvyšším počtu nesprávně 

zadaných veřejných zakázek v České republice? Společným přáním a cílem nás 

všech by mělo být zdravé soutěžní prostředí, v němž je minimum nezákonně 

zadaných zakázek. Tedy prostředí, v němž zadavatelé svévolně a takřka z ruky 

nevydávají peníze nás, daňových poplatníků, předem domluveným firmám, 

stejně tak prostředí, v  němž Úřad nezaujímá roli bitevního pole, na  kterém si 

znepřátelení konkurenti vyřizují své účty, tj. úmyslně bojkotují zadání jakékoli 

zakázky jen proto, aby dané plnění nedodával někdo jiný. 

Bezesporu vždy musí existovat orgán, který nad zákonností soutěže bude dohlížet. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže si je důležitosti role, která mu je svěřena, 

velmi dobře vědom. Pro nadcházející období se Sekce veřejných zakázek kromě 

své represivní funkce bude zaměřovat i na prevenci, vedena snahou o zajištění 

efektivnosti jak vynakládání veřejných prostředků, tak soutěže jako takové. Jedná 

se o pomyslné spojené nádoby; jedno bez druhého nebude existovat. 

a zájmů konkrétního klienta, který mnohdy sleduje pouze svůj partikulární cíl. 

Práce pro ÚOHS je rovněž prací v mladém, dynamickém pracovním kolektivu. 

V  neposlední řadě se pak nejen budoucím zaměstnancům dostane metodic-

kého vedení a možnosti neustálého prohlubování svých odborných znalostí.

Metodická a osvětová činnost, tzn. zvyšování povědomí o veřejném zadávání, 

totiž není důležité pouze navenek. Stejná pravidla je potřeba uplatnit i směrem 

dovnitř Úřadu. Jednou ze systémových změn, které budou již od 1. 7. 2021 uváděny 

na Sekci veřejných zakázek do praxe, bude i způsob vedení a zvyšování erudice 

vlastních zaměstnanců. Tomu bude odpovídat i její nová systemizace a rozložení. 

Dozorová část Sekce veřejných zakázek tak bude posílena o nově zřízené útvary, 

které budou nápomocny interní metodické a vzdělávací činnosti. 

Je třeba přiznat, že veřejnost vnitřní procesy příliš nezajímají. Pro odborníky 

i laiky, jejichž životy jsou kvalitou veřejného zadávání i dozoru nad ním zásadním 

způsobem ovlivňovány, je důležité působení Úřadu navenek. To je jistě naprosto 

legitimní pohled, nicméně stále je potřeba mít na zřeteli nezpochybnitelnou sku-

tečnost, že právě vhodně nastavené vnitřní procesy včetně personálního zabez-

pečení jsou klíčem ke kvalitním výstupům. Proto je nezbytné se těmto aspektům 

poctivě věnovat a proto jim byla věnována i část tohoto příspěvku.

V uplynulých letech byla činnost ÚOHS veřejností vnímána zejména prostřed-

nictvím jeho rozhodovací činnosti. To je ostatně jeho primární úloha. Ale tak, 

jak se mění trendy v oblasti veřejného zadávání na základě společenské objed-

návky, je třeba reflektovat zájem veřejnosti o prezentaci názorů Úřadu i  jiným 

způsobem než prostřednictvím rozhodovací praxe. Tento zájem je pochopitelný 

a má své nezpochybnitelné ratio. Aktivita navíc, nad rámec samotného dozoru, 

může výrazně přispět ke kultivaci soutěžního prostředí v České republice. Pro 

zadavatelskou praxi má neoddiskutovatelnou cenu informace, jak nad určitými 

situacemi uvažuje ten, kdo o zákonnosti jejich postupu rozhoduje. Má-li zadava-

tel takovou relevantní informaci, může tomu přizpůsobit svůj postup. Obdobný 

kultivující dopad lze důvodně předpokládat i  ve  vztahu k  dodavatelům, kteří 

mohou na základě dostatku informací lépe a odpovědněji zvážit, zda například 

iniciovat správní řízení u Úřadu či nikoliv.

Právě otevření se navenek, odvaha vyjevit své názory nad tématy aktuálně 

řešenými zadavatelskou obcí, tzn. nikoliv až ex post, stejně tak srozumitelné 

prezentování závěrů vyplývajících ze samotné rozhodovací praxe je tím, na co 
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Also for the very performance of the supervisory body activities it is necessary to 

sense what is happening behind its walls. It is necessary to reflect current prob-

lems of contracting authorities, to have an overview of advanced and innovative 

approaches to the procurement, etc. If required, the respective considerations 

or adopted solutions must be corrected in a timely and reasonable manner. This 

is just the approach that the relevant regulations of the contracting authority 

essentially encourages, as per demonstrated also by the newly established 

principles. Public procurement needs to be thought about in a broader context, 

simply to be a  ‘step forward’; this also encourages the one who consequently 

“judges others” to lead the way. However, it must never be neglected, in all 

efforts to erudite and cultivate a competitive environment, that a binding legal 

opinion on a  particular procedure of the contracting authority may be given 

solely on the basis of the outcome of an administrative proceedings in which 

the parties involved can exercise all their rights and in which the comprehensive 

facts of the case are found. 

The purpose and the mission of the Public Procurement Division activities 

should not be materialised only within the level of handling as many cases as 

possible and as quickly as possible. Is it a desire of all of us that the Office for the 

Protection of Competition should be proud of information in its annual reports 

about the greatest possible number of incorrectly awarded public contracts 

in the Czech Republic? A  common wish and objective of all of us should be 

a healthy competitive environment with a minimum of illegally awarded con-

tracts. The environment in which the contracting authorities do not intention-

ally give our – as taxpayers – money to pre-selected companies, as well as the 

environment in which the Office does not take up the role of a battlefield where 

the rival competitors may settle their scores, i.e. deliberately boycott awarding of 

any contract just so the given contract could not be performed by anyone else. 

There shall always be the authority which will supervise legality of tender pro-

ceedings. The Office for the Protection of Competition is well aware of the impor-

tance of the role entrusted to it. For the upcoming period, however, in addition 

to its repressive function, the Public Procurement Division will also focus on 

prevention, aimed at ensuring the efficiency of both the spending of public funds 

and tender procedures as such. This is the principle of notional communicating 

vessels; one won’t exist without the other. 

Division applicable from 1 July 2021 will be the way of managing its own employees 

and deepening their sophistication. This will be also reflected in its new systemi-

zation (with regard to civil service positions) and layout. The supervisory section of 

the Public Procurement Division will thus be strengthened with newly established 

departments to assist with internal methodological and educational activities. 

It has to be admitted that the public is not very interested in internal procedures. For 

both the professionals and laymen, whose lives are significantly influenced by the 

quality of public procurement and its supervision, the external action of the Office is 

important. Of course, this is a perfectly legitimate point of view, but it is still necessary 

to take into account an indisputable fact that just the appropriate internal procedures, 

including staffing, are the key to high quality outputs. It is therefore necessary to pay 

close attention to these aspects and thus they have been addressed in this article.

In recent years, the activity of the Office has been perceived by the public mainly 

through its decision-making activities. After all, that is its primary role. However, 

as trends in public procurement change on grounds of societal demand, the 

public interest in presenting Office´s opinions should be reflected also in other 

way than through a decision-making practice. This interest is understandable 

and has its unquestionable ratio. Additional activity, beyond the supervision 

itself, can significantly contribute to the cultivation of competitive environment 

in the Czech Republic. For tendering practice indisputably counts the informa-

tion on how certain situations are considered by the one who decides on the 

legality of their processing. Having such relevant information, a  contracting 

authority can adapt its procedure accordingly. A  similar cultivating force can 

reasonably be assumed also in relation to suppliers, who can, based on suffi-

cient information, in better way and more responsibly consider whether or not to 

initiate administrative proceedings before the Office, for example.

Just an opening up to outward, the courage to express its opinions on the topics 

currently addressed by the contractors´ community, i.e. not only ex post, as well 

as the clearly presented conclusions arising from the decision-making practice 

itself, are what the Office will also focus intensively on in the future through the 

Public Procurement Division. The Public Procurement Division thus undoubtedly 

faces a challenge in the form of a significantly increasing scope of its activities. 

However, this might be the key to success. It is necessary to keep up with the 

trends; to be proactive, not reactive. 
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klubů, včetně podpory sportovní činnosti mládeže, stavbu a  provoz kultur-

ních a  společenských center, ale i  jejich provoz. Otázku veřejné podpory je 

však třeba řešit i při financování „běžných“ činností, jako je zajištění dopravní 

obslužnosti, poskytování zdravotní a sociální péče, dostupného bydlení nebo 

u podpory cestovního ruchu. Výhradní rolí Úřadu v oblasti veřejné podpory je 

především spolupráce s poskytovateli veřejné podpory při přípravě oznámení 

opatření veřejné podpory Evropské komisi. Úřad dále spolupracuje s Evropskou 

komisí a s poskytovateli veřejných podpor v rámci řízení před Komisí, a to jak 

v řízeních týkajících se oznámené veřejné podpory, tak i v případech protiprávní 

veřejné podpory, zneužití veřejné podpory, existujících režimů veřejné podpory 

či v  případě, že Komise provádí na  území České republiky šetření na  místě. 

Směřování  
sekce legislativy 
a veřejné regulace

JUDr. Petr Solský 

místopředseda

Sekce legislativy a veřejné regulace je svou historií nejmladší a rovněž počtem 

pracovníků nejmenší sekcí úřadu. To ale nelze říci o rozsahu agendy této sekce. 

Obsahem činnosti sekce jsou obvyklé agendy ústředních orgánů státní správy, 

jako je činnost legislativní, právní a  zajišťování evropských a  mezinárodních 

vztahů Úřadu. Vedle těchto primárně podpůrných činností má sekce ve  své 

náplni dvě důležité samostatné agendy, kterými jsou výkon koordinačního 

orgánu v oblasti veřejné podpory dle § 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě někte-

rých vztahů v oblasti veřejné podpory, a  také dozor nad dodržováním zákona 

č.  395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinář-

ských produktů a jejím zneužití, dle § 5 tohoto zákona. 

Agenda veřejné podpory, která byla Úřadu svěřena již před vstupem do Evrop-

ské unie, nabývá na významu v posledních letech se vzrůstající snahou státu 

podporovat vybraná odvětví průmyslu v oblasti inovací, vědy, výzkumu a zavá-

dění vysokorychlostního internetu. Součástí těchto aktivit je také podpora 

malých a středních podniků a  rovněž různé formy dovolené podpory u důle-

žitých státních podniků a státem vlastněných obchodních společností. Rovněž 

samospráva, zejména na úrovni krajů a statutárních měst, se snaží podporo-

vat oblast sportu a výstavby sportovních zařízení, jako je například plánovaná 

multifunkční Aréna Brno, či podporovat činnost sportovních hal a sportovních 
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facilities, such as the planned multifunctional Arena in Brno, or to support the 

activities of sports arenas and sports clubs, including aid for youth sports activ-

ities, the construction and operation of cultural and social centres. However, the 

issue of State aid also needs to be addressed when funding “ordinary” activities 

such as transport services, health and social care, affordable housing or tourism 

support. The Office’s exclusive role in the field of State aid is primarily coopera-

tion with State aid providers in the preparation of notifications of State aid meas-

ures to the European Commission. The Office also cooperates with Commission 

and with State aid providers during proceedings before the Commission, both 

in proceedings relating to notified State aid and in cases of unlawful State aid, 

misuse of State aid, existing State aid schemes or in cases where the Commis-

sion carries out on-the-spot investigations within the Czech Republic. The Office 

also provides general advice and methodological assistance to all levels of State 

aid providers.

The importance of the State aid agenda was strengthened in the spring of 2020 

in the context of the COVID-19 pandemic outbreak. All Member States needed to 

quickly support closed or very restricted sectors of the economy. On 16 March 

2020, the Commission reacted by adopting a Communication of the Commis-

sion - Temporary Framework for State aid measures to support the economy dur-

ing the current COVID-19 outbreak (hereinafter ‘the Temporary Framework’). This 

is a specific legal framework for assessing the compatibility of aid under Article 

107(3)(b) of the Treaty on the Functioning of the European Union (remedying 

a serious disturbance in the economy of a Member State), which allows Mem-

ber States, subject to the Commission’s approval, to provide aid to undertakings 

facing a shortage or unavailability of liquidity as a result of measures taken in 

the context of COVID-19. The Temporary Framework has been gradually amended 

and supplemented with other types of aid. As of the beginning of May 2021, the 

regulation has already been amended five times and further amendments are 

envisaged during the course of this year, including a possible extension of the 

regulation beyond the 2021 horizon, as the pandemic situation continues to have 

a negative impact on Member States national economies. The Czech Republic 

has used the Temporary Framework procedure for most of its economic support 

programmes. In this area, a gradual reorientation of support programmes away 

from “first aid” for the economy in the face of restrictive government measures 

Direction  
of the Legislation 
and Public 
Regulation Division

Mr Petr Solský 

Vice-chair

The Legislation and Public Regulation Division is the youngest division of the Office 

for the Protection of Competition and the smallest in terms of the number of employ-

ees. But the same doesn’t apply to scope of the agenda. The content of the Division’s 

activities includes the usual agendas of central state administration authorities, 

such as legislative, juridical and ensuring the European and international relations 

of the Office. In addition to these primary support activities, the Division has two 

important separate agendas, which are the exercise of the coordinating authority 

in the area of State aid pursuant to Section 3 of Act No. 215/2004 Coll., on the reg-

ulation of certain relations in the area of State aid, and supervision of compliance 

with Act No. 395/2009 Coll., on significant market power in selling agricultural and 

food products and its abuse, pursuant to Section 5 of this Act.

The State aid agenda, which was entrusted to the Authority before accession to 

the European Union, has become more important in recent years as the state 

has increasingly sought to support selected industries in the areas of innovation, 

science, research and the introduction of high-speed internet.  These activities 

also include aid for small and medium-sized enterprises, as well as various forms 

of permitted aid for important state-owned enterprises and state-owned trading 

companies. Local governments, especially at the level of regions and statutory 

cities, are also trying to support the area of sport and the construction of sports 
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Na  straně Evropské unie bylo zřetelné zaostávání v  některých perspektivních 

oborech (například v elektromobilitě a výrobě odpovídajících klíčových kompo-

nent), na straně globálních hráčů pak byla patrná snaha podpořit své domácí 

subjekty mnohdy na  úkor evropských subjektů. V  roce 2014 přijala Evropská 

komise sdělení obsahující pokyny, jak podle pravidel pro státní podporu posu-

zovat veřejné financování významných projektů společného evropského zájmu 

(tzv. Important projects of common European interest – dále jen „IPCEI“). Cílem 

tohoto sdělení bylo umožnit členským státům kombinovat veřejnou podporu pro 

tyto projekty se soukromými investicemi, aby následně velmi významně přispěly 

k hospodářskému růstu, vytváření pracovních míst a posílení konkurenceschop-

nosti ve prospěch průmyslu a hospodářství Unie. V samotném komuniké Evrop-

ská komise uvádí, že významné projekty společného evropského zájmu umožní 

spojit vědomosti, odborné znalosti, finanční zdroje a hospodářsky aktivní sub-

jekty v celé Unii a překonat tak významná selhání trhu nebo systémové nedo-

statky a společenské problémy, které by nebylo možné řešit jinak. Jejich úkolem 

je spojit veřejný a soukromý sektor, aby bylo možné realizovat projekty velkého 

rozsahu, které jsou důležitým přínosem pro Unii a její občany. Vzhledem k ino-

vativnosti tohoto nástroje, povinnému zapojení více členských států a  dalším 

stanoveným podmínkám trvalo několik let, než se povedlo konkrétní projekt dle 

rámce IPCEI realizovat. 

V prosinci roku 2018 schválila Evropská komise první projekt IPCEI v oblasti mik-

roelektroniky za účasti čtyř členských států – Německa, Francie, Velké Británie 

a Itálie. Později se k tomuto projektu připojilo ještě Rakousko. Cílem je podpořit 

rozvoj výroby klíčových prvků mikroelektroniky jako polovodiče, čipy, senzory, 

tranzistory a optické prvky sítí, které se používají v různých průmyslových obo-

rech, zejména automobilovém. Projektu se účastní 29 podnikatelských subjektů 

z původních čtyř států a dodatečně se připojily tři rakouské subjekty. Tyto sub-

jekty společně investují okolo šesti miliard eur ze soukromého kapitálu, přičemž 

členské státy projektu poskytnou 1,75 miliardy eur veřejné podpory. Další IPCEI 

projekt byl schválen hned následujícího roku v prosinci 2019 za účasti sedmi 

členských států (Belgie, Finska, Francie, Německa, Itálie, Polska a  Švédska) 

s cílem podpořit výrobu komponent a samotných elektrobaterií. Tohoto projektu 

se účastní 17 průmyslových subjektů, které investují pět miliard eur a obdrží pod-

poru ve výši 3,2 miliardy eur od zúčastněných členských států. Ještě rozsáhlejší 

Úřad rovněž poskytuje obecné poradenství a metodickou pomoc všem úrovním 

poskytovatelů veřejné podpory.

Důležitost agendy veřejné podpory byla umocněna na  jaře roku 2020 v  sou-

vislosti s  propuknutím pandemie covid-19. Všechny členské státy potřebo-

valy rychle podpořit uzavřené nebo velmi omezené obory ekonomiky. V  tento 

moment zareagovala již 16. března 2020 Evropská komise přijetím sdělení 

Komise – Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství 

při stávajícím šíření koronavirové nákazy covid-19 (dále jen „dočasný rámec“). 

Jedná se o zvláštní právní rámec pro posuzování slučitelnosti podpor dle čl. 107 

odst. 3 písm. b) Smlouvy o  fungování Evropské unie (náprava vážné poruchy 

v  hospodářství některého členského státu), který umožňuje členským státům 

po schválení ze strany Komise poskytovat podpory podnikům, které v důsledku 

opatření přijatých v souvislosti s covid-19 čelí nedostatku nebo nedostupnosti 

likvidity. Dočasný rámec byl postupně novelizován a doplňován o další typy pod-

por. K začátku května 2021 byl předpis změněn již pětkrát a v průběhu tohoto 

roku se chystají další úpravy, včetně možného prodloužení platnosti předpisu 

za  horizont 2021, neboť situace ohledně vývoje pandemie se stále negativně 

projevuje na hospodářství jednotlivých členských států. Česká republika využila 

postup dle dočasného rámce u většiny svých programů na podporu ekonomiky. 

V  této oblasti lze očekávat během roku 2021 postupnou orientaci podpůrných 

programů z  formy „první pomoci“ ekonomice při omezujících vládních opatře-

ních a z toho plynoucího nedostatku výnosů a likvidity směrem k dlouhodobým 

programům na povzbuzení ekonomického oživení a podporu dlouhodobě živo-

taschopných ekonomických subjektů. Druhou tendencí je maximální zjednodu-

šení existujících covidových podpůrných programů (aktuálně přes 40 vládou 

schválených a Evropské komisi notifikovaných schémat podpory) do tzv. zastře-

šujících („umbrella“) schémat dle nejvyužívanějších typů podpor dle dočasného 

rámce (očekáváme nejvýše pět zastřešujících schémat). Úřad je připraven této 

aktivitě vlády maximálně napomáhat a již od března 2021 intenzivně spolupra-

cuje zejména s Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími resorty na přípravě 

a následném schválení odpovídajících podpůrných programů.

Již před vznikem pandemie covid-19 bylo možné v agendě veřejné podpory sle-

dovat snahu posílit pozici Evropské unie a  jejích ekonomických subjektů vůči 

ostatním globálním hráčům v mezinárodní ekonomice, zejména vůči Číně a USA. 
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In December 2018, the Commission approved the first IPCEI microelectronics pro-

ject involving four Member States - Germany, France, the United Kingdom and 

Italy. Austria has joined the project later. The aim is to support the development 

of the production of key microelectronics components such as semiconductors, 

chips, sensors, transistors and optical networking elements used in various 

industries, especially automotive. A total of 29 business entities from the origi-

nal four countries are participating in the project and three additional Austrian 

entities have joined. Together, these entities are investing around EUR 6 billion 

of private capital, with Member States providing EUR 1.75 billion of State aid to 

the project. Another IPCEI project was approved the very next year in December 

2019 with the participation of seven Member States (Belgium, Finland, France, 

Germany, Italy, Poland and Sweden) to promote the production of components 

and EV batteries themselves. This project involves 17 industrial operators invest-

ing EUR 5 billion and receiving EUR 3.2 billion in State aid from the participating 

Member States. Even larger in terms of private investment, State aid and number 

of Member States is the second IPCEI project to support the car battery produc-

tion chain, somewhat loftily titled European Innovation in Batteries and approved 

in February 2021 with the participation of 12 Member States (Austria, Belgium, 

Croatia, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Poland, Slovakia, Spain and Swe-

den). Private investors will provide EUR 9 billion in the project and State aid from 

Member States is expected to reach EUR 2.9 billion. The first three IPCEI-approved 

projects demonstrate the European Union’s efforts to catch up with the lead in 

the production of key components for the transition to electro-mobility and 

related industries that China in particular is ahead of the European Union.

Unfortunately, it is a sad fact that the Czech Republic, as a traditionally industrial 

country with a strong share of the automotive industry, has not yet participated 

in any of these important projects. We can only hope that the Czech Republic 

will actively participate in the currently prepared project to support the pro-

duction of hydrogen infrastructure, the preparation of which was launched on 

18 December 2020 at the end of the German Presidency of the Council of the 

European Union with the signing of a memorandum by 22 Member States and 

Norway. In this area, the EU will be catching up with Japan in particular, where 

the development and application of hydrogen technology is being pursued 

mainly by Toyota, with the support of the Japanese government.  The Ministry 

and the resulting shortage of revenues and liquidity towards longer-term pro-

grammes to stimulate economic recovery and support long-term viable eco-

nomic entities can be expected during 2021. The second trend is the maximum 

simplification of existing COVID-19 support programmes (currently over 40 aid 

schemes approved by the government and notified to the Commission) into 

umbrella schemes according to the most used types of aid under the Tempo-

rary Framework (we expect a maximum of five umbrella schemes). The Office 

is ready to maximally assist the Government in this activity and has been coop-

erating intensively with the Ministry of Industry and Trade and other ministries 

on the preparation and subsequent approval of the corresponding support pro-

grammes since March 2021.

Even before the emergence of the COVID-19 pandemic within the State aid 

agenda, it was possible to observe an effort to strengthen the position of the 

European Union and its economic entities vis-à-vis other global players in the 

international economy, especially China and the USA. On the side of the Euro-

pean Union, there was an apparent lag in some promising sectors (for exam-

ple, in electro mobility and the production of corresponding key components), 

while on the side of global players there was a  clear effort to support their 

domestic entities, often to the detriment of European entities. In 2014, the Com-

mission adopted a Communication providing guidance on how to assess pub-

lic funding of Important Projects of Common European Interest (IPCEI) under 

State aid rules. The aim of this Communication was to allow Member States to 

combine State aid for these projects with private investment to make a very sig-

nificant contribution to economic growth, job creation and competitiveness for 

the benefit of industry and the Union’s economy. In the Communication itself, 

the Commission states that major projects of common European interest will 

bring together knowledge, expertise, financial resources and economic actors 

across the Union to overcome major market failures or systemic weaknesses 

and societal challenges that could not be addressed otherwise. Their role is 

to bring together the public and private sectors to deliver large-scale projects 

that bring important benefits to the Union and its citizens. Due to the innovative 

nature of this instrument, the mandatory involvement of several Member States 

and other conditions set, it took several years to implement a specific project 

under the IPCEI framework.
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zahraničními subvencemi z června 2020, ve které uvedla: „Jak ukázala analýza 

nedostatků, Evropská unie již má určité nástroje k řešení narušení vnitřního trhu, 

jež mohou způsobovat zahraniční subvence, především v  případech zahranič-

ních subvencí poskytovaných na dovoz zboží. Z analýzy nedostatků a vymezení 

problému ale rovněž vyplývá, že stávající nástroje je třeba doplnit tak, aby se 

konkrétně zabývaly narušeními vnitřního trhu Evropské unie v důsledku subvencí 

poskytovaných orgány států mimo Unii a dokázaly je napravit.“ Jde zejména o situ-

ace, kdy subvence ze třetích států nepodléhají regulaci pravidly veřejné podpory, 

zatímco subvence poskytované státy Unie jsou těmto přísným pravidlům pod-

řízeny. Neregulované subvence ze třetích států tak mohou mít negativní dopad 

na jednotný trh Evropské unie. Návrh nového nařízení k subvencím přijatý Evrop-

skou komisí dne 5. května 2021 předkládá možnosti přezkumu a regulace sub-

vencí poskytnutých ze strany třetích států podnikům působícím na vnitřním trhu 

Evropské unie. Návrh zavádí ex post přezkum subvencí poskytovaných třetími 

státy a ex ante posuzování spojení podniků a veřejných zakázek, jichž se účastní 

podniky, jimž byly takové subvence ze třetích zemí poskytnuty. V případě sub-

vencí, u kterých bude prokázáno, že narušují vnitřní trh, předkládá návrh nařízení 

možnosti nápravy, například formou nařízeného navrácení subvence. Konkrétní 

případy spojení podniků a veřejných zakázek, na kterých participují podniky, jež 

obdržely zahraniční subvenci, budou podléhat předběžné notifikaci k Evropské 

komisi. Bez jejího schválení, respektive bez marného uplynutí lhůty pro schvá-

lení, nebude spojení podniků nebo přidělení veřejné zakázky povoleno. Během 

slovinského předsednictví v Radě Evropské unie v druhé polovině roku 2021 je 

plánováno zahájení schvalovacího legislativního procesu na pracovní skupině 

pro hospodářskou soutěž Rady Evropské unie a v rámci spolurozhodovací pro-

cedury bude nutné najít konsenzus s pozicí Evropského parlamentu. 

V unijním právu platí obecná zásada, že poskytování veřejné podpory je zaká-

záno. Nicméně z  uvedeného pravidla existuje celá řada výjimek, na  jejichž 

základě veřejnou podporu poskytnout lze. Musí však být splněny specifické 

podmínky obsažené v  jednotlivých předpisech, které umožňují veřejnou pod-

poru poskytovat bez vydání rozhodnutí Evropské komise v  dané věci (jedná 

se o  tzv. blokové výjimky), a  dále v  předpisech, označovaných jako tzv. soft 

law, kdy je splnění podmínek ověřováno ze strany Evropské komise v  rámci jí 

vedeného řízení. Uvedené předpisy prošly v  letech 2012–2014 rozsáhlou revizí, 

je výší privátních investic, veřejné podpory a počtem členských států druhý IPCEI 

projekt na podporu výrobního řetězce autobaterií nazvaný poněkud vznešeně 

Evropská inovace v bateriích a schválený v únoru 2021 za účasti 12 členských 

států (Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Itálie, 

Polsko, Slovensko, Španělsko and Švédsko). Privátní investoři poskytnou v pro-

jektu devět miliard eur a veřejná podpora z členských států by měla dosáhnout 

2,9 miliardy eur. První tři schválené IPCEI projekty ukazují snahu Evropské unie 

dohnat náskok v oblasti výroby klíčových komponent pro přechod k elektromo-

bilitě a souvisejících průmyslových oborech, který před Evropskou unií získala 

zejména Čína. 

Bohužel je smutnou skutečností, že Česká republika, jako tradičně průmys-

lová země se silným podílem automobilového průmyslu, se žádného z  těchto 

významných projektů dosud neúčastní. Nezbývá než doufat, že Česko se aktivně 

zúčastní aktuálně připravovaného projektu na podporu výroby vodíkové infra-

struktury, jehož příprava byla slavnostně zahájena 18. prosince 2020 na  závěr 

německého předsednictví v Radě Evropské unie podpisem memoranda 22 člen-

ských států a Norska. V této oblasti bude Unie dohánět především náskok Japon-

ska, kde se vývoji a uplatnění vodíkových technologií věnuje zejména automo-

bilka Toyota s  podporou japonské vlády. Ministerstvo průmyslu a  obchodu již 

pro tento projekt vypsalo výzvu na webových stránkách a hledá české subjekty, 

které by se ho mohly zúčastnit. Dalším připravovaným významným projektem 

je Mikroelektronika II se zaměřením na  významné inovační projekty  v oblasti 

designu procesorů a čipů pro umělou inteligenci, designu čipů pro komunikaci 

na úrovni 5G, 6G a konektivitu, rozvoje a výroby těchto čipů v Evropě, pokročilých 

technologií pouzdření pro heterogenní integraci a polovodičové substráty pro 

radiofrekvenční a výkonová zařízení, jež pomohou obnovit kapacitu v oblastech, 

ve kterých je Evropa silně závislá na dovozu surovin a technologií a zajistí konku-

renceschopnost průmyslu Evropské unie na světových trzích. I u tohoto projektu 

budeme doufat, že se podaří nalézt odpovídajícího partnera mezi českými pod-

niky nebo výzkumnými institucemi.

Vedle výše popsané podpory významných evropských projektů v poslední době 

posiluje snaha ochránit společný unijní trh před dopady subvencí ze strany tře-

tích zemí. Potřebu přijetí nové regulace v oblasti zahraničních subvencí vyjád-

řila Evropská komise v Bílé knize o vytvoření rovných podmínek v souvislosti se 
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that have received a foreign subsidy will be subject to prior notification to the Com-

mission. Without its approval, or the expired deadline for approval, the merger or 

the award of the pubic contract will not be permitted. During the Slovenian Presi-

dency of the Council of the EU in the second half of 2021, it is planned to start the 

legislative approval process in the Competition Working Party of the Council and it 

will be necessary to find a consensus with the position of the European Parliament 

in the framework of the co-decision procedure.

It is a general principle of the EU law that the granting of State aid is prohib-

ited. But there are a number of exceptions to this rule under which the State 

aid may be granted. However, specific conditions contained in individual regu-

lations that allow State aid to be granted without a decision of the Commission 

in the given case (so-called block exemptions) and in regulations referred to as 

soft law, where the compliance with the conditions is verified by the Commission 

in the context of a procedure conducted by the Commission, shall be met. These 

rules were extensively revised in 2012-2014 as part of the Commission’s first 

modernisation of the State aid rules. As these modernised rules approach the 

end of their validity, the Commission launched an evaluation process in early 

2019. The purpose of the evaluation was to determine whether the rules con-

tinue to meet changing social and economic conditions and therefore it is suf-

ficient to simply extend their validity, or whether the rules need to be modified 

or even changed. The result of the evaluation showed that the current set-up 

of the State aid supervisory system is satisfactory. However, some rules have 

been identified as requiring adjustment, including in the light of the Green Deal 

for Europe and the context of the European Industrial and Digital Strategy. The 

Commission presented the first revised rules in 2020, through a  public con-

sultation. Within the framework of its coordination competences in the field of 

State aid, the Office, in cooperation with the ministries, prepared comments and 

observations on the draft revised regulations and prepared a summary opinion 

of the Czech Republic, which was subsequently submitted to the Commission. 

The Office also participated in the relevant deliberations of the proposals in advi-

sory committees and in meetings of representatives of the Member States and 

the Commission. In particular, the most widely used exception to the prohibition 

of State aid, the General Block Exemption Regulation, has been revised. Changes 

to the General Regulation will concern national co-financing under certain 

of Industry and Trade has already launched a call for this project on its website 

and it is looking for Czech entities that could participate. Another major project 

in preparation is Microelectronics II, focusing on major innovation projects in 

the areas of processor and chip design for artificial intelligence, chip design 

for 5G, 6G communications and connectivity, development and production of 

these chips in Europe, advanced casing technologies for heterogeneous inte-

gration and semiconductor substrates for radio frequency and power devices, 

which will help restore capacity in areas where Europe is heavily dependent 

on imports of raw materials and technologies and ensure the competitiveness 

of EU industry in global markets. Also in this project we hope to find a suitable 

partner among Czech companies or research institutions.

In addition to the support for major European projects described above, efforts to 

protect the EU internal market from the effects of subsidies from third countries 

have recently intensified. The need for new regulation on foreign subsidies was 

expressed by the Commission in its White Paper on levelling the playing field as 

regards foreign subsidies published in June 2020, in which it stated: “As the gap 

analysis has shown, the EU already has certain tools to address the internal market 

distortions that foreign subsidies can cause, particularly in cases of foreign subsidies 

on imported goods. However, the analysis of the shortcomings and the definition of 

the problem also show that the existing instruments need to be complemented to 

specifically address and remedy distortions of the European Union’s internal market 

caused by subsidies provided by non-EU authorities.” In particular, this concerns 

situations where subsidies from non-EU countries are not subject to regulation 

pursuant to EU State aid rules, whereas subsidies granted by EU countries are sub-

ject to these strict rules. Unregulated subsidies from third countries can thus have 

a negative impact on the EU internal market. The proposal of a new subsidy regula-

tion adopted by the Commission on 5 May 2021 sets out options for the review and 

regulation of subsidies granted by third countries to companies operating in the 

internal market of the EU. The proposal introduces an ex post review of subsidies 

granted by third countries and an ex ante assessment of concentration of under-

takings and public contracts involving undertakings receiving such subsidies from 

third countries. In the case of subsidies that are proved to distort the internal mar-

ket, the draft regulation presents remedies, for example by ordering recovery of the 

subsidy. Specific cases of mergers and public procurement involving undertakings 
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o VTS“). Pravomoc Úřadu spočívá především v provádění dozoru nad dodržová-

ním zákona o VTS a metodické činnosti. Jedná se o výkon činností a plnění úkolů 

se zaměřením na odhalování nekalých obchodních praktik, šetření ve věcech 

zneužití významné tržní síly a následné vedení správních řízení včetně ukládání 

správních sankcí. Hlavní cíl činnosti Úřadu spočívá v nápravě odhaleného závad-

ného stavu ve smluvních vztazích mezi dodavateli a odběrateli na trhu nákupu 

a prodeje potravin a v narovnání těchto obchodních vztahů. Úřad k tomu využívá 

široké kompetence, ať už se jedná o možnost využití určitých procesních odklonů 

v případě méně závažných porušení zákona o VTS (například ve fázi před zaháje-

ním správního řízení), možnost využití institutu závazků a narovnání ve správních 

řízeních nebo uložení správní sankce ve  formě pokuty až do výše 10 % obratu 

u subjektu, který porušil zákon o VTS. Průběh předběžného šetření a následně 

i samotného správního řízení vždy závisí na vůli a ochotě jednotlivých subjektů 

spolupracovat s Úřadem a dobrovolně se podílet na nápravě zjištěných nedo-

statků. Partnerský přístup Úřadu a dotčených subjektů může v mnoha případech 

vést k efektivnějšímu a rychlejšímu odstranění protiprávního stavu a narovnání 

dodavatelsko-odběratelského vztahu. Významnou část činností Úřadu před-

stavuje vydávání odborných stanovisek k výkladu problematických ustanovení 

zákona o významné tržní síle. Úřad je rovněž vstřícný k umožnění konzultací mezi 

jím a dozorovanými subjekty a rovněž i  jejich dodavateli zejména pokud tímto 

dochází k prevenci možného protiprávního jednání. 

Ve  své dosavadní dozorové praxi se Úřad zaměřoval zejména na  postih těch 

nejzávažnějších praktik objevujících se mezi dodavateli a  odběrateli. Úřad se 

ve většině šetřených kauz soustředí na plošný dopad praktik a snaží se zado-

kumentovat a postihnout praktiku, která je uplatňována vůči větším skupinám 

dodavatelů. Dále se v rámci vedených správních řízení zaměřuje na typově velmi 

závažná porušení zákona zasahující do majetkové sféry dodavatelů. V rámci šet-

řených praktik se Úřad již méně setkává s porušováním formálních požadavků 

zákona, tj. zejména s  nedodržováním písemnosti smluv. Po  několika význam-

ných zásazích Úřadu dochází v posledních letech také k odhalování sofistiko-

vanějších praktik. Jedná se zejména o  problematiku sjednávání smluv, které 

vytvářejí výraznou nerovnováhu mezi smluvními stranami, stále přetrvávající 

sjednávání a vybírání plateb, za které nebylo poskytnuto protiplnění, nebo pře-

nášení podnikatelského rizika z obchodního řetězce na dodavatele. Závažnosti 

kterou Komise provedla v  rámci první modernizace pravidel veřejné podpory. 

S blížícím se koncem platnosti těchto modernizovaných pravidel Komise zahájila 

na  začátku roku 2019 proces jejich hodnocení. Účelem hodnocení bylo zjistit, 

zda pravidla nadále vyhovují měnícím se společenským a hospodářským pod-

mínkám a postačí tedy pouze prodloužit jejich platnost, nebo zda je třeba tato 

pravidla upravit či dokonce změnit. Výsledek hodnocení ukázal, že dosavadní 

nastavení systému kontroly veřejné podpory je uspokojivé. Bylo však zjištěno, že 

některá pravidla vyžadují úpravu, a to i s ohledem na Zelenou dohodu pro Evropu 

a na kontext Evropské průmyslové a digitální strategie. První revidované před-

pisy Komise představila v roce 2020, a to prostřednictvím veřejných konzultací. 

Úřad v rámci výkonu svých koordinačních pravomocí v oblasti veřejné podpory 

vypracoval ve spolupráci s resorty připomínky a komentáře k návrhům revido-

vaných předpisů a  připravil souhrnné stanovisko za  Českou republiku, které 

následně předložil Evropské komisi. Účastnil se rovněž projednávání příslušných 

návrhů v rámci poradních výborů a jednání zástupců členských států a Evrop-

ské komise. Zmíněná revize proběhla především u  nejvyužívanější výjimky ze 

zákazu veřejné podpory, kterou je obecné nařízení o  blokových výjimkách. 

Změny v obecném nařízení se budou týkat národního spolufinancování v rámci 

některých unijních programů Evropské unie pro podporu výzkumu a vývoje či 

v  rámci Fondu InvestEU. Nově mají být také zavedena ustanovení týkající se 

oblasti energetické účinnosti budov, nízkoemisní mobility či zavádění široko-

pásmového připojení, to vše v reakci na pandemii nemoci covid-19 a související 

opatření přijatá vládami členských států. V  rámci veřejných konzultací Evrop-

ská komise představila návrh nové podoby dalších předpisů. Jedná se o shora 

zmíněný předpis pro významné projekty společného evropského zájmu, předpis 

upravující poskytování podpory v oblasti výzkumu, vývoje a  inovací či předpis 

pro poskytování regionální podpory. Další veřejné konzultace budou následovat 

v průběhu tohoto roku a roku následujícího. V legislativní oblasti tedy stojí před 

Úřadem i dalšími veřejnými orgány velké množství práce. Lze vyjádřit očekávání, 

že zrevidované předpisy budou jednodušší co do jejich aplikace i interpretace 

zejména pro subjekty poskytující veřejnou podporu.

Kompetence Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti významné tržní 

síly jsou vymezeny zákonem č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji 

zemědělských a  potravinářských produktů a  jejím zneužití (dále jen „zákon 
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correction of the identified concerns.  In many cases, a  partnership approach 

between the Office and the entities concerned can lead to a more effective and 

faster removal of the illegal situation and settlement of the supplier-customer 

relationship. A significant part of the Office’s activities is the publishing of expert 

opinions on the interpretation of problematic provisions of the Act on SMP. The 

Office is also willing to facilitate consultations to the supervised entities as well 

as their suppliers, in particular where such consultations are aimed at prevent-

ing possible infringements.

In its supervisory practice to this point, the Office has focused mainly on sanc-

tioning the most serious practices occurring between suppliers and customers. 

In most of the investigated cases, the Office focuses on the global impact of 

practices and tries to detect and punish practices that are applied to larger 

groups of suppliers. Furthermore, it focuses on very serious infringements of the 

law affecting the economic indicators of suppliers in administrative proceed-

ings. Within the investigated practices, the Office encounters less violations of 

formal requirements of the law, i.e. in particular non-compliance with the written 

form of contracts. Following several significant interventions of the Office, more 

sophisticated practices have also been exposed in recent years. These include 

the issue of negotiating contracts that create significant imbalances between 

the parties, the persistence of negotiating and collecting payments for which 

no consideration has been provided, or the transfer of business risk from the 

business chain to the supplier.  The severity of the practices is then matched 

by the fines imposed, which are high in a significant market power case given 

the high turnover of the customers (retail chains) investigated.  Less serious 

infringements relating to non-compliance with the formal requirements of the 

SMP Act are usually dealt by the Office through alternative procedural steps in 

order to remedy the defective situation quickly. Since 2016, when the SMP Act 

was substantially amended, the Office has initiated an average of three adminis-

trative proceedings each year for possible infringements of the SMP Act. 

An interesting development in recent years with significant implications for 

the future has been the regulation of unfair trade practices in the food chain at 

EU level.  This area has been on the Commission’s radar since 2009, when the 

Commission’s communication on a better functioning food chain in Europe was 

adopted. In 2013, a document relating to the issue of retail chains was published 

EU programmes to support research and development or under the InvestEU 

Fund. New provisions which are going to be introduced in the areas of energy 

performance of buildings, low-emission mobility and broadband deployment, all 

in response to the COVID-19 pandemic and related measures taken by national 

governments. As part of a public consultation, the Commission has presented 

a proposal to redraft other regulations. These include the above-mentioned reg-

ulation for major projects of common European interest, the regulation on the 

granting of aid for research, development and innovation, and the regulation on 

the granting of regional aid.  Further public consultations will follow later this 

year and the following year. In the legislative area, therefore, the Office and other 

public authorities have a great deal of work to do. It can be expected that the 

revised rules will be more simplified in terms of their application and interpreta-

tion, especially for entities providing State aid.

The competences of the Office for the Protection of Competition in the area of 

significant market power are defined by Act No. 395/2009 Coll., on Significant 

Market Power in the Sale of Agricultural and Food Products and its Abuse (here-

inafter referred to as the “SMP Act”). The competence of the Office consists pri-

marily in the supervision of compliance with the SMP Act and methodological 

activities. This involves the performance of activities and tasks focusing on the 

detection of unfair trade practices, investigations in cases of abuse of the signif-

icant market power and the subsequent conduct of administrative proceedings, 

including the imposition of administrative sanctions. The main objective of the 

Office’s activity is to remedy the detected defective state of contractual relations 

between suppliers and customers in the market for the purchase and sale of 

foodstuffs and to settle these trade relations. The Office uses a wide range of 

competences to do so, whether it is the possibility of using certain procedural 

deviations in the case of less serious violations of the SMP Act (for example, 

in the phase before the initiation of administrative proceedings), the possibility 

of using the institute of commitments and settlements in administrative pro-

ceedings, or the imposition of an administrative sanction in the form of a fine 

of up to 10% of the turnover of the entity that violated the SMP Act. The process 

of the preliminary investigation and subsequently the administrative proceed-

ings itself always depends on the willingness and cooperation of the individ-

ual entities to collaborate with the Office and to voluntarily participate in the 
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základních nekalých obchodních praktik spolu se stanovením způsobu jejich 

omezení. Ochrana poskytovaná směrnicí se vztahuje na  zemědělské výrobce 

a fyzické nebo právnické osoby (včetně organizací producentů a sdružení těchto 

organizací, ať už uznaných, či nikoli), které dodávají zemědělské produkty a potra-

vinářské výrobky, a to v závislosti na jejich relativní vyjednávací síle. Směrnice se 

zaměřuje na obchodní jednání větších subjektů vůči subjektům, jež mají menší 

vyjednávací sílu, přičemž se týká všech úrovní zemědělského a  potravinového 

řetězce. Směrnice obsahuje jako kompromis tzv. dynamický přístup, který je zalo-

žen na ochraně vzájemného vztahu v závislosti na relativní velikosti dodavatele 

a kupujícího z hlediska ročního obratu. Směrnice začíná na úrovni do dvou mili-

onů eur u dodavatele vůči odběrateli s obratem nad dva miliony eur a následně 

v pěti pásmech dle obratových kritérií tato ochrana končí u dodavatele s ročním 

obratem do výše 350 milionů eur vůči odběrateli s obratem nad 350 milionů eur. 

Směrnice dále stanoví minimální seznam zakázaných nekalých obchodních 

praktik ze strany kupujících, jako jsou pozdní platby za  dodávky zboží, rušení 

objednávek v nedostatečném časovém předstihu, jednostranné změny smluv-

ních podmínek, vyžadování plateb nesouvisejících s prodejem dodaného zboží, 

požadování náhrady za zhoršení jakosti či ztrátu již dodaného zboží bez zavinění 

dodavatele, odmítnutí písemného potvrzení smluvních podmínek, neoprávněné 

využití či zpřístupnění obchodního tajemství dodavatele, odvetná obchodní 

opatření za  uplatňování smluvních či zákonných práv dodavatele, vyžadování 

odškodnění za náklady spojené s prošetřením stížností zákazníků. Vedle zcela 

zakázaných praktik uvádí směrnice rovněž výčet praktik, které jsou zakázány 

pouze v případě, že nebyly předem jasně a jednoznačně sjednány ve smluvních 

podmínkách, jako je například vrácení neprodaného zboží dodavateli, aniž by 

bylo kupujícím zaplaceno, požadování úhrady nákladů slev na zboží prodávané 

v  rámci propagace, vyžadování plateb za  reklamu na zboží, plateb za uvedení 

zboží na  trh a  plateb za  úpravu prodejních prostor. Směrnice také stanovuje 

členským státům Evropské unie povinnost určit donucovací orgán k prosazování 

pravidel pro potírání nekalých obchodních praktik a  vymezit jeho pravomoci. 

Donucovacím orgánům členských států je pak stanovena povinnost vzájemné 

účinné spolupráce a podávání zpráv Komisi. Dále je zmíněno, že členské státy 

mohou podporovat dobrovolné využívání nezávislých mechanismů alterna-

tivního řešení sporů. Do  právních řádů jednotlivých členských států měla být 

praktik pak odpovídají i uložené pokuty, které jsou v agendě významné tržní síly 

vysoké vzhledem k vysokým obratům šetřených odběratelů (maloobchodních 

řetězců). Méně závažná porušení týkající se nedodržení formálních požadavků 

zákona o  VTS většinou Úřad řeší alternativními procesními postupy tak, aby 

došlo k rychlé nápravě vadného stavu. Od roku 2016, kdy došlo k zásadní novele 

zákona o VTS, zahajuje Úřad každoročně v průměru tři správní řízení pro možné 

porušení zákona o VTS. 

Zajímavým vývojem s  velkým dopadem pro budoucnost v  posledních letech 

prošla úprava nekalých obchodních praktik v  oblasti potravinářského řetězce 

na  úrovni Evropské unie. Tato oblast byla v  hledáčku Evropské komise již 

od roku 2009, kdy bylo přijato sdělení Komise o lepším fungování potravinového 

řetězce v Evropě. V roce 2013 byl vydán dokument vztahující se k problematice 

obchodních řetězců ve formě zelené knihy, který obsahoval jednak identifikaci 

nejčastějších zakázaných obchodních praktik a dále popisoval možnosti řešení 

této problematiky v  jednotlivých členských státech Evropské unie a  návrhy 

na  možné sjednocení řešení této problematiky. Ve  zprávě z  roku 2016 určila 

Evropská komise řadu oblastí pro zlepšení jak právních předpisů členských 

států zabývajících se nekalými obchodními praktikami, tak dobrovolných inici-

ativ v odvětví potravinářství. Komise se přitom zavázala před skončením svého 

mandátu znovu posoudit potřebu opatření Evropské unie za  účelem řešení 

nekalých obchodních praktik, jejichž způsob regulace byl na úrovni členských 

států velmi různorodý a roztříštěný. Důsledkem neexistence jednotného evrop-

ského rámce docházelo k velmi malé nebo žádné spolupráci mezi donucujícími 

orgány členských států. Zejména ze států Visegrádské skupiny byl vůči Evropské 

komisi vyvíjen soustavný tlak na předložení jednotné evropské regulace, jehož 

výsledkem bylo předložení návrhu směrnice o nekalých obchodních praktikách 

v roce 2018. Na poměry Evropské unie proběhl legislativní proces velmi rychle 

během jednoho roku a již dne 17. dubna 2019 byl uveřejněn přijatý text směrnice 

Evropského parlamentu a Rady č. 2019/633, o nekalých obchodních praktikách 

mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci (dále jen „směrnice“).

Směrnice byla přijata s  cílem zavést minimální unijní standard ochrany proti 

zneužívajícím obchodním praktikám v  zemědělském a  potravinovém řetězci, 

čehož má být prakticky dosaženo harmonizací právních předpisů jednotlivých 

členských států Evropské unie v dané oblasti a dále vymezením a sjednocením 
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protection ends with a supplier with an annual turnover of up to EUR 350 million 

vis-à-vis a customer with a turnover of over EUR 350 million.

The Directive also sets out a minimum list of prohibited unfair trade practices on 

the side of buyers, such as late payment for the delivery of goods, cancellation of 

orders in insufficient time, unilateral changes to contractual terms, demanding 

payments unrelated to the sale of the goods delivered, demanding compensa-

tion for deterioration in the quality or loss of goods already delivered through no 

fault of the supplier, refusal to confirm contractual terms in writing, unauthor-

ised use or disclosure of the supplier’s business secrets, trade reprisals for the 

exercise of contractual or statutory rights of the supplier, demanding compen-

sation for the costs of investigating customer complaints.  In addition to com-

pletely prohibited practices, the Directive also includes a  list of practices that 

are prohibited only if they have not been clearly and unambiguously agreed in 

advance in the contractual terms, such as returning unsold goods to the supplier 

without being paid by the buyer, demanding payment for the cost of discounts 

on goods sold as part of a promotion, demanding payments for advertising the 

goods, payments for marketing the goods and payments for alterations to sales 

premises.  The Directive also requires the EU Member States to designate an 

authority to enforce the rules against unfair trade practices and to define its 

powers. Member States’ law enforcement authorities are then required to coop-

erate effectively with each other and to report to the Commission. It is also men-

tioned that the Member States may encourage the voluntary use of independent 

alternative dispute resolution mechanisms. The Directive was to be transposed 

into national law by 1 May 2021, with the measures adopted to be applicable from 

1 November 2021 at the latest. When transposing the Directive, more restrictive 

rules aimed at combating unfair trade practices than those provided for in the 

Directive may be maintained or imposed.

The Czech Republic started transposition work immediately after the final adop-

tion of the text of the Directive. Despite relatively intensive legislative work during 

2019 and in the first half of 2020 under the leadership of the Ministry of Agriculture 

as the responsible ministry, it was not possible to achieve a text of the amend-

ment that would be acceptable to the remaining two involved public authorities, 

which are the Ministry of Industry and Trade and the Office. At the end of April 

2021, the Ministry of Agriculture proposed an incomplete transposition text for 

in the form of a Green Paper, which contained both an identification of the most 

common prohibited trade practices and a  description of the possibilities for 

addressing this issue in the individual Member States of the EU and proposals 

for possible unification of the solution to this issue. In 2016 report, the Commis-

sion identified a number of areas for the improvement of both Member States’ 

legislation on unfair trade practices and voluntary initiatives in the food sec-

tor. Before the end of its mandate, the Commission undertook to reconsider the 

need for EU action to tackle unfair trade practices, which were regulated in a very 

diverse and fragmented way at the national level. As a consequence of the lack 

of a single European framework, there has been very limited or no cooperation 

between Member States’ enforcement authorities. Particularly from the Visegrad 

Group countries, the Commission has been under constant pressure to present 

a  single European regulation, which resulted in the submission of a  proposal 

for a directive on unfair trade practices in 2018. For the European standards, the 

legislative process took place very quickly within a year and the Directive (EU) 

2019/633 of the European Parliament and of the Council on unfair trading prac-

tices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply 

chain (hereinafter referred to as the “Directive”) was published on 17 April 2019. 

The Directive was adopted with the aim of establishing a minimum EU standard 

of protection against abusive trade practices in the agricultural and food supply 

chain, which is to be achieved in practice by harmonising the laws of the indi-

vidual Member States of the EU in this area and by defining and harmonising 

the basic unfair trade practices, together with the way in which they should be 

restricted.  The protection provided by the Directive applies to agricultural pro-

ducers and to natural or legal persons (including producer organisations and 

associations of such organisations, whether recognised or not) supplying agri-

cultural and food products, depending on their relative bargaining power. The 

Directive focuses on the trade practices of larger operators in relation to those 

with less bargaining power, covering all levels of the agri-food chain. As a com-

promise, the Directive includes the so-called dynamic approach, which is based 

on the protection of the mutual relationship depending on the relative size of 

the supplier and the buyer in terms of annual turnover. The Directive starts at 

a level of up to EUR 2 million for a supplier vis-à-vis a customer with a turnover of 

over EUR 2 million and then, in five categories according to turnover criteria, this 
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zejména obsahovým požadavkům směrnice. Nová úprava bude muset rozšířit 

působnost české normy na celý dodavatelsko-odběratelský řetězec v potravi-

nářství, zajistit ochranu slabší strany bez ohledu na to, zda je touto slabší stranou 

dodavatel nebo odběratel a znovu zvážit rozsah postihovaných nekalých praktik. 

Agenda Evropské unie bude rovněž důležitou součástí aktivit Úřadu v nejbližším 

období, neboť Česká republika bude v druhé polovině roku 2022 předsedat Radě 

Evropské unie. Úřad bude muset zajistit předsedání v pracovní skupině Rady pro 

hospodářskou soutěž, zorganizovat Evropský soutěžní den v říjnu 2022 v Praze 

a zajistit jednání pracovní skupiny pro veřejnou podporu, jejíž konání rovněž plá-

nujeme uskutečnit během podzimu 2022 v Praze. Z hlediska agendy očekáváme 

během našeho předsednictví dokončení modernizovaných pravidel pro veřej-

nou podporu, která již byla výše zmíněna. Z legislativních předpisů projednáva-

ných v proceduře spolurozhodování společně s Evropským parlamentem před-

pokládáme dokončení návrhu nařízení k digitálním trhům (tzv. Digital Market Act 

Regulation) a rovněž návrhu nařízení k subvencím, o kterém jsem se již zmínil 

v předchozím textu. České předsednictví v Radě Evropské unie u těchto návrhů 

naváže na  práci francouzského předsednictví v  první polovině 2022, a  bude 

proto nezbytná vzájemná koordinace a spolupráce obou států.

směrnice transponována do  1. května 2021, přičemž přijatá opatření mají být 

použitelná nejpozději od 1. listopadu 2021. Při transpozici směrnice lze ponechat 

v platnosti či zavést přísnější pravidla zaměřená na boj proti nekalým obchod-

ním praktikám, než jaká stanoví směrnice.

Česká republika zahájila transpoziční práce hned po finálním přijetí textu směr-

nice. I přes poměrně intenzivní legislativní práce probíhající během roku 2019 

a v první půli roku 2020 pod vedením Ministerstva zemědělství jako gestora této 

problematiky se nepodařilo dosáhnout textu novely, který by byl akceptovatelný 

pro zbývající dva spolugestory, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu 

a Úřad. Ministerstvo zemědělství předložilo na konci dubna 2021 neúplný trans-

poziční text k  projednání vládě České republiky. Vzhledem k  zásadním trans-

pozičním nedostatkům (novela nerozšiřuje působnost zákona o  VTS na  celý 

potravinářský řetězec, v rozporu se směrnicí je navržena hranice sedmi milionů 

korun jako obratové kritérium) je evidentní, že v  tomto volebním období není 

reálné přijetí implementační novely odpovídající platnému znění směrnice. Bude 

proto úkolem příští vlády vzniklé po říjnových volbách 2021 znovu zahájit legisla-

tivní práce na plné transpozici směrnice. Klíčovou otázkou bude, zda pokračovat 

v novelizaci současného zákona o VTS, nebo připravit zcela nový zákon, který by 

svým pojetím odpovídal jak vývoji v oblasti VTS během posledních deseti let, tak 
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The agenda connected to the membership in the EU will also be an important 

part of the Office’s activities in the upcoming period, as the Czech Republic will 

hold the Presidency of the Council of the EU in the second half of 2022. The Office 

will have to chair the Competition Working Party of the Council, organise the 

European Competition Day in Prague in October 2022 and arrange the meeting 

of the Working Group on State Aid, which we also plan to hold in Prague during 

the autumn of 2022. Regarding the agenda, during our Presidency, we expect to 

finalise the modernised rules on State aid, which have already been mentioned 

above. Of the legislation being discussed in the co-decision procedure with the 

European Parliament, we expect to finalise the proposal of the Digital Market 

Act Regulation, as well as the proposal of the regulation on foreign subsidies 

distorting competition, which I mentioned in the previous text. The Czech Presi-

dency of the Council of the EU will build on the work of the French Presidency in 

the first half of 2022 on these proposals and therefore mutual coordination and 

cooperation between the two countries will be necessary.

discussion to the Government of the Czech Republic.  Given the fundamental 

transposition incompleteness (the amendment does not extend the scope of 

the SMP Act to the entire food chain, the threshold of seven million crowns as 

a turnover criteria is proposed in contradiction with the Directive), it is evident 

that there is no realistic perspective of adopting an implementing amendment 

corresponding to the current wording of the Directive during this parliamentary 

term. It will therefore be the task of the next government formed after the October 

2021 elections to restart legislative work on the full transposition of the Directive. 

The key question will be whether to continue with the amendment of the current 

SMP Act or to prepare a completely new legal act, which would correspond in its 

concept to the developments in the field of SMP during the last ten years and 

especially to the content requirements of the Directive. 

The new regulation will have to extend the scope of the Czech standard to the 

entire supply chain in the food industry, ensure the protection of the weaker 

contractual party regardless of whether this weaker party is the supplier or the 

customer, and reconsider the scope of unfair practices to be sanctioned.
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pokud dokázaly dlouhodobě realizovat strategii podniku a přispěly k dosažení 

dobrých hospodářských výsledků.

Pro posouzení kvality soutěžního prostředí ministerstvo vytvořilo vlastní 

metodiku COMP spočívající ve  sledování a  kvantifikaci pěti kriteriálních veli-

čin. Podobná metodika byla používána rovněž ve Spojených státech a zemích 

Evropského společenství při analýzách tržní moci firem a podmínek jejich vol-

nosti vstupu na trh, včetně zjišťování stupně koncentrace trhu v daném odvětví 

(Herfindahl-Hirshmanův index). Na základě výsledků analýzy bylo možné přijí-

mat systémové návrhy na protimonopolní opatření. Ministerstvo tak například 

upozornilo na nebezpečí kapitálové provázanosti bank a identifikovalo případná 

nebezpečí z možných inflačních signálů. Metodiku COMP ministerstvo aplikovalo 

Medailony 
předsedů  
Úřadu

Ing. Stanislav Bělehrádek
*10. 12. 1943 

ministrem / předsedou ÚOHS v letech 1991–1998

V červnu 1991 byl Stanislav Bělehrádek jmenován prvním předsedou Českého 

úřadu pro hospodářskou soutěž, jehož sídlem se stal Zemský stavovský dům 

na Joštově ulici v Brně, dnešní budova Ústavního soudu České republiky. O rok 

později, k 31. 10. 1992, byl úřad transformován na Ministerstvo pro hospodářskou 

soutěž České republiky, v  jehož čele Stanislav Bělehrádek vykonával funkci 

ministra. Ministerstvo se podílelo na vytváření a formování soutěžního prostředí 

v České republice, a to především svou účastí v procesu restrukturalizace národ-

ního hospodářství, následné privatizace a případného vstupu zahraničních part-

nerů do českých podnikatelských subjektů. V souladu se zákonem se minister-

stvo vyjadřovalo k postupu při převodu státního majetku, zejména k podmínkám 

stanoveným orgány státní správy ke zrušení monopolního postavení existujícího 

podniku nebo k vyloučení vzniku monopolního či dominantního postavení nově 

vznikajícího podniku. V průběhu roku 1992 bylo posouzeno více než 200 návrhů 

na převod majetku a přibližně v pěti procentech stanovisek ministerstvo s návrhy 

nesouhlasilo. Stanoviska se týkala především resortu zemědělství, respektive 

potravinářského průmyslu (pivovarů, mlékáren, pekáren, lihovarů a  konzervá-

ren). V oblastech tzv. přirozených monopolů (například elektroenergetiky, plyná-

renství, telekomunikací, dopravy, distribuce tisku, ale i privatizace lesů nebo pet-

rochemie), kde z objektivních příčin neexistuje soutěžní prostředí, ministerstvo 

navrhovalo vznik regulačních orgánů. Dalším záměrem ministerstva bylo pro-

sazování privatizace cestou prodeje akcií stávajícím managementům podniků, 
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of the Ministry was to promote privatization through sale of shares to the existing 

management of the companies, if having succeeded in the long term in imple-

menting the company’s strategy and thus contributed to the achievement of 

good economic results.

To assess the quality of competition environment, the Ministry created its own 

COMP methodology consisting in monitoring and quantifying five criterion var-

iables. A similar methodology has also been used in the United States and the 

European Union to analyse market power of the companies and conditions for 

their free access to the market, including the degree of market concentration 

in particular sectors (Herfindahl - Hirshman index). Based on the results of the 

analysis, it was possible to adopt systemic proposals for antitrust action. For 

example, the Ministry drew attention to the dangers of banks’ capital intercon-

nectedness and identified potential danger from the possible inflation signals. 

The Ministry applied the COMP methodology to assessment of the competitive 

environment quality in selected sectors. Over a period of years 1993–1995, the 

Ministry analysed development of the competitive environment in 31 core mar-

kets within 16 economic sectors. Based on almost four years of its experience, in 

1995 the Ministry identified the general competition criteria that were promoted 

in the privatisation process.

From the very beginning, activities of the Ministry were focused on agreements 

restricting competition, abuse of a dominant or monopoly position and control 

of concentrations. In 1992, inter alia, the Ministry detected the existence of 14 

cartels, approved 25 mergers and established the appellate commissions as an 

advisory body for the Minister. 

In the area of legislation, the Ministry participated in the development of gener-

ally binding legal rules in which it promoted competition aspects, drafting the 

Public Procurement Act and amending the Competition Act to which it incor-

porated the comments made in the PHARE report of London lawyers Turner-

Keneth-Brown and the comments of the Directorate-General for Competition of 

the European Commission (DG IV) to make the Czech Competition Act compat-

ible with EU law.

In 1994, Stanislav Bělehrádek gained the other significant power for the Minis-

try - the supervision over public procurement, which was initiated at the begin-

ning of 1995. From 1 November 1996, the Ministry was changed back to a central 
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Mr Stanislav Bělehrádek
*10. 12. 1943 

Minister / Chairman of the Office in 1991–1998

In June 1991, Stanislav Bělehrádek was appointed the first chairman of the Czech 

Office for Competition, seated in the House of Moravia Estates on Joštova Street 

in Brno, i.e. current building of the Constitutional Court of the Czech Republic. 

A  year later, on 31 October 1992, the Office was transformed into the Ministry 

of Competition of the Czech Republic, headed by Stanislav Bělehrádek as the 

Minister. This Ministry participated in creating and shaping the competitive envi-

ronment in the Czech Republic, primarily through its participation in the process 

of restructuring the national economy, followed by privatization and potential 

entry of foreign investors into the Czech business entities. In accordance with 

legislation, the Ministry commented on the procedure for transfer of the state 

property, in particular on the conditions laid down by the state administration 

bodies for abolishing the monopoly position of incumbents or for eliminating 

the creation of a monopoly or dominant position of newly established undertak-

ings. In the course of 1992, more than 200 proposals for property transfer were 

assessed, and in about five percent of its opinions the Ministry opposed the pro-

posals. The opinions mainly concerned the agricultural sector and/or the food 

industry (breweries, dairies, bakeries, distilleries and canneries). In the spheres 

of so-called natural monopolies (such as power engineering, gas sector, tele-

communications, transport, press distribution, but also privatisation of forests or 

petrochemical industry) where, for objective reasons, was no competition at that 

time, the Ministry proposed establishing of regulatory bodies. Another intention 
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Komise Evropského společenství pro soutěž (DG IV) tak, aby byl český soutěžní 

zákon slučitelný s právem Evropského společenství.

V roce 1994 získal Stanislav Bělehrádek pro tehdejší ministerstvo druhou z velkých 

pravomocí – dohled nad zadáváním veřejných zakázek, jenž započal na začátku 

roku 1995. Od 1. listopadu 1996 bylo ministerstvo změněno zpět na ústřední orgán 

státní správy – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Působnost Úřadu zůstala 

nedotčena a Stanislav Bělehrádek pokračoval ve funkci předsedy. 

Stanislav Bělehrádek podporoval navazování a upevňování mezinárodních vztahů, 

v rámci nichž mimo jiné sledoval i cíl odborného vzdělání zaměstnanců, neboť v té 

době nebylo možné u nás studovat problematiku hospodářské soutěže. Bělehrá-

dek navázal kontakty s Generálním ředitelstvím Komise Evropského společenství 

pro soutěž (DG IV), přijal pomoc vlády USA, jež se uskutečnila prostřednictvím 

poradců z Ministerstva spravedlnosti Spojených států a Federální obchodní komise 

USA. Zástupci Úřadu se začali pravidelně zúčastňovat jednání Soutěžního výboru 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži, která například 

na posouzení kvality soutěžního prostředí ve vybraných odvětvích. V časové řadě 

let 1993–1995 ministerstvo analyzovalo vývoj soutěžního prostředí na 31 hlavních 

trzích z 16 odvětví ekonomiky. V roce 1995 ministerstvo identifikovalo na základě 

své téměř čtyřleté zkušenosti obecná soutěžní kritéria, která prosazovalo v pri-

vatizačním procesu.

Činnost ministerstva byla od  počátku zaměřena na  oblast dohod omezujících 

soutěž, zneužívání dominantního nebo monopolního postavení a kontrolu slučo-

vání podniků (fúzí). V roce 1992 ministerstvo mimo jiné odhalilo 14 nedovolených 

kartelových dohod, schválilo 25 fúzí a  zřídilo rozkladové komise jako poradní 

orgán ministra. 

V oblasti legislativy se ministerstvo účastnilo tvorby obecně závazných právních 

norem, do nichž prosazovalo soutěžní hlediska, zpracování návrhu zákona o veřej-

ném zadávání a  novelizace zákona o  ochraně hospodářské soutěže, do  které 

zapracovávalo připomínky zprávy londýnských advokátů Turner-Keneth-Brown 

zpracované v  rámci programu PHARE a  připomínky Generálního ředitelství 

První sídlo Úřadu, v současnosti budova Ústavního soudu České republiky 
First seat of the Office, currently the bulding of the Constitutional Court
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of the Office began to attend regularly the meetings of the Competition Com-

mittee of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

in Paris, which, for example, organised and financed the seminars on compe-

tition issues in Vienna in September 1992, acting on the initiative of the Czech 

Competition Authority. At the Forum of 25 OECD Member States held in October 

1994, Stanislav Bělehrádek presented the first report on competition policy in the 

Czech Republic, in which he comprehensively presented the results of efforts to 

create and develop a competitive environment in the Czech Republic. This report 

was welcomed. Positive feedback from the OECD helped the Czech Republic to 

enter this prestigious organisation in December 1995.

state administration authority - the Office for the Protection of Competition. Com-

petence of the Office remained unaffected and Stanislav Bělehrádek continued 

as Chairman. 

Stanislav Bělehrádek encouraged the establishment and strengthening of 

international relations within which, inter alia, he also pursued the objective 

of professional training of staff as it was not possible to study competition 

issues in our country at that time. Bělehrádek has established contacts with 

the Directorate-General for Competition of the European Commission (DG IV) 

and accepted assistance from the US Government through advisers from the US 

Department of Justice and the US Federal Trade Commission. Representatives 

Stanislav Bělehrádek a Pavel Rychetský při otevření přístavby ÚOHS (17. 5. 2008) 
Stanislav Bělehrádek and Pavel Rychetský, Chairman of the Constitutional Court, at ceremony to opening of new Officé s building 
(17 May 2008)
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Zeptali jsme se …
1. Jak s odstupem hodnotíte význam vzniku ÚOHS a jeho roli pro ekonomiku 

země?

Vzhledem k událostem v roce 1989 v České republice byl vznik ÚOHS naprosto 

nezbytný z důvodu přechodu naší ekonomiky z plánovaného systému k tržnímu 

hospodářství. Pro co nejplynulejší přechod bylo třeba zajistit jak legislativní rámec 

hospodářské soutěže, tak dohled nad jeho dodržováním, a  tím pádem zajištění 

svobodné hospodářské soutěže. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže také hrál 

jednu z klíčových rolí při privatizaci jednotlivých podniků a vytvoření soutěžního 

prostředí. Činnost Úřadu po  dobu jeho 30leté existence pak jeho nezbytnost 

a nutnost jednoznačně potvrdila.

2. Co považujete za svůj největší osobní přínos pro fungování Úřadu a plnění 

jeho poslání?

Jelikož jsem byl prvním předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 

stál jsem u samotného zrodu této instituce v České republice a pomáhal jsem 

vytvářet pravidla a podmínky pro její činnost. Snažil jsem se inspirovat, ale také 

poučit z činnosti úřadů v ostatních státech světa a zejména pak Evropské unie, 

což napomohlo dobré úrovni práce Úřadu od samotného vzniku instituce.

3. Co přejete Úřadu do budoucích let?

Úřadu přeji co nejlepší podmínky jak materiálně-technické, tak personální. Přál 

bych si, aby jeho činnost byla vždy apolitická, o což jsem se v průběhu svého 

působení na Úřadě vždy snažil. Právě apolitičnost totiž úzce souvisí s nezávis-

lostí celé instituce, což považuji za základ fungování celého Úřadu. Přeji si také, 

aby byla Úřadem vydávána rozhodnutí, která nejsou ovlivňována zájmy podni-

katelských skupin a  politiků a  jsou vydávána na  základě podrobných šetření 

a objektivních poznatků.

na popud českého úřadu organizovala a financovala semináře o soutěžní proble-

matice v září 1992 ve Vídni. Na  fóru 25 členských států OECD Stanislav Bělehrá-

dek v říjnu 1994 přednesl první zprávu o stavu soutěžní politiky v České republice, 

v níž komplexně prezentoval výsledky snah o tvorbu a rozvoj soutěžního prostředí 

v  České republice. Zpráva byla pozitivně přijata. Kladné hodnocení OECD napo-

mohlo přijetí České republiky do této prestižní organizace v prosinci 1995.

V  roce 1997 Úřad nově navázal vztahy s  Generálním ředitelstvím pro vnitřní trh 

a finanční služby Evropské komise, do jehož působnosti náležely mimo jiné i veřejné 

zakázky. V prosinci 1997 Úřad uspořádal seminář o veřejném zadávání v Evropské 

unii s  předními evropskými experty na  tuto problematiku. Stanislav Bělehrádek 

vystoupil v květnu 1997 v Sofii na třetí Soutěžní konferenci zemí střední a východní 

Evropy pořádané Evropskou komisí. Cílem konference byla vzájemná výměna zku-

šeností s praktickou aplikací soutěžního práva a posílení vztahů spolupráce mezi 

jednotlivými soutěžními úřady a Evropskou komisí. V rámci Světové obchodní orga-

nizace (WTO) se Úřad účastnil jednání pracovní skupiny o vztazích mezi obchodní 

a soutěžní politikou. 

Intenzivní a  velmi dobrá byla spolupráce se slovenským soutěžním úřadem 

a navázány byly úzké kontakty s obdobnými úřady v Polsku, Maďarsku, Bulhar-

sku a Rusku. Základy pro vzájemné kontakty byly položeny i ve vztahu ke Spolko-

vému kartelovému úřadu v Berlíně, Zemskému kartelovému úřadu v Mnichově, 

Radě konkurence v Paříži a  Institutu Evropských studií se sídlem v Paříži, jenž 

spolupracoval na  zavedení postgraduálního studia soutěžní politiky na  Práv-

nické fakultě v Brně. V roce 1997 předseda navštívil soutěžní úřady v Estonsku, 

Litvě, Lotyšsku, Švýcarsku a Řecku a podepsal dlouhodobou dohodu o spolu-

práci s Ruskem.

Stanislav Bělehrádek jako první předseda položil základní kameny pro práci 

českého soutěžního úřadu. Za jeho působení byl vypracován a mnohokrát nove-

lizován legislativní rámec ochrany hospodářské soutěže i  zadávání veřejných 

zakázek, postupně docházelo k harmonizaci českého soutěžního práva s právem 

Evropského společenství, k vybudování stabilního týmu odborníků a vytvoření 

základů rozhodovací praxe. V roce 1998 byl Stanislav Bělehrádek zvolen senáto-

rem a ve funkci předsedy nepokračoval.
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We asked Mr Bělehádek
1. How do you evaluate the importance of establishment of the Office and its 

role for the national economy?

Due to the events of 1989 in the Czech Republic, the establishment of the Office 

was absolutely necessary because of the process of transformation from the 

central-planned to a market economy. To make the transition as smooth as pos-

sible, it was necessary to ensure both the legislative framework for competition 

and the supervision of its observance, thus ensuring a  free competition. The 

Office for the Protection of Competition also played one of the key roles in priva-

tisation of various enterprises and creating a competitive environment. Activities 

of the Office during 30 years of its existence then clearly confirmed its necessity.

2. What do you consider to be your greatest personal contribution to the 

functioning of the Office and the achievement of its tasks?

Being the first chairman of the Office for the Protection of Competition, I stood 

at the very origin of this institution in the Czech Republic and helped to create 

rules and conditions for its functioning. I sought to inspire and learn from the 

experience of similar authorities in other countries and especially in the Euro-

pean Union, thereby promoting a good level of the work of the Office from the 

very establishment of this institution.

3. What do you wish for the Office to achieve in the upcoming years?

I wish the Office the best possible material, technical and personnel conditions. 

I wish its activities are always apolitical, which I was attempting to obey during 

my time at the Office. Just being apolitical is closely related to independence of 

the entire institution, which I consider to be the basis for functioning of the Office 

as a whole. I also wish the Office to issue the decisions not affected by interests 

of the business groups and politicians, but made on the basis of detailed inves-

tigations and objective evidence.

In 1997, the Office established relations with the Directorate-General for Inter-

nal Market and Financial Services of the European Commission, which was, 

inter alia, responsible for public procurement. In December 1997, the Office 

organised a seminar on public procurement in the European Union with lead-

ing European experts on this issue. In May 1997, Stanislav Bělehrádek spoke at 

the Third Competition Conference of Central and Eastern European Countries 

organised by the European Commission in Sofia. The aims of this conference 

were a mutual exchange of experience in practical application of competition 

law and a strengthening of cooperation between individual competition author-

ities and the Commission. Within the World Trade Organization (WTO), the Office 

participated in meetings of the working group on relations between trade and 

competition policy. 

Intensive and very good cooperation continued with the Slovak Competition 

Authority and close contacts were established with similar authorities in Poland, 

Hungary, Bulgaria and Russia. Bases for mutual contacts were also established 

in relation to the Federal Cartel Office in Berlin, the Land Cartel Office in Munich, 

the Competition Council in Paris and the Paris-based European Studies Institute, 

which collaborated in the introduction of postgraduate studies in competition 

policy at the Faculty of Law in Brno. In 1997, the Chairman visited the competi-

tion authorities in Estonia, Lithuania, Latvia, Switzerland and Greece and signed 

a long-term cooperation agreement with Russia.

Stanislav Bělehrádek, being the first Chairman, laid the foundations for the work 

of the Czech Competition Office. During his term as the Chairman, the legisla-

tive framework for the protection of competition and public procurement was 

prepared and amended many times, Czech competition law was progressively 

harmonised with EU law, a stable team of experts was built up and the basis 

for decision-making practice was created. In 1998, Stanislav Bělehrádek was 

elected Senator and left the Chairmań s office.
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tržní principy. Například při výběru třetího operátora mobilní telefonní sítě GSM 1800 

Úřad prosadil zásadu, že nový operátor nesmí být jakýmkoli způsobem propojen 

s dosavadními provozovateli sítí mobilních telefonů ani provozovatelem pevné tele-

fonní sítě. Úřad podepsal memorandum o spolupráci s Českým telekomunikačním 

úřadem a podílel se na přípravě novelizace telekomunikačního zákona.

V  roce 1999 byl do  návrhu nového energetického zákona zahrnut požadavek 

Úřadu na ustanovení nezávislého regulačního orgánu pro tuto oblast, který měl 

zahájit svou činnost před otevřením trhu s elektřinou, aby byla od samotného 

počátku zajištěna transparentnost trhu. Kombinace ex ante regulace odvětvo-

vého regulátora, Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) nebo Energetického 

regulačního úřadu (ERÚ), společně s  ex post ochranou hospodářské soutěže 

Ing. Josef Bednář
*24. 6. 1956 

předsedou ÚOHS v letech 1999–2005

Josef Bednář byl dlouholetým pracovníkem Úřadu a  funkce předsedy se ujal 

v období, kdy se Česká republika intenzivně připravovala na vstup do Evropské 

unie a její prioritou bylo splnění závazků vyplývajících z Evropské dohody. Před-

seda Bednář provedl Úřad celým negociačním procesem, jenž započal v  říjnu 

1998, a v rámci integračního procesu se spolupodílel na úspěšném uzavření pří-

stupových rozhovorů v kapitolách Hospodářská soutěž a Volný pohyb zboží. Do tří 

měsíců byly Evropské unii předány poziční dokumenty České republiky, přičemž 

druhá z uvedených kapitol byla uzavřena již v roce 1999. Kapitola Hospodářská 

soutěž, v  níž byla nejsložitějším problémem otázka poskytování veřejné pod-

pory pro oblasti bankovnictví a ocelářství a s tím spojený plán restrukturalizace 

celého ocelářského odvětví, byla uzavřena v říjnu 2002. V souvislosti se vstupem 

do Evropské unie byla připravena nová legislativa a zásadní novelizace stáva-

jících zákonů za účelem jejich harmonizace s komunitárním právem. Součástí 

každoroční Pravidelné zprávy Evropské komise o pokroku České republiky při pří-

pravě na členství v Evropské unii bylo i převážně pozitivní hodnocení práce Úřadu 

v oblasti hospodářské soutěže, veřejné podpory a zadávání veřejných zakázek. 

Od  1. května 2004 se právo Evropského společenství týkající se hospodářské 

soutěže a veřejné podpory stalo na území České republiky přímo aplikovatelným 

a Úřad tak významně posílil své pravomoci.

Událostí roku 2001 byla návštěva prezidenta České republiky Václava Havla na Úřadě. 

Jednalo o historicky první návštěvu hlavy státu na českém soutěžním úřadu. 

Úřad pod vedením Josefa Bednáře usiloval o  prosazování soutěžního prostředí 

v procesu restrukturalizace a privatizace podniků v dominantním a monopolním 

postavení. Jednalo se zejména o oblasti telekomunikací, energetiky a plynárenství. 

Při privatizaci energetických distribučních společností ČEZ, a. s., a Transgas, a. s., 

Úřad nedoporučil vertikální propojení výroby, přenosu a  distribuce elektřiny 

a plynu. V rámci transformace Českých drah Úřad ze soutěžního hlediska požado-

val důsledné oddělení infrastruktury od dopravní činnosti. Při posuzování a výběru 

strategického partnera pro privatizované společnosti se Úřad snažil prosazovat 
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recommend a vertical integration of the production, transmission and distribu-

tion of electricity and gas. In case of transformation of the company České dráhy, 

a. s., in terms of competition the Office required a strict separation between the 

infrastructure and the transport. When assessing and selecting a strategic part-

ner for privatised companies, the Office sought to promote the market principles. 

For example, when selecting a third operator of the GSM 1800 mobile telephone 

network, the Office imposed the principle that the new operator shall not be con-

nected in any way with the existing mobile telephone network operators or the 

fixed telephone network operator. The Office signed a Memorandum of Coopera-

tion with the Czech Telecommunication Office and participated in preparation of 

an amendment to the Telecommunications Act.

In 1999, the draft of the new Energy Act included a request of the Office to estab-

lish an independent regulatory body in this area, which was to start its activities 

before opening the power market in order to ensure market transparency from 

the very beginning. The combination of ex ante regulation by a sector regulator, 

the Czech Telecommunication Office or the Energy Regulatory Office , together 

with ex post protection of competition provided by the Office, were considered 

by the Office to be a useful tool for achieving effective support and protection of 

competition in the regulated sectors.

In July 2001, Josef Bednář presented the leniency program, which the Office, as 

the seventh competition authority in the world (after the United States, Canada, 

Great Britain, Germany, South Korea and the European Commission) began to 

apply on undertakings that provided information about the existence of agree-

ment distorting competition.

In 2000, the Office prepared draft of the Act on the Supervision of Public Pro-

curement to be fully compatible with the EU law for this area, in particular with 

the Directive on coordination of the laws, regulations and administrative provi-

sions concerning the application of review procedures to public procurement 

in the form of supplies and works. The Ministry of Regional Development was 

entrusted with the elaboration of draft of the new Act on public procurement, 

and the Office participated in the form of consultations and comments. 

As of 2000, the Office was granted by the new power - supervision of the State aid, 

in which it had a decision-making power until May 2004. Under the leadership of 

Josef Bednář, the Office was involved in drafting the State Aid Act which became 

Mr Josef Bednář
*24. 6. 1956 

Chairman of the Office in 1999–2005

Josef Bednář was a long-term employee of the Office and took over the position 

of the Chairman in a period when the Czech Republic was intensively preparing 

to join the European Union and its priority was to fulfil the obligations arising 

from the EU Treaty. As the Chairman, Mr Bednář led the Office through the entire 

negotiating process started in October 1998 and, in the context of the integra-

tion process, participated in successful closing of accession negotiations in 

the chapters Competition and Free Movement of Goods. Within three months, 

the position papers of the Czech Republic were handed over to the European 

Union, while the second of these chapters was closed already in 1999. The 

Competition chapter, in which the most complex issue was the provision of 

State aid for the banking and steel industry including the related restructur-

ing plan for the entire steel sector, was closed in October 2002. In connection 

with EU accession, the new legislation and fundamental amendment to the 

existing law were prepared to achieve a harmonisation with Community law. 

The annual Regular Report of the European Commission on the progress of the 

Czech Republic in preparing for EU membership also included a mostly positive 

evaluation of the Office’s functioning in the fields of competition, State aid and 

public procurement. As of 1 May 2004, the European competition law and State 

aid rules became directly applicable in the Czech Republic, thus significantly 

strengthening competences of the Office.

The event of the year 2001 was the visit of Václav Havel, the President of the 

Czech Republic, to the Office. This was the first-ever visit of the Head of the State 

to the Czech Competition Authority. 

The Office, under the leadership of Josef Bednář, sought to promote a competi-

tive environment in the process of restructuring and privatisation of enterprises 

in a dominant and monopoly position. These dealt mainly with the fields of tele-

communications, power engineering and gas industry. In case of privatisation of 

the energy distribution companies ČEZ, a. s. and Transgas, a. s., the Office did not 
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nabyl účinnosti 1. května 2000. Úřad vypracoval informativní příručku pro posky-

tovatele veřejné podpory či metodické pokyny a vedl rekordní množství správních 

řízení, například v roce 2002 jich bylo zahájeno téměř 830. Posuzována byla napří-

klad veřejná podpora zaměřená na  regionální rozvoj formou investičních pobí-

dek nebo zvýhodnění prodeje pozemků, dále postupy restrukturalizace podniků 

v obtížích (například u akciových společností Tatra, Zetor, Vítkovice, Nová huť, Krá-

lovopolská, Investiční a poštovní banka, Komerční banka, Spolana či Textilana), 

rovněž podniků v  oblasti vědy a  výzkumu, uhelného a  uranového průmyslu či 

problematika státních společností zaměřených na podporu exportu (EGAP, a. s., 

ČEB, a. s.). V  roce 2001 Úřad navrhl zpracování regionálních map pro veřejnou 

podporu pro rok 2001 a pro období 2002–2006 s ohledem na ekonomickou vyspě-

lost jednotlivých regionů. Dnem vstupu České republiky do Evropské unie přešla 

rozhodovací pravomoc v oblasti veřejné podpory na Evropskou komisi.

Mezinárodní spolupráce Úřadu se za  předsednictví Josefa Bednáře zamě-

řila v  souvislosti s  připravovaným vstupem České republiky do  Evropské unie 

na vztahy s Unií, a  to zejména s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro 

realizovanou Úřadem považoval ÚOHS za užitečný nástroj pro dosažení účinné 

podpory a ochrany hospodářské soutěže v regulovaných odvětvích.

V  červenci 2001 prezentoval Josef Bednář leniency program, který Úřad jako 

sedmý soutěžní úřad na  světě (po  Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, 

Německu, Jižní Koreji a Evropské komisi) začal aplikovat na soutěžitele informu-

jící o existenci dohody narušující soutěž.

V roce 2000 Úřad vypracoval návrh zákona o výkonu dohledu nad zadáváním 

veřejných zakázek tak, aby byl plně slučitelný s právem Evropských společen-

ství v této oblasti, konkrétně se směrnicí o koordinaci zákonů, nařízení a správ-

ních ustanovení ohledně aplikace postupů pro přezkum na zadávání veřejných 

zakázek ve formě dodávek a prací. Vypracováním návrhu nového zákona o zadá-

vání veřejných zakázek bylo pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj, Úřad se 

na zákonu podílel formou konzultací a připomínek. 

Od roku 2000 získal Úřad novou oblast působnosti – dohled nad veřejnou pod-

porou, v níž měl až do května 2004 i rozhodovací pravomoc. Pod vedením Josefa 

Bednáře se Úřad podílel na vypracování návrhu zákona o veřejné podpoře, který 

Josef Bednář s prezidentem České republiky Václavem Havlem (11. 12. 2001) 
Josef Bednář and Václav Havel, the President of the Czech Republic (11 December 2001)
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The Office continued to participate regularly in the meetings of the Competition 

and Policy Committee of the Organisation for Economic Co-operation and Devel-

opment (OECD) and presented its results each year. Delegation of the Office, led 

by its Chairman, also took part in the newly established OECD Global Compe-

tition Forum in October 2001 and February 2002. Representatives of the Office 

also participated in the meetings of working groups and ministerial conferences 

within the World Trade Organization (WTO). In 2001, the Office became a member 

of the International Competition Network (ICN), which at the time associated 

competition authorities from more than 50 countries throughout the world. The 

Office also contributed to the UNCTAD Intergovernmental Group of Experts on 

Competition Law and Policy held in Geneva in July 2002. In cooperation with 

the Hungarian, Slovak, Slovenian and Polish competition authorities, the Central 

European Competition Initiative (CECI) was established in 2002 as a platform for 

the exchange of experience in field of competition law enforcement.

Informal cooperation with experts from the foreign competition authorities with 

regard to handling individual cases was established primarily with the Slovak, 

Swedish, Dutch, British, French, Italian and Danish competition authorities. 

Launch of the two-year twinning project in the field of competition and State aid 

in 2002 was of great importance for the professional growth of employees. The 

Office employed two pre-accession advisers, an expert in the field of competi-

tion from the Italian Competition Authority and an expert in the field of State aid 

from the German Competition Authority. 

effective on 1 May 2000. The Office prepared an informative handbook for the State 

aid providers and/or methodological guidelines and conducted a record number 

of administrative proceedings, for example in 2002 almost 830 of them were initi-

ated. The Office assessed State aid cases, focused on regional development in the 

form of investment incentives or advantage granted to sale of land, as well as pro-

cedures for restructuring firms in difficulty (such as joint-stock companies Tatra, 

Zetor, Vítkovice, Nová huť, Královopolská, Investiční a Poštovní banka, Komerční 

banka, Spolana or Textilana), also the companies active in field of science and 

research, coal and uranium industry or the issue of state companies focused on 

export promotion (EGAP, a. s., ČEB, a. s.). In 2001, the Office proposed processing of 

regional maps for State aid for 2001 and for the period of 2002–2006, taking into 

account the economic development of particular regions. On the day of the Czech 

Republic’s accession to the European Union, the decision-making power in field 

of State aid was transferred to the European Commission.

In connection with the forthcoming accession of the Czech Republic to the 

European Union, the international cooperation activities of the Office under the 

chairmanship of Josef Bednář focused on relations with the Union, in particu-

lar with the Directorate-General for Competition of the European Commission 

(DG Competition) and the Directorate-General for Internal Market and Financial 

Services, the competence of which also included the field of public procure-

ment. In 2004, the Office became a member of the European Competition Net-

work (ECN) and actively participated in the work of individual working groups. 
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Zeptali jsme se …1

1. Jak s odstupem hodnotíte význam vzniku ÚOHS a jeho roli pro ekonomiku 

země?

Hospodářská soutěž má zásadní význam pro ekonomiku v  České republice. 

Je podstatným prvkem tržní ekonomiky, neboť férové soupeření mezi jed-

notlivými subjekty na  trhu přináší nejen zvýšenou motivaci k  zefektivňování 

výroby a  zavádění inovativních výrobků, ale také tlak na  snižování cen, zvy-

šování kvality a nabídky zboží pro spotřebitele. Existuje však riziko porušování 

hospodářské soutěže ze strany soutěžitelů, zejména pokud se konkurenti mezi 

sebou domlouvají a uzavírají tzv. kartelové dohody. Ty poškozují jiné soutěži-

tele a spotřebitele, v  jejichž prospěch by měly tržní síly působit. To je důvod, 

proč antitrustové úřady patří do základní institucionální výbavy zemí se stan-

dardní tržní ekonomikou. Osvěta, advokacie, podpora hospodářské soutěže či 

nezbytná ingerence do  fungování trhu v případě jeho selhání či dlouhodobé 

neefektivity, kdy nefungují autoregulační vlivy, to jsou základní prvky competi-

tion policy u nás spojené s existencí české soutěžní instituce. V rámci soutěžní 

advokacie v  procesu privatizace, restrukturalizace a  v  legislativním procesu 

Úřad aktivně ovlivňoval tvorbu a rozvoj konkurenčního prostředí. Cílem činnosti 

Úřadu bylo odstranění nebo oslabení dřívějšího monopolního či dominantního 

postavení podniků, respektive bránění vzniku nových monopolů a  podpora 

soutěžních principů, jako například v sektoru energetiky, telekomunikací, želez-

niční dopravy, poštovních služeb aj. 

Úřadu byla rovněž svěřena role dohledu nad oblastí veřejných zakázek, jejímž 

smyslem je dosáhnout zejména prostřednictvím rozhodovací činnosti takové 

praxe při zadávání zakázek, která by zabezpečovala volnou a svobodnou sou-

těž mezi dodavateli zakázek a současně provedení výběru nejvhodnější nabídky 

transparentním způsobem bez diskriminace uchazečů o  zakázku. Konečným 

cílem je pak úspora veřejných finančních prostředků. Mezi lety 2000–2004 byla 

Úřadu svěřena třetí významná kompetence, a to posuzování slučitelnosti veřejné 

podpory s právem Evropské unie. Celkově lze říci, že Úřad pro ochranu hospo-

dářské soutěže je v  mnohých oblastech ekonomiky jeden z  nejdůležitějších 

správních úřadů v České republice a hraje významnou roli pro ekonomiku země. 

1  Odpovědi byly redakčně kráceny

hospodářskou soutěž (DG Competition) a  Generálním ředitelstvím pro vnitřní 

trh a  finanční služby, do  jehož působnosti spadala i oblast veřejného zadávání. 

Úřad se v roce 2002 stal členem Evropské soutěžní sítě (European Competition 

Network  – ECN) a  aktivně se podílel na  práci jednotlivých pracovních skupin. 

Úřad pokračoval v pravidelné účasti na zasedáních Soutěžního výboru Organi-

zace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), kde každoročně prezentoval 

své výsledky. Delegace Úřadu vedená jeho předsedou se v  říjnu 2001 a únoru 

2002 zúčastnila rovněž nově založeného Globálního fóra OECD pro hospodářskou 

soutěž. Zástupci Úřadu se rovněž účastnili jednání pracovních skupin a minist-

erských konferencí v rámci Světové obchodní organizace (WTO). V roce 2001 se 

Úřad stal členem Mezinárodní soutěžní sítě (International Competition Network – 

ICN), jež tehdy sdružovala soutěžní úřady z více jak 50 zemí světa. Úřad rovněž při-

spěl k jednání Mezivládní skupiny expertů UNCTAD pro soutěžní právo a politiku 

konanému v Ženevě v červenci 2002. Ve spolupráci s maďarským, slovenským, 

slovinským a polským soutěžním úřadem byla v roce 2002 ustavena Středoev-

ropská soutěžní iniciativa (Central European Competition Initiative – CECI) jako 

platforma pro výměnu zkušeností s prosazováním soutěžního práva.

Neformální spolupráce s  odborníky zahraničních soutěžních úřadů při řešení 

jednotlivých případů byla navázána především se slovenským, švédským, nizo-

zemským, britským, francouzským, italským a  dánským soutěžním úřadem. 

Zahájení dvouletého twinningového projektu pro oblast hospodářské soutěže 

a  veřejné podpory v  roce 2002 mělo velký význam pro profesní růst zaměst-

nanců. Na Úřadě působili dva předvstupní poradci, pro oblast hospodářské sou-

těže expert z italského soutěžního úřadu a pro oblast veřejné podpory z němec-

kého soutěžního úřadu. 
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Office for the Protection of Competition is one of the most important admin-

istrative authorities in the Czech Republic and plays a significant role in the 

country’s economy. 

2. What do you consider to be your greatest personal contribution to the func-

tioning of the Office and the achievement of its tasks?

Since my appointment as the Chairman of the Office, I  have emphasized the 

detection of cartels and abuse of market power which have devastating effects 

on consumers and threaten the very functioning of competition in the markets 

in question. The priority was to quickly and effectively eliminate the causes and 

effects of anti-competitive practices. We worked conceptually on incorporat-

ing the latest trends in competition law into the decision-making process and 

used modern institutes and tools. We have taken into account experience from 

the decision-making practice of similar authorities abroad. We developed and 

among the first applied leniency program to minimize negative impacts of car-

tels, including cartels in public procurement – bid rigging, on the competition, 

economy and consumers. I  have also placed great emphasis on competition 

advocacy and on precise processing of all the decisions, both legally and eco-

nomically. We issued a number of decisions relating to the cartels, abuse of mar-

ket power and mergers, most of which were confirmed in subsequent judicial 

review and became a permanent part of the “competition case law”, providing 

a  framework for predictability of the Office’s decision-making in similar cases 

in a number of significant sectors of the economy, such as power engineering, 

telecommunications, banking, insurance, retail, fuel distribution, food, building 

savings, automotive industry, etc. In case of particularly serious anticompetitive 

practices affecting a  large number of consumers, the Office imposed signifi-

cantly higher sanctions than in previous years, for example in case of cartels 

in the field of building savings or fuel distribution. We have established informal 

cooperation with a number of competition authorities, not only from the Euro-

pean Union member states, and have participated in activities of the competi-

tion organisations and platforms. 

The term of my chairmanship was a period of considerable challenges ahead. 

We had to intensify and improve our activities in field of legislation and 

We asked Mr Bednář 1
1. How do you evaluate the importance of establishment of the Office and its 

role for the national economy?

Competition is of key importance for the economy in the Czech Republic. It is 

an essential element of a market economy, as a fair competition between the 

individual market players brings not only increased motivation to streamlining 

of production and introduction of innovative products, but also a pressure to 

reduce prices, increase quality and offer of goods to the consumers. How-

ever, there is a risk of distortion of competition by the undertakings, especially 

when concluding the so-called cartels. These agreements harm other com-

petitors and consumers, in whose favour the market forces should act. That 

is why the antitrust authorities are an integral part of the basic institutional 

system of countries with a standard market economy. Awareness, advocacy, 

support of competition or the necessary intervention in functioning of the 

market in case of its failure or long-term inefficiency, when self-regulatory 

instruments are not effective, are the basic elements of competition policy in 

our country connected with the existence of the Czech Competition Authority. 

Within the framework of competition advocacy in the process of privatisa-

tion, restructuring and in the legislative process, the Office actively influenced 

the creation and development of the competitive environment. The aim of the 

Office’s activity was to eliminate or weaken the former monopoly or dominant 

position of enterprises, and/or to prevent the creation of new monopolies and 

to promote competitive principles, such as in the sectors like power engineer-

ing, telecommunications, railway transport, postal services, etc. 

The Office was also entrusted with the role of public procurement supervisor, 

the purpose of which is to achieve, in particular through decision-making, such 

a procurement procedure that ensures free and fair competition between the 

contractors and, at the same time, to select the most suitable bid in a transpar-

ent manner without discrimination of any tenderers. The ultimate goal is to save 

public funds. Between 2000 and 2004, the Office was entrusted with the third 

significant competence, namely the assessment of the State aid compatibility 

with the European Union legislation. Overall, in many areas of economy the 

1  The answers were subject to editorial changes
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na den stal prodlouženou rukou Evropské komise až do okamžiku vstupu České 

republiky do Evropské unie. Během krátkého období jsme museli vybudovat úsek 

včetně materiálního, ale zejména personálního obsazení a řešit složité otázky, jako 

bylo posuzování slučitelnosti státní pomoci v rámci restrukturalizace v oblasti ban-

kovnictví, ocelářství aj.

V rámci integračního procesu jsme se podíleli na úspěšném uzavření přístupo-

vých rozhovorů v kapitole Hospodářská soutěž. Důslednou soutěžní advokacií 

se nám podařilo získat povědomí u  široké veřejnosti o  pozitivních dopadech 

ochrany efektivní hospodářské soutěže jak na spotřebitele, tak i na férové sou-

těžitele a na ekonomiku České republiky. Podařilo se nám získat důvěru nejen 

široké veřejnosti, ale Úřad a  jeho pracovníci se těšili uznání i na mezinárodní 

úrovni, jak v rámci Evropské unie, tak OECD.

Úřad si postupně vytvořil respekt, kterému se těší soutěžní instituce v zavedených 

ekonomikách. Stal se institucí, která efektivně bojuje o lepší konkurenční prostředí 

a která předvídatelným způsobem postupuje proti kartelovým dohodám či zneuží-

vání tržní síly a rozhoduje o férovosti veřejných zakázek. Institucí, která je přístupná 

k  diskusi, ale připravena odstraňovat protisoutěžní praktiky mající devastující 

dopad na spotřebitele, ekonomiku a na konkurenční prostředí. 

3. Co přejete Úřadu do budoucích let? 

Do budoucích let bych Úřadu přál, aby se profiloval jako nepolitická a nezávislá 

instituce, jejímž hlavním posláním je zajistit fair podmínky na trhu. Aby činnost 

Úřadu pro českou ekonomiku znamenala zajištění rovných šancí pro všechny 

ekonomické subjekty a  měla tak pozitivní dopady jak pro ekonomiku České 

republiky, tak i pro konečného spotřebitele. Přál bych Úřadu i českému hospo-

dářství větší volnost při posuzování navýsost ekonomických otázek. Aby se mu 

dařilo prosazovat „more economic approach“ tak, aby nedošlo k oslabení právní 

jistoty účastníků řízení a předvídatelnosti Úřadu. S potěšením pozoruji změny, 

které nastaly s  příchodem nového pana předsedy, pana Mlsny, který se chce 

zaměřit na  osvětové akce zaměřené na  vysvětlování jednání, která poškozují 

spotřebitele, na možnosti soukromoprávního vymáhání škod způsobených pro-

tisoutěžním jednáním a na aktivní vyhledávání protisoutěžních jednání včetně 

šetření na místě. Jsou to oblasti, na které jsem také jako předseda kladl důraz. 

2. Co považujete za svůj největší osobní přínos pro fungování Úřadu a plnění 

jeho poslání?

Od svého jmenování předsedou ÚOHS jsem kladl důraz na odhalování kartelových 

dohod a zneužití tržní síly, které mají devastující dopady na spotřebitele a ohrožují 

samotnou funkčnost soutěže na  dotčených trzích. Prioritou bylo rychlé a  účinné 

odstranění příčin a  důsledků protisoutěžních praktik. Pracovali jsme koncepčně 

na  začlenění nejnovějších trendů v  soutěžním právu do  rozhodovacího procesu 

a využívali moderní instituty a nástroje. Zohledňovali jsme poznatky z rozhodovací 

praxe obdobných úřadů za zahraničí. Zpracovali jsme a jako jedni z prvních aplikovali 

leniency program umožňující minimalizovat nepříznivé dopady kartelových dohod, 

včetně kartelových dohod mezi uchazeči o veřejnou zakázku – bid rigging, na hos-

podářskou soutěž, ekonomiku a spotřebitele. Velký důraz jsem také kladl na soutěžní 

advokacii a na precizní zpracování všech rozhodnutí jak po právní, tak i po ekono-

mické stránce. Vydali jsme řadu rozhodnutí týkajících se kartelových dohod, zneu-

žití tržní síly a fúzí, z nichž většina byla potvrzena v následném soudním přezkumu 

a stala se trvale součástí „soutěžní judikatury“, vytvářející rámec zejména pro před-

vídatelnost rozhodovací činnosti Úřadu v obdobných případech v řadě významných 

sektorů ekonomiky jako jsou energetika, telekomunikace, bankovnictví, pojišťovnic-

tví, maloobchod, distribuce pohonných hmot, potravinářství, stavební spoření, auto-

mobilový průmysl aj. V obzvlášť závažných případech protisoutěžních praktik s dopa-

dem na  velký počet spotřebitelů Úřad přistupoval k  udělování podstatně vyšších 

sankcí než v předchozích letech, například u kartelových dohod v oblasti stavebního 

spoření či distribuce pohonných hmot. Navázali jsme neformální spolupráci s řadou 

soutěžních úřadů nejen ze zemí Evropské unie a zapojili se do činnosti soutěžních 

organizací a platforem. 

V době, kdy jsem byl předsedou, byly před námi nemalé výzvy. Museli jsme zin-

tenzivnit a zkvalitnit činnost jak v oblasti legislativní, rozhodovací, ale i komunikaci 

s odbornou a širokou veřejností. Především jsme museli splnit všechny náročné 

úkoly související se vstupem České republiky do Evropské unie. V oblasti legislativy 

jsme připravili nové zákony či rozsáhlé novely týkající se ochrany hospodářské sou-

těže a veřejných zakázek tak, aby byly v souladu s našimi mezinárodními závazky. 

V roce 2000 jsme získali další kompetenci, a to rozhodování o slučitelnosti veřejné 

podpory s právem Evropské unie, kdy Úřad dohlížel na dodržování zákazu posky-

tování státní pomoci neslučitelné s evropským právem. Úřad se de facto ze dne 
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a better competitive environment and that, in a predictable manner, proceeds 

against cartels or abuses of market power and controls the fairness of public 

procurement. An institution that is open to discussion but ready to eliminate 

anti-competitive practices with devastating impact on the consumers, economy 

and competitive environment. 

3. What do you wish for the Office to achieve in the upcoming years?

For the years ahead, I would like the Office to profile itself as a non-political and 

independent authority whose primary mission is to ensure fair market condi-

tions. May activities of the Office result in ensuring the objective of equality 

for all economic entities and thus be beneficial both for the Czech economy 

and for the final consumer. I would like the Office and the Czech economy as 

well to have more freedom when assessing the highly economic issues and 

to succeed in promoting a “more economic approach” so that not to lower the 

level of legal certainty of the parties to the proceedings and the predictability 

of the Office, as well. I am pleased to see the changes which have taken place 

with the arrival of the new Chairman, Mr Mlsna, who intends to focus on aware-

ness-raising actions aimed at explanation of practices harming the consum-

ers, at the possibilities of private enforcement related to remedy of damages 

caused by anticompetitive conduct and at active search for anticompetitive 

practices, including dawn raids. These are the areas that I have also empha-

sized as a Chairman. 

decision-making, as well as communication with the professional and gen-

eral public. Above all, we had to meet all the demanding tasks related to the 

Czech Republic’s accession to the European Union. In the field of legislation 

we prepared the new acts or extensive amendments concerning the protec-

tion of competition and public procurement so that to be in conformity with 

our international obligations. In 2000, we acquired further competence, namely 

deciding on compatibility of State aid with the European Union law, when the 

Office supervised compliance with the prohibition of State aid incompatible with 

European law. The Office de facto overnight became an arm of the European 

Commission until the Czech Republic joined the EU. Within a  short period of 

time, we had to establish a new section, including material and especially staff-

ing, and address complex issues, such as assessing the compatibility of State 

aid in the restructuring of banking, steel and other sectors.

In the context of integration process, we participated in successful closing of 

accession negotiations in the Competition chapter. Through consistent competi-

tion advocacy, we have succeeded in achieving the general public awareness of 

positive impacts of the protection of effective competition both on consumers and 

fair undertakings, as well as the economy of the Czech Republic. We managed not 

only to gain trust of general public, but the Office and its staff were also recognised 

at international level, both within the European Union and the OECD countries.

The Office has gradually earned respect enjoyed by competition authorities 

in advanced economies. It has become an institution that effectively fights for 
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protisoutěžních praktik, trh veterinárních služeb a situaci v železniční nákladní 

dopravě, zejména na dopady vyčlenění ČD Cargo z Českých drah na tento sektor. 

Pozornost byla věnována i dalším síťovým trhům.

Na jaře 2006 se pracovníci Úřadu poprvé v historii přímo účastnili šetření Evrop-

ské komise, když asistovali jejím zástupcům při neohlášeném místním šetření 

v prostorách jedné z největších českých společností. V roce 2008 bylo prove-

deno celospektrální šetření distribučních kanálů v České republice s cílem moni-

torovat pozitivní a negativní diskriminace například kamenných a internetových 

obchodů, proběhlo zmapování trhu odpadového hospodářství a hnědého uhlí. 

Za Martina Peciny byla vydána rozhodnutí, v nichž byly uloženy tehdy nejvyšší 

sankce – 942 miliony korun za  rozsáhlý kartel výrobců plynem izolovaných 

Ing. Martin Pecina, MBA 
*9. 7. 1968 

předsedou ÚOHS v letech 2005–2009

Na pozici předsedy ÚOHS přešel Martin Pecina z místa náměstka ministra prů-

myslu a obchodu. Vytkl si cíl změnit filozofii posuzování problematiky jednotlivých 

kompetencí Úřadu i jeho strukturu. Pro oblast hospodářské soutěže stanovil prio-

ritu řešit problémy preventivně prostřednictvím soutěžní advokacie. V duchu motta 

„prevence je účinnější než represe“ kladl více důraz na dialog se soutěžiteli, než 

na razantní tresty. V oblasti dozoru nad zadáváním veřejných zakázek zdůrazňo-

val komplexní posuzování jednotlivých případů, ustupování od právního purismu 

všude tam, kde to zákon dovoluje, adresnost postihu konkrétních provinilců či 

rozlišování mezi zlovolnými činy a úmyslným porušením zákona na jedné straně 

a méně významnými opomenutími provedenými z neznalosti na druhé straně.

Brzy po nástupu Martina Peciny do čela ÚOHS bylo rozhodnuto přesídlit rozšiřu-

jící se Úřad z pronajatých prostor na Ústavním soudu do nových prostor. V únoru 

2006 získal Úřad za tímto účelem budovu bývalé Městské vojenské správy na třídě 

Kpt. Jaroše 7 a začal s rekonstrukcí této historické budovy z roku 1903. V březnu 2007 

se do zrekonstruovaného sídla začali stěhovat pracovníci Úřadu. Ve druhé etapě byla 

vedle historické budovy vybudována moderní přístavba, jež byla Úřadu předána při-

bližně o rok později, v květnu 2008. Po 16 letech tak Úřad sídlil na vlastní adrese.

Úřad pod vedením Martina Peciny koncepčně pracoval na začlenění nejnovějších 

trendů v soutěžním právu do svého rozhodovacího procesu, začaly být využívány 

moderní instituty a nástroje jako závazky a narovnání. Výsledkem byla celá řada 

tzv. soft-law dokumentů informujících o  přesném postupu Úřadu například při 

žádostech o  leniency, při výpočtu výše pokut, v  případech soutěžní advokacie 

či u přednotifikačních jednání v oblasti spojování soutěžitelů. Značný důraz byl 

kladen na precizní zpracování všech rozhodnutí po právní i ekonomické stránce 

a výrazněji se začal do činnosti ÚOHS prosazovat tzv. více ekonomický přístup. 

Úřad se například zaměřil na  monitorování trhu s  pivem, zejména na  doda-

vatelsko-odběratelské vztahy mezi pivovary a  provozovateli restaurací, kteří 

bývali zavazováni k  prodeji piv pouze jediné značky, dále na  trh telekomuni-

kací, na  němž Úřad opakovaně ve  svých rozhodnutích konstatoval existenci 
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For example, the Office focused on monitoring the beer market, particularly 

the supplier-customer relations between breweries and restaurant operators, 

who used to be obliged to sell only one brand of beer, the telecommunications 

market, where the Office repeatedly stated in its decisions the existence of anti-

competitive practices, the market for veterinary services and the situation in rail 

freight transport, in particular the impact of the spin-off of ČD Cargo from České 

dráhy on this sector. The Office also paid attention to so-called network markets.

In the spring of 2006, for the first time in its history, the Office’s employees 

directly participated in an investigation conducted by the European Commis-

sion, assisting its representatives in an on-the-spot, unannounced investiga-

tion at the premises of one of the largest Czech companies. In 2008, a nation-

wide inquiry of distribution channels in the Czech Republic was carried out to 

monitor positive and negative discrimination, for example, of brick-and-mortar 

and internet shops, and the market for waste management and brown coal 

was examined.

During the term of office of Martin Pecina, the Office adopted decisions in which 

the highest penalties were imposed - CZK 942 million for a large cartel of man-

ufacturers of gas-insulated switchgear, and high fines were also imposed for 

abuse of dominance by RWE and ČD.

In the area of public procurement, the Office had to deal with the introduction 

of a  completely new public procurement act under the leadership of Martin 

Pecina. The Office paid increased attention to monitoring activities focusing on 

detecting possible systemic failures in contracting authorities’ procedures and 

to awareness-raising activities towards contracting authorities, the number of 

which was significantly expanded by the public procurement act. In 2006, the 

Office dealt with a public contract of the Ministry of Transport for a toll system, 

the decision of the Office was confirmed by the Regional Court in Brno. In 2007, 

the Office imposed the highest penalty for misconduct in public procurement - 

CZK 5 million on Moravské naftové doly, s. p., for awarding a public contract for 

remedy of environmental damage in a negotiated procedure without publica-

tion, i.e. without a  transparent competition. In 2007, a video from the drawing 

of lots during the awarding of the public contract of the Statutory City of Kar-

lovy Vary for the construction of an exhibition, sports and cultural and congress 

centre became well known in the media. The city was fined in the amount of 

Mr Martin Pecina 
*9. 7. 1968 

Chairman of the Office in 2005–2009

Martin Pecina moved to the position of the Chairman of the Office from the posi-

tion of Deputy Minister of Industry and Trade. He set himself the goal of changing 

the philosophy of assessing the issues of specific powers and structure of the 

Office. In the area of competition policy, he made it a priority to address competi-

tion concerns preventively through competition advocacy. Along the lines of the 

motto “prevention is more effective than repression”, he placed more emphasis 

on dialogue with undertakings than on strict punishment. In the area of super-

vision of public procurement, he emphasized a comprehensive assessment of 

individual cases, refraining from legal purism wherever the law allowed, target-

ing the punishment of specific offenders or distinguishing between malicious 

acts and deliberate law infringements on the one hand and minor acts of omis-

sion due to ignorance on the other.

Soon after Martin Pecina became the head of the Office, it was decided to relo-

cate the expanding Office from the rented premises within the building of Con-

stitutional Court to the new seat. In February 2006, the Office acquired the for-

mer Municipal Military Administration building on třída Kpt. Jaroše 7 and began 

the reconstruction of this historic building from 1903. In March 2007, the Office’s 

employees moved into the renovated building. The second phase involved the 

construction of a modern extension to the historic building, which was handed 

over to the Office approximately one year later, in May 2008. After 16 years, the 

Office was finally located at its own premises.

Under the leadership of Martin Pecina, the Office pursued incorporation of the 

latest trends in competition law into its decision-making process, and contem-

porary institutes and tools such as commitments and settlements.  The result 

was a series of soft-law directives informing about the specific procedures of 

the Office, for example, on leniency, on calculation of fines, on competition advo-

cacy or on pre-notification merger procedures. Significant emphasis was placed 

on the precise processing of all decisions, both legally and economically, and 

a more economic approach to the activities of the Office began to be applied.
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Network – ECN) a Sdružení evropských soutěžních úřadů (European Competition 

Authorities – ECA), rozvíjel aktivity v  rámci Soutěžního výboru a  Globálního fóra 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Světové obchodní orga-

nizace (WTO), Středoevropské soutěžní iniciativy (Central European Competition 

Initiative – CECI) či Evropské sítě pro zadávání veřejných zakázek (PPN). 

Na zasedání generálních ředitelů národních soutěžních úřadů zemí Evropské unie 

v září 2006 seznámil Martin Pecina přítomné s iniciativou Úřadu směřující k zame-

zení možných negativních dopadů systému obchodování s  emisními povolen-

kami na hospodářskou soutěž, jenž zvýhodňoval některé soutěžitele a dopadal 

na spotřebitelské ceny elektrické energie. V roce 2008 se Úřad v rámci ECN zapo-

jil do  diskuse o  Bílé knize o  žalobách o  náhradu škody způsobené porušením 

soutěžních pravidel Evropského společenství. Úřad byl zastoupen v  mnohých 

skupinách ECN a poradních výborech, podílel se na revizi existujících a přípravě 

nových komunitárních předpisů, řešení konkrétních případů či na  vzájemné 

výměně informací a zkušeností. Úřad prosadil i vlastní projekty, například téma 

paralelní aplikace národního a komunitárního soutěžního práva. Pracovníci Úřadu 

byli v roce 2009 v roli zpravodajů poradních výborů pro fúze a antitrust.

Česká delegace se pravidelně účastnila výročních konferencí ICN. Na výroční kon-

ferenci ICN v květnu 2006 v Kapském Městě v rámci panelové diskuse o implemen-

taci prezentoval Martin Pecina Českou republiku jako modelový příklad úspěšného 

zavedení řady doporučení ICN, například navýšení obratových kritérií pro notifikaci 

a posílení významu vztahu fúze k území, tzv. lokální nexus, což přispělo k znač-

nému uvolnění zdrojů a byla umožněna jejich alokace na šetření nejzávažnějších 

způsobů protisoutěžního jednání. O rok později pak Martin Pecina moderoval dis-

kusní panel věnovaný soutěžní politice v oblasti státních monopolů. V březnu 2008 

bylo Úřadu svěřeno pořádání celosvětového dvoudenního workshopu ICN na téma 

fúzí v Brně. Semináře se zúčastnilo více než 120 expertů z řad soutěžních právníků 

a ekonomů ze 40 zemí, kteří diskutovali o nastavení notifikačních kritérií, obsahu 

a lhůtách přezkoumání fúzí, o nastavení závazků a opatřeních ve prospěch zacho-

vání efektivní hospodářské soutěže po realizaci fúze. 

Na  pravidelných setkáních soutěžního výboru OECD v  Paříži prezentoval Mar-

tin Pecina kromě výroční zprávy Úřadu i další příspěvky, jež pokrývaly aktuální 

vývoj v soutěžním právu, například v oblasti soutěžních dopadů na trh s nemo-

vitostmi, ekonomické metody dokazování v soutěžních řízeních, vztah soutěžní 

spínacích ústrojí, vysoké pokuty padly též za zneužití dominance se strany spo-

lečností RWE či České dráhy. 

V  oblasti veřejných zakázek se Úřad musel za  předsednictví Martina Peciny 

vypořádat s nástupem zcela nového zákona. Zvýšenou pozornost Úřad věnoval 

kontrolní činnosti se zaměřením na odhalování případných systémových chyb 

u zadavatelů a zaměřil se na osvětovou činnost u zadavatelů, jejichž okruh byl 

zákonem významně rozšířen. V roce 2006 Úřad řešil veřejnou zakázku Minister-

stva dopravy na mýtný systém, rozhodnutí Úřadu potvrdil Krajský soud v Brně. 

V roce 2007 Úřad uložil tehdy nejvyšší sankci za pochybení ve veřejných zakáz-

kách – pět milionů korun Moravským naftovým dolům, s. p., za zadání veřejné 

zakázky na  sanaci ekologických škod v  jednacím řízení bez uveřejnění, tedy 

bez transparentní soutěže. Mediálně známým se stalo v roce 2007 video z loso-

vání při zadávání veřejné zakázky statutárního města Karlovy Vary na výstavní, 

sportovně kulturní a kongresové centrum. Městu byla za netransparentní výběr 

uchazečů do užšího kola řízení uložena pokuta 500 tisíc korun. V roce 2007 uspo-

řádal Úřad ve  spolupráci s  občanským sdružením Europlatform a  Regionální 

hospodářskou komorou Brno mezinárodní konferenci na téma veřejných zaká-

zek, na které vystoupili zástupci devíti evropských zemí i zástupce Generálního 

ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh a služby Petr Wagner. 

V  oblasti veřejné podpory se Úřad věnoval metodické podpoře poskytovatelů 

veřejné podpory a posilování právního povědomí u poskytovatelů i příjemců veřejné 

podpory, a to zejména v oblasti vědy, výzkumu a inovací, podpory de minimis, blo-

kových výjimek, multisektoriálního rámce na podporu velkých investičních projektů 

a u nařízení o uhelném průmyslu. Úřad inicioval vytvoření registru podpor malého 

rozsahu (de minimis), zaměřil se na posílení transparentnosti podpory služeb obec-

ného hospodářského významu, zejména dopravní obslužnosti a rovněž na monito-

ring ukončení restrukturalizace českého ocelářského průmyslu. K prioritám Úřadu 

v této oblasti patřilo i čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů. Obecně 

Úřad usiloval o snížení veřejné podpory, avšak při podstatném nárůstu její efektiv-

nosti. Úřad rovněž zpracoval notifikaci nové mapy regionální veřejné podpory pro 

období 2007–2013, kterou následně schválila Evropská komise. 

V rámci mezinárodních vztahů se Úřad i nadále účastnil činnosti řady soutěžních 

a ekonomických organizací a seskupení, zejména Mezinárodní soutěžní sítě (Inter-

national Competition Network – ICN), Evropské soutěžní sítě (European Competition 
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of specific cases and in the exchange of information and experience. The Office 

has also promoted its own projects, such as the parallel application of national 

and EU competition law. In 2009, the Office’s employees for the first time acted as 

rapporteurs for the Merger and Antitrust Advisory Committees.

The Czech delegation regularly participated in ICN annual conferences. At the ICN 

Annual Conference in Cape Town in May 2006, during a panel discussion, Martin 

Pecina presented the Czech Republic as a model example of the successful imple-

mentation of a number of ICN recommendations, such as increasing the turnover 

criteria for notification and strengthening the importance of the merger’s relation-

ship with the territory, the so-called local nexus, which contributed to a significant 

savings of resources and enabled their allocation to the investigation of the most 

serious types of anti-competitive conduct. A year later, Martin Pecina moderated 

a panel discussion on competition policy in the area of state monopolies. In March 

2008, the Office was entrusted with the organisation of a global two-day ICN work-

shop on mergers in Brno. The seminar was attended by more than 120 competition 

lawyers and economic experts from 40 countries who discussed the setting of 

notification criteria, the content and timing of merger review, the issue of commit-

ments and measures to preserve effective competition after the merger.

At the regular meetings of the OECD Competition Committee in Paris Martin 

Pecina presented, in addition to the Office’s annual report, other presenta-

tions covering current developments in competition law, for example effects of 

competition on the real estate market, economic methods of evidence within 

administrative proceedings, the relationship between competition and con-

sumer policy, competition issues related to patents and intellectual property 

rights, merger assessment standards, generic pharmaceuticals, state-owned 

enterprises or sharing of experience with newly established competition author-

ities. In September 2006, an OECD seminar on abuse of dominance was held in 

Brno for the countries of Southern and South-Eastern Europe.

A detailed peer review of competition law and policy in the Czech Republic was 

launched in November 2007. The results of the review were presented to the OECD 

in June 2008. The examiners from the OECD Secretariat, Mexico and Belgium con-

cluded that the development of competition law in the Czech Republic has made 

significant progress since the last review in 2001 and that the level of competition 

protection is comparable to the most advanced OECD member states.

CZK 500,000 for non-transparent selection of bidders for the shortlisted proce-

dure. In 2007, the Office, in cooperation with the Europlatform civic association 

and the Brno Regional Economic Chamber, organised an international confer-

ence on public procurement with participation of the representatives of nine 

European countries and the representative of the Commission’s Directorate Gen-

eral for Internal Market and Services, Petr Wagner.

In the area of State aid, the Office focused on providing methodological support 

to State aid providers and strengthening the legal awareness of both providers 

and recipients of State aid, particularly in the areas of science, research and 

innovation, de minimis aid, block exemptions, the multisectoral framework for the 

support of large scale investment projects and the Regulation on State aid to the 

Coal Industry. The Office initiated the creation of a register of small-scale (de mini-

mis) aid, focused on strengthening the transparency of aid for services of general 

economic interest, in particular transport services, and monitored the finalisation 

of the restructuring of the Czech steel industry. One of the Office’s priorities in 

this area was to draw on funding from the Structural Funds. In general, the Office 

has sought to decrease State aid, but with a substantial increase in its effective-

ness. The Office also processed the notification of the new regional State aid map 

for the period 2007-2013, which was subsequently approved by the Commission.

With regard to international relations, the Office continued to participate in a number 

of competition and economic organisations and platforms, in particular the Interna-

tional Competition Network (ICN), the European Competition Network (ECN) and the 

European Competition Authorities (ECA), developed activities within the Competi-

tion Committee and Global Forum of the Organisation for Economic Co-operation 

and Development (OECD), the World Trade Organization (WTO), the Central European 

Competition Initiative (CECI) and the European Public Procurement Network (PPN).

At a meeting of the directors-general of the European Competition Network in Sep-

tember 2006, Martin Pecina informed his colleagues about the Office’s initiative 

aimed at avoiding possible negative effects of the emissions trading system on 

competition, which favoured certain competitors and affected consumer prices 

of electricity. In 2008, the Office participated in the ECN’s discussion on the White 

Paper on damages actions for breach of the EC antitrust rules. The Office has been 

represented in many ECN groups and advisory committees, has been involved 

in the revision of existing and the drafting of new EU legislation, in the handling 
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Německu, Nizozemsku, Portugalsku, Rakousku, Rusku, na Slovensku, v Srbsku, 

ve Velké Británii a na Taiwanu. V červnu 2008 proběhla stáž pracovníků Ruské 

federální antimonopolní služby spolu se zástupci dalších východoevropských 

soutěžních úřadů v Brně. S rakouskými kolegy uspořádal Úřad v létě 2008 setkání 

několika soutěžních úřadů především ze střední a  východní Evropy nazvané 

Marchfeld forum, jež položilo základy další aktivní kooperace zemí, které vzhle-

dem ke své velikosti a historii řeší srovnatelné ekonomické a soutěžní problémy.

Při příležitosti 15. výročí existence soutěžního práva v České republice a svého 

založení Úřad ve spolupráci s Obchodní a hospodářskou komorou Brno uspořá-

dal v prosinci 2006 v Brně první mezinárodní konferenci nazvanou Soutěž a kon-

kurenceschopnost, jíž se zúčastnili špičkoví odborníci na hospodářskou soutěž 

z celého světa, například předseda německého Bundeskartellamtu a předseda 

mezinárodní sítě soutěžních úřadu ICN Ulf Böge, předseda soutěžního výboru 

a spotřebitelské politiky, soutěžní problematiku patentů a práva duševního vlast-

nictví, standardů posuzování fúzí, generických léčiv, státem vlastněných společ-

ností či předávání zkušeností nově založeným soutěžním úřadům. V září 2006 se 

v Brně konal seminář OECD na  téma zneužití dominantního postavení, určený 

zemím jižní a jihovýchodní Evropy. 

V  listopadu 2007 byl zahájen detailní přezkum soutěžního práva a  politiky 

v  České republice (tzv. peer review). Výsledky přezkumu byly na  půdě OECD 

představeny v červnu 2008. Examinátoři ze Sekretariátu OECD, Mexika a Belgie 

konstatovali, že vývoj soutěžního práva v České republice zaznamenal od posled-

ního přezkumu v roce 2001 výrazný pokrok a ochrana hospodářské soutěže je 

na úrovni srovnatelné s nejvyspělejšími členskými státy OECD. 

Bilaterální spolupráce a  sdílení zkušeností probíhaly se soutěžními úřady 

v  Chorvatsku, Irsku, Jižní Koreji, Itálii, Litvě, Lucembursku, Maďarsku, Moldávii, 

Otakar Motejl, Danica Paroulková, Martin Pecina, Stanislav Bělehrádek a Pavel Rychetský při slavnostním otevření nové přístavby 
Úřadu (17. 5. 2008) 
Otakar Motejl, Danica Paroulková, Martin Pecina, Stanislav Bělehrádek and Pavel Rychetský at ceremony to opening of new Officé s 
building (17 May 2008)
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On the occasion of the 15th anniversary of the existence of competition law in the Czech 

Republic and its establishment, the Office in cooperation with the Brno Chamber of 

Commerce and Economics organised in Brno in December 2006 the first international 

conference entitled Competition and Competitiveness. The conference was attended 

by top competition experts from all over the world, such as Ulf Böge, Chairman of the 

German Bundeskartellamt and Chairman of the ICN, Fréderic Jenny, Chairman of the 

OECD Competition Committee, Emil Paulis, Deputy Director General in charge of DG 

Competition of the Commission, and Sir Christopher Bellamy, Chairman of the UK Com-

petition Appeal Tribunal. The conference established the tradition of annual St. Martin’s 

conferences dedicated to new trends in competition law and policy.

Bilateral cooperation and experience sharing took place with competition author-

ities of Austria, Croatia, Ireland, South Korea, Italy, Lithuania, Luxembourg, Hun-

gary, Moldova, Germany, the Netherlands, Portugal, Russia, Slovakia, Serbia, the 

UK and Taiwan. In June 2008, an internship of the Russian Federal Antimonopoly 

Service together with the representatives of other Eastern European competition 

authorities took place in Brno. In the summer of 2008, together with Austrian col-

leagues, the Office organised a meeting of several competition authorities, mainly 

from Central and Eastern Europe, called the Marchfeld Forum, which laid the foun-

dations for further active cooperation between countries which, due to their size 

and history, deal with comparable economic and competition problems.

Martina Pecinu uvedl do funkce předsedy Úřadu prezident České republiky Václav Klaus (2. 9. 2005) 
Martin Pecina was officially appointed as a Chairman of the Office by Václav Klaus, the President of the Czech Republic  
(2 September 2005)
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Zeptali jsme se …
1. Jak s odstupem hodnotíte význam vzniku ÚOHS a jeho roli pro ekonomiku 

země?

Antimonopolní úřady patří mezi nejdůležitější instituce ve všech tržních ekono-

mikách. Za sebe považuji zdaleka nejdůležitější roli ÚOHS právě v oblasti antit-

rustu. Jak kontrola veřejných zakázek, tak i problematika veřejné podpory jsou 

oblasti závažné, ale role Úřadu v oblastech odhalování kartelových dohod a zne-

užívání dominantního postavení velkých ekonomických hráčů je pro ekonomiku 

každé rozvinuté země prostě nezastupitelná a nesmírně důležitá. 

2. Co považujete za svůj největší osobní přínos pro fungování Úřadu a plnění 

jeho poslání?

Myslím, že se mi v průběhu mého krátkého působení na Úřadu podařilo vybudo-

vat velmi dobrý kolektiv odborníků. Úřad si v té době vytvořil velmi dobré jméno 

jak na místní akademické, tak i na mezinárodní úrovni. Běžnou součástí práce 

byla nejen aktivní účast na mezinárodních konferencích, ale i pořádání vzdělá-

vacích akcí v rámci České republiky a výuka na několika fakultách různých vyso-

kých škol. Tato naše nesporná kvalifikace se potom odrážela i ve vyšším záchytu 

závadného chování ekonomických subjektů. Na  mezinárodní úrovni jsme byli 

schopni koordinovat svou činnost s jinými úřady, zejména na platformě Evropské 

soutěžní sítě. 

3. Co přejete Úřadu do budoucích let?

Úřadu přeji především rychlý návrat k mezinárodní spolupráci. Koordinace jeho 

činnosti s dalšími úřady z jiných zemí bude v budoucnu více a více důležitá. Úřad 

musí být na mezinárodním poli opět aktivní. Ale to nejdůležitější, co bych Úřadu 

přál, je, aby si i nadále udržel svou nezávislost na politických zásazích. Myslím, 

že toto se Úřadu zatím dařilo dobře, a proto mým přáním je, aby to tak zůstalo 

i do budoucnosti. 

OECD Fréderic Jenny, pověřený zástupce Generálního ředitele DG Competition 

Evropské komise Emil Paulis nebo předseda Soutěžního odvolacího tribunálu 

Velké Británie Sir Christopher Bellamy. Konference založila tradici každoročně 

pořádaných Svatomartinských konferencí věnovaných novým trendům v sou-

těžním právu a politice. 

V souvislosti s přípravou předsednictví České republiky v Radě Evropské unie 

v  první polovině roku 2009 zástupci Úřadu úzce spolupracovali při přípravě 

agendy a  podkladů pro jednání se Stálým zastoupením České republiky při 

Evropské unii, generálním sekretariátem Rady Evropské unie a zástupci Evrop-

ské komise. Úřad se zaměřil zejména na čtyři klíčová témata: posílení soukro-

moprávního vymáhání nároků vyplývajících z  porušení soutěžního práva, har-

monizaci leniency programů členských států, doplnění nařízení Rady o  fúzích 

a procedurální otázky veřejné podpory. V rámci předsednictví se v dubnu 2009 

konal v Brně Den veřejné podpory (State Aid Day) a o měsíc později Evropský 

soutěžní den (European Competition Day), který představuje vrcholné setkání 

předsedů soutěžních úřadů, zástupců evropských institucí a odborníků na sou-

těžní právo a politiku. 

Martin Pecina připravil Úřad na bezproblémové zvládnutí předsednictví České 

republiky v Radě Evropské unie a všech doprovodných akcí, Soutěžní den však 

zahajoval již jako ministr vnitra úřednické vlády Jana Fischera. 



63Profiles of the Chairmen of the Office: Martin Pecina

We asked Mr Pecina
1. How do you evaluate the importance of establishment of the Office and its 

role for the national economy?

Competition authorities belong to the most important institutions among all the 

market economies. Personally, I consider as the most important role of the Office 

the area of antitrust. Both, the control of public procurement and the issue of 

State aid are serious areas, but the role of the Office in the areas of detecting 

cartel agreements and abuse of dominant position of large economic players is 

simply irreplaceable and extremely important for the economy of every devel-

oped country.

2. What do you consider to be your greatest personal contribution to the 

functioning of the Office and the achievement of its tasks?

I think I managed to build a very good team of professionals during my short time 

at the Office. At that time, the Office developed a very good reputation both locally 

in the academic community and internationally. A regular part of the work was 

not only the active participation in international conferences, but also organising 

educational events in the Czech Republic and teaching at several faculties of 

various universities. This undeniable qualification was then reflected in a higher 

level of detections of anticompetitive behaviour of economic entities. At the inter-

national level, we were able to coordinate our activities with other authorities, in 

particular on the platform of the European Competition Network.

3. What do you wish for the Office to achieve in the upcoming years?

I wish the Office especially a prompt return to the international cooperation. The 

coordination of its activities with national authorities from other countries will in 

the future become more and more important. The Office must be active again in 

the international field. But the most important thing I would wish for the Office 

is that it should continue to maintain its independence from political interfer-

ence. I think that so far this has worked well for the Office, and it is therefore my 

wish that it will continue to do so in the future.

In connection with the preparation of the Czech Presidency of the Council of 

the European Union in the first half of 2009, the representatives of the Office 

cooperated closely with the Permanent Representation of the Czech Republic to 

the EU, the General Secretariat of the Council of the EU and the representatives 

of the Commission in preparing the agenda and documents for the negotia-

tions. The Office focused in particular on four key topics: strengthening private 

enforcement of claims arising from competition law infringements, harmonisa-

tion of Member States’ leniency programmes, complementing the Council (EC) 

Merger Regulation and procedural issues of State aid. Within the Presidency’s 

framework, the State Aid Day was held in Brno in April 2009 as well as the Euro-

pean Competition Day a month later, which is a summit meeting of competition 

authority chairmen, representatives of the European institutions and competi-

tion law and policy experts.

Martin Pecina has prepared the Office for the smooth handling of the Czech Pres-

idency of the Council of the EU and all accompanying events. However, at the 

Competition day conference, he gave a welcome speech already as the Minister 

of the Interior in the newly established bureaucratic government of Jan Fischer.
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a stavební správy Litoměřice na provozování ubytoven. K dalším významným pří-

padům bid riggingových dohod patří například zakázky v odpadovém hospodář-

ství (2012) nebo v oblasti nákladní železniční dopravy (2018). Úřad při odhalování 

bid riggingu využíval synergie plynoucí ze soustředění soutěžní regulace a kon-

troly veřejných zakázek pod jednou střechou. Pozitivní výsledky přinesl projekt 

Osvěta a  transparentnost veřejných zadavatelů, prováděný v  letech 2011–2014, 

v jehož rámci byly proškoleny stovky zástupců zadavatelů po celé České repub-

lice v odhalování indicií zakázaných dohod v nabídkách na veřejnou zakázku. 

Úřad za předsednictví Petra Rafaje prováděl rozsáhlá sektorová šetření, napří-

klad v oblasti energetiky (2011–2012), lesnických činností a těžby, respektive pro-

deje surového dříví (2011), datových a hlasových služeb koncovým zákazníkům 

Ing. Petr Rafaj 
*23. 6. 1961 

předsedou ÚOHS v letech 2009–2020

Petr Rafaj byl jmenován do funkce předsedy Úřadu v době končícího před-

sednictví České republiky v  Radě Evropské unie. Přešel z  Poslanecké sně-

movny Parlamentu České republiky, kde působil mimo jiné jako člen roz-

počtového výboru. Jako jediný z  dosavadních předsedů byl v  červnu 2015 

navržen vládou a  jmenován prezidentem republiky předsedou Úřadu také 

na druhé funkční období. 

Za jedenáctiletého předsednictví Petra Rafaje Úřad v letech 2011 a 2016 oslavil 

20. a 25. výročí svého založení mezinárodními konferencemi věnovaným vývoji 

soutěžního práva nejen v České republice, ale i ve světě, veřejnému zadávání 

a  veřejné podpoře. S  využitím finančních prostředků ze strukturálních fondů 

Evropské unie Úřad v  letech 2010–2014 zrealizoval šest projektů zaměřených 

především na efektivnější nastavení řízení procesů, zapojování více ekonomic-

kého přístupu do šetření, definování strategie řízení a plánování a zkvalitňová-

ním agendy lidských zdrojů. Předseda Petr Rafaj prosadil u zákonodárců perso-

nální a rozpočtové posílení Úřadu, nezbytné pro jeho fungování v souvislosti se 

změnami vyplývajícími z novely zákona o veřejných zakázkách v první polovině 

roku 2012. Počet zaměstnanců se v tomto období zvýšil z původních 140 na více 

než 200. Úřad následně v roce 2013 zrekonstruoval pro kanceláře zaměstnanců 

sekce veřejných zakázek přilehlou budovu bývalé vojenské ubytovny. V průběhu 

roku 2015 přešla většina zaměstnanců Úřadu do režimu zákona o státní službě 

a v prosinci 2015 proběhla na Úřadě historicky první úřednická zkouška. 

Prioritou v  oblasti hospodářské soutěže bylo odhalování kartelových dohod. 

K nejvýznamnějším rozhodnutím postihujícím kartely patří například rozhodnutí 

o kartelu na trhu barevných televizních obrazovek CPT (2010), na trhu pracích 

prášků, aviváží a prostředků na ruční mytí nádobí, v němž byly Úřadem poprvé 

současně využity instituty leniency i  narovnání (2011), a  zejména o  kartelech 

ve  stavebnictví (2015 a  2016) s  rekordními sankcemi. Historicky první bid rig-

ging Úřad prokázal v roce 2010, jednalo se o kartelovou dohodu pěti uchazečů 

o veřejnou zakázku Ministerstva obrany České republiky – Vojenské ubytovací 
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2010 the Office proved the first bid rigging ever, which was a cartel agreement 

between five bidders for a  public contract of the Ministry of Defence of the 

Czech Republic - Military Accommodation and Construction Administration 

Litoměřice for the operation of dormitories. Other significant cases of bid rig-

ging include contracts in the waste management sector (2012) or in the rail 

freight sector (2018). In detecting bid rigging, the Office used synergies result-

ing from the concentration of powers in the field of competition and public 

procurement under the same roof. Positive results were brought by the project 

Awareness and Transparency of Public Contracting Authorities, conducted in 

2011-2014, which trained hundreds of representatives of contracting authorities 

across the Czech Republic in detecting indications of prohibited agreements in 

bids for public contracts.

Under the chairmanship of Petr Rafaj, the Office conducted in-depth sectoral 

investigations. For instance, in the energy sector (2011-2012), forestry activities 

and harvesting or sale of raw timber (2011), data and voice services to the end 

customers (2017), monitored the sectors of transport and construction (2016), 

information and telecommunication technologies and services, waste manage-

ment and machinery manufacturing (2017). The Office has also long focused on 

the sector of the so-called independent professionals and on areas where one 

of the parties to the transaction is the final consumer.

The main purpose was to apply a more economic approach to the administra-

tive proceedings. Much attention has been paid, also influenced by case law, 

to fair trial issues. With the amendment to the Competition Act in 2012, a new 

power to sanction public administrations and local governments for anticom-

petitive conduct has been conferred to the Office. Since January 2017, the Office 

has also acquired a new competence in the area of supervision of compliance 

with obligations imposed on operators of payment card schemes and payment 

transaction processors based in the Czech Republic.

In the area of public procurement, the first two years of Petr Rafaj’s chairman-

ship were full of legislative changes. One of the most significant changes was the 

possibility for the Office to impose a ban on contract performance as a corrective 

measure. The Office used this possibility for the first time in the case of the pro-

curement procedure of the City of Prague for ensuring the operations of the met-

ropolitan network. Another new development was for instance the punishment of 

Mr Petr Rafaj
*23. 6. 1961 

Chairman of the Office in 2009–2020

Petr Rafaj was appointed to the position of the Chairman of the Office at the end 

of the Czech Presidency of the Council of the European Union. He came from the 

Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, where he served, 

among other things, as the member of the Budget Committee. In June 2015 he 

was the only one of the previous Chairmen to be nominated by the Government 

and appointed by the President of the Czech Republic as the Chairman of the 

Office for a second term.

Under the eleven-year chairmanship of Petr Rafaj, the Office celebrated its 20th 

and 25th anniversaries in 2011 and 2016 with two international conferences 

devoted to the development of competition law not only in the Czech Republic but 

also worldwide, public procurement and State aid. Using the EU Structural Funds, 

the Office implemented six projects between 2010 and 2014, focusing mainly on 

more efficient process management settings, incorporating a  more economic 

approach to investigations, defining management and planning strategies, and 

improving the quality of the human resources agenda. The Chairman Petr Rafaj 

pushed the legislators to strengthen the personnel and budget of the Office which 

is necessary for its functioning in connection with the changes resulting from the 

amendment to the Public Procurement Act in the first half of 2012. The number of 

employees during this period increased from the original 140 to more than 200. In 

2013, the Office renovated the attached former military dormitory building for the 

offices of the Public Procurement Division employees. During 2015, the majority 

of the Office’s employees joined the Civil Service Act and in December 2015 the 

Office held its first ever civil service examination.

Detecting cartels was a priority in the area of competition. Some of the most 

important cartel decisions include the CPT colour TV market cartel decision 

(2010), the laundry detergents, fabric softeners and hand dishwashing deter-

gents cartel decision, in which the leniency program and settlement procedure 

were used together for the first time by the Office (2011), and in particular the 

construction cartel decisions (2015 and 2016) with the highest fine ever.  In 
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pravidel veřejné podpory. U Evropské komise Úřad rovněž vyjednal schválení 

řady finančních příspěvků z veřejných prostředků, například pro šest velkých 

projektů operačního programu Výzkum a  vývoj pro inovace (2011) nebo pro 

financování sociální služeb v  rámci projektu Česká a  evropská legislativní 

úprava systému sociálních služeb.

Úřad se rovněž stal správcem centrálního registru podpor malého rozsahu 

(de minimis), jehož provoz byl zahájen v lednu 2010 a od roku 2016 také národ-

ním koordinátorem systému Evropské komise Transparency Award Module 

(TAM), kam jsou poskytovatelé povinni zapisovat údaje o režimech poskytnuté 

podpory přesahující svou výší limity stanovené v modernizovaných předpisech 

pro veřejnou podporu. 

Od roku 2010 Úřad dohlíží na dodržování zákona o významné tržní síle. Během 

deseti let Úřad svou aplikační praxi v oblasti kontroly významné tržní síly ustá-

lil a vedle „klasických“ sankčních nástrojů v podobě zejména pokut ve správ-

ních řízeních využívá i další prostředky, jež právní úprava nabízí, ať už se jedná 

o institut přijetí závazků či proceduru narovnání. Ve vhodných případech Úřad 

významně podporuje možnost řešení závadného stavu pomocí tzv. alternativ-

ního procesního postupu, tedy bez zahájení správního řízení. Prvním krokem 

Úřadu v  této oblasti bylo rozsáhlé sektorové šetření trhu maloobchodního 

prodeje zemědělských výrobků a  potravin, jehož výsledky ukázaly na  řadu 

potenciálně problematických míst v  dodavatelsko-odběratelských vzta-

zích. V květnu 2010 byla zahájena první tři správní řízení. Rozhodovací praxe 

i soudní přezkum však odhalily mnohé nedostatky zákona, které byly částečně 

odstraněny velkou novelou v roce 2016. Významných výsledků Úřad v oblasti 

ochrany zneužití významné tržní síly dosáhl například dohodou o narovnání se 

skupinou REWE, jejímž výsledkem bylo okamžité napravení nezákonného jed-

nání a sankce ve výši 164 milionů korun (2019), rozhodnutím o uložení pokuty 

více než 46  milionů korun řetězci MAKRO Cash & Carry ČR či rozhodnutím 

o závazcích společností GLOBUS a Albert. 

V oblasti mezinárodních vztahů Úřad za předsednictví Petra Rafaje dále pokra-

čoval v  intenzivní spolupráci se soutěžními úřady v  rámci Evropské sítě pro 

hospodářskou soutěž (European Competition Network – ECN) a  Mezinárodní 

sítě pro hospodářskou soutěž (International Competition Network – ICN), tak 

v rámci OECD. 

(2017), sledoval sektory dopravy a stavebnictví (2016), informační a telekomuni-

kační technologie a služby, odpadové hospodářství a strojní výrobu (2017). Úřad 

se rovněž dlouhodobě zaměřoval na tzv. svobodná povolání a oblasti, kde jedním 

z účastníků transakce je konečný spotřebitel. 

Snahou bylo uplatňovat tzv. více ekonomický přístup v  rámci správních řízení. 

Velká pozornost byla, i pod vlivem judikatury, věnována otázkám spravedlivého 

procesu. Novelou soutěžního zákona v roce 2012 Úřad získal novou pravomoc 

v podobě postihu orgánů veřejné správy a samosprávy za protisoutěžní jednání. 

Od ledna 2017 získal Úřad novou působnost také v oblasti dozoru nad dodržová-

ním povinností uložených provozovatelům schémat platebních karet a zpraco-

vatelům platebních transakcí se sídlem v České republice. 

V  oblasti veřejných zakázek byly první dva roky předsednictví Petra Rafaje 

plné legislativních úprav, jednou z nejvýznamnějších změn byla možnost ÚOHS 

ukládat jako opatření k nápravě zákaz plnění smlouvy. Poprvé Úřad využil této 

možnosti v případě zadávacího řízení hlavního města Prahy na zajištění provozu 

metropolitní sítě. Další novinkou bylo například trestání dodavatelů za uvádění 

nepravdivých údajů v  zadávacích řízeních a  v  té souvislosti zavedení veřejně 

přístupného rejstříku osob s tříletým zákazem plnění veřejných zakázek neboli 

blacklistu. Rejstřík nicméně nevedl Úřad, ale Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Lhůtu pro vydání rozhodnutí významně zkrátilo vydávání příkazů od  druhého 

pololetí roku 2015. Rychlý, efektivní a moderní přístup k posuzování souladnosti 

jednání zadavatele se zákonem umožnilo přijetí nového zákona o zadávání veřej-

ných zakázek, jenž vstoupil v platnost v říjnu 2016. Zákon rovněž zavedl poplatek 

za podání podnětu v oblasti veřejných zakázek ve výši 10 tisíc korun, který byl 

nakonec zrušen v roce 2019 Ústavním soudem České republiky. 

Za  předsednictví Petra Rafaje došlo na  unijní úrovni rovněž k  modernizaci 

pravidel v  oblasti veřejné podpory, jejichž revize byla zahájena v  roce 2012. 

Cílem reformy pravidel veřejné podpory bylo povzbuzení ekonomického růstu 

a  konkurenceschopnosti vnitřního trhu Evropské unie a  racionalizace právní 

úpravy spolu s urychlením rozhodovacích procesů v otázkách veřejné podpory. 

Modernizovaná pravidla byla přijata v  roce 2014, s  výjimkou sdělení Komise 

o pojmu státní podpora, jež bylo přijato až v roce 2019. Nejvýznamnější změ-

nou bylo rozšíření obecného nařízení o blokových výjimkách o nové kategorie 

podpor. Úřad se v rámci osvětové činnosti zaměřil na výklad modernizovaných 
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addition to the “classical” sanctioning measures in the particular form of the 

fines in administrative proceedings, it also uses other means offered by the 

legislation, be it the institute of acceptance of commitments or the settlement 

procedure. In the appropriate cases, the Office significantly supports the possi-

bility of resolving the defective situation by means of the so-called alternative 

proceedings, i.e. without initiating administrative proceedings. The Office’s first 

step in this area was an extensive sector inquiry into the market for retail sales 

of agricultural and food products. Its results revealed a  number of potential 

weaknesses in the supplier-customer relationship. The first three administrative 

proceedings were opened in May 2010. However, decision-making practice and 

judicial review have revealed many weaknesses of the act, which were partially 

remedied by a major amendment in 2016. The Office has achieved significant 

results in the area of the protection of abuse of the significant market power, for 

example, through a settlement agreement with the REWE Group. This resulted in 

the immediate remediation of the illegal conduct and a sanction of CZK 164 mil-

lion (2019), a decision to impose a fine of more than CZK 46 million on the MAKRO 

Cash & Carry ČR chain or a decision on the commitments of GLOBUS and Albert.

In the area of international relations, under the chairmanship of Petr Rafaj, the 

Office continued its intensive cooperation with the competition authorities 

within the European Competition Network (ECN) and the International Competi-

tion Network (ICN), as well as within the OECD.

As part of the European Technical Assistance and Information Exchange (TAIEX) 

programme to support the implementation of competition law in the newly 

acceded countries, the Office organised for Albanian Competition Authority a lec-

ture on the use of quantitative techniques for defining relevant markets in Tirana 

in October 2010. In June 2013, the Office organised a workshop for representatives 

of the Macedonian Commission for Protection of Competition within the frame-

work of the twinning programme on State aid. The workshop focused mainly on 

the system of State aid provision in the EU and the Czech Republic. The workshop 

also partly touched other agendas of the Office.  In May 2014, the Office hosted 

the Chairmen of the European Competition Authorities (ECA) who attended the 

annual ECA meeting in Prague.

In the area of bilateral relations, the cooperation with the Austrian Competition Author-

ity on the establishment of the Joint Educational Forum of the Competition Authorities 

suppliers for providing false data in the procurement procedures. In this context 

a  publicly accessible register of persons with a  three-year ban on the perfor-

mance of public contracts or blacklist was introduced. However, the register was 

not operated by the Office, but by the Ministry of Regional Development.

The time limit for issuing a  decision has been significantly shortened by the 

issuance of orders since the second half of 2015. A  fast, efficient and modern 

approach to assessing the compliance of a contracting authority with the law 

was made possible due to the adoption of the new Public Procurement Act, 

which became effective in October 2016. The Act also introduced a fee of CZK 

10 000 for filing a complaint in the area of public procurement, which was even-

tually abolished in 2019 by the Constitutional Court of the Czech Republic.

During the chairmanship of Petr Rafaj, the EU has also modernised its rules 

on State aid. The revision of these rules was launched in 2012.  The objective 

of the reform of the State aid rules was to boost the economic growth and the 

competitiveness of the EU’s internal market and to rationalise the legal frame-

work together with the speeding up the decision-making process in the State 

aid matters.  The modernised rules were adopted in 2014, with an exception 

of the Commission Notice on the notion of State aid, which was not adopted 

until 2019. The most significant change was the extension of the General Block 

Exemption Regulation for new categories of aid. As a part of its awareness activ-

ity, the Office focused on the interpretation of the modernised State aid rules. The 

Office with the Commission also negotiated the approval of a number of finan-

cial contributions from the public funds, for example for the six major projects of 

the Operational Programme Research and Development for Innovation (2011) or 

for the financing of social services within the project Czech and the European 

Legislative Regulation of the Social Services System.

The Office has become the administrator of the central register of small-scale 

(de minimis) aid, which was launched in January 2010, and since 2016 also the 

national coordinator of the Commission’s Transparency Award Module (TAM) 

system. In this system, providers are obliged to record the details of aid schemes 

granted in excess of the limits set out in the modernised State aid rules.

The Office has been monitoring compliance with the Significant Market Power 

Act since 2010. Over the past ten years, the Office has consolidated its appli-

cation practice in the area of control of the significant market power and, in 
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Závěr druhého funkčního období předsedy Rafaje byl poznamenán vyšetřová-

ním vedení Úřadu orgány činnými v  trestním řízení zejména kvůli údajnému 

ovlivňování správních řízení týkajících se veřejných zakázek. Nikdo z  vedení 

ani ze zaměstnanců Úřadu nebyl v  této souvislosti trestně stíhán, nicméně 

celá kauza měla negativní dopad na vnímání ÚOHS ze strany médií a veřejnosti 

a vedla k zásadním pochybnostem o nezávislosti a nestrannosti jeho rozhodo-

vání. Za této atmosféry se předseda Rafaj přibližně půl roku před koncem svého 

mandátu vzdal funkce.

V rámci evropského programu Technické pomoci a informační výměny (Technical 

Assistance and Information Exchange – TAIEX) pro podporu aplikace soutěžního 

práva v zemích nově přijatých do Evropské unie pořádal Úřad v říjnu 2010 v Tiraně 

pro pracovníky albánského soutěžního úřadu přednášku o používání kvantitativ-

ních technik pro definování relevantních trhů. V červnu 2013 uspořádal Úřad v rámci 

twinningového programu k veřejné podpoře pro zástupce makedonské soutěžní 

komise workshop zaměřený zejména na  systém poskytování veřejné podpory 

v Evropské unii a v České republice, částečně se však dotkl i ostatních agend ÚOHS. 

V květnu 2014 Úřad hostil předsedy soutěžních úřadů evropských států, kteří se sjeli 

do Prahy na výroční zasedání European Competition Authorities (ECA). 

V oblasti bilaterálních vztahů byla zintenzivněna spolupráce s rakouským sou-

těžním úřadem na  vytvoření společného vzdělávacího fóra soutěžních úřadů 

střední a východní Evropy a tradičně nadstandardně dobré vztahy pokračovaly 

se slovenským soutěžním úřadem. Účastí delegace Úřadu na  národních kon-

ferencích byla posilována spolupráce se soutěžními úřady v  Itálii, Polsku či 

Rusku. S bulharským soutěžním úřadem bylo v roce 2010 uzavřeno memoran-

dum o spolupráci, kontakty a návštěvy byly uskutečněny s rumunským a slo-

vinským úřadem pro veřejné zadávání. Zástupci národních soutěžních úřadů 

České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska se v březnu 2014 sešli na první 

Soutěžní konferenci Visegradské čtyřky, která se konala v Budapešti. Na Úřad 

zavítaly též návštěvy ze sultanátu Omán a z Číny. V roce 2017 podepsal předseda 

Rafaj v rámci budování dobrých vztahů se soutěžními úřady nečlenských států 

Evropské unie dvě memoranda o spolupráci, a to se soutěžním úřadem Gruzie 

a soutěžním úřadem Moldavské republiky.

Poslední rok předsednictví Petra Rafaje byl rovněž poznamenán ekonomic-

kými dopady opatření přijatých v souvislosti s pandemií nemoci covid-19. Úřad 

v rámci své působnosti hledal možnosti, jak v nebývalé situaci pomoci soutě-

žitelům i  dodavatelům. Bylo například vydáno stanovisko týkající se případné 

nadstandardní dočasné spolupráce soutěžitelů ve vztahu k zajištění nedostat-

kového zboží a služeb a stanoviska k nákupům za nouzového stavu a k mož-

nostem změny závazků ze smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku. V neposlední 

řadě Úřad vyjednával s Evropskou komisí schválení poskytování celé řady pod-

pory podnikům dle tzv. dočasného rámce. Do konce roku 2020 bylo pro Českou 

republiku notifikováno 26 programů podpory.

Předseda rakouského soutěžního úřadu Theodor Thanner 
a Petr Rafaj (20. 1. 2010) 
Theodor Thanner, Chairman of the Austrian Competition 
Authority, and Petr Rafaj (20 January 2010)
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in an unprecedented situation.  For example, an opinion was issued on possible 

above-standard temporary cooperation between the undertakings in relation to 

the provision of shortage goods and services. Opinions have also been issued on 

emergency purchases and on the possibility of modifying obligations under a public 

contract. Last but not least, the Office negotiated with the Commission the approval 

of a number of aids to companies under the so-called Temporary Framework. By the 

end of 2020, there were 26 aid programmes notified for the Czech Republic.

The end of Chairman Rafaj’s second term in office was marked by the investiga-

tion of the Office’s leadership by law enforcement authorities. In particular, for 

allegedly influencing administrative procedures relating to the public procure-

ment. No one from the leadership or employees of the Office was prosecuted 

in this context, but the whole case had a negative impact on the perception of 

the Office by the media and the public and led to fundamental doubts about 

the independence and impartiality of its decision-making. In this environment, 

chairman Rafaj resigned about six months before the end of his mandate.

of Central and Eastern Europe was intensified and the traditionally good relations with 

the Slovak Competition Authority continued.  Cooperation with competition author-

ities in Italy, Poland and Russia was also strengthened through the participation of 

the Office’s delegation in national conferences. A Memorandum of Cooperation was 

concluded with the Bulgarian Competition Authority in 2010. Contacts and visits were 

made with the Romanian and Slovenian public procurement authorities. In March 2014, 

the representatives of national competition authorities of the Czech Republic, Hungary, 

Poland and Slovakia attended the first Visegrad Four Competition Conference in Buda-

pest. The Office also received visits from the Sultanate of Oman and from China. The 

Chairman Rafaj signed two Memoranda of Cooperation with the Competition Authority 

of Georgia and the Competition Authority of the Republic of Moldova as a part of build-

ing good relations with competition authorities of non-EU Member States in 2017.

The last year of Peter Rafaj’s chairmanship was also marked by the economic impact 

of the measures taken in the context of the COVID-19 pandemic. Within its remit, 

the Office has been seeking opportunities to help the undertakings and suppliers 

Konference k 25. výročí ÚOHS 26. 5. 2016 (Petr Rafaj, Pavel Rychetský, Theodor Thanner, Jiří Zmatlík, Tomáš Zima) 
Conference dedicated to 25th anniversary of the Office (26 May 2016)
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zadávání. První metodický den se konal v březnu 2021 v online podobě a sledo-

valo jej přes 600 zájemců.

V  neposlední řadě navázal Petr Mlsna užší spolupráci s  akademickou sférou. 

V dubnu 2021 bylo podepsáno memorandum o spolupráci ve vědecké, výzkumné 

i vzdělávací oblasti s Masarykovou univerzitou v Brně a započala jednání k pří-

pravě obdobné formy spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci.

Před pátým předsedou ÚOHS stojí v  nejbližší budoucnosti významné výzvy, 

z nichž je možno jmenovat především české předsednictví v Radě Evropské unie 

ve druhém pololetí roku 2022, dále spoluúčast na významných unijních projek-

tech regulace digitálních trhů a omezení subvencí ze třetích zemí nebo na domá-

cím poli dozorová reakce na nové zásady odpovědného veřejného zadávání.

doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
*13. 11. 1978 

předsedou ÚOHS od roku 2020

V pořadí pátý předseda Úřadu byl jmenován do funkce na sklonku roku 2020, při-

čemž instituci nepřebíral, vzhledem k důvodům popsaným v předchozím medai-

lonu, v dobré kondici. Není proto náhodou, že do čela Úřadu Petr Mlsna nastupoval 

s  heslem – obnovení kredibility, transparentnost, komunikace. Dobrou výchozí 

pozici pro naplňování tohoto motta mu připravila již skutečnost, že jako první 

z dosavadních předsedů, byl vládou vybrán v  transparentním výběrovém řízení, 

kterého se zúčastnili špičkoví odborníci na hospodářskou soutěž a veřejné zakázky. 

V osobě Petra Mlsny byl také do čela ÚOHS poprvé jmenován vystudovaný právník.

Pozitivní ohlas získal jeden z prvních kroků nového předsedy, kterým byla trans-

parentní obměna rozkladových komisí, jejichž personální obsazení i činnost byly 

v předchozím období předmětem kritiky. Noví členové poradních orgánů před-

sedy byli tentokrát vybráni na základě návrhů tří desítek institucí ze státní správy, 

akademické sféry, profesních sdružení či neziskových organizací. Pro kandidáty 

navíc byla nastavena přísná kvalifikační a profesní kritéria. Zásadním způsobem 

obměněné rozkladové komise pak začaly zasedat s častější frekvencí, což spo-

lečně se zkrácením doby na předání řízení mezi instancemi, znamenalo celkové 

zrychlení správních řízení, zejména v oblasti dozoru nad veřejným zadáváním.

Výraznou aktivitu předseda Mlsna projevil hned v  prvních měsících i  v  oblasti 

soutěžní advokacie. V této souvislosti je třeba zmínit především výzvu institucím, 

které byly poškozeny kartelovým jednáním typu bid rigging, že jsou povinny vymá-

hat utrpěnou škodu. Obdobně předseda Úřadu svými osobními dopisy apeloval 

na české zákonodárce i české zástupce v Europarlamentu v souvislosti s možnými 

protisoutěžními dopady některých projednávaných návrhů právních předpisů.

Kromě intenzivní prezentace koncepčních záměrů v médiích navázal Petr Mlsna 

rychle komunikaci také s  adresáty činnosti Úřadu, tedy soutěžiteli, zadavateli 

a dodavateli. Předseda, místopředsedové a další členové vyššího managementu 

vystupovali na řadě konferencí a seminářů, zejména na téma veřejného zadá-

vání. Bylo rovněž zahájeno pravidelné pořádání tzv. metodických dnů, na nichž 

Úřad poskytuje praktické informace ke konkrétním tématům z oblasti veřejného 
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Vice-Chairmen and other members of senior management have spoken at a number 

of conferences and seminars, particularly on public procurement. Regular “method-

ology days” were also launched, where the Office provides practical information on 

specific topics in the area of public procurement. The first methodology day was 

held virtually in March 2021 and was viewed through more than 600 connections.

Last but not least, Petr Mlsna has established closer cooperation with the academia. 

In April 2021, a Memorandum of cooperation in the scientific, research and educational 

fields was signed with the Masaryk University in Brno and negotiations began in 

order to prepare a similar form of cooperation with the Palacký University in Olomouc.

The fifth chairman of the Office will face significant future challenges, including the 

Czech Presidency of the Council of the European Union in the second half of 2022, par-

ticipation in major EU projects aimed at regulation of digital markets and regulation of 

subsidies from third countries distorting competition, and the supervisory response 

to the new principles of responsible public procurement in the Czech Republic.

Mr Petr Mlsna
*13. 11. 1978 

Chairman of the Office since 2020

Mr Mlsna was appointed at the end of 2020 as the fifth Chairman of the Office 

and, for the reasons described in the previous profile, good reputation of the 

institution was challenged at the time before the takeover by the new Chairman. 

It is therefore no coincidence that Petr Mlsna took over the function of head 

of the Office with the slogan - restoring credibility, transparency and commu-

nication. He was the first of the chairmen to be selected by the Government 

in a transparent selection procedure that involved top competition and public 

procurement experts and this has already set the ground for fulfilling his motto. 

Petr Mlsna is also the first qualified lawyer to become head of the Office. 

One of the first steps taken by the new Chairman, which was the transparent 

renewal of the Appellate Commission, whose staffing and activities had been 

the subject of criticism in the previous period, received a positive response. This 

time, the new members of the Chairman’s advisory bodies were selected on 

the basis of proposals from about thirty different institutions of public adminis-

tration, academia, professional associations and non-profit organisations. Addi-

tionally, the candidates had to meet strict qualification and professional criteria. 

The renewed Appellate Commission then began to meet more frequently, which, 

together with a  reduction in the time taken to transfer proceedings between 

instances, resulted in an overall acceleration of administrative proceedings, par-

ticularly in the area of public procurement supervision.

The current Chairman was very active in the first months in the area of competition 

advocacy. In this context, particular emphasis should be placed on the call to insti-

tutions, which have been damaged by bid rigging cartel behaviour, to recover the 

damages incurred. Likewise, the Chairman of the Office has written official letters to 

the Czech legislators and the Czech Members of the European Parliament in con-

nection with possible anticompetitive effects of certain pending draft legislation.

In addition to intensive presentation of conceptual plans in the media, Petr Mlsna 

quickly established communication with the addressees of the Office’s activi-

ties, i.e. the undertakings, contracting authorities and suppliers. The Chairman, 

Jmenování předsedy Petra Mlsny prezidentem republiky Milošem 
Zemanem dne 1. 12. 2020. Fotoarchiv KPR, foto Hana Brožková 
Appointment of Petr Mlsna as the Chairman of the Office 
by Miloš Zeman, the President of the Czech Republic, 
on 1 December 2020. KPR photo archive, photo by Hana Brožková
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federální vládu jakožto předkladatele, zmínil, že zákon nejprve připravovala sku-

pina odborníků kolem Federálního shromáždění pod vedením profesora Knappa. 

Gestorem byl Federální cenový úřad, který však byl v mezidobí zrušen a začle-

něn do federálního ministerstva financí, jehož cenový odbor na přípravě návrhu 

dále pokračoval. Do návrhu následně zasáhli také zástupci již zřízeného Sloven-

ského protimonopolního úřadu a na poslední chvíli také nový federální ministr 

pro hospodářskou soutěž Imrich Flassik.

Legislativní proces nicméně narazil na obtíže, když se v jeho průběhu projevilo již 

zřetelné pnutí mezi dvěma částmi federace, které o necelé dva roky později skončilo 

zánikem společného státního „projektu“ Čechů a Slováků. Návrh zákona v původní 

verzi totiž předpokládal vytvoření pouze jediného dozorového orgánu – Federálního 

úřadu pro hospodářskou soutěž. Tato institucionální koncepce nicméně narazila 

na odpor, jehož výsledkem bylo nejen pozdržení přijetí zákona o několik měsíců, ale 

především zřízení soutěžního úřadu jak na úrovni federace, tak v obou republikách. 

Z vyjádření některých členů zákonodárného sboru lze odvodit, že intenzivní diskuze 

poté byla vedena také o kompetencích jednotlivých úřadů.

Zatímco Federální úřad pro hospodářskou soutěž i  Slovenský protimonopolní 

úřad již existovaly, v České republice se institucionální základna začala budovat 

až v  jarních měsících roku 1991. Česká národní rada si byla vědoma toho, že 

vznik soutěžního regulátora již spěchá, proto si na konci března nejprve odhlaso-

vala možnost zrychleného schvalování návrhu zákona o zřízení Českého úřadu 

pro hospodářskou soutěž. Na  program jednání zákonodárců se návrh zákona 

dostal 26. dubna 1991, přičemž za vládu jej předkládal ministr pro hospodářskou 

politiku a rozvoj Karel Dyba. V rámci rozpravy byl zdůrazňován zejména význam 

úřadu pro probíhající privatizaci a  demonopolizaci ekonomiky. Zajímavostí je, 

že rozpočet schvalovaného úřadu měl činit 7,6 milionu korun a vytvořeno mělo 

být 45 pracovních míst, z toho pět administrativních. Zákon byl schválen všemi 

106 přítomnými zákonodárci a ve sbírce zákonů byl vydán pod číslem 173/1991. 

Reálně začal Český úřad pro hospodářskou soutěž fungovat k 1. červenci 1991, 

a to v Brně, kde získal prostory v budově Zemské sněmovny, resp. bývalého Kraj-

ského národního výboru na Joštově ulici. 

Jak již bylo řečeno, ožehavou otázkou bylo rozdělení kompetencí mezi třemi sou-

těžními úřady. Federální úřad pro hospodářskou soutěž se sídlem v  Bratislavě 

měl posuzovat jednání firem, jejichž podíl dodávek tvořil více jak 40 procent trhu 

Vznik Úřadu  
a první roky 
činnosti

Soutěžní právo je v  současné době zakotveno v  právních režimech více než 

stovky zemí světa. Je tedy možno konstatovat, že ochrana hospodářské sou-

těže patří k základní výbavě každého moderního státu. První soutěžní zákony se 

objevily v severoamerické kolébce ochrany hospodářské soutěže již před rokem 

1900, v prostoru nynější České republiky byl pak prvním skutečně realizovaným 

pokusem zákon o kartelech a monopolech přijatý v červenci roku 1933. V pří-

padě tohoto zákona se však jednalo spíše o cenovou regulaci než o ochranu 

hospodářské soutěže v dnešním pojetí. Vzhledem k dějinným změnám v letech 

1938/39 a zvláště v období po roce 1945, které vyústily v likvidaci tržní ekonomiky 

a s tím související eliminaci konkurenčního prostředí, nebyla existence soutěžní 

regulace po čtyři desítky let potřeba.

Nová situace nastala až na základě politického zvratu v roce 1989. Od začátku devade-

sátých let docházelo k uvolnění státního dirigismu, obnovení soukromého vlastnictví 

a podpoře efektivní hospodářské soutěže na principu rovnosti soutěžících subjektů, 

a to jak domácích, tak zahraničních. V přechodném období let 1989 a 1990 byla právní 

úprava hospodářské soutěže ve zcela základní podobě zahrnuta do novely hospodář-

ského zákoníku č. 103/1990. Několikařádkové ustanovení v § 119n. se týkalo zejména 

zákazu zneužití „hospodářského postavení“ vůči jiným organizacím či spotřebitelům 

a jen náznakem se dotýkalo i možné protisoutěžní spolupráce podnikatelů.

Následovaly práce na prvním samostatném soutěžním zákoně, který byl Fede-

rálním shromážděním České a  Slovenské Federativní republiky pod číslem 

63/1991 Sb. přijat dne 30. ledna 1991, účinnosti pak nabyl k  1. březnu stejného 

roku. Zajímavé detaily o procesu přípravy a schvalování tohoto právního před-

pisu se dozvídáme ze stenografických protokolů zaznamenaných na 13. schůzi 

Federálního shromáždění. Tehdejší ministr financí Václav Klaus, jenž zastupoval 
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this legislation from the stenographic protocols recorded at the 13th session of the 

Federal Assembly. Václav Klaus, the former Minister of Finance, who represented the 

federal government as the rapporteur, mentioned that the Competition Act was first 

drafted by a group of experts from the Federal Assembly led by professor Knapp. 

The responsible administration body was the Federal Price Office, but in the mean-

time, it was abolished and incorporated into the Federal Ministry of Finance, whose 

Price Department continued to work on the proposal. Representatives of the already 

established Slovak Antimonopoly Office and, at the last minute, the new Federal 

Minister for Competition, Imrich Flassik, also intervened in the proposal.

The legislative process, however, encountered difficulties when the tensions 

between the two parts of the federation became apparent, which ended less 

than two years later with the demise of the common state “project” of the Czechs 

and Slovaks. The original version of the draft law envisaged the creation of only 

one supervisory authority - the Federal Office for Competition. However, this 

institutional concept encountered certain objections, which resulted not only in 

the delay of the adoption of the Act for several months, but more importantly, in 

the establishment of a competition authority both at the level of the federation 

and both republics. It can be assumed from the statements of some members of 

the legislature that an intensive discussion was also held on the specific powers 

of the individual authorities.

While the Federal Office for Competition and the Slovak Antimonopoly Office already 

existed, in the Czech Republic, the institutional base of a  competition authority 

began to develop in the spring of 1991. The Czech National Council was aware that 

the establishment of a competition regulator was very urgent and, therefore, at 

the end of March, it first voted to accelerate the approval of the draft law on the 

establishment of the Czech Office for Competition. The draft law appeared on the 

agenda of the legislators on 26 April 1991 and was presented by the Minister for 

Economic Policy and Development, Karel Dyba, on behalf of the Government. Dur-

ing the discussion, the importance of the Office for the ongoing privatisation and 

demonopolisation of the economy was particularly emphasised. Interestingly, the 

budget of the approved authority was supposed to be CZK 7.6 million and 45 work 

positions (five of them administrative) were supposed to be created. The Act on 

the establishment of the Office for Competition was approved by all 106 legislators 

present and was published in the Collection of Laws under Act No. 173/1991 Coll. 

Establishment 
of the Office 
and the First Years 
of Activity
Competition law is currently anchored in the legal regimes of more than a hun-

dred countries around the world. It can therefore be concluded that the pro-

tection of competition belongs to the basic regulatory instruments in almost 

all modern states. The first competition laws appeared in North America before 

1900, which is simultaneously the birthplace of the protection of competition. 

In the territory of the Czech Republic, the first implemented attempt was the 

Act on cartels and private monopolies adopted in July 1933. However, this Act 

was rather aimed at price regulation than competition protection when applying 

today’s definition. Due to the historical changes in 1938/39 and especially in the 

period after 1945, which resulted in the destruction of the market economy and 

the elimination of the related competitive environment, the existence of compe-

tition regulation was not necessary for nearly four decades.

The new situation emerged as a result of the political upheaval in 1989. Since the 

early 1990s, the loosening of state dirigisme, the restoration of private ownership 

and the promotion of effective competition based on the principle of equality of 

undertakings, both domestic and foreign, have all taken place. In the transitional 

period of 1989 and 1990, the competition legislation was included in a very basic 

form in the amendment to the Commercial Code by Act No. 103/1990 Coll. The provi-

sion in article 119n mainly concerned the prohibition of abuse of “economic posi-

tion” towards other organisations or consumers and only briefly covered possible 

anticompetitive cooperation between entrepreneurs.

This was followed by the drafting of the first stand-alone Competition Act, which was 

adopted by the Federal Assembly of the Czech and Slovak Federal Republic under 

the Act No. 63/1991 Coll. on 30 January 1991 and entered into force on 1 March of the 

same year. We learn interesting details about the process of drafting and negotiation 
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Ministerstvo pro hospodářskou soutěž existovalo nicméně pouze čtyři roky, 

neboť v  říjnu 1996 bylo zrušeno a  jeho pravomoc i působnost přešla na Úřad 

pro ochranu hospodářské soutěže. Důvodem změny byla zejména skutečnost, 

že charakter činnosti instituce spočívá v kontrole a sankcionování a liší se tedy 

od práce vlády. Zajímavostí je, že zanikající ministerstvo vedl od července do lis-

topadu 1996 přímo premiér Václav Klaus, neboť v jeho druhé vládě již ministr pro 

hospodářskou soutěž nefiguroval. Až po transformaci zpět na Úřad se do čela 

instituce vrátil zpět Stanislav Bělehrádek jako předseda Úřadu.

Od  roku 1996 již Úřad funguje v  poměrně ustálené podobě a  po  organizační 

stránce nedošlo k zásadním změnám. Vzhledem k tomu, že konkrétní události 

a významné okamžiky z rozhodovací praxe zachycujeme v medailonech jednot-

livých předsedů, budeme se proto v dalším textu zabývat především vývojem 

legislativy spadající do působnosti ÚOHS.

jak v České, tak ve Slovenské republice. Úřad reprezentoval federaci také při jed-

nání s úřady jiných zemí. Jednotlivé antimonopolní úřady si však mohly případy 

mezi sebou po vzájemné dohodě postoupit. Federální úřad nebyl tedy formálně 

národním úřadům nadřízen a nebyl odvolacím orgánem proti jejich rozhodnutím. 

V průběhu října 1992 pak byl v souvislosti s rozpadem federace zrušen federální 

úřad a  jeho kompetence i  případy převzaly republikové úřady. Zajímavé je, že 

případy, v  nichž figurovali soutěžitelé z  obou republik, měl dokončit Slovenský 

protimonopolní úřad, pokud nebylo individuálně dohodnuto jinak. Na konci téhož 

měsíce však skončil, alespoň podle jména, i Český úřad pro hospodářskou soutěž, 

který byl od počátku listopadu 1992 přetvořen na Ministerstvo pro hospodářskou 

soutěž. Důvodová zpráva bez bližšího upřesnění tvrdí, že na základě zkušeností 

z činnosti úřadu se ukázala potřeba „… posílit postavení tohoto ústředního orgánu 

státní správy. Z hlediska systémového začlenění tohoto úřadu do soustavy orgánů 

státní správy se jedním z aspektů, který může výrazně ovlivnit jeho postavení, jeví 

transformace na ústřední orgán státní správy, v jehož čele stojí člen vlády.“

Jiří Crha, Stanislav Bělehrádek a Imrich Flassik při slavnostním otevření nové přístavby Úřadu (17. 5. 2008) 
Jiří Crha, Stanislav Bělehrádek and Imrich Flassik at ceremony to opening of new Officé s building (17 May 2008)
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“... strengthen the position of this state administration body. In terms of the sys-

temic integration of this office into the system of state administration bodies, one 

of the aspects that may significantly affect its position is its transformation into 

a central state administration body headed by a member of the government.”

However, the Ministry of Competition existed for only four years, as it was abol-

ished in October 1996 and its powers and competences were transferred to the 

Office for the Protection of Competition. The main reason for the change was the 

fact that the nature of the institution’s activity consists of supervision and sanc-

tioning and is therefore different from the work of the government. Interestingly, 

the closing ministry was headed directly by the Prime Minister, Václav Klaus, from 

July to November 1996, as he did not appoint a Minister for Competition in his 

second government. After the transformation to the Office once again, Stanislav 

Bělehrádek returned to the head of the institution as Chairman of the Office.

Since 1996, the Office has been operating in a relatively stable form and there 

have been no major organisational changes. Considering that we capture spe-

cific events and significant moments in decision-making practice in the profiles 

of individual Chairmen, we will therefore focus in the following section on the 

development of legislation falling within the competence of the Office.

The Czech Office for Competition became operational on 1 July 1991 in Brno, where 

it acquired premises in the Landtag building on Joštova Street. 

As already mentioned, a  delicate issue was the division of competences 

between the three competition authorities. The Federal Office for Competition, 

based in Bratislava, was supposed to assess the practices of companies whose 

share of supplies accounted for more than 40 percent of the market in both the 

Czech and Slovak Republic. The Office also represented the Federation during 

negotiations with the authorities of other countries. However, individual antitrust 

authorities could assign cases to each other by mutual agreement. The Federal 

Office was therefore not formally subordinated to the national authorities and 

was not an appeal body against their decisions. During October 1992, in connec-

tion with the dissolution of the Federation, the Federal Office was abolished and 

its competences and cases were taken over by the national authorities. Interest-

ingly, cases involving undertakings from both republics were to be finalised by 

the Slovak Antimonopoly Office, unless otherwise individually agreed. At the end 

of the same month, however, the Czech Office for Competition was terminated, 

at least by its name, and from the beginning of November 1992, it was trans-

formed into the Ministry of Competition. The Explanatory Memorandum states, 

without elaboration, that the experience of the Office has shown the need to  
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UDÁLOST
zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž

PŘEDSEDA
předseda/ministr Stanislav Bělehrádek (1991–1998)

ZMĚNY LEGISLATIVY
zákon č. 173/1991 Sb., o zřízení Českého úřadu pro 
hospodářskou soutěž; zákon č. 63/1991 Sb., 
o ochraně hospodářské soutěže

ZMĚNY LEGISLATIVY
zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek

ROZHODNUTÍ
kartel balíren kávy; dohoda narušující soutěž 
v oblasti fotbalových televizních přenosů

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
ÚOHS poprvé prezentoval na fóru OECD v Paříži 
zprávu o stavu soutěžního prostředí v ČR

PŮSOBNOSTI
získána působnost v oblasti veřejné podpory

ZMĚNY LEGISLATIVY
zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře

ROZHODNUTÍ
kartelová dohoda výrobců obalů z vlnité lepenky; 
zneužití dominantního postavení: Dattelkabel, ČEZ

PŘEDSEDA
předseda Josef Bednář 
(1999–2005)

ROZHODNUTÍ
kartel drůbežářských 
společností

UDÁLOST
změna na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ZMĚNY LEGISLATIVY
zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti ÚOHS

ROZHODNUTÍ
kartely: mlékařská družstva, Benzina, a. s. a Benzina, s. p.; 
zneužití dominantního postavení: VZP, Česká pojišťovna, 
Česká spořitelna, Východočeská energetika

ROZHODNUTÍ
zneužití dominantního postavení v oblasti 
vodárenství a kanalizace, kabelové televize, 
dodávek elektřiny

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
založení ICN

ROZHODNUTÍ
kartel pivovarů Plzeňský prazdroj, RADEGAST 
a Pivovar Krušovice; kartel o cenách TOTAL 
ČR; kartel omezující přístup na trh - Jan 
Becher - Karlovarská Becherovka a Plzeňský 
Prazdroj

UDÁLOST
10 let ÚOHS - návštěva prezidenta Václava Havla

ZMĚNY LEGISLATIVY
zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
ÚOHS členem ICN; založení ECA; Regulatory Reform 
Review OECD

OSTATNÍ
zavedení leniency programu

UDÁLOST
návštěva prezidenta Václava Klause

PŘEDSEDA
předseda Martin Pecina (2005–2009)

ROZHODNUTÍ
kartel pekáren; zneužití dominance: Český 
Telecom, ČSAD Liberec, TV NOVA, RWE 
Transgas

UDÁLOST
Úřad obnovil pobočku v Praze

ROZHODNUTÍ
kartel v odpadovém hospodářství

ZMĚNY LEGISLATIVY
významná novelizace ZOHS, zavedení 
leniency a narovnání do zákona

ROZHODNUTÍ
kartely v oblasti pozemního 
stavitelství; BABY DIREKT - 
vertikální dohody; OSA - zneužití 
dominance

ROZHODNUTÍ
kartel mobilních operátorů Český Mobil a Eurotel 
Praha,  Český Mobil a T-Mobile Czech Republic; 
zneužití dominance: Český Telecom

ROZHODNUTÍ
kartel distributorů PHM

UDÁLOST
vstup ČR do EU

ZMĚNY LEGISLATIVY
zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

ROZHODNUTÍ
PINELLI - první aplikace leniency programu; 
cenový kartel stavebních spořitelen; kartel 
cukrovarů; Český Telecom - dohoda o určení 
cen; zneužití dominance: Škoda Auto, Český 
Telecom (ADSL), Sazka

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
založení ECN; ÚOHS členem ECN

ZMĚNY LEGISLATIVY
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; 
koncesní zákon č. 139/2006 Sb.

ROZHODNUTÍ
kartel distributorů léčiv; zneužití dominance: 
Dopravní podnik Ústeckého kraje, ČEZ 

KONFERENCE
15 let ÚOHS - mezinárodní konference Soutěž 
a konkurenceschopnost  na brněnském 
výstavišti; workshop OECD v Brně na téma 
zneužití dominantního postavení

ZMĚNY LEGISLATIVY
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

ROZHODNUTÍ
bid rigging mrazíren a v oblasti zdravotnických 
přístrojů; kartel výrobců nábytku; protisoutěžní 
dohody mobilních operátorů Vodafone Czech 
Republic a O2 Czech Republic

KONFERENCE
25 let ÚOHS - mezinárodní konference 25 let 
soutěžního práva v České republice

ROZHODNUTÍ
posuzování zadávacího řízení na systém elektronického 
mýtného; dohoda o rozdělení trhu v oblasti nákladní 
železniční přepravy - Italia Express; zakázané vertikální 
dohody Booking.com; bid rigging stavebních společností 
a v oblasti inženýrského stavebnictví

ZMĚNY LEGISLATIVY
EK přijala modernizovaná pravidla veřejné podpory

ROZHODNUTÍ
kartel dodavatelů zdravotnické přístrojové techniky; zneužití 
dominace v oblasti distribuce zemního plynu

KONFERENCE
zasedání ECA v Praze

UDÁLOST
kolaudace budovy B

ROZHODNUTÍ
vertikální dohody o určení cen - Kofola (poprvé použita 
procedura narovnání); kosmetické společnosti  DELLUX 
CZ a Estée Lauder CZ; nakladatelství Albatros; zneužití 
dominance na trhu železniční nákladní dopravy - České 
dráhy

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
OECD -úspěšné Peer Review ČR v oblasti soutěžního 
práva a politiky; workshop ICN v Brně na téma fúzí 

PŮSOBNOSTI
získána působnost v oblasti 
významné tržní síly

ROZHODNUTÍ
kartel mediálních agentur; 
historicky první bid rigging
v zakázce VUSS Litoměřice

PŮSOBNOSTI
získána působnost v oblasti platebních karet

ROZHODNUTÍ
velký stavební kartel; bid-rigging prodejců 
automobilů; bid rigging v oblasti stavebních 
strojů

PŘEDSEDA
předseda Petr Rafaj (2009–2020)

ZMĚNY LEGISLATIVY
zákon č. 395/2009 Sb., o významné 
tržní síle

ROZHODNUTÍ
zakázané dohody o zákazu vývozu: 
Sokolovská uhelná; Karlovarské 
minerální vody a HBSW

KONFERENCE
předsednictví ČR v Radě EU - Úřad 
pořádá European Competition Day 
a State Aid Day

PŘEDSEDA
předseda Petr Mlsna (od roku 2020)

ROZHODNUTÍ
bid riggingové kartely IT firem

OSTATNÍ
v souvislosti s pandemií covid-19 
ÚOHS vyjednal u EK schválení 26 
programů podpory

PŘEDSEDA
předseda Petr Rafaj (druhé období)

ROZHODNUTÍ
zakázané vertikální dohody o určení cen pro další 
prodej u výrobků Gorenje a Mora; zneužití dominance 
na trhu s aktualizovanými daty o jízdních řádech

UDÁLOST
Úřad slaví 30 let

ROZHODNUTÍ
sankce pro ministerstvo obrany za 
nákup vrtulníků

OSTATNÍ
pořádání metodických dnů pro 
veřejné zadavatele

ROZHODNUTÍ
kartel výrobců čisticích 
prostředků

KONFERENCE
20 let ÚOHS - Svatomartinská 
konference: Dvacet let českého 
soutěžního práva

OSTATNÍ
zahájení projektu Osvěta 
a transpareantnost veřejných 
zadavatelů (2011–2014)

UDÁLOST
stěhování do zrekonstruované budovy A na tř. 
Kpt. Jaroše 7

ROZHODNUTÍ
kartel PISU

KONFERENCE
zahájení tradice Svatomartinských konferencí

UDÁLOST
zrekonstruována budova C

UDÁLOST
změna v Ministerstvo pro hospodářskou soutěž

ROZHODNUTÍ
Úřad posoudil na 200 privatizačních návrhů; 
vertikální kartelová dohoda Barum Centrum Praha, 
Barum Otrokovice

PŮSOBNOSTI
získána působnost v dozoru nad veřejným zadáváním

ROZHODNUTÍ
zneužití dominantního postavení některými lokálními 
dodavateli elektřiny a plynu; Kabel Plus Jižní Morava, 
Likérka Božkov, Škoda a. a. s.; protisoutěžní jednání 
některých profesních komor, svazů a sdružení

OSTATNÍ
zavedení obecných kritérií posuzování privatizace 
z pohledu hospodářské soutěže

Časová osa

Uvedená ROZHODNUTÍ nezohledňují výsledek následného soudního přezkumu.
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EVENTS
Establishment of the Czech O�ice for Competition

CHARIMAN
Chairman/Minister Stanislav Bělehrádek 
(1991–1998)

LEGISLATIVE CHANGES
Act No. 173/1991 Coll., on the Establishment of the 
Czech O�ice for Competition; Act No. 63/1991 Coll., 
on the Protection of Competition

LEGISLATIVE CHANGES
Act No. 199/1994 Coll., on Public Procurement

DECISIONS
Co�ee packers cartel; anticompetitive agreement 
in the field of football television broadcasting

INTERNATIONAL RELATIONS
The O�ice presented a report on the state of the 
competition environment in the Czech Republic
at the OECD Forum in Paris for the first time

COMPETENCES
Acquired competence in the area of State aid

LEGISLATIVE CHANGES
Act No. 59/2000 Sb., on State aid

DECISIONS
Cartel agreement of corrugated paperboard packaging 
producers; abuse of dominant position: Dattelkabel, ČEZ

CHARIMAN
Chairman Josef Bednář 
(1999–2005)

DECISIONS
Cartel of poultry 
companies

EVENTS
Change to the O�ice for the Protection of Competition

LEGISLATIVE CHANGES
Act No. 273/1996 Coll., on the Scope of Competences of the O�ice

DECISIONS
Cartel of dairy cooperatives, Benzina, a. s. and Benzina, s. p.; 
abuse of dominant position: VZP, Česká pojišt'ovna, Česká 
spořitelna, Východočeská energetika

DECISIONS
Abuse of dominant position in the field of water 
and sewerage, cable TV, electricity supply

INTERNATIONAL RELATIONS
Establishment of ICN

DECISIONS
Cartel of breweries Plzeňský prazdroj, 
RADEGAST and Pivovar Krušovice; cartel 
on TOTAL CZ prices; cartel restricting market 
access - Jan Becher - Karlovarská 
Becherovka and Plzeňský Prazdroj

EVENTS
10 years of the O�ice - visit of the president Václav Havel

LEGISLATIVE CHANGES
Act No. 143/2001 Coll., on the Protection of Competition 

INTERNATIONAL RELATIONS
The O�ice became a member of ICN; establishment
of ECA; OECD Regulatory Reform Review

OTHERS
Implementation of the leniency programme

EVENTS
Visit of the president Václav Klaus

CHARIMAN
Chairman Martin Pecina (2005–2009)

DECISIONS
Cartel of bakeries; abuse of dominant position: Czech 
Telecom, ČSAD Liberec, TV NOVA, RWE Transgas

EVENTS
The O�ice re-established the Prague o�ice

DECISIONS
Cartel in waste management

LEGISLATIVE CHANGES
Significant amendments to the Competition 
Act, implementation of leniency and 
settlement into the Czech law

DECISIONS
Cartels in civil engineering; 
BABY DIRECT - vertical 
agreements; OSA - abuse
of dominant position

DECISIONS
Cartel of mobile operators Český Mobil and 
Eurotel Prague, Český Mobil and T-Mobile Czech 
Republic; abuse of dominant position: Czech 
Telecom

DECISIONS
Cartel of fuel distributors

EVENTS
Accession of the Czech Republic to the EU

LEGISLATIVE CHANGES
Act No. 40/2004 Coll., on Public Procurement

DECISIONS
PINELLI - first application of the leniency 
programme; price cartel of building societies; 
cartel of sugar factories; Czech Telecom - price 
fixing agreement; abuse of dominant position: 
Škoda Auto, Czech Telecom (ADSL), Sazka

INTERNATIONAL RELATIONS
Establishment of ECN; the O�ice became 
a member of ECN

LEGISLATIVE CHANGES
Act No. 137/2006 Coll., on Public Procurement; 
Concession Act No. 139/2006 Coll. 

DECISIONS
Cartel of pharmaceutical distributors; abuse
of dominant position: the Transport 
Undertaking of the Ústí nad Labem Region, ČEZ 

CONFERENCES
15 years of the O�ice - international conference 
Competition and Competitiveness at the Brno 
Exhibition Centre; OECD workshop in Brno
on abuse of dominant position

LEGISLATIVE CHANGES
Act No. 134/2016 Coll.,on Public Procurement

DECISIONS
Bid rigging of refrigeration plants and in the medical 
devices sector; cartel of furniture manufacturers; 
anticompetitive agreements of mobile operators 
Vodafone Czech Republic and O2 Czech Republic

CONFERENCES
25 years of the O�ice - international conference
25 Years of Competition Law in the Czech Republic

DECISIONS
Assessment of the award procedure for the electronic toll 
system; market sharing agreement in the rail freight 
transport sector - Italia Express; prohibited vertical 
agreements by Booking.com; bid rigging of construction 
companies and in the civil engineering sector

LEGISLATIVE CHANGES
The Commission adopted modernised rules of State aid

DECISIONS
Cartel of medical devices suppliers; abuse of dominant 
position in natural gas distribution

CONFERENCES
ECA meeting in Prague

EVENTS
Final Inspection of building B

DECISIONS
Vertical price fixing agreements - Kofola (settlement 
procedure used for the first time); cosmetics 
companies DELLUX CZ and Estée Lauder CZ; publishing 
house Albatros; abuse of dominant position in the rail 
freight transport market - České dráhy

INTERNATIONAL RELATIONS
OECD - successful Peer Review of the Czech Republic 
in the field of competition law and policy;
ICN workshop in Brno on mergers

COMPETENCES
Acquired competence in the area
of significant market power

DECISIONS
Media agencies cartel;
the historically first bid rigging case
in public contract VUSS Litoměřice

COMPETENCES
Acquired competence in the area
of payment cards

DECISIONS
Large construction cartel; bid-rigging
of automobile dealers; bid rigging
in the construction machinery sector

CHARIMAN
Chairman Petr Rafaj (2009–2020)

LEGISLATIVE CHANGES
Act No. 395/2009 Coll., 
on Significant Market Power

DECISIONS
Prohibited agreements on export 
ban: Sokolovská uhelná; Karlovy 
Vary Mineral Waters and HBSW

CONFERENCES
Czech Presidency of the Council
of the EU - the O�ice organises
the European Competition Day
and State Aid Day

CHARIMAN
Chairman Petr Mlsna (since 2020)

DECISIONS
Bid rigging cartels of IT undertakings

OTHERS
In connection with the COVID-19 
pandemic, the O�ice negotiated
the approval of 26 aid schemes
with the Commission

CHARIMAN
Chairman Petr Rafaj (second term)

DECISIONS
Prohibited vertical agreements on resale pricing for Gorenje 
and Mora products; abuse of dominant position in the market 
for updated transport timetable data

EVENTS
The O�ice is celebrating 30 years
of existence

DECISIONS
Sanctions for the Ministry of Defence 
for purchase of helicopters

OTHERS
Organising methodological days
for contracting authorities

DECISIONS
Cartel of detergent 
manufacturers

CONFERENCES
20 years of the O�ice -
St. Martin's Conference: 20 Years 
of Czech Competition Law

OTHERS
Launch of the project 
Awareness and Transparency
of Contracting Authorities 
(2011–2014)

EVENTS
Moving into the renovated building A on tř. 
Kpt. Jaroše 7 street

DECISIONS
Cartel GIS

CONFERENCES
Initiation of the tradition of St. Martin's 
Conferences

EVENTS
Renovation of building C

EVENTS
Change to the Ministry of Competition

DECISIONS
The O�ice assessed 200 privatisation proposals; 
vertical cartel agreement Barum Centrum Prague, 
Barum Otrokovice

COMPETENCES
Acquired competence in the supervision of Public Procurement 

DECISIONS
Abuse of dominant position by certain local electricity and gas 
suppliers; Kabel Plus Southern Moravia, Likérka Božkov, Škoda 
a. a. s.; anticompetitive behaviour of certain professional 
chambers, unions and associations

OTHERS
Introduction of general criteria for assessing privatisation
from the perspective of competition

Timeline

The above-mentioned DECISIONS do not take into account the outcome of the subsequent judicial review.
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Vývoj soutěžního práva 
po roce 1989
Schválení soutěžního zákona č. 63/1991 Sb. (dále také „ZOHS“) v  lednu 1991 

a  následné vybudování příslušné institucionální základny byly jednoznačně 

kroky správným směrem. Polistopadový režim zdědil po  svém předchůdci 

„hypermonopolní“ strukturu ekonomiky, kterou musel nejdříve zprivatizovat, aby 

mohla být zavedena reálná soutěž.

Jistou obtíží se však ukázala být skutečnost, že v  době, kdy probíhal legisla-

tivní proces, ještě nebyly přijaty některé jiné zásadní právní předpisy, například 

ústava, obchodní zákoník, občanský zákoník. Soutěžní zákon pak nebyl s těmito 

předpisy dostatečně sladěn, zejména pokud jde o pojmový aparát. Zákon napří-

klad nepoužíval současný pojem soutěžitel, ale podnikatel, nerozlišoval mezi 

dohodami horizontálními a vertikálními, v nadpisu § 3 užíval pojmu kartelové 

dohody, a tedy nikoliv obecnějších dohod narušujících soutěž. Existence domi-

nantního postavení byla prokázána pouze třicetiprocentním podílem na  trhu, 

nedokonalá byla terminologie užitá v pasážích o vymezení relevantního trhu či 

v oblasti spojování podniků. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že v době, 

kdy byl zákon připravován, chyběly v České republice jakékoliv zkušenosti s apli-

kací soutěžního práva.

V ustanovení, které se týkalo osobní působnosti zákona, proto například nebyla 

uvedena sdružení soutěžitelů (komory, svazy), jejichž jednání může ohrozit hos-

podářskou soutěž, například vydáváním ceníků apod. V  této oblasti docházelo 

také k častým sporům. První rozsudky soudů se proto týkají mimo jiné Komory 

veterinárních lékařů, České lékárnické komory apod. Těmto sdružením podnika-

telů také nebylo možné zpočátku ukládat sankce. Zákon se oproti tomu po celou 

dobu své platnosti, tedy do roku 2001, vztahoval i na orgány státní správy a orgány 

územně-správních celků. Také tyto orgány mohou vydávat pravidla narušující 

soutěž, například omezením vstupu na trh apod. V této oblasti však Úřad nemohl 

účastníky řízení sankcionovat, což bylo možné považovat za  zásadní negati-

vum. Zákon dával Úřadu možnost žádat nápravu, kterou nebylo možné vynu-

covat. Zákon se od svého prvního znění dotýká tří oblastí: dohod narušujících 

soutěž, zneužití dominantního (monopolního) postavení a  kontroly spojování 

soutěžitelů. Mezi zakázané dohody narušující soutěž patřilo od počátku přímé 

Legislativní 
vývoj v oblasti 
hospodářské 
soutěže, veřejného 
zadávání, 
veřejné podpory 
a významné 
tržní síly 
v České republice



83

Development of Competition 
Law after 1989
Adoption of Competition Act No. 63/1991 Coll. (The Act on Competition) in Janu-

ary 1991 and the subsequent establishment of an appropriate institutional base 

were clearly steps in the right direction. The post-Soviet regime inherited from 

its predecessor a “hypermonopolistic” structure of the economy, which had to 

be privatized at first in order to introduce real competition.

However, because the legislative process was underway, other fundamental legisla-

tion, such as the Constitution, the Commercial Code and the Civil Code, had not yet 

been adopted and this presented certain difficulties. The Competition Act, particu-

larly the conceptual apparatus, was not adequately harmonised with these provi-

sions. For example, the Competition Act did not use the current term “undertaking” 

but “entrepreneur”, did not distinguish between horizontal and vertical agreements, 

used the term “cartel” in the title of Section 3, and thus did not apply more gen-

eral agreements distorting competition. The existence of a dominant position was 

demonstrated by a market share of only 30%. The terminology used in the part on 

the definition of the relevant market or on mergers was insufficient. In this context, it 

is important to note that the Competition Act was drafted at a time when the Czech 

Republic lacked experience with the application of competition law.

For example, the provision related to the personal scope of the Competition Act 

did not mention associations of undertakings (chambers, associations) whose 

conduct is capable of distorting competition, for example by issuing price 

lists etc. Frequent disputes also took place in this area. The first court judgements 

therefore concern the Chamber of Veterinary Surgeons, the Czech Chamber of 

Pharmacists etc. It was also not initially possible to impose sanctions on these 

business associations. The Competition Act applied to state administration bod-

ies and local authorities throughout its validity until 2001. These authorities also 

often issue restrictive regulations that distort competition, for example by limiting 

market entry etc. In this area, however, the Office could not sanction the parties, 

which could be considered a downside. The Competition Act gave the Office the 

ability to demand remedies that could not be enforced. Since its first version, the 

Competition Act affects three areas: agreements distorting competition, abuse 

of a  dominant (monopoly) position and merger control. From the beginning, 

Legislative 
Developments in 
Czech Competition, 
Public Procurement, 
State Aid 
and Significant 
Market Power 
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Druhou oblastí, kterou zákon definoval, byly dohody o  sloučení podniků, tedy 

fúze a  akvizice. Od  začátku měl Úřad možnost schválení těchto dohod vázat 

na uskutečnění podmínek. Za nebezpečí narušení soutěže se počítala možnost 

dosažení 30% podílu na daném trhu. Tyto dohody také podléhaly kontrolnímu 

přezkumu orgánu dohledu. Obecně se bralo za to, že schválení bylo podmínkou 

platnosti dohody o spojení. Zákon po novele v roce 1993 (č. 286) již mluví o tom, 

že ministerstvo spojení povolí nebo nepovolí. Možnost nepovolení spojení byla 

i nadále využívána pouze ojediněle. Poprvé nebylo povoleno spojení v roce 1996 

v oblasti kafilerií. Významný byl případ nepovolení spojení Karlovarských mine-

rálních vod a Poděbradky z  roku 2001. Tento postup Úřadu následně schválily 

všechny soudní instance včetně Ústavního soudu České republiky. Koncem roku 

2005 podaly Karlovarské minerální vody modifikovanou žádost o povolení spo-

jení znovu a vzhledem k změnám na trhu jim bylo vyhověno. Podobně změněn 

byl původní zákaz spojení na trhu pečiva, cukru, piva a některé další. Namísto 

zákazů fúzí je spíše využíváno přijetí závazků. Většina spojení je povolována bez 

podmínek. 

Posledním pilířem ochrany hospodářské soutěže je kontrola monopolů a domi-

nantů, kteří nesmí na trhu zneužívat svého postavení. První znění zákona defino-

valo z dnešního hlediska poměrně zvláštní povinnost nahlásit orgánu dohledu 

existenci svého dominantního postavení na příslušném trhu. Pokud tak neuči-

nily, byly sankcionovány (například BOPO Třebíč zaplatila 40 tisíc korun). Definice 

dominantního postavení je dnes obtížnou záležitostí a ÚOHS musí v příslušném 

správním řízení učinit poměrně složitou analýzu trhu. V roce 1991 však ke kon-

statování, že daná firma je dominantem, stačilo, že má více než třicetiprocentní 

podíl. Toto vymezení zdaleka nemohlo vystihovat situaci na trhu, která nikdy není 

tak jednoznačná a například zneužití dominantního postavení (podobně spojení 

soutěžitelů) nemůže být posuzováno jednokriteriálně.

Uplatňování pravidel hospodářské soutěže mohl orgán dohledu od  roku 1991 

vyžadovat na základě sankční politiky. Paragraf 14 dával možnost uložit sankci 

až do výše pěti procent z obratu za poslední finančně uzavřený rok. O dva roky 

později se maximální výše pokuty zdvojnásobila.

Významné legislativní změny vstoupily v platnost v roce 2001. Platnost původ-

ního zákona skončila a tento byl nahrazen zcela novým zákonem č. 143/2001 Sb., 

o ochraně hospodářské soutěže. Přechod na novou legislativu způsobil některé 

či nepřímé určování cen, obchodních podmínek, závazky omezující kontrolu 

výroby, odbytu, rozdělení trhu a další. První zákon přímo vyjmenovával dohody, 

které bylo možné uzavřít, vyžadovaly však schválení Úřadem (ministerstvem). 

Jednalo se o dohody, jejichž předmětem bylo jednotné používání obchodních, 

dodavatelských nebo platebních podmínek, dále za určitých podmínek raciona-

lizační dohody a dohody s minimálním dopadem na trh. Podnikatelé měli také 

možnost požádat Úřad o povolení výjimky. Úřad tak mohl povolit uzavřít před-

mětnou dohodu s platností na určitou dobu. 

Tyto povolené kartely byly podobně jako za první republiky evidovány v kartelo-

vém rejstříku (v roce 1992 byl zrušen a znovu zaveden na několik let opět v roce 

2001). Charakter těchto dohod však není možné srovnávat. Dohody schválené 

ÚOHS měly minoritní vliv na daném trhu, oproti tomu dohody evidované za první 

republiky měly naprosto určující vliv. Úřad mohl výjimku následně zrušit nebo 

omezit, případně stanovit pro její trvání nové podmínky. Zákon v § 7 definoval 

také možnosti odstoupení od  dohody ze strany jejích účastníků. Podmínkou 

však byla situace, kdy byl daný podnik „hospodářsky ohrožen nebo jeho pro-

voz ztížen mírou, kterou účastník při uzavírání dohody nemohl ani při zachování 

péče řádného podnikatele předvídat a která je tak závažná, že snášení této újmy 

nelze na něm spravedlivě žádat ani se zřetelem k újmě, která ostatním účastní-

kům dohody popřípadě vznikne jeho odstoupením.“ Odstupující účastník musel 

prohlášení o odstoupení učinit písemně a doručit je všem ostatním účastníkům 

dohody. Odstoupení bylo účinné, jestliže ostatní účastníci dohody ve  lhůtě 

15  dnů ode dne, kdy jim prohlášení bylo doručeno, nevznesli námitky. Pokud 

byly vzneseny námitky, následovat měla žaloba k soudu o určení, že odstoupení 

je účinné, a to proti všem účastníkům dohody. Co se týče výjimek, mohl orgán 

dohledu vydat vyhlášku, kterou byla povolena obecná výjimka. Vydané vyhlášky 

byly všechny po vstupu České republiky do Evropské unie zrušeny a v platnosti 

zůstaly pouze vyhlášky a výjimky komunitární, které je nahradily. Podíváme-li se 

na první statistiky z oblasti kartelových dohod, šetřilo Ministerstvo pro hospo-

dářskou soutěž v roce 1992 celkem 15 takovýchto dohod, z toho ve 14 případech 

dospělo k závěru, že se jednalo o nedovolený kartel. Jak vidno, tento poměr byl 

již na počátku poměrně vysoký. I  to byl možná jeden z důvodů, že ještě před 

první novelizací zákona se mluvilo o  možnosti zavedení trestní odpovědnosti 

účastníků kartelů, k čemuž však došlo až o 20 let později.
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illegal cartels. As can be see, this ratio was already quite high at the beginning. This 

may have been one of the reasons why, even before the first amendment to the 

Competition Act, there were discussions on introducing criminal liability for cartel 

members. However, this happened more than 20 years later.

The second area defined by the Competition Act was the control of concentra-

tions between undertakings, i.e. mergers and acquisitions. From the very begin-

ning, the Office had the option to link the approval of these agreements to the 

implementation of provisions. The possibility of exceeding a market share of 30% 

was considered as a  risk of distortion of competition. These agreements were 

also subject to review by a supervisory body. It was generally understood that 

approval was a condition of the validity of the merger agreement. The Compe-

tition Act, as amended in 1993 (No. 286 Coll.), speaks of the Ministry permitting 

or not permitting the concentration. The option of not permitting a concentration 

continued to be used only sporadically. A concentration was not allowed for the 

first time in 1996 in the rendering sector. An important case was the disapproval 

of the concentration between Karlovy Vary Mineral Waters and Poděbradka in 

2001. This procedure of the Office was subsequently approved by all judicial 

bodies, including the Constitutional Court of the Czech Republic. At the end of 

2005, Karlovy Vary Mineral Waters again applied for the concentration which was 

approved this time due to changes in the market and in the structure of the trans-

action. Similarly, the original prohibition on concentration in the market for baked 

goods, sugar, beer and other products has been eventually changed. Commit-

ments are used rather than merger prohibitions. And needless to say, assessed 

concentrations are mostly approved without determining conditions. 

The last pillar of the protection of competition is the supervision over monopolies 

and dominant undertakings, which are not permitted to abuse their position in 

the market. The first version of the Competition Act defined a rather special obli-

gation to report the existence of a dominant position in the relevant market to the 

supervisory authority. If they did not comply with this obligation, sanctions were 

imposed on them (for example, BOPO Třebíč had to pay CZK 40,000). Today, it is 

quite difficult to define a dominant position and the Office has to perform a rather 

complex market analysis in the relevant administrative proceedings. In 1991, it was 

sufficient to define a company as a dominant undertaking if it had a share of more 

than 30 per cent. This definition was far from reflecting the market situation, which 

the prohibited agreements distorting competition included direct or indirect price 

fixing, determination of commercial terms and conditions, commitments restrict-

ing control of production, sales, market allocation and others. The first law directly 

enumerated the agreements that could be concluded, but they required the 

approval of the Office (Ministry). These included agreements covering the uniform 

application of commercial, supply or payment conditions, rationalisation agree-

ments under certain conditions and agreements with minimal market impact. 

Entrepreneurs also had the opportunity to request an exemption from the Office.

The Office was thus able to authorise the conclusion of the agreement in question 

for a limited period of time. 

These permitted cartels were registered in a  cartel register (abolished in 1992 

and reintroduced for a few years in 2001), as in the First (Czechoslovak) Repub-

lic. Nevertheless, it is not possible to compare the character of both agreements. 

Agreements approved by the Office had a minor influence on the market in ques-

tion, whereas agreements registered during the First Republic had a determining 

influence. The Office could subsequently withdraw or restrict the exemption or set 

new conditions for its continuation. Article 7 of the Competition Act also defined 

the possibilities of withdrawal from the agreement by the parties. However, the 

condition was that the undertaking in question was “economically threatened or 

its operations impeded to an extent which the party could not have foreseen at 

the time of the conclusion of the agreement, even with the care of a diligent entre-

preneur, and which is so serious that the party cannot be required to bear such 

harm, even taking into account the harm that the other parties to the agreement 

would suffer as a result of its withdrawal.” The withdrawing party had to provide 

the withdrawal in writing and serve it on all the other parties to the agreement. The 

withdrawal was effective if the other parties to the agreement did not object within 

15 days from the date on which the declaration was served on them. If objections 

were raised, a court action would have followed to declare the withdrawal effective 

against all parties to the agreement. Regarding exemptions, the supervisor could 

have issued a directive authorizing a general exemption. After the accession of 

the Czech Republic to the EU, the directives issued were all abolished and only 

the Community directives and exemptions that replaced them remained in force. 

Looking at the first statistics on cartel agreements, the Ministry of Competition 

investigated a  total of 15 agreements in 1992, out of which 14 were found to be 
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V další novele soutěžního zákona (č. 71/2007 Sb.) byla mimo jiné ošetřena mož-

nost aplikovat soutěžní právo v oblasti elektronických komunikací a upravena 

pravidla pro nahlížení do  správního spisu. V  roce 2009 pak došlo k  zavedení 

tzv. zjednodušeného řízení u spojování soutěžitelů, bylo provedeno formulační 

zpřesnění jednotlivých ustanovení zákona a podrobněji byla upravena procesní 

problematika. Cílem bylo také důsledné rozlišení mezi odpovědností za  pře-

stupky fyzických osob a odpovědností za jiné správní delikty právnických a pod-

nikajících fyzických osob v souladu s vládní koncepcí správního trestání. Tento 

krok souvisel se zavedením nového trestního zákoníku, v němž byly horizontální 

kartelové dohody zařazeny mezi trestné činy. Původní široce vymezená právní 

úprava jakoukoliv reálnou aplikaci v podstatě vylučovala.

Rozsáhlá a obsahově významná byla devátá novelizace zákona, která nabyla účinnosti 

v prosinci 2012 (č. 360/2012 Sb.). Jednalo se zejména o začlenění institutů leniency 

a narovnání do zákona, ale také možnost prioritizace při vyšetřování případů a novou 

kompetenci v podobě postihování protisoutěžního jednání orgánů veřejné správy.

Program leniency byl sice Úřadem zaveden již v roce 2001, jednalo se však pouze 

o oznámení Úřadu bez výslovné zákonné opory. Údajná nižší míra právní jistoty pří-

padných žadatelů o aplikaci leniency nepůsobila v praxi zásadnější překážky jeho 

uplatnění. Skutečnost, že se nejednalo o zákonný institut, ale současně kompliko-

vala provázání programu leniency s jinými zákony, zejména správním řádem a trest-

ním zákoníkem. Právě z  tohoto důvodu se přistoupilo k  jeho zakotvení do  ZOHS. 

Vlastní úprava programu leniency byla zařazena do § 22ba odst. 1 ZOHS; pod pís-

menem a) jsou shrnuty podmínky pro leniency typu I, pod písmenem b) leniency 

typu II. Podmínkou přiznání leniency už nebylo, že žadatel neměl v kartelu vůdčí 

roli ani jeho uzavření neinicioval a že žadatel ukončil účast v kartelu bezprostředně 

po podání žádosti. K upuštění od uložení pokuty nebo k jejímu snížení může dojít 

jen na základě žádosti, která může být podána v případě leniency typu I nejpozději 

do sdělení výhrad a v případě leniency typu II do 15 dní po sdělení výhrad; ke zpět-

vzetí žádosti může dojít nejpozději do 15 dní od uplynutí lhůty pro její podání. Novela 

rovněž zavedla ochranu dokumentů souvisejících s leniency při nahlížení do spisu.

Novelizován byl v této souvislosti i trestní zákoník, a to vložením zvláštního usta-

novení o účinné lítosti (§ 248a TrZák) ve vztahu ke kartelům (§ 248 odst. 2 alinea 

1 TrZák); žadatel o leniency by se tak měl vyhnout odpovědnosti nejen adminis-

trativní, ale i trestní.

problémy zejména při prověřování deliktů, které byly spáchány ještě za účinnosti 

staré úpravy, avšak šetřeny byly až za působnosti nového právního předpisu.

V souladu s komunitární úpravou byly nově vymezeny vertikální a horizontální 

dohody s novým nastavením prahových hodnot, kdy dohody nepodléhají obec-

nému zákazu. Soutěžitelé mohli požádat o individuální výjimku ze zákazu dohod 

narušujících soutěž (například pool pojišťoven) nebo žádost o určení, zda daná 

dohoda podléhá zákazu či nikoliv (například smlouvy o propojení u mobilních 

operátorů). Tento tzv. negativní atest platil i v oblasti zneužívání dominantního 

postavení. Zde byl zaveden i pojem tzv. společné (kolektivní) dominance. Soutě-

žitelé již nemuseli oznamovat své dominantní postavení, jehož definice byla pře-

formulována, a začalo se vymezovat na základě tržní síly zahrnující více kritérií 

než pouze tržní podíl. Významnou změnou bylo zakotvení podmínek u notifikací 

v oblasti spojování soutěžitelů. Notifikace byla povinná na základě kritérií obratu 

jednotlivých společností. Jejich hodnoty se však časem měnily. V  současné 

době platí, že největší spojení posuzuje Evropská komise, další významné fúze 

pak ÚOHS. Spojení s minimálním dopadem na trh není nutné notifikovat. Spolu 

s novým zákonem začaly v polovině roku 2001 platit tzv. blokové výjimky Úřadu, 

které byly prakticky shodné s unijními. V platnost vstoupil i  tzv. leniency pro-

gram, ovšem pouze jako oznámení Úřadu. Podle tohoto programu může účast-

ník kartelu, o jehož existenci nemá ÚOHS žádné informace, v případě nahlášení 

zakázané dohody a spolupráce s Úřadem počítat s prominutím pokuty.

K dalším zásadním změnám došlo k 1. 5. 2004. Vstupem České republiky do Evrop-

ské unie se stalo na našem území bezprostředně aplikovatelným právo Evrop-

ského společenství. Podmínky pro tuto přímou aplikaci vytvořila novela zákona 

č. 340/2004 Sb., která nabyla účinnosti 2. 6. 2004. Bylo upuštěno od povolování 

individuálních výjimek a  byla zrušena určovací řízení. Současně byly zvýšeny 

prahové hodnoty u  tzv. pravidla de minimis, které z  obecného zákazu dohod 

narušujících soutěž vylučuje dohody nepředstavující riziko pro hospodářskou 

soutěž. Tato hranice byla u horizontálních dohod zvýšena z pěti procent na dvoj-

násobek a u vertikálních dohod z 10 na 15 procent. Zaveden byl také nový právní 

institut spočívající v možnosti zastavit sankční řízení v případě, že jeho účastník 

navrhne závazky, které odstraní závadný stav na  trhu. Přezkoumány byly také 

některé fúze povolené s podmínkami před vstupem České republiky do Evrop-

ské unie.
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Further fundamental changes took place on 1 May 2004. European competition Law 

became directly applicable in our territory, after the accession of the Czech Republic 

to the EU. Conditions for the direct application were introduced by the amendment 

to Act No. 340/2004 Coll., which entered into force on 2 June 2004. The granting 

of individual exemptions has been abandoned and declaratory proceedings have 

been abolished. At the same time, the thresholds for the so-called de minimis rule, 

which excludes agreements that do not raise competition concerns from the gen-

eral prohibition of anticompetitive agreements, have been raised. This threshold has 

been increased from five per cent to twice as much for horizontal agreements and 

from 10 to 15 per cent for vertical agreements. A new legal institute has also been 

introduced, which has been used several times in recent years (e.g. by ČEZ), namely 

the possibility to suspend sanction proceedings if a participant proposes commit-

ments in order to eliminate competition concerns. Some mergers permitted with 

conditions prior to the Czech Republic’s accession to the EU were also reviewed.

Another amendment to the Competition Act (No. 71/2007 Coll.) provided the pos-

sibility of applying competition law in the field of electronic communications as 

well as the new rules for accessing administrative files. In 2009, the so-called 

simplified procedure for merger review was introduced, the wording of individ-

ual provisions of the Competition Act was clarified and procedural issues were 

modified in more detail. The aim was also to consistently distinguish between 

liability for offences committed by individuals and liability for other administra-

tive offences committed by legal entities and individuals engaged in business 

activities in accordance with the government’s concept of administrative pun-

ishment. This step was connected to the introduction of the new Criminal Code, 

which classified horizontal cartel agreements as criminal offence. The original 

broadly defined legislation practically excluded any real application.

The ninth amendment to the Competition Act, which entered into force in December 

2012 (No. 360/2012 Coll.), was rather extensive and thus significant in content. This 

included, in particular, the inclusion of the institutes of leniency and settlement into the 

Competition Act, but also the possibility of prioritisation in the investigation of cases 

and the new competence to pursue anticompetitive behaviour of public authorities.

Although the leniency programme was already introduced by the Office in 2001, 

it was only an announcement by the Office without an explicit statutory basis. 

The alleged lower level of legal certainty of potential leniency applicants has not 

is never so unambiguous and, for example, abuse of a dominant position (like con-

centration between undertakings) cannot be assessed in a single-criteria manner.

Since 1991, the Office has been able to enforce the competition rules on the basis 

of a sanctions policy. Section 14 enabled the imposition of a penalty of up to 5% 

of the turnover for the last financial year. Two years later, the maximum amount 

of the fine was doubled. 

Significant legislative changes came into force in 2001. The original Competition 

Act expired and was replaced by a completely new Act No. 143/2001 Coll., on the 

Protection of Competition. The transition to the new legislation has caused cer-

tain problems, particularly in the investigation of offences that were committed 

under the former legislation but were investigated under the new one.

In accordance with the EU competition rules, vertical and horizontal agreements 

have been redefined with new thresholds, where agreements are not subject 

to the general prohibition. Undertakings could apply for an individual exemp-

tion from the prohibition on anticompetitive agreements (for example, insurance 

pools) or for a  determination of whether or not the agreement is subject to the 

prohibition (for example, interconnection agreements with mobile operators).  

This so-called negative clearance also applied in the area of abuse of dominant 

position. The concept of common (collective) dominance was also introduced in 

this area. Undertakings were no longer required to declare their dominant position, 

which was reformulated, and since then, it has been defined on the basis of market 

power, which included more criteria than simply market share. An important change 

was represented by the introduction of thresholds for merger notifications. Noti-

fication was mandatory based on the turnover criteria of individual undertakings. 

However, their values had been changing over time. Currently, the largest concen-

trations between undertakings are examined by the European Commission, while 

other significant mergers without the EU dimension are examined by the Office. 

Concentration between undertakings with minimal market impact does not have 

to be notified. Along with the new Act on the Protection of Competition, the Office’s 

so-called block exemptions, which were nearly identical to those of the EU, came 

into force in mid-2001. The so-called leniency programme also came into force, but 

only in the form of a notification to the Office. According to this programme, a cartel 

member whose existence is not known to the Office can expect immunity from the 

fine if it reports the prohibited agreement and cooperates with the Office.
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nebo jiným způsobem narušovaly hospodářskou soutěž (§ 19a odst. 1 ZOHS). 

Poslanecká úprava však byla značně mezerovitá a musela být při dalších nove-

lizacích zákona příslušně konkretizována.

Obdobnou pravomoc měl Úřad i podle původního zákona o ochraně hospodář-

ské soutěže v 90. letech. Nová právní úprava se však od té předešlé liší v někte-

rých aspektech, například se vztahuje i na orgány zájmové samosprávy nebo 

je možno za porušení zákona uložit pokutu až ve výši 10 milionů korun, zatímco 

v minulosti se počítalo pouze s deklarací porušení povinnosti.

V listopadu 2013 Úřad zejména v souvislosti s provedenou novelizací zákona vydal 

novou verzi oznámení k  leniency programu a zcela nově oznámení k proceduře 

narovnání a oznámení o alternativním řešení soutěžních problémů a o odložení 

věci. Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 4. listopadu 2013 

o aplikaci § 22ba odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže podrobně upravilo 

podmínky a postup při žádosti o aplikaci leniency a při jejím poskytování a zajišťo-

valo soulad s Modelovým leniency programem Evropské komise. Oznámení napří-

klad zpřesňovalo podmínky pro přidělení Leniency IA, upravovalo lhůty pro podání 

jednotlivých typů žádostí o  leniency, posilovalo ochranu leniency dokumentů 

ve správním spisu, upřesnilo markerový systém, úspěšným žadatelům o leniency 

není uložen zákaz účasti ve veřejných zakázkách a zaniká trestní odpovědnost.

Zcela poprvé bylo vydáno oznámení ÚOHS o proceduře směřující k urychlení 

průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle § 22ba 

odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže (procedura narovnání). Narov-

nání sice Úřad aplikoval již od  roku 2008, avšak jednoznačné úpravy se tento 

institut dočkal až v  souvislosti se svým začleněním do  ZOHS. Oznámení spe-

cifikovalo, jakým způsobem dochází k  zahájení procedury narovnání, upravilo 

podmínky ústních rozhovorů s žadateli, dále také podobu sdělení výhrad a roz-

hodnutí ve věci vydaném na základě procedury narovnání. V roce 2014 pak byl 

rovněž vydán metodický dokument o přístupu Úřadu k aplikaci § 19a ZOHS.

K  19. říjnu 2016 nabyla účinnosti další novela zákona o  ochraně hospodářské 

soutěže, vydaná pod číslem 293/2016 Sb. K  novele bylo přistoupeno zejména 

z důvodů nutnosti reagovat na rekodifikaci soukromého práva a terminologicky 

přizpůsobit zákon o ochraně hospodářské soutěže nové právní úpravě, zejména 

novému občanskému zákoníku, přesněji vymezit případy, na  které dopadá 

§ 19a (dozor nad orgány veřejné správy), a  umožnit jeho aplikaci doplněním 

Obdobného zákonného zakotvení se dostalo i  tzv. narovnání, na jehož základě 

Úřad sníží o  20 % pokutu soutěžiteli, který se přizná ke  spáchání správního 

deliktu. Také u narovnání může dojít ke snížení pokuty jen na žádost soutěžitele, 

která může být podána nejpozději 15 dní po sdělení výhrad. 

Novela přinesla i změny týkající se sankcí, zejména zavedení zcela nového trestu 

za bid rigging dohody, a to tříletý zákaz účasti ve veřejných zakázkách. Dlužno 

ovšem dodat, že do května 2021 nebyl tento trest žádnému soutěžiteli uložen. 

Při ukládání sankcí dostal Úřad podle novelizovaného znění možnost přihlížet 

nejen k závažnosti přestupku, ale i k jednání právnické osoby v průběhu řízení 

před Úřadem a její snaze odstranit škodlivé následky přestupku; Úřad nicméně 

k těmto okolnostem přihlížel i v minulosti. Jen za upřesnění lze považovat i to, že 

mezi výslovně uvedené delikty bylo doplněno i nesplnění závazků podmiňujících 

povolení spojení podle § 17 odst. 4 ZOHS. Vedle pokuty je za  tento přestupek 

možno uložit i opatření k obnově soutěže podle § 18 odst. 5 ZOHS.

Úřadu se nově dostalo oprávnění nezahajovat řízení ve věcech, kdy na vedení řízení 

není veřejný zájem s ohledem na nízkou míru škodlivého účinku jednání na hos-

podářskou soutěž; při hodnocení míry škodlivého účinku se přihlédne k povaze 

jednání, způsobu jeho provedení, významu dotčeného trhu a  počtu dotčených 

soutěžitelů (§ 21 odst. 2 ZOHS). Možnost této tzv. prioritizace se týká prakticky jen 

zakázaných dohod, a to v návaznosti na velmi nízký tržní podíl jejich účastníků.

Pokud jde o poskytování informací Úřadu, novela stanovila, že soutěžitelé musí 

vždy poskytovat podklady a  informace úplné, správné a  pravdivé; poskyt-

nutí informací neúplných, nesprávných nebo nepravdivých je spojeno s  pro-

cesní pokutou. Zákon dále vztáhl povinnost poskytnout Úřadu informace také 

na fyzické osoby, které nejsou soutěžiteli.

Detailněji bylo upraveno místní šetření, zejména náležitosti pověření k prove-

dení šetření na místě, které je prováděno toliko na základě pověření předsedy 

Úřadu, respektive jiné jím pověřené osoby, nikoliv soudního rozhodnutí.

Poslanecká sněmovna v rámci projednávání novely přijala rovněž pozměňovací 

návrh, který rozšířil působnost ZOHS nad rámec soutěžitelů i na orgány veřejné 

správy, kterými se rozumí orgány státní správy při výkonu státní správy, orgány 

územní samosprávy při výkonu samosprávy a  při přeneseném výkonu státní 

správy a  orgány zájmové samosprávy při přeneseném výkonu státní správy. 

Těmto orgánům je zakázáno, aby podporou zvýhodňující určitého soutěžitele 
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to the expressly listed offences. In addition to the fine, measures to restore competi-

tion may be imposed for this offence pursuant to Section 18(5) of the Competition Act.

The Office has been authorised to refrain from initiating proceedings in cases 

where there is no public interest in conducting the proceedings in view of the low 

level of the harmful effect of the conduct on competition; in assessing the level of 

the harmful effect, the nature of the conduct, the manner in which it was carried 

out, the importance of the market concerned and the number of undertakings 

concerned shall be taken into account (Section 21(2) of the Competition Act). The 

possibility of this so-called prioritisation applies practically only to prohibited 

agreements, due to the very low market share of their participants.

Regarding the provision of information to the Office, the amendment stipulated 

that undertakings are obliged to provide complete, correct and truthful documents 

and information; the provision of incomplete, incorrect or untruthful information is 

associated with a procedural fine. The Act also extended the obligation to provide 

information to the Office on individuals who are not defined as undertakings.

The on-the-spot investigation was regulated in more detail; in particular, this 

includes the details of the mandate to carry out a dawn raid, which is carried out 

only on the basis of an authorisation from the Chairman of the Office, or another 

person authorised by him, and not by a court decision.

During negotiation on the amendment, the Chamber of Deputies also adopted 

an amendment that extended the scope of the Competition Act beyond under-

takings to public authorities, which are understood as governmental author-

ities in the exercise of state administration, local authorities in the exercise of 

self-government and in the delegated exercise of state administration and inter-

est groups in the exercise of self-government and in the delegated exercise of 

state administration. These authorities are prohibited from favouring a particular 

undertaking by aid or otherwise distorting competition (Section 19a(1) of the 

Competition Act). However, the parliamentary amendment was very limited and 

had to be further specified in subsequent amendments to the Competition Act.

The Office had similar competence under the original Competition Act in the 1990s. 

However, the new legislation differs from the previous one in some aspects, for 

example, it also applies to interest groups in the exercise of self-government or it 

is possible to impose a fine of up to CZK 10 million for infringement of Competition 

Act, whereas in the past it was only possible to declare an infringement of duty.

caused any major obstacles to its application in practice. However, the fact that it 

was not a statutory institute also made it difficult to link the leniency program with 

other regulations, particularly the Administrative Code and the Criminal Code. For 

this reason, it was anchored in the Competition Act. The actual modification of 

leniency has been included in Article 22ba(1) of the Act on the Protection of Com-

petition; under (a) the conditions for Type I leniency are summarised, under (b) 

Type II leniency. The applicant not playing a  leading role in a cartel, and is not 

involved in the initiation of its conclusion or terminating membership in the cartel 

after submitting the application were no longer conditions for granting leniency. 

The fine may be waived or reduced only on the basis of a request, which may 

be submitted until the communication of the reservations in the case of a Type 

I leniency and no later than 15 days after the communication of the reservations 

in the case of a Type II leniency; the request may be withdrawn no later than 15 

days after the expiry of the time limit for its submission. The amendment also 

introduced the protection of leniency-related documents when accessing the file.

The Criminal Code was also amended in this context by inserting a special pro-

vision on active repentance (Section 248a of the Criminal Code) in relation to 

cartels (Section 248(2)(1) of the Criminal Code); the leniency applicant should 

thus avoid not only administrative but also criminal liability.

A similar statutory framework has been introduced for the so-called settlement, on 

the basis of which the Office shall reduce the fine by 20% of an undertaking which 

admits to committing an administrative offence. Also, in the case of settlements, 

a reduction of the fine may be granted only at the request of the undertaking, which 

may be submitted no later than 15 days after the communication of the objections. 

The amendment also introduced changes concerning sanctions, in particular the 

introduction of a new penalty for bid rigging agreements, in particular a three-year 

prohibition on participation in public tenders. It should be added, however, that until 

May 2021 no undertaking has been subject to this penalty. When imposing sanctions, 

the amended wording allows the Office to take into account not only the seriousness 

of the offence, but also the conduct of the legal entity during the proceedings before 

the Office and its efforts to eliminate the harmful consequences of the offence; how-

ever, the Office has taken these circumstances into account in the past. We may add 

that the failure to comply with the obligations conditioning the authorisation of the 

concentration pursuant to Section 17(4) of the Competition Act has also been added 
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tohoto uplatňování na  úrovni členských států. Kromě upřesnění kdo a  jakým 

způsobem může žalovat a  na  kom se lze škody domáhat, přinesl nový zákon 

i  způsoby, jak může žalobce získat potřebné důkazní prostředky. K  tomu slouží 

například nový typ procesního řízení o zpřístupnění důkazního prostředku. V sou-

vislosti s výše zmíněným zákonem bylo nutno novelizovat také zákon o ochraně 

hospodářské soutěže v  ustanoveních týkajících se nahlížení do  spisu. Kromě 

usnadnění přístupu k důkaznímu materiálu pro případné soukromoprávní žalobce 

bylo nutné poskytnout dostatečnou ochranu žadatelům o  leniency program. 

Tento typ dokumentů je možné zpřístupnit orgánům veřejné moci po nabytí právní 

moci správního rozhodnutí. Soud může ověřit charakter těchto dokumentů.

V současné době čeká na schválení Parlamentem České republiky další nove-

lizace ZOHS, jejímž účelem je především transpozice směrnice Evropského 

parlamentu a  Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2018 o  posílení postavení 

orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji 

prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu (tzv. směrnice 

ECN+). Cílem směrnice je, aby všechny vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž byly schopny přijímat rozhodnutí zcela nezávisle, měly dostatečné množ-

ství lidských, finančních i technických zdrojů a měly k dispozici účinné nástroje 

k zastavení protiprávního jednání i k ukládání sankcí za porušování příslušných 

předpisů. Národní orgány pro hospodářskou soutěž by ve vztahu k odhalování 

kartelových dohod měly disponovat funkčními a koordinovanými programy sho-

vívavosti, v jejichž rámci mohou soutěžitelé sami oznámit protisoutěžní jednání 

výměnou za snížení nebo odpuštění sankcí. Návrh rovněž nad rámec směrnice 

reaguje na  problémy v  aplikační praxi některých institutů a  přichází s  jejich 

modernizací, aby byly efektivnější vzhledem ke svému účelu, to se týká přede-

vším tzv. procedury narovnání. 

navazujících ustanovení, zakotvit v rámci zjednodušeného řízení o povolení spo-

jení soutěžitelů možnost Úřadu vyžádat si po  účastnících řízení další důkazy, 

doplnit ustanovení usnadňující mezinárodní spolupráci soutěžních úřadů, 

vymezit režim dokumentů obsahujících obchodní, bankovní nebo obdobným 

způsobem chráněné tajemství a  jinak citlivých dokumentů, přesunout některé 

pořádkové delikty do ustanovení o přestupcích, respektive správních deliktech, 

a zrušit výjimku některých ustanovení správního řádu vyloučených z užití.

V roce 2017 došlo ke dvěma novelizacím ZOHS. Konkrétně se jednalo o změnový 

zákon (č. 183/2017 Sb.) související s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky 

a  řízení o  nich a  dále o  novelu související s  přijetím zákona č. 262/2017 Sb., 

o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. V souvislosti se změnami v právní 

úpravě správního trestání došlo zejména k úpravě terminologie užívané v ZOHS, 

tedy dosavadní správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob byly 

přejmenovány na přestupky. Obecná promlčecí doba byla stanovena na deset let, 

u přestupků spočívajících v porušení pečeti, neposkytnutí součinnosti či informací 

pak tři roky. Současně byla s  ohledem na  specifika správního řízení ve  věcech 

ochrany hospodářské soutěže stanovena celá řada výjimek, kdy Úřad při projedná-

vání přestupků stanovených v ZOHS nepoužije ustanovení přestupkového zákona.

ÚOHS byl společně s  Ministerstvem spravedlnosti spolugestorem zákona 

č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže, jehož prostřed-

nictvím byla do českého právního řádu transponována směrnice Evropského par-

lamentu a Rady 2014/104/EU ze dne 26. listopadu 2014 o určitých pravidlech upra-

vujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení 

právních předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži. Nová 

právní úprava zakotvila či zpřesnila pravidla pro uplatňování práva na náhradu 

škody způsobené omezením hospodářské soutěže a sjednotila základní principy 
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to the provisions on offences or administrative offences, and to abolish the exemp-

tion of certain provisions of the Administrative Procedure Code from application.

In 2017, there were two amendments to the Competition Act. Specifically, it was an 

amendment to the Competition Act (No. 183/2017 Coll.) related to the adoption of the 

Act on Liability for Misdemeanours and Proceedings on Them and an amendment 

related to the adoption of Act No. 262/2017 Coll., on Compensation of Damage in the 

Area of Economic Competition. In connection with changes in the legal regulation 

of administrative punishment, the terminology used in the Act on the Protection 

of Competition has been modified, i.e. the existing administrative offences of legal 

entities and natural persons engaged in business have been renamed misdemean-

ours. The general limitation period was set at ten years and was set at three years 

for offences consisting of breaking of seals, failure to provide cooperation or infor-

mation. At the same time, with regard to the specifics of administrative proceedings 

in matters concerning the protection of competition, a number of exceptions have 

been established where the Office does not apply the provisions of the Misdemean-

our Act when dealing with offences set out in the Competition Act.

The Office and the Ministry of Justice were responsible for Act No. 262/2017 Coll., 

on Compensation of Damage in the Area of Competition, which transposed Direc-

tive 2014/104/EU of the European Parliament and of the Council of 26 November 

2014 on certain rules governing actions for damages under national law for 

infringements of the competition law provisions of the Member States and of 

the EU into the Czech law. The new legislation established or clarified the rules 

for the application of the right to compensation for damage caused by restric-

tions on competition and harmonised the basic principles of this application at 

the level of the Member States. In addition to defining who can sue and how, 

and who can be sued for damages, the new Act on Compensation of Damage 

in the Area of Competition also introduced methods for the applicant to obtain 

the necessary evidence. For example, a new type of procedural proceeding for 

disclosure of evidence is used for this purpose. In connection with the above 

mentioned Act on Compensation of Damage in the Area of Competition, it was 

also necessary to amend the Act on the Protection of Competition in the provi-

sions concerning access to files. In addition to facilitating access to evidence 

for potential private applicants, it was necessary to provide sufficient protection 

for leniency program applicants. This category of documents may be disclosed 

In November 2013, particularly, in connection with the amendment of the Competi-

tion Act, the Office issued a new version of the Leniency Programme Notice, a new 

Notice on the Settlement Procedure and Notice on the Alternative Solution of Certain 

Competition Issues and on Suspension of the Case. The Notice of the Office for the 

Protection of Competition of 4 November 2013 on the application of Section 22ba(1) 

of the Act on the Protection of Competition regulated in detail the conditions and 

procedure for applying for and granting leniency and ensured compliance with the 

ECN Model Leniency Programme. For example, the Notice clarified the conditions for 

granting a Leniency IA, adjusted the deadlines for filing different types of leniency 

applications, strengthened the protection of leniency documents in the administra-

tive file, clarified the marker system, successful leniency applicants are not prohib-

ited from participating in public procurement and criminal liability expires.

For the first time, a notice was issued by the Office on a procedure aimed at speed-

ing up the course of administrative proceedings by using the institute of an appli-

cation for a reduction of the fine pursuant to Section 22ba(2) of the Act on Protec-

tion of Competition (settlement procedure). Although the Office has been applying 

settlement since 2008, this institute was clearly regulated after it was incorporated 

into the Competition Act. The Notice specified the manner in which the settlement 

procedure shall be initiated, the terms of the oral hearings with the complainants, 

the form of the statement of objections and the decision in the case resulting 

from the settlement procedure. In 2014, a methodology document on the Office’s 

approach to the application of Section 19a of the Competition Act was also issued.

On 19 October 2016, another amendment to the Competition Act, issued under 

No. 293/2016 Coll., took effect. The amendment to the Competition Act was adopted 

in particular because of the need to respond to the recodification of private law and 

to adapt the terminology of the Competition Act to the new legislation, in particular 

to the new Civil Code, to define more precisely the cases covered by Section 19a 

(supervision of public authorities) and to enable its application by supplementing 

related provisions, and to provide for the possibility for the Office to request addi-

tional evidence from the parties to the proceedings in the context of simplified 

proceedings for the authorisation of a concentration between undertakings, to add 

provisions facilitating international cooperation between competition authorities, 

to define the regime for documents containing business, banking or similarly pro-

tected secrets and otherwise sensitive documents, to move certain order offences 
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human, financial and technical resources, dispose of effective tools used to termi-

nate infringements and to impose sanctions for infringing respective legislation. In 

relation to cartel detection, national competition authorities should have functional 

and coordinated leniency programmes according to which undertakings can report 

anticompetitive behaviour in exchange for reduced or waived sanctions. The pro-

posal also goes beyond the ECN+ Directive by responding to problems in the appli-

cation practice of certain institutes and modernising them in order to make them 

more effective for their purpose, in particular the so-called settlement procedure. 

to public authorities after the administrative legal decision has come into force. 

The relevant court may verify the character of these documents.

Currently, an amendment to the Competition Act with the objective to transpose 

Directive (EU) 2019/1 of the European Parliament and of the Council of 11 Decem-

ber 2018 to empower the competition authorities of the Member States to be more 

effective enforcers and to ensure the proper functioning of the internal market (the 

so-called ECN+ Directive) is currently awaiting approval by the Parliament of the 

Czech Republic. The aim of the ECN+ Directive is to ensure that all EU national 

competition authorities are able to adopt independent decisions, have sufficient 
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plně aproboval úpravu z evropských zadávacích směrnic, odstranil diskriminaci 

zahraničních uchazečů, prosadil změny v  ustanoveních o  hodnoticí komisi, 

posuzování a  hodnocení nabídek. Zákon především významně rozšířil okruh 

zadavatelů o některé veřejnoprávní subjekty a o další subjekty, které na realizaci 

zakázky dostaly více než 50procentní dotaci ze státních zdrojů. Z  působnosti 

zákona byly vyňaty armádní zakázky související s ochranou základních bezpeč-

nostních zájmů státu.

Životnost uvedeného právního předpisu byla nicméně velice krátká, neboť právě 

v roce 2004 byly přijaty také nové zadávací směrnice Evropského společenství 

č. 2004/17 ES a 2004/18 ES, přičemž bylo rozhodnuto, že budou transponovány 

prostřednictvím zcela nového zákona. V polovině roku 2006 pak vstoupila v plat-

nost v pořadí již třetí právní úprava veřejného zadávání, a to zákon č. 137/2006 Sb. 

Zákon přinesl řadu novinek, například zavedl nové instituty elektronické aukce, 

dynamického nákupního systému, rámcové smlouvy a centrálního zadavatele. 

Současně se zákonem bylo vydáno i šest prováděcích předpisů, které jej dále 

rozváděly. Problematika spolupráce subjektů veřejného a soukromého sektoru 

(PPP – Public Private Partnership) si potom vyžádala zpracování zvláštního 

právního rámce – koncesního zákona č. 139/2006 Sb. Zákon byl za  dobu své 

desetileté účinnosti mnohokrát novelizován. Například směrnici Evropského 

parlamentu a Rady týkající se zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadá-

vání veřejných zakázek a uzavírání koncesních smluv transponovala do českého 

právního řádu novela č. 417/2009 Sb. Novela v roce 2010 (č. 179/2010 Sb.) přinesla 

změny v právech a povinnostech zadavatelů i dodavatelů, například značně roz-

šířila požadavky na kvalifikaci a zapracovala do českého práva evropskou směr-

nici o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. 

V  roce 2012 nabyla účinnosti tzv. transparentní či protikorupční novela 

(č. 55/2012 Sb.), která zavedla velké množství změn. Zejména došlo ke snížení 

dolních finančních limitů pro podlimitní zakázku – u stavebních zakázek ze šesti 

milionů korun na tři, u zakázek na dodávky a služby pak ze dvou milionů na jeden. 

Ekonomická kvalifikace byla nahrazena prohlášením dodavatele o ekonomické 

a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku, dále došlo k omezení technické 

kvalifikace, kdy reference nahradily systém certifikátů ISO či jiné certifikáty. 

Rozšířeny byly uveřejňovací povinnosti, zadavatel musel zrušit zadávací řízení, 

pokud mu pro hodnocení zbyla pouze jediná nabídka. Odstraněna byla možnost 

Legislativní vývoj v oblasti 
veřejných zakázek
Určitá pravidla pro zadávání veřejných zakázek platila již za první českosloven-

ské republiky, nicméně v  roce 1950 byla tato legislativa zrušena v  souvislosti 

s nástupem plánovaného hospodářství. Potřeba veřejného investování na bázi 

hospodářské soutěže tak opětovně vyvstala až po roce 1989. Zadávání státních 

zakázek bylo v letech 1989 až 1991 upraveno novelou hospodářského zákoníku. 

Dalším předpisem byl zadávací řád staveb z roku 1991 popisující podmínky prů-

běhu soutěže. Pro práci zákonodárců na zákoně o zadávání veřejných zakázek 

č. 199/1994 Sb. se stal vzorem Model Law on Procurement vypracovaný Komisí 

OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL). Podle důvodové zprávy byly 

významnou inspirací pro tvůrce zákona také zadávací směrnice Evropského 

společenství. Zákon preferoval zadání veřejné zakázky na základě veřejné sou-

těže a  s  respektováním obchodního zákoníku. Zákon však také zvýhodňoval 

domácí podniky proti zahraniční konkurenci až do výše deseti procent nejnižší 

nabídkové ceny zahraniční osoby. Dohled nad dodržováním zákona o veřejných 

zakázkách byl svěřen tehdejšímu Ministerstvu pro hospodářskou soutěž se síd-

lem v Brně, od roku 1996 přejmenovanému na Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže. Rozšíření působnosti instituce i na oblast veřejných zakázek uvítali pře-

devším uchazeči o zakázky, kteří tím získali možnost odvolání v případě, že se 

cítili poškozeni postupem zadavatele.

Zákon začal platit od 1. ledna 1995, ale už po pár měsících bylo zřejmé, že jej bude 

nutné co nejdříve novelizovat. Ministr proto již v  květnu navrhl přes 70  změn 

zákona. Následovalo několik dalších novelizací, které se dotkly prakticky celého 

znění zákona, například vymezení působnosti zákona, definic klíčových pojmů, 

výše finančních limitů pro jednotlivé způsoby zadávání, okruhu zadavatelů či 

požadavků na  kvalifikační předpoklady uchazečů. K  dalším změnám patřilo 

například zvýšení pokut udělovaných ÚOHS, dvojnásobně byla prodloužena 

lhůta pro uložení pokuty Úřadem a zadavatelům byla stanovena povinnost zve-

řejňovat veřejné zakázky na internetové centrální adrese. 

I přes časté novelizace a snahu o sbližování s právem Evropského společenství 

bylo před vstupem České republiky rozhodnuto o vytvoření zcela nového zákona, 

který byl plně harmonizován. Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, již 
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fully implemented the provisions of the European Procurement Directives, eliminated 

discrimination against foreign bidders, and enforced changes in the provisions on 

the evaluation committee, assessment and evaluation of bids. In particular, the Act 

significantly expanded the scope of contracting authorities to include certain public 

entities and other entities that received more than 50 percent subsidies from state 

funds for the performance of the contract. Military contracts related to the protection 

of the basic security interests of the state were excluded from the scope of the Act.

However, the lifespan of the Act was very short, as in 2004, the new European 

procurement directives 2004/17 EC and 2004/18 EC were also adopted, and it was 

decided that they would be implemented through a completely new act. In the 

middle of 2006, the third legal regulation of public procurement came into force, 

namely the Act No. 137/2006 Coll. The Act brought a number of innovations, for 

example, it introduced a new concept of electronic auction, dynamic purchasing 

system, framework contract and central contracting authority. Along with the Act, 

six implementing regulations were issued further elaborating it. The issue of coop-

eration between public and private sector entities (PPP - Public Private Partner-

ship) then required the elaboration of a special legal framework - Concession Act 

No. 139/2006 Coll. The Act has been amended many times during its ten years of 

existence. For example, the Directive of the European Parliament and the Council 

on increasing the efficiency of review procedures in public procurement and con-

cession contracts was transposed into the Czech legal system by the Amendment 

No. 417/2009 Coll. In 2010, the Amendment No. 179/2010 Coll. brought changes in 

the rights and obligations of contracting authorities and suppliers - for example, it 

significantly expanded the qualification criteria and implemented the EU Directive 

on the promotion of clean and energy-efficient road vehicles into Czech law.

In 2012, the so-called transparency or anti-corruption amendment (No. 55/2012 Coll.) 

came into force, which introduced a number of changes. In particular, the minimum 

financial limits for a sub-limit contract have been reduced from six to three million 

crowns for construction contracts and from two to one million crowns for supply 

and service contracts. The economic qualification has been replaced by a dec-

laration of the supplier’s economic and financial capacity to perform the public 

contract, and the technical qualification has been reduced by replacing references 

with an ISO or other certification. The publication obligations were extended, the 

contracting authority had to cancel the procurement procedure if only one bid 

Legislative Developments 
in Public Procurement
Certain rules on public procurement were already in force during the First Czecho-

slovak Republic; however, in 1950, this legislation was abolished in connection with 

the introduction of central planned economy. The need for public investments on the 

basis of competition did not arise again until after 1989. Between 1989 and 1991, state 

procurement was regulated by an amendment to the Commercial Code. Another 

regulation was the Construction Contract Regulations of 1991 describing the con-

ditions of the tender procedure. The Model Law on Procurement developed by the 

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) became a model 

for the work of legislators on the Public Procurement Act No. 199/1994 Coll. Accord-

ing to the explanatory memorandum, the EU´s procurement directives were also an 

important inspiration for the drafters of the Act. The Act preferred to award the con-

tract on the basis of a public tender and with respect for the Commercial Code. Nev-

ertheless, the Act also favoured domestic companies against foreign competitors 

up to ten percent of the foreign entity’s lowest bid price. Supervision of compliance 

with the Public Procurement Act was entrusted to the former Ministry of Competition 

based in Brno, which has been renamed the Office for the Protection of Competition 

since 1996. The extension of the institution’s competence to public procurement was 

welcomed particularly by tenderers, who gained the possibility to appeal if they felt 

harmed by the actions of the contracting authority.

The Act came into force on 1 January 1995, but after only a few months, it was clear 

that it would have to be amended soon. That is why the Minister proposed more than 

70 amendments to the Act in May 1995. This was followed by several other amendments 

to the Act, which affected basically its entire wording, such as the definition of the scope 

of the Act, definitions of key terms, the amount of financial limits for individual procure-

ment procedures, the scope of contracting authorities or qualification requirements for 

tenderers. Other changes included, for example, an increase in the fines imposed by 

the Office, a two times longer deadline for the Office to impose fines, and an obligation 

for contracting authorities to publish public contracts on the central internet address. 

Despite frequent amendments and efforts to converge with the EU  law, it was 

decided to create a completely new law before the accession of the Czech Repub-

lic, which was fully harmonised. Act No. 40/2004 Coll., on Public Procurement, has 
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Mezitím však již delší dobu probíhala příprava zcela nového zákona, který byl 

reakcí na balíček nových unijních předpisů upravujících veřejné zakázky, a  to 

směrnice Evropského parlamentu a  Rady 2014/24/EU o  zadávání veřejných 

zakázek, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU o zadávání zaká-

zek subjekty působícími v  odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy 

a poštovních služeb a směrnice 2014/23/EU o udělování koncesí, které bylo třeba 

transponovat do českého právního řádu. Na přípravě nového zákona o zadávání 

veřejných zakázek Úřad jako spolugestor intenzivně spolupracoval s Minister-

stvem pro místní rozvoj.

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“), byl publi-

kován ve Sbírce zákonů dne 29. 4. 2016, přičemž nabyl účinnosti ke dni 1. 10. 2016. 

Jednou ze zásadních koncepčních změn v právní úpravě byla skutečnost, že nový 

zákon v sobě zahrnuje též úpravu zadávání koncesí, čímž došlo ke sjednocení 

právní úpravy a zrušení některých duplicit ve vztahu k  těmto dvěma oblastem. 

Pokud byla předchozí úprava zadávání veřejných zakázek vnímána jako příliš 

svazující či rigidní a  administrativně náročná, představuje nový zákon v  tomto 

směru výrazný posun. Jeho základním rysem je, že zadavatelům poskytuje velmi 

široké možnosti volby nejrůznějších postupů, jinými slovy vyjádřeno zadava-

tele procesně jen velmi málo svazuje. Ruku v ruce s větší svobodou zadavatelů 

však jde i větší odpovědnost. Zadavatel má stále povinnost dodržovat základní 

zásady transparentnosti, nediskriminace, rovného zacházení a nově též výslovně 

i zásadu přiměřenosti. A pokud nový zákon detailně některé procesy nereguluje, 

neznamená to, že zadavatel může postupovat libovolně. Naopak, musí sám zvolit 

takový postup, kterým shora uvedené zásady naplní. Leitmotivem nové úpravy 

bylo výrazné posílení institutu námitek. Tato koncepce vychází z přesvědčení, že 

každý spor, který v průběhu zadávacího řízení vyvstane, musí být primárně řešen 

tam, kde vzniká, tedy u zadavatele, který musí být schopen svůj postup (stanovení 

konkrétní zadávací podmínky, vyloučení účastníka zadávacího řízení, hodnocení 

nabídek atd.) věcným a srozumitelným způsobem odůvodnit. Tyto myšlenky se 

prolínají novou právní úpravou a  jejich nejvýraznějším projevem je možnost 

Úřadu zrušit nepřezkoumatelné rozhodnutí o  námitkách, přičemž důsledkem 

takového rozhodnutí Úřadu bude povinnost zadavatele rozhodnout o nich znovu. 

Další koncepční změnou bylo nové pojetí řízení o uložení zákazu plnění smlouvy, 

kdy bylo opuštěno sepětí tohoto návrhového řízení s řízením o správním deliktu 

omezovat počet účastníků na  základě lepší kvalifikace nebo zprofanovaného 

losování. Pro Úřad bylo významné také zdvojnásobení maximální výše sankcí, 

tedy na limit současných 10 % z ceny zakázky, který platí i dnes.

Dopady novely nebyly v některých ohledech příznivé pro veřejné zadávání ani pro 

dozorovou činnost Úřadu. Jako nejproblematičtější se ukázalo navýšení limitů pro 

zakázky malého rozsahu a nutnost rušení zadávacího řízení při jediné nabídce. 

V  roce 2013 byla formou zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb. schválena 

tzv. technická novela, která navrátila limity veřejných zakázek malého rozsahu 

zpět na dva, respektive šest milionů korun a také umožnila zadavateli pokračovat 

v opakovaném zadávacím řízení, pokud obdržel jen jedinou nabídku. Pro dozoro-

vou část bylo podstatné zavedení závazného elektronického zasílání dokumen-

tace Úřadu, případně též povinnost vést určitou komunikaci s Úřadem pouze elek-

tronicky. Prodloužena byla rovněž lhůta pro zaslání vyjádření zadavatele k návrhu, 

a to na deset kalendářních dnů. Dále bylo umožněno dodatečné prokázání spl-

nění kvalifikace s  tím, že skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace mohou 

nastat až po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Došlo rovněž k úpravě odborného 

složení členů hodnoticích komisí. Konečně též byla sladěna terminologie vybra-

ných institutů zákona o veřejných zakázkách s novým občanským zákoníkem.

Na začátku března 2015 vstoupila v účinnost tzv. technická novela provedená 

zákonem č. 40/2015 Sb. Novela vedle materiální úpravy zadávacího procesu 

přišla se zásadními změnami procesních pravidel v  oblasti dohledu, kterými 

zacílila na  zefektivnění dohledového řízení, posílení odpovědnosti účastníků 

řízení za své úkony a omezení obstrukčního jednání. Konkrétně novela zavedla 

tzv. částečnou koncentraci řízení, nově upravila ustanovení o kauci, kde rovněž 

zakotvila její částečné propadnutí v případě, že navrhovatel vezme svůj návrh 

zpět před vydáním rozhodnutí ve věci samé, a rozšířila požadavky na elektroni-

zaci komunikace s Úřadem. Zkrácena byla doba objektivní a subjektivní odpo-

vědnosti právnických osob za správní delikty na pět, respektive na tři roky.

Na sklonku roku 2015 (s účinností od 1. 1. 2016) byla v návaznosti na přijetí zákona 

o  ozdravných postupech a  řešení krize na  finančním trhu provedena úplně 

poslední novelizace zákona č. 137/2006 Sb. Změna spočívala v doplnění nového 

základního kvalifikačního předpokladu, kdy kvalifikován mohl být jen takový 

dodavatel, vůči němuž nebyla v  posledních třech letech zavedena dočasná 

správa nebo v posledních třech letech uplatněno opatření k řešení krize.
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Procedures and Crisis Resolution in the Financial Market. The amendment con-

sisted in the introduction of a  new basic qualification requirement, whereby 

only a supplier could be qualified who had not been placed under temporary 

administration or subject to a crisis resolution measure in the last three years.

In the meantime, however, a completely new act was being prepared in response to 

a package of new EU regulations on public procurement, namely Directive 2014/24/

EU of the European Parliament and of the Council on the award of public contracts, 

Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council on the award 

of contracts by entities operating in the water, energy, transport and postal services 

sectors and Directive 2014/23/EU on the award of concessions, which had to be 

implemented into Czech law. The Office collaborated intensively with the Ministry of 

Regional Development in the drafting of the new Public Procurement Act.

The Act No. 134/2016 Coll., on public procurement, was published in the Collection of 

Laws on 29 April 2016 and entered into force on 1 October 2016. One of the major fun-

damental changes was the fact that the new Act also includes the regulation of the 

awarding of concessions, thus unifying the legislation and removing duplications in 

relation to these two areas. As long as the previous regulation on public procurement 

was perceived as too binding or rigid and administratively demanding, the new Act 

represents significant improvement in this respect. Its basic characteristic is that it 

provides contracting authorities with a very wide choice of various procedures, in 

other words, it places very few procedural constraints on contracting authorities. 

However, with greater freedom of contracting authorities comes greater responsibil-

ity as well. The contracting authority is still required to comply with the basic princi-

ples of transparency, non-discrimination, equal treatment and now also explicitly the 

principle of proportionality. And if the new Act does not regulate certain processes 

in detail, it does not mean that the contracting authority can proceed arbitrarily.  

On the contrary, it must choose the course of action which will fulfil the above-men-

tioned principles. The new regulation substantially strengthens the concept of 

objections. This approach is based on the assumption that any dispute that arises in 

the course of the procurement procedure must be primarily resolved where it arises, 

i.e. with the contracting authority, which must be able to justify its procedure (set-

ting a specific procurement condition, excluding a tenderer, evaluating tenders, etc.) 

in a factual and comprehensible manner. This idea is reflected in the new regulation 

and its most significant manifestation is the possibility for the Office to annul an 

remained for evaluation. The possibility of limiting the number of bidders based on 

better qualifications or a contested lottery draw has been removed. The doubling of 

the maximum amount of a fine, i.e. to the current limit of 10% of the contract price, 

which is still in use, was also significant for the Office. 

However, the impact of the amendment was in some aspects not beneficial for public 

procurement or for the Office’s supervisory activities. The most problematic was the 

increase in the limits for small-scale contracts and the necessity to cancel the ten-

der procedure if there is only one bid. In 2013, a so-called technical amendment was 

approved in the form of Senate Act No. 341/2013 Coll., which returned the limits for 

small-scale public procurement back to two or six million crowns and also allowed 

the contracting authority to continue in a  repeated procurement procedure if it 

received only one bid. The introduction of mandatory electronic submission of doc-

umentation to the Office or the obligation to conduct certain communications with 

the Office only electronically was essential for the supervisory part. The deadline for 

sending the contracting authority’s comments on the proposal was extended to 10 

calendar days. Furthermore, additional proof of qualification was allowed, with the 

requirement that the facts decisive for the qualification may occur after the deadline 

for the submission of bids, and the professional composition of the members of the 

evaluation committee was modified. Finally, the terminology of certain provisions of 

the Public Procurement Act was harmonised with the new Civil Code.

At the beginning of March 2015, a  so-called technical amendment came into 

force, implemented by Act No. 40/2015 Coll. The amendment, in addition to sub-

stantive changes to the procurement process, introduced fundamental changes 

to the procedural rules in the area of supervision as well, which aimed at more 

effective supervision proceedings, strengthening the responsibility of the par-

ties to the proceedings for their actions and limiting obstructive behaviour. In 

particular, the amendment introduced partial concentration of proceedings, 

newly modified the provisions on deposit, including its partial forfeiture in case 

the claimant withdraws his/her claim before a decision on the merits is issued, 

and expanded the requirements for electronic communication with the Office. 

The period of objective and subjective liability of legal entities for administrative 

offences was reduced to five and three years.

At the end of 2015 (with effect from 1 January 2016), the last amendment 

to Act No. 137/2006 Coll. was made following the adoption of the Act on Recovery 
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Také oblasti dozoru nad zadáváním veřejných zakázek se dotkla reforma pře-

stupkového práva účinná od 1. července 2017. Přestupkový zákon přinesl kromě 

změny terminologie zejména sjednocení režimu trestání přestupků a  jiných 

správních deliktů a  výslovně zakotvil instituty, jež byly dosud analogicky pře-

jímány z  obecnějších právních předpisů. V  praxi se toho však pro účastníky 

správního řízení i pro samotný Úřad příliš nezměnilo, neboť značná část nově 

zakotvených prvků vychází z  dosavadní, byť roztříštěné, právní úpravy nebo 

z rozhodovací praxe soudů. Pro ZZVZ byla nadto stanovena řada výjimek, kterými 

je působnost některých ustanovení přestupkového zákona ve vztahu k činnosti 

Úřadu vyloučena. Ze stěžejních prvků nové právní úpravy trestání přestupků při 

zadávání veřejných zakázek je možno uvést zákonnou presumpci společenské 

škodlivosti činu, který vykazuje formální znaky přestupku podle ZZVZ. Zacho-

vána byla dosavadní koncepce objektivní odpovědnosti fyzických i právnických 

a nově byly stanoveny jednoznačné hypotézy, při jejichž naplnění je návrhu vyho-

věno. Pojistkou proti nedůvodným průtahům v  řízení je oprávnění Úřadu zrušit 

zadávací řízení nebo přezkoumávaný úkon v situaci, kdy zadavatel Úřadu nepředá, 

a to ani v dodatečně stanovené lhůtě, kompletní dokumentaci o zadávacím řízení. 

Z dalších významnějších změn je možno uvést změnu lhůty pro podání námitek 

proti zadávacím podmínkám, úpravu doby, po kterou zadavatel nemůže uzavřít 

smlouvu na veřejnou zakázku v případě zahájení správního řízení před Úřadem 

(60 kalendářních dnů, kdy byla zároveň ze zákona vypuštěna zvláštní úprava 

předběžných opatření), vyjasnění pravomocí Úřadu ve vztahu k dozoru nad zadá-

váním veřejných zakázek malého rozsahu (pravomoc není dána) a  ve  vztahu 

k postupu zadavatele mimo zadávací řízení (Úřadu je dána pravomoc na základě 

návrhu přezkoumat, zda zadavatel, který poptává plnění mimo zadávací řízení, 

neporušuje zákon) či jednoznačný katalog důvodů pro zastavení správního řízení.

Počty zahájených řízení a vydaných rozhodnutí v I. instanci veřejných zakázek 
Number of the first-instance administrative proceedings initiated and decisions adopted in the area of public procurement

zahájená prvostupňová správní řízení celkem
vydaná prvostupňová rozhodnutí celkem

the first-instance administrative proceedings initiated
the first-instance decisions adopted

1997

324
287

1996

535
513

1998

428
421

1999

581
474

2000

508
550

2002

379
415

2003

334
378

2004

340
324

2005

334
332

2006

293
303

2007

321
386

2008

245
391

2009

309
508

2010

425
511

2011

530
710

2012

650
1049

2013

668
959

2014

981
1063

2015

803
1074

2016

629
943

2017

369
560

2018

383
507

2019

354
515

2020

399
570

2001

446
463
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contract in the event of the initiation of administrative proceedings before the 

Office (60 calendar days, when a special regulation on interim measures was also 

removed), clarification of the powers of the Office in relation to the supervision of 

small-scale public procurement (no power is given) and in relation to the procedure 

of the contracting authority outside the procurement procedure (the Office is given 

the power to examine, on the basis of a proposal, whether the contracting authority 

that requests performance outside the procurement procedure is not in breach of the 

law) or a clear catalogue of grounds for termination of administrative proceedings.

The reform of the regulation on offences effective from 1 July 2017 has also affected 

the supervision of public procurement. In addition to a change in terminology, the Act 

on Minor Offences brought unification of the regime of punishment of minor offences 

and other administrative offences and explicitly enshrined instruments that had been 

previously analogically adopted from more general legislation. In practice, however, 

unreviewable decision on objections, while the consequence of such a decision of 

the Office will be the obligation of the contracting authority to decide on them again.

Another conceptual change was the new concept of the procedure for the impo-

sition of a prohibition on the performance of a contract, where the linking of this 

proposal procedure with the administrative offence procedure was abandoned and 

unambiguous hypotheses were newly established, upon fulfilment of which the 

proposal would be granted. A safeguard against unjustified delays in the proceed-

ings consists in the power of the Office to cancel the procurement procedure or the 

act under review in a situation where the contracting authority fails to provide the 

Office with complete documentation on the procurement procedure, not even within 

a subsequently set time limit. Other major changes include a change in the time 

limit for filing objections against tender specifications, a modification of the period of 

time during which the contracting authority cannot conclude a public procurement 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

8 34 27 57 68 84 65 90 29 64 77 83 66 69 60 89 119 119 273 401 387 130 89 91 65
110 1050 627 822 1397 2094 2809 943 1470 2349 3467 10803 3007 3997 11240 28815 39511 58761 72421 31791 34441 24735 7765 11166 11904

počet uložených pokut
celková výše uložených pokut (v tisících Kč)

number of fines imposed
total amount of fines imposed (in thousands of CZK)

Počty uložených pokut v I. instanci veřejných zakázek a jejich celková výše 
Number and total amount of the first-instance fines imposed in the area of public procurement
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Nejzásadnější změnou ZZVZ z poslední doby byla překvapivá, přitom však svým 

dopadem zásadní novela, která byla ve  Sbírce zákonů publikována 23. pro-

since 2020 jako součást nové odpadové legislativy. Předmětná úprava doplnila 

do § 6 ZZVZ zcela nové základní zásady sociálně odpovědného, environmen-

tálně odpovědného a inovačního zadávání. Zadavatel je tak nově od 1. ledna 2021 

povinen ve všech svých postupech, je-li to vzhledem k povaze a smyslu zakázky 

možné, tyto zásady dodržovat, přičemž je mu výslovně uložena povinnost svůj 

postup ve vztahu k těmto zásadám řádně odůvodnit. Základní zásady tak poprvé 

upravují nikoli jen proces, ale i  obsah veřejného zadávání. Právní úprava tak 

kopíruje nezpochybnitelný trend směřující k tomu, aby byl veřejný nákup pojí-

mán strategicky, tj. aby naplňoval i  širší společenské cíle spojené zejména se 

sociální oblastí a životním prostředím. 

osob (odlišně od obecné úpravy přestupkového zákona), stejně jako byla pro 

všechny tyto osoby zachována možnost liberace. K  modifikaci obecné právní 

úpravy došlo zejména z důvodu, aby nedošlo k ohrožení vymahatelnosti práva 

v citlivé oblasti, jakou je zadávání veřejných zakázek. Z těchto důvodů došlo rov-

něž k vyloučení ustanovení o nepříčetnosti a skutkových a právních omylech, 

která by princip objektivní odpovědnosti narušovala. Určitých změn doznala 

úprava promlčení přestupku. Obecná úprava přestupkového zákona, která počítá 

s různou promlčecí dobou v závislosti na výši pokuty, se zde však z praktických 

důvodů neuplatní, vyloučeno bylo upuštění od uložení správního trestu, ustano-

vení o některých druzích trestu, o náhradě škody, o lhůtách pro vydání rozhod-

nutí nebo o ústním jednání a výslechu obviněného.

Aplikace přestupkového zákona byla výslovně vyloučena také ve věci podávání 

podnětů k zahájení řízení podle ZZVZ. Oznámení o přestupku se vyřizuje v režimu 

správního řádu, současně platila po několik let povinnost zaplatit spolu s podá-

ním podnětu poplatek 10 tisíc korun. Výše zmíněná poplatková povinnost byla 

značně kontroverzní a  skončila zrušením předmětného § 259 ZZVZ Ústavním 

soudem, konkrétně nálezem sp. zn. Pl. ÚS 7/19 ze dne 30. 10. 2019. 
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The use of the Act on Minor Offences was also expressly excluded in the case of 

submission of proposals to initiate proceedings under the Public Procurement Act. 

The notification of an offence is dealt with under the regime of the Administrative 

Code; at the same time, for several years there was an obligation to pay a fee of 

CZK 10,000 together with the filing of the proposal. The above-mentioned fee obli-

gation was highly controversial and ended with the abolition of the concerned 

provision of the Public Procurement Act by the Constitutional Court, specifically 

by the decision of the Constitutional Court in case No. ÚS 7/19 of 30 October 2019. 

The most significant recent change to the Public Procurement Act was a surpris-

ing, yet important amendment, which was published in the Collection of Laws 

on 23 December 2020 as a part of the new waste legislation. This amendment 

added entirely new basic principles of socially responsible, environmentally 

responsible and innovative procurement to Article 6 of the new Public Procure-

ment Act. As of 1 January 2021, the contracting authority is thus now obliged to 

comply with these principles in all its procedures, where this is possible in the 

context of the nature and purpose of the contract, and it is explicitly required to 

justify its actions in relation to these principles. Thus, for the first time, the basic 

principles regulate not only the procedure but also the content of public pro-

curement. The legislation thus follows the unquestionable trend towards a stra-

tegic approach to public procurement, i.e. to meet broader public objectives, 

particularly those related to the social and environmental spheres. 

not much has changed for the parties to the administrative proceedings and for the 

Office itself, as a significant part of the newly introduced elements is based on the 

existing, albeit fragmented, legislation or on the decision-making practice of the 

courts. Moreover, a number of exceptions have been established for the Public Pro-

curement Act, which excludes the scope of certain provisions of the Act on Minor 

Offences in relation to the activities of the Office. One of the key elements of the new 

legal regulation of punishment of offences in public procurement is the statutory pre-

sumption of social harmfulness of an act that meets the formal characteristics of an 

offence under the Public Procurement Act. The existing concept of strict liability of 

both natural and legal entities (different from the general regulation of the Act on 

Minor Offences) has been preserved, as well as the possibility of liberation for all 

entities. The changes in the general legal framework were made in particular to avoid 

undermining the enforceability of law in a sensitive area such as public procurement. 

For these reasons, the provisions on insanity and errors of fact and law, which would 

undermine the principle of strict liability, have also been excluded. Certain changes 

have been made to the provisions on the limitation periods for an offence. The general 

regulation of the Act on Minor Offences, which provides different limitation periods 

depending on the amount of the fine, does not apply here for practical reasons; it also 

excluded the waiver of the imposition of an administrative penalty, the provisions on 

certain types of punishment, on compensation for damages, on time limits for the 

issuance of a decision, or on the oral hearing and questioning of the accused.
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regionálního charakteru. Individuální výjimky mohl Úřad formou rozhodnutí 

schválit za účelem pomoci hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou 

životní úrovní nebo vysokou nezaměstnaností, přispění k uskutečnění někte-

rého významného projektu společného zájmu nebo napravit vážnou poruchu 

v hospodářství České republiky, k usnadnění rozvoje určitých hospodářských 

aktivit nebo oblastí, napomoci kultuře a zachování kulturního dědictví. Řízení 

o povolení výjimky Úřad zahajoval na základě žádosti podané poskytovatelem 

podpory a  výsledkem řízení bylo rozhodnutí o  povolení, povolení s  podmín-

kami, či nepovolení podpory. Úřad rovněž mohl vést řízení o zrušení poskytnuté 

veřejné podpory.

Poskytovatelé podpory měli vůči Úřadu také informační povinnost, tedy posky-

tovat Úřadu údaje o poskytnutých podporách, které Úřad evidoval. Za porušení 

rozhodnutí či jiných povinností souvisejících s  veřejnou podporou mohl Úřad 

také ukládat pokuty.

Po  vstupu do  Evropské unie převzala veškeré rozhodovací pravomoci v  této 

oblasti Evropská komise a zákon č. 59/2000 Sb. byl v  této souvislosti derogo-

ván. Zbytkovou národní legislativu nalézáme v zákoně č. 215/2004 Sb., o úpravě 

některých vztahů v  oblasti veřejné podpory a  o  změně zákona o  podpoře 

výzkumu a  vývoje, který Úřadu v  oblasti veřejné podpory přisuzuje roli koor-

dinační, konzultační a  monitorovací jednotky. Významným doplněním tohoto 

zákona bylo začlenění tzv. registru podpor de minimis od počátku roku 2010.

Jádro právní úpravy veřejné podpory však od  roku 2004 nacházíme výhradně 

v legislativě Evropské unie.

Legislativní vývoj  
v oblasti veřejné podpory
V souvislosti s přípravami vstupu České republiky do Evropské unie bylo třeba 

právně upravit oblast veřejné podpory. Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, 

nabyl účinnosti k 1. 5. 2000 a jeho účelem bylo upravit postup při posuzování slu-

čitelnosti veřejné podpory se závazky České republiky vyplývajícími z Evropské 

dohody. Nevztahoval se na veřejné podpory v oblastech rybolovu a zemědělství. 

Zatímco do té doby spadala problematika veřejné podpory do působnosti mini-

sterstva financí, nově ji dostal svěřenu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Zákonem byla zakázána veřejná podpora poskytovaná způsobem narušujícím 

nebo hrozícím narušit hospodářské soutěže tím, že zvýhodňuje určité podni-

kání nebo odvětví výroby, v  míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou 

republikou a  členskými státy Evropské unie. Výjimky z  tohoto pravidla byly 

stanoveny buď přímo zákonem, nebo o jejich udělení pro konkrétní podpůrná 

opatření mohl v  určitých případech rozhodnout Úřad. Mezi zákonné výjimky 

spadaly například podpory malého rozsahu ve výši do  100  tisíc eur v období 

tří let, podpory sociálního charakteru poskytované jednotlivcům, náhrady škod 

způsobených živelní pohromou. 

Úřad mohl povolit skupinovou výjimku formou vyhlášky, zejména se s  touto 

podobou počítalo pro veřejné podpory ve prospěch malého a středního pod-

nikání, veřejné podpory vědě a výzkumu, veřejné podpory na ochranu život-

ního prostředí, veřejné podpory zaměstnanosti a vzdělávání, veřejné podpory 



103

could be approved by the Office in the form of a decision in order to assist the 

economic development of areas with an exceptionally low standard of living or 

high unemployment, to contribute to the implementation of an important project 

of common interest or to remedy a serious disturbance in the economy of the 

Czech Republic, to facilitate the development of certain economic activities or 

areas, to assist culture and the preservation of cultural heritage. The procedure 

for granting an exemption was initiated by the Office on the basis of an appli-

cation submitted by the State aid provider and resulted in a decision to grant, 

grant subject to conditions or not to grant the aid. The Office could also conduct 

proceedings on cancellation of the State aid granted.

State aid providers had also a reporting obligation towards the Office, i.e. to provide 

the Office with data on the aid granted, which the Office recorded. The Office could 

also impose fines for breaches of decisions or other obligations related to State aid.

After accession to the European Union, the European Commission took over all 

decision-making powers in this area and the Act No. 59/2000 Coll. was dero-

gated in this respect. The remaining national legislation can be found in the 

Act No. 215/2004 Coll., amending certain relationships within the area of State 

aid, and altering the Act on the promotion of research and development, which 

entrusts the Office with the role of a coordinating, consulting and monitoring 

body in the area of State aid. An important update to this Act was the incorpora-

tion of the so-called de minimis aid register from the beginning of 2010.

Nevertheless, the core of the legal regulation of State aid has been exclusively 

established in EU legislation since 2004.

Legislative Developments 
in the Area of State Aid
In connection with the preparations for the accession of the Czech Republic to 

the European Union, it was necessary to introduce legal regulation in the area of 

State aid. The Act No. 59/2000 Coll., on State aid, came into force on 1 May 2000 

and its purpose was to regulate the procedure for assessing the compatibility 

of State aid with the obligations of the Czech Republic under the EU Treaty. It did 

not apply to State aid in the fisheries and agriculture sectors. While until then 

the issue of State aid fell within the competence of the Ministry of Finance, it has 

now been entrusted to the Office for the Protection of Competition.

The Act prohibited State aid granted in a manner distorting or threatening to 

distort competition by favouring certain undertakings or sectors of production 

to the extent that trade between the Czech Republic and the Member States of 

the European Union may be affected. Exceptions to this rule were either provided 

for directly by the Act, or they could be granted for specific aid measures by the 

Office in certain cases. Statutory exemptions included, for example, small-scale 

aid of up to EUR 100 000 over a three-year period, aid of a social nature granted 

to individuals, and compensation for damages caused by natural disasters. 

The Office could authorise a block exemption by way of a decree, in particular 

for State aid in favour of small and medium-sized enterprises, State aid for sci-

ence and research, State aid for environmental protection, State aid for employ-

ment and education, and State aid of a regional nature. Individual exemptions 
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pokud není prokázán opak, se mělo za  to, že disponují významnou tržní silou. 

Zakázáno bylo zneužití významné tržní síly na úkor dodavatele. Za porušení zákona 

může být uložena sankce ve výši 10 milionů korun nebo do 10 procent z obratu. 

Právní úprava v  původní podobě byla vnímána jako problematická a  Úřad se 

při její aplikaci musel vypořádat s četnými interpretačními úskalími. Významnou 

se proto stala novela v roce 2016 (zákon č. 50/2016 Sb.) připravená na základě 

zkušeností Úřadu, která vnesla do zákona zásadní změny. Zákon se nově začal 

vztahovat také na  služby s  nákupem a  prodejem potravin související. Novela 

upřesnila některé pojmy (například pojem potravina, dodavatel, odběratel), 

některé nové pojmy zavedla (například nákupní aliance). Tržní silou nyní dis-

ponuje odběratel, který jejím prostřednictvím může bez spravedlivého důvodu 

získat v rámci svého obchodního styku smluvní výhodu. Ze zákona byla odstra-

něna některá doplňující kritéria, prostřednictvím nichž měla být tržní síla pro-

kazována, a to znak soustavnosti protizákonného jednání a nutnost dokazovat, 

zda cílem či výsledkem závadného jednání bylo podstatné narušení hospodář-

ské soutěže na relevantním trhu. Zákon dále příkladným výčtem vyjmenovává 

některé zakázané obchodní praktiky. Smlouva mezi odběratelem s významnou 

tržní silou a dodavatelem musí být sjednána písemně a kromě podstatných částí 

musí obsahovat také určité specifické náležitosti.

V roce 2020 byla Ústavním soudem zrušena část zákona, podle níž výše veške-

rých peněžních plnění dodavatele nesměla překročit tři procenta z ročních tržeb 

dodavatele, neboť maximální výši této částky nelze předem určit.

Do zákona by měla být v dohledné době transponována směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 2019/633 ze dne 17. dubna 2019, o nekalých obchodních 

praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci, nicméně návrh 

příslušné novely nebyl dosud finalizován.

Legislativní vývoj  
v oblasti významné  
tržní síly
V druhé polovině roku 2009 byl Parlamentem České republiky schválen zákon 

č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinář-

ských produktů a jejím zneužití. Jednalo se o právní úpravu vzniklou na základě 

poslaneckého návrhu, jehož příprava proběhla zcela bez asistence Úřadu. Kont-

rolou nad dodržováním byl nicméně Úřad pověřen, a to od 1. 2. 2010, kdy předpis 

nabyl účinnosti. Důvodem vzniku zcela nové zákonné úpravy regulující chování 

obchodních řetězců vůči dodavatelům potravin bylo specifické prostředí v rámci 

potravinářského sektoru, jež se vyznačovalo výraznou nevyvážeností vzájem-

ných obchodních vztahů mezi odběrateli a jejich dodavateli, což vedlo k uplatňo-

vání nekalých obchodních praktik na úkor slabších subjektů. Vzhledem k nízké 

koncentrovanosti českého maloobchodního trhu nebylo možno na danou situ-

aci reagovat využitím standardních pravidel hospodářské soutěže. Prostřed-

nictvím zákona o významné tržní síle tak mělo být dosaženo omezení výskytu 

zneužívajících obchodních praktik, ochrany slabší smluvní strany a narovnání 

odběratelsko-dodavatelských vztahů v dané oblasti. 

Významná tržní síla byla původně v  zákoně definována jako vztah kupujícího 

k dodavateli, kdy se v důsledku situace na trhu stává dodavatel závislým na odbě-

rateli ve  vztahu k  možnosti dodávat své zboží spotřebitelům a  kdy si odběratel 

vůči dodavateli může vynutit jednostranně výhodné obchodní podmínky. Zákon 

se vztahoval na odběratele zemědělských a potravinářských výrobků, jejichž obrat 

v  posledním finančním roce přesáhl pět miliard korun; u  takových odběratelů, 
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CZK 5 billion; such buyers, unless proven otherwise, are presumed to have sig-

nificant market power. Abuse of significant market power to the detriment of the 

supplier is prohibited. Infringements of the Act may result in a fine of CZK 10 mil-

lion or up to 10% of the turnover. 

The original form of the legislation was perceived as problematic and the Office had 

to deal with numerous interpretative difficulties during its application. The amend-

ment of 2016 (Act No. 50/2016 Coll.), prepared on the basis of the Office’s experience, 

therefore became significant and introduced substantial changes to the Act. The Act 

has now also started to apply to services related to the purchase and sale of food. 

The amendment clarified some terms (e.g. food, supplier, buyer) and introduced 

some new terms (e.g. purchasing alliances). Market power is exercised by the buyer, 

who can obtain a contractual advantage in his business relationships without just 

cause. Additional criteria through which market power was to be proved, namely 

the element of consistency of the unlawful conduct and the need to prove whether 

the objective or result of the unlawful conduct was a substantial distortion of com-

petition on the relevant market, were removed from the Act. The Act also provides 

an indicative list of certain prohibited business practices. The contract between the 

buyer with significant market power and the supplier must be in writing and shall 

contain certain specific elements in addition to the essential parts.

In 2020, the Constitutional Court cancelled the part of the Act that stipulated that the 

amount of any monetary payments made by a supplier could not exceed 3% of the 

supplier’s annual sales, as the maximum amount could not be determined in advance.

Directive 2019/633 of the European Parliament and of the Council of 17 April 

2019 on unfair business-to-business commercial practices in the agricultural 

and food chain should be transposed into the national law soon, but the draft 

amendment has not yet been finalised.

Legislative Developments 
in the Area of Significant 
Market Power
In the second half of 2009, the Parliament of the Czech Republic approved Act No. 

395/2009 Coll., on Significant Market Power in the Sale of Agricultural and Food 

Products and its Abuse. This legal act was based on a parliamentary proposal, 

the preparation of which was carried out entirely without the assistance of the 

Office. However, the Office has been responsible for monitoring compliance since 

1 February 2010, when the Act came into force. The reason for the introduction of 

a completely new legislation regulating the conduct of retail chains towards food 

suppliers was the specific environment within the food sector, which was charac-

terised by a significant imbalance in the business relations between buyers and 

their suppliers, which led to application of unfair commercial practices to the det-

riment of weaker parties. Due to the low level of concentration of the Czech retail 

market, it was not possible to respond to the situation by using standard compe-

tition rules. The Act on Significant Market Power was thus intended to reduce the 

incidence of abusive business practices, protect the weaker party to the contract 

and settle the buyer-supplier relations within this field. 

Significant market power was originally defined in the Act as a  relationship 

between a buyer and a supplier where, as a result of the market situation, the 

supplier becomes dependent on the buyer in relation to the ability to supply its 

goods to consumers and where the buyer can enforce unilaterally favourable 

commercial terms against the supplier. The Act applies to those buyers of agri-

cultural and food products whose turnover in the last financial year exceeded 
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