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3

předseda Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže

Úvodní slovo
Pokud bych měl jedním slovem charakterizovat rok 2013 z pohledu Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže, pak musím nesporně sáhnout po výrazu „produktivní“. A platí to mnohonásobně zejména pro
oblast veřejných zakázek, kde Úřad již tradičně překonal rekord v počtu zahájených správních řízení,
kterého bylo dosaženo v roce předcházejícím. Téměř 670 zahájených prvostupňových správních řízení
a 282 rozkladů je číslo skutečně obrovské, k němuž je pak třeba připočíst dalších několik tisíc zakázek,
které jsme prošetřovali na základě obdržených podnětů.
Ve veřejných zakázkách je pro Úřad jednoznačnou prioritou co nejrychlejší vyřizování správních
řízení, k čemuž také směřovala řada opatření, která jsme v roce 2013 podnikli. Většina nově přijatých
zaměstnanců již prošla základním zaškolením a je schopna samostatně vést správní řízení. Současně
podnikáme kroky pro zavedení nového informačního systému, jež by se měly pozitivně projevit na
workﬂow a v konečném důsledku na zkrácení délky správních řízení. Naše legislativní snahy v oblasti
veřejných zakázek směřují především k omezení tzv. obstrukčních návrhů, jejichž podávání bychom
chtěli zredukovat prostřednictvím lépe nastavených kaucí.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

V oblasti hospodářské soutěže se Úřad soustředil zejména na práci na již zahájených případech, resp.
rozšiřování dosavadních řízení a zahajování nových. O naší aktivitě svědčí patnáct provedených inspekcí
u soutěžitelů, při nichž byly zajišťovány důkazy o protisoutěžním jednání. Výsledky desítky probíhajících
kartelových řízení nicméně budou k dispozici až v roce letošním. Za účelem větší transparentnosti
a právní jistoty soutěžitelů jsme rovněž vydali tři metodické dokumenty o prioritizaci a alternativním
řešení soutěžních problémů, o aplikaci leniency a o narovnání. Právě narovnání přitom do budoucna
považujeme za základní nástroj, který chceme využívat v maximálním počtu případů.
Bez přehánění přelomové rozhodnutí bylo vydáno v oblasti významné tržní síly. V uvedeném rozhodnutí
byla nejenže uložena nezanedbatelná sankce jednomu z obchodních řetězců, ale především byla
jednoznačně nastavena východiska, z nichž bude Úřad zneužití významné tržní síly posuzovat.
K velkým změnám dochází také ve veřejné podpoře, kde na úrovni Evropské unie probíhá modernizace
pravidel regulujících tuto oblast. Zástupci Úřadu se účastnili řady jednání, na nichž se formovala tato
nová pravidla, která od poloviny roku 2014 ovlivní poskytování státní podpory v řadě sektorů české
ekonomiky.
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Z hlediska zajištění chodu ÚOHS považuji za neméně důležité, že se nám podařilo úspěšně dokončit
rekonstrukci druhé brněnské budovy Úřadu a všichni naši zaměstnanci tak mají zabezpečeny vhodné
podmínky pro odvádění efektivní a kvalitní práce.

Petr Rafaj
předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
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Michal Petr
místopředseda ÚOHS
pověřený vedením Sekce
hospodářské soutěže
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Hospodářská soutěž
Hospodářská soutěž je základním principem tržní ekonomiky, který motivuje subjekty na trhu k nabízení
svých služeb a zboží zákazníkům za co nejvýhodnějších podmínek. Konkurence mezi soutěžiteli
povzbuzuje snahu o inovace a efektivitu výroby a vyvíjí neustálý tlak na snižování cen. Aby byl podnik
ze soutěžního hlediska efektivní, musí jednat nezávisle na ostatních soutěžitelích, avšak současně být
pod jejich konkurenčním tlakem.
Účelem ochrany hospodářské soutěže je chránit pomyslný fenomén soutěže, nikoliv jednotlivé
soutěžitele. Z beneﬁtů vyplývajících z fungujícího soutěžního prostředí pak těží zejména koncový
spotřebitel, a to v podobě příznivějších cen a vyšší kvality a výběru výrobků a služeb.
V České republice jsou pravidla hospodářské soutěže legislativně upravena zákonem č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže (dále též ZOHS nebo zákon). Zákon rozlišuje čtyři základní tematické
okruhy, v nichž se uplatňuje – zakázané dohody, zneužití dominantního postavení a kontrola spojování
soutěžitelů; od roku 2012 má Úřad nově svěřen také dohled nad orgány veřejné správy, které nesmějí
podporou zvýhodňující určitého soutěžitele nebo jiným způsobem narušit hospodářskou soutěž.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Kromě toho může Úřad od května 2004 přímo aplikovat právo Evropské unie týkající se hospodářské
soutěže, konkrétně se jedná o články 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie. Unijní právo je
aplikováno v případech, kdy protisoutěžní jednání může narušit obchod mezi členskými státy.

Legislativní změny
V roce 2013 nedošlo k novelizaci soutěžního práva ani nebyly zahájeny práce na jeho novelizaci. Úřad
se proto mohl soustředit na tvorbu vlastních metodických dokumentů a guidelines, jejichž účelem je
zajistit větší právní jistotu pro soutěžitele a současně posílit transparentnost a předvídatelnost postupu
Úřadu. V listopadu 2013 byla vydána oznámení k leniency programu, proceduře narovnání a oznámení
o alternativním řešení soutěžních problémů a o odložení věci. Dvě prvně jmenovaná oznámení jsou
pro Úřad natolik zásadní, že je s doprovodným komentářem vydal i tiskem jako informační list, který
je rovněž ke stažení v elektronické podobě na internetové stránce ÚOHS.
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Novelizace leniency programu byla provedena v návaznosti na zařazení institutu leniency do zákona
o ochraně hospodářské soutěže v prosinci 2012 a současně s cílem sjednotit program s Modelovým
leniency programem Evropské komise. Program byl vydán jako Oznámení Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže ze dne 4. listopadu 2013 o aplikaci § 22ba odst. 1 zákona o ochraně hospodářské
soutěže a podrobně upravuje podmínky a postup při žádosti o aplikaci leniency a při jejím poskytování.
Základní změny, k nimž v leniency programu došlo, jsou následující:
•
•
•
•
•
•

Upřesnění podmínek pro přidělení Leniency IA
Úprava lhůt pro podání jednotlivých typů žádostí o leniency
Posílení ochrany leniency dokumentů ve správním spisu
Upřesnění markerového systému
Úspěšným žadatelům o leniency není uložen zákaz účasti ve veřejných zakázkách
Úspěšnému žadateli o leniency při splnění podmínek zaniká trestní odpovědnost
dle § 248 odst. 2 trestního zákoníku

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). Narovnání sice Úřad aplikuje již od roku 2008, avšak jednoznačné úpravy se tento
institut dočkal až v souvislosti se svým začleněním do ZOHS. Oznámení speciﬁkuje, jakým způsobem
dochází k zahájení procedury narovnání, upravuje podmínky ústních rozhovorů s žadateli, dále také
podobu sdělení výhrad a rozhodnutí ve věci vydaném na základě procedury narovnání.

Počet případů vyřešených prostřednictvím narovnání
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K novelizaci došlo u Oznámení ÚOHS o alternativním řešení soutěžních problémů a o odložení věci,
které bylo oproti minulosti jednak upraveno v části týkající se alternativního řešení a současně rozšířeno
o nové pasáže rozvíjející novou zákonnou možnost odložit věc bez šetření dle § 21 odst. 2 ZOHS.
Účelem oznámení tedy je vymezit podmínky, kdy ÚOHS:
•
•

•

ve výjimečných, ad hoc posuzovaných případech podnět bez dalšího odloží, aniž by se Úřad
zasadil o odstranění soutěžního problému;
odstraní soutěžní problém, aniž by došlo k zahájení řízení; na rozdíl od předcházejícího
oznámení, takový postup je do budoucna možný i u některých případů „tvrdých“ omezení
soutěže, včetně RPM;
přijme v řízení závazky; k přijímání závazků podle předcházejícího oznámení nedocházelo,
novým vymezením podmínek pro jejich přijetí by mělo dojít k obnovení užívání tohoto institutu.

V roce 2014 by mělo dojít k vydání nového oznámení o metodologii vyměření pokut, která by měla
přinést citelné zvýšení pokut zejména pro „tvrdé“ kartely; budou rovněž zahájeny práce na novelizaci
ZOHS, vyvolané mimo jiné potřebou reagovat na nový občanský zákoník.
Na evropské úrovni byla nejzásadnějším tématem roku 2013 chystaná směrnice o soukromoprávním
vymáhání, s jejíž pomocí chce Evropské komise podpořit podávání žalob na náhradu škod způsobených
protisoutěžním jednáním. Zástupci Úřadu se účastnili řady diskuzí o legislativním návrhu a podíleli
se na formování stanoviska České republiky k tomuto tématu.

Počet případů vyřešených alternativním řešením
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Soutěžní advokacie
Přestože stěžejní agendou soutěžního úřadu je především rozhodovací činnost týkající se porušení ZOHS,
neméně důležité je také rozvíjení a kultivace soutěžního prostředí. To může být značně omezováno ze
strany státu, zejména prostřednictvím legislativy nebo některých exekutivních opatření, která mohou mít
na hospodářskou soutěž negativní dopady, například vytvářením bariér vstupu či zaváděním nadbytečné
regulace. Soutěžní úřad by se tedy měl v rámci svého mandátu proaktivně zapojovat do formulace
těch ekonomických politik státu, které mohou ovlivňovat tržní mechanismy, podnikatelské prostředí či
hospodářskou výkonnost. ÚOHS se tak pravidelně vyjadřuje nejen k návrhům zákonů, ale připomínkuje
také některé kroky ministerstev a sektorových regulátorů. Uvedené aktivity, jež lze souhrnně pojmenovat
jako soutěžní advokacie, mohou mít podstatný vliv na prosoutěžní nastavení právního rámce daného státu.

Kolektivní systémy

8

Úřad se v uplynulém roce zabýval problematikou odpadového hospodářství, a to zejména fungováním
tzv. kolektivních systémů. Vzhledem k nastavení příslušné legislativy a postupu ministerstva životního
prostředí je oblast náchylná ke vzniku monopolních hráčů na dílčích trzích. Úřad opakovaně řeší jak
podněty zpracovatelů daných surovin (zneužívací praktiky, vertikální provázanost), tak se vyjadřuje
v rámci legislativního procesu k budoucí úpravě. Úřad považuje za problematické zejména nastavení
celého současného systému fungování kolektivní správy v odpadovém hospodářství, kdy pro určitý
segment elektra existuje pouze jeden provozovatel kolektivního systému. Obdobně je pak systém
nastaven i v oblasti nakládání s odpady z obalů (prostřednictvím jediné autorizované společnosti).
Problematickou Úřad shledává i podnikatelskou činnost vyvíjenou provozovateli kolektivních systémů
prostřednictvím spřízněných společností na navazujících trzích. O svých připomínkách Úřad opakovaně
vyrozuměl resortní ministerstvo, spolupracuje i s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) na možnosti
budoucího řešení problematiky prostřednictvím komoditní burzy. Kýženým stavem je podle Úřadu
vytvoření konkurenčního prostředí mezi jednotlivými kolektivními systémy tak, aby spolu efektivně
soutěžily, z čehož by proﬁtovali jek jejich odběratelé, tak spotřebitelé, neboť tzv. recyklační poplatky
se projevují v ceně zboží.

Kauce pro distributory
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v rámci legislativního procesu opakovaně připomínkoval
novelu zákona č. 311/2006 Sb., pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), která vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem
234/2013. Přes nesouhlas Úřadu zavedla tato novela deﬁnitivně od 1. listopadu 2013 povinnost pro
distributory pohonných hmot složit kauci ve výši 20 milionů Kč jako jednu z podmínek pro možnost
podnikání na trhu distribuce pohonných hmot. Podle názoru Úřadu tím značně snížila intenzitu soutěže
na dotčeném trhu a vytvořila významnou novou barieru vstupu na tento trh; negativně může rovněž
ovlivnit navazující trh maloobchodního prodeje PHM, neboť výrazně omezí okruh dodavatelů pro
drobné provozovatele čerpacích stanic. Z důvodu snahy o zachování stávající míry hospodářské soutěže
na dotčených trzích se Úřad se svými připomínkami k této novele obrátil na resortní ministerstva,
na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR a dále také na jednotlivé poslanecké kluby. Vydal rovněž
písemné vyjádření pro skupinu senátorů, kteří podali návrh na zrušení této kauce u Ústavního soudu.
Obdobné vyjádření poskytl Úřad ve věci kaucí zavedených nově pro distributory lihu.

Odmítání přístupu k datům o jízdních řádech
Úřad řešil podnět ve věci možného zneužití dominantního postavení provozovatele celostátního
informačního systému o jízdních řádech (dále jen „CIS JŘ“) odmítáním přístupu k datům o jízdních
řádech tvořícím databázi CIS JŘ.
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Protože se i přes řadu jednání a výzvy k odstranění protisoutěžního stavu nepodařilo Úřadu v rámci
předběžného šetření dosáhnout nápravy a odstranění protisoutěžního jednání provozovatele CIS JŘ,
zahájil v dané věci správní řízení.
Úřad rovněž v rámci šetření shora uvedeného podnětu jednal s Ministerstvem dopravy České republiky
(dále jen „Ministerstvo“), které společnost CHAPS vedením CIS JŘ pověřilo. Zástupci Ministerstva Úřadu
sdělili, že problém s nedostupností dat o jízdních řádech je jim znám a je zde snaha z jejich strany tento
stav řešit. Nástrojem, který by měl docílit zveřejnění dat o jízdních řádech, má být novela vyhlášky
o jízdních řádech veřejné linkové dopravy. Úřad se aktivně podílel na připomínkování návrhu novely
předmětné vyhlášky a dosáhl toho, že do ní byla zakotvena ustanovení, která mají zajistit zpřístupňování
dat o jízdních řádech v takové podobě, která bude umožňovat automatizované zpracování dat o jízdních
řádech pro jejich další komerční využití. V případě, že bude novela vyhlášky o jízdních řádech veřejné
linkové dopravy v rámci legislativního procesu schválena, její účinnost je stanovena od 1. 9. 2014.

Aukce na volné rádiové kmitočty
Vzhledem k tomu, že Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) dne 8. března 2013 rozhodl
o zastavení probíhající aukce na volné rádiové kmitočty k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech
800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz určených zejména k rozvoji sítí tzv. čtvrté generace a 8. dubna
vyhlásil podmínky aukce nové, jejíž nastavení doznalo v některých bodech zásadních změn, věnoval se
Úřad rovněž posouzení jejích podmínek, a to jak z pohledu zákona o ochraně hospodářské soutěže,
zejména § 19a, podle něhož orgány veřejné správy nesmí podporou zvýhodňující určitého soutěžitele
nebo jiným způsobem narušit hospodářskou soutěž, tak z pohledu veřejné podpory.
Ke konečnému znění podmínek aukce Úřad vznesl připomínky, které souvisely převážně s podmínkami
pro vstup nových operátorů na trh. Přestože z hlediska hospodářské soutěže je vytvoření podmínek pro
vstup nových operátorů třeba obecně uvítat, nesmí k tomu dojít prostřednictvím nastavení podmínek,
které by byly diskriminační a v důsledku by mohly kvalitu soutěže na daném trhu narušit. Z tohoto
pohledu Úřad ČTÚ upozornil zejména na následující problémy:
K zajištění souladu nastavení podmínek aukce s pravidly ochrany hospodářské soutěže bylo zejména
třeba, aby ČTÚ dostatečně zdůvodnil, proč je nezbytné nově vstupující operátory zvýhodnit vyhrazením
části spektra, popřípadě dalšími opatřeními, proč v právě navrhovaném rozsahu a proč v důsledku
tohoto zvýhodnění nedojde k narušení hospodářské soutěže.
Dále Úřad doporučoval podmínky aukce upravit v tom smyslu, aby byla zajištěna samostatnost nově
vstupujícího subjektu, tj. že po přidělení kmitočtů nedojde k následnému spojení nového a některého
ze stávajících operátorů, popřípadě k převodu či pronájmu získaných kmitočtů.
Z pohledu veřejné podpory bylo ČTÚ doporučeno, aby účinky právního aktu, na základě kterého dojde
k převodu rádiových kmitočtů na nového nabyvatele, nastaly až po obdržení stanoviska Evropské
komise k podnětu stěžovatele ohledně zakázané veřejné podpory, kterou stěžovatel v některých
podmínkách aukce spatřoval.
Následně Úřad obdržel několik podnětů k prošetření možného porušení § 19a zákona o ochraně
hospodářské soutěže diskriminačním nastavením podmínek aukce ze strany ČTÚ jednostranně
zvýhodňujícím potenciálního nového operátora (zejména tím, že do Vyhlášení podmínek aukce na
volné kmitočty začlenil podmínku převzetí závazku národního roamingu a velkoobchodní nabídky
a vyhradil část spektra pro nové operátory). Úřad šetření stížností uzavřel s tím, že účelem § 19a zákona
o ochraně hospodářské soutěže není sankcionovat orgány veřejné správy za to, že využívají zmocnění
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obsažená v právních předpisech a postupují v jejich mezích. Úřad tedy není oprávněn přezkoumávat
zákonnost aukce, resp. přijatých opatření regulátora, k nimž je zjevně zmocněn. K přezkumu je příslušný
pouze správní soud.

Připomínky k analýzám relevantních trhů zpracovaným
Českým telekomunikačním úřadem

10

V průběhu roku 2013 Úřad připomínkoval návrhy následujících analýz relevantních trhů zpracovaných
Českým telekomunikačním úřadem: trh č. 2 - původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném
místě, trh č. 3 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích v pevném
místě, trh č. 4 – velkoobchodní přístup k infrastruktuře sítě v pevném místě, trh č. 5 – velkoobchodní
širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací, trh č. 7 – terminace v jednotlivých veřejných
mobilních telefonních sítích a trh č. 8 – přístup a originace ve veřejných mobilních telefonních sítích.
Trh č. 8 je oproti minulému kolu analýz nově deﬁnovaným trhem, na němž ČTÚ shledal podezření na
možné kolektivní dominantní postavení některých operátorů. Nicméně, situace na trhu se v průběhu
roku 2013, mj. vstupem nových virtuálních operátorů, změnila a ČTÚ nyní tyto změny do analýzy
zapracovává. Obecně lze shrnout, že Úřad v rámci svých připomínek doporučoval zvážit sjednocení
nákladových standardů používaných pro výpočet cen a v oddělené evidenci nákladů a výnosů a dále
navrhoval detailnější členění služeb v rámci oddělené evidence. Úřad také opakovaně poukazoval na
své dřívější připomínky k materiálu ČTÚ ohledně posuzování stlačování marží a křížového ﬁnancování.
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Zakázané dohody
Z hlediska soutěžního práva jsou zakázány takové dohody mezi soutěžiteli, které závažným způsobem
vylučují nebo omezují volnou soutěž na trhu, neboť účastí v dohodě se soutěžitelé vzdávají své svobodné
a individuální tržní strategie.
Nejznámější manifestací zakázaných dohod jsou kartely, tedy horizontální dohody mezi přímými
konkurenty působícími na témže trhu. Soutěžitelé uzavírají tyto dohody, aby omezili riziko vyplývající
z hospodářské soutěže a zabezpečili si stabilní zisk. Obvykle se tak děje určením cen, rozdělením
trhu nebo zákazníků nebo určením kvót na počty výrobků. Za typ kartelové dohody je považováno
i zakázané rozhodnutí sdružení soutěžitelů, tedy omezování soutěže mezi členy profesních sdružení
a komor ze strany vedení těchto sdružení, a konečně též tzv. jednání ve vzájemné shodě.
Pod zakázané dohody spadají i vertikální dohody mezi dodavatelem a jeho odběrateli. Především se
jedná o dohody o určování cen pro další prodej, kdy dodavatel stanoví svým distributorům minimální
ceny, za něž mají jeho výrobky prodávat koncovému spotřebiteli nebo dalším prodejcům, a dodržování
těchto cen si vynucuje.
Odhalování kartelových dohod je nespornou prioritou soutěžních úřadů po celém světě, neboť právě
kartely mají devastující dopad na soutěž na trhu a tedy i na ekonomiku země. Vzhledem k tomu, že
zakázané dohody jsou ze své podstaty utajené a jejich účastníci mnohdy využívají soﬁstikovaných
prostředků, aby jejich jednání nebylo vyzrazeno, spoléhají soutěžní úřady na vyšetřovací nástroj zvaný
program shovívavosti neboli leniency. Uvedený program spočívá v tom, že členovi kartelu, který
existenci zakázané dohody oznámí soutěžnímu orgánu a přinese dostatečné důkazy pro rozbití kartelu
a potrestání jeho členů, je zajištěna beztrestnost. Snížení pokuty mohou dosáhnout i další účastníci
kartelu, když v průběhu vyšetřování o leniency požádají a přinesou důkazy s přidanou informační
hodnotou, které pomohou kartel lépe prokázat. ÚOHS zavedl leniency program v roce 2001, intenzivně
využívaný je pak od roku 2006, kdy Úřad každoročně zaznamenal několik žádostí o aplikaci leniency.
Jak bylo uvedeno výše, český leniency program byl v roce 2013 novelizován, aby byl pro účastníky
kartelů atraktivnější a nabízel větší pobídky kartel vyzradit.
Speciﬁckým typem kartelových dohod, na něž se ÚOHS v posledních letech zaměřuje především, jsou
zakázané dohody mezi uchazeči o veřejné zakázky, tzv. bid rigging. Uchazeči o zakázky mezi sebou
mnohdy nedovoleně spolupracují, aby navýšili cenu zakázky, předem určili vítěze tendru nebo si rozdělili
zakázky v určitých regionech. Odhaduje se, že tímto jednáním se cena veřejných zakázek navyšuje
průměrně o 20 procent. Úřad může při potírání tohoto druhu protisoutěžního deliktu využívat synergií
plynoucích z faktu, že je též orgánem dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a sekce veřejných
zakázek v tomto ohledu intenzivně spolupracuje s odborem kartelů. Kromě toho Úřad po dva roky
prováděl mezi zadavateli osvětový a školicí program, který byl založen na manuálu Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj pro potírání bid riggingu. Zástupci zadavatelů byli tedy proškoleni ve
způsobu, jak identiﬁkovat známky zakázané dohody mezi uchazeči o zakázku, jak podezření nahlásit
Úřadu a jak podmínky veřejných zakázek nastavit tak, aby se nebezpečí bid riggingu snížilo. Program
byl dokončen v závěru roku 2013 a bylo v něm proškoleno několik tisíc zadavatelů ve všech regionech
České republiky. Výsledky této akce Úřad pozoruje především v kvalitě podnětů, které na možný bid
rigging upozorňují. Z deseti případů zakázaných dohod, jež jsou v současné době Úřadem prošetřovány,
se šest týká právě bid riggingu.
Úřad v roce 2013 zahájil celkem čtyři správní řízení v oblasti zakázaných dohod, a vydal dvě prvostupňová
rozhodnutí. Navíc probíhá dalších šest správních řízení zahájených v minulých letech. Prošetřeno bylo
také 122 podnětů týkajících se možných zakázaných dohod.
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Alternativní řešení soutěžních problémů
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V některých případech protisoutěžního jednání, které dosud nebylo implementováno a nedošlo tudíž
k negativním dopadům na relevantní trh, může Úřad přistoupit namísto zahájení správního řízení
a sankcionování dotčeného soutěžitele k tzv. alternativnímu řešení. Dotčenému soutěžiteli je pak
dána možnost, aby případný soutěžní problém sám odstranil a pokud Úřad uzná, že byla provedená
nápravná opatření dostatečná, případ uzavře bez zahájení správního řízení.

Určování cen pro další prodej společností Emitex
V roce 2013 odstranil Úřad bez zahájení řízení problém vertikální dohody o určování cen pro další
prodej (tzv. resale price maintenance – RPM) v případě společnosti Emitex products s.r.o. (dále jen
„Emitex“). Tato společnost na základě iniciativy svých odběratelů včlenila do nově koncipovaných smluv
závazek dodržovat doporučené ceny. Společnost Emitex se sama obrátila na Úřad v dané věci, následně
předložila nové smlouvy neobsahující závazek a potvrdila, že se k cenové politice svých odběratelů
nebude jakkoli vyjadřovat, resp. sledovat dodržování cen či obchodní partnery jakkoli sankcionovat
za nedodržení cen. Úřad po předložení dalších ve věci relevantních podkladů a informací od této
společnosti dospěl po jejich zhodnocení k závěru akceptovat opatření navržená společností Emitex
a nezahájit s ní správní řízení.
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Významné případy
Kartelová dohoda distributorů PHM
Účastníci správního řízení: Eni Česká republika, s.r.o., BENZINA, s.r.o., OMV Česká republika, s.r.o.,
LUKOIL Czech Republic s.r.o., Shell Czech Republic a.s.
Spisová značka: S72/01
Výsledek řízení: neshledáno porušení ZOHS
Datum nabytí právní moci: 4. 12. 2013
Úřad v listopadu 2013 zastavil správní řízení, které bylo zahájeno již v roce 2001 a v němž byla
v roce 2003 uložena sankce ve výši 313 milionů Kč šesti distributorům pohonných hmot. Případ byl
následujících více než deset let projednáván správními soudy a zkomplikovala jej zejména otázka
právního nástupnictví související s odprodejem jednoho z účastníků řízení jinému soutěžiteli. Úřad
již nebyl po době uplynulé od zahájení schopen zajistit další důkazy, které po něm soud požadoval,
a rozhodl se správní řízení zastavit.

Vertikální dohody společnosti CANDY
Účastník správního řízení: CANDY, spol. s r.o.
Spisová značka: S461/2011, R66/2013
Pravomocná pokuta: 802 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 16. 12. 2013
ÚOHS uložil svým prvostupňovým rozhodnutím z 25. 2. 2013 pokutu ve výši 802 000 Kč společnosti
CANDY, spol. s r.o., (dále jen „CANDY“), za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže.
V listopadu pak předseda ÚOHS zamítl podaný rozklad a uvedené rozhodnutí potvrdil.
Společnost CANDY je distributorem krmiv pro psy a kočky značek NUTRAM, K-9, FELINE a CANDIE´S.
Krmiva distribuuje přímým prodejem koncovým spotřebitelům prostřednictvím svého internetového
obchodu, dodávkami do maloobchodních prodejen a dále pomocí velkoobchodních prodejců – svých
registrovaných distributorů.
Porušení zákona se společnost CANDY dopustila tím, že uzavírala v období od 25. 1. 2010 do 27. 9. 2012
se svými registrovanými distributory a v období od 13. 12. 2010 do 27. 9. 2012 s internetovými obchody
zakázané dohody o určení doporučených, respektive minimálních cen pro další prodej, a to na trzích
suchých krmiv pro psy, suchých krmiv pro kočky a pamlsků pro psy a kočky.
Zakázané dohody, jejichž cílem bylo narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích, shledal
ÚOHS v jednání spočívajícím v tom, že společnost CANDY v posuzovaném období vydávala obchodní
podmínky, ve kterých zavazovala své registrované distributory k dodržování dohod o cenách krmiv pro
další prodej, přičemž distributoři tyto dohody akceptovali. Společnost CANDY dále prostřednictvím
e-mailové komunikace uzavírala zakázané cenové dohody rovněž s provozovateli internetových obchodů,
kteří rovněž přistoupili na její žádosti ohledně navýšení cen krmiv.
Společnost CANDY podnikala aktivní kroky k zajištění plnění dohod o cenách, když například
dlouhodobě a pravidelně monitorovala ceny jí dodávaných krmiv nabízených internetovými obchody.
Společnost CANDY uplatňovala rovněž nátlak na odběratele, kteří odmítali stanovené ceny dodržovat.
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Jednání společnosti CANDY mělo faktický negativní dopad na hospodářskou soutěž a konečné
spotřebitele, neboť v posuzovaném období došlo zejména k navýšení cen krmiv (v některých případech
o více než 20 %), respektive ke snížení počtu e-shopů nabízejících krmiva dodávaná společností CANDY.

Zneužití dominantního postavení
Podniky, které mají takovou tržní sílu, že mohou jednat nezávisle na své konkurenci, se nacházejí
v tzv. dominantním postavení. Samotná existence dominantního či monopolního postavení není
zakázána, nicméně protiprávní je zneužití tohoto postavení a v tomto ohledu pro dominanty platí
přísnější pravidla než pro běžné soutěžitele. K nejtypičtějším příkladům zneužití dominance náleží
účtování nepřiměřeně vysokých cen, uplatňování nestejných smluvních podmínek vůči zákazníkům,
vázání prodeje zboží a služeb na odběr jiných produktů, omezování výroby či trhu a v neposlední řadě
též prodej za podnákladové ceny za účelem likvidace horizontální konkurence.
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Dominantní postavení není na rozdíl od minulosti určováno jen podle tržního podílu, kdy se má obecně
za to, že dominanci nemají soutěžitelé s podílem nižším než 40 procent. Dalšími faktory, které Úřad
při posuzování dominance bere v potaz, je mimo jiné hospodářská a ﬁnanční síla konkurence, právní
a ekonomické bariéry vstupu na trh nebo třeba zaměnitelnost dotčených výrobků. Právě případy
zneužití dominantního postavení se ukazují být jedny z nejsložitějších, když pro prokázání deliktního
jednání je často nezbytné vypracovat pokročilé ekonometrické analýzy a modely.
V České republice nalézáme dominanty nejčastěji mezi bývalými monopoly, a to především v síťových
odvětvích, tedy energetice, telekomunikacích a dopravě. Právě ve výše uvedených oblastech Úřad vede
dvě náročná správní řízení, další správní řízení bylo zahájeno v roce 2013 ve věci možného zneužití
dominantního postavení provozovatele celostátního informačního systému o jízdních řádech. Úřad
rovněž vyřídil celkem 124 podnětů směřujících proti údajnému zneužití dominance.
Počet zahájených správních řízení v oblasti zneužití dominantního postavení
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Spojování soutěžitelů
Fúze a akvizice mezi soutěžiteli patří k běžným způsobům posílení tržního podílu podniku a získání
nových zákazníků a odbytišť. V důsledku spojení soutěžitelů však může dojít k vytvoření podniku
s dominantním postavením, jehož působení by následně mohlo narušit a oslabit hospodářskou soutěž
na dotčených trzích. Fúze proto podléhají kontrole ze strany soutěžních autorit a žádné spojení, které
překračuje stanovená obratová kritéria, nesmí být uskutečněno, aniž by bylo soutěžním úřadem
posouzeno a povoleno.
V České republice podléhají povolení spojení všechny fúze, v nichž obrat všech spojujících se ﬁrem
dosažený na domácím trhu v posledním účetním období převyšuje 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze
spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého
obratu vyššího než 250 milionů Kč; nebo pokud čistý obrat dosažený za poslední účetní období na
trhu České republiky alespoň jedním ze soutěžitelů zakládajících společně kontrolovaný podnik je vyšší
než 1,5 miliardy korun a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším
spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy korun.
Úřad ve správních řízeních o spojování soutěžitelů zejména vymezuje dotčené relevantní trhy, zjišťuje
nárůsty tržních podílů a posuzuje možné dopady fúze na soutěž na relevantních trzích, zejména
pak změny v koncentraci na trhu, dopady na horizontální konkurenci a na vertikálně navazující trhy
či náchylnost k uzavírání zakázaných dohod. Pokud Úřad konstatuje, že spojení nebude mít za následek
podstatné narušení hospodářské soutěže, pak vydává rozhodnutí o povolení spojení. V jednodušších
případech se postupuje v tzv. zjednodušeném řízení a rozhodnutí je vydáno ve 20 dnech, standardní
řízení probíhá 30 kalendářních dní. Zjistí-li Úřad v průběhu řízení, že spojení vzbuzuje vážné obavy
z podstatného narušení hospodářské soutěže, může řízení prodloužit o další 4 měsíce. Jestliže se
v dalším průběhu řízení podezření z možného podstatného narušení soutěže potvrdí, může Úřad
spojení zcela zakázat. Účastníci řízení nicméně mohou Úřadu navrhnout závazky spočívající například
v odprodeji části podniku třetí straně, a pokud ÚOHS shledá dané závazky za dostatečné k odstranění
identiﬁkovaných soutěžních problémů, pak fúzi pod podmínkou splnění těchto závazků povolí.
V roce 2013 Úřad vydal celkem 33 prvostupňových rozhodnutí týkajících se spojování podniků, z toho
17 ve standardním řízení a 16 ve zjednodušené proceduře. Žádná fúze nebyla zablokována anebo
podmíněna přijetím závazků. Byla však vydána dvě sankční rozhodnutí s pokutami v celkové výši
24 420 000 Kč, a to za uskutečňování spojení bez povolení Úřadu (KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s.)
a za nedodržování závazků (REWE Zentralﬁnanz eG). Kromě toho uložil Úřad tři pořádkové pokuty za
neposkytnutí informací ve správním řízení Holcim/Cemex.
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Významné případy
Litvínovská uhelná/Elektrárna Chvaletice
Účastník správního řízení: Litvínovská uhelná a.s.
Spisová značka: S196/2013
Rozhodnutí: spojení soutěžitelů povoleno
Datum nabytí právní moci: 27. 5. 2013
Úřad povolil v květnu 2013 svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů Litvínovská uhelná a.s.
a Elektrárna Chvaletice a.s.
Hlavním předmětem činnosti společnosti Litvínovská uhelná je především těžba a zpracování hnědého
uhlí. Společnost Litvínovská uhelná provozuje hnědouhelný povrchový lom Československé armády
a úpravnu uhlí Pomořany. Společnost je rovněž vlastníkem ﬁrmy Důl Kohinoor a.s. provozující důl
Centrum, což je poslední hnědouhelný hlubinný důl v České republice.
Společnost Elektrárna Chvaletice a.s. je provozovatelem hnědouhelné elektrárny Chvaletice, jejímž
prostřednictvím je činná v oblasti výroby a velkoobchodních dodávek elektrické energie, centralizovaného
zásobování tepelnou energií, dále v oblasti poskytování podpůrných služeb elektrizační soustavy
a dodávek vedlejších energetických produktů. Před realizací posuzované transakce byla Elektrárna
Chvaletice stoprocentně vlastněna společností ČEZ, která nabídla veškeré akcie Elektrárny Chvaletice
k prodeji v souvislosti s nutností splnit své závazky navržené v rámci antitrustového řízení Evropské
komise.
Úřad ve správním řízení posuzoval především dopady spojení na vertikálně navazujících relevantních trzích
dodávek hnědého energetického uhlí a výroby a dodávek elektřiny, které jsou značně koncentrované.
Nicméně po zvážení všech okolností zkoumaného případu a po analýze možných negativních dopadů
přicházejících do úvahy v důsledku vertikálního propojení činností spojujících se soutěžitelů dospěl
ÚOHS k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení
hospodářské soutěže na výše uvedených relevantních trzích a fúzi povolil.

Uskutečňování nepovoleného spojení soutěžitelů Karel Holoubek
Účastník správního řízení: KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s.
Spisová značka: S148/2011
Pravomocná pokuta: 530 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 31. 1. 2013
V lednu 2013 byla uložena prvostupňovým rozhodnutím sankce ve výši 530 000 Kč společnosti KAREL
HOLOUBEK – Trade Group a.s. za uskutečňování spojení se soutěžitelem Karlovarská teplárenská, a.s.,
a to před podáním návrhu na jeho povolení a před vydáním pravomocného rozhodnutí ÚOHS, jímž
se uvedená fúze povoluje. V případě bylo využito procedury narovnání, při němž účastník přizná své
nezákonné jednání výměnou za snížení sankce. Proti rozhodnutí nebyl podán rozklad.
Úřad v roce 2010 povoloval spojení soutěžitelů KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s. (dále jen KHTG)
a Karlovarská teplárenská, a.s. Spojení bylo povoleno 29. 12. 2010 a téhož dne se stalo pravomocným.
V rámci správního řízení však ÚOHS zjistil, že společnost KHTG již od 1. 7. 2002 na základě Smlouvy
o půjčce akcií kontrolovala 51% podíl na hlasovacích právech společnosti Karlovarská teplárenská.
Svá hlasovací práva na valných hromadách přitom účastník řízení v letech 2002–2010 prokazatelně
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vykonával. Zástupci společnosti KHTG se ve stejném období účastnili a ovlivňovali jednání představenstva
společnosti Karlovarská teplárenská.
Podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v případech, kdy dochází ke spojení soutěžitelů, které
podléhá povolení Úřadu, nesmí být toto uskutečněno, dokud Úřad nevydá rozhodnutí, jímž se spojení
povoluje. V posuzovaném případě společnost KHTG získala na základě Smlouvy o půjčce akcií možnost
Karlovarskou teplárenskou výlučně kontrolovat. Protiprávní stav pak trval dlouhodobě, a to více než
8,5 roku.
Uskutečňování spojení před podáním návrhu a před právní moci rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení
povoluje, porušuje nejzákladnější principy kontroly spojování soutěžitelů. Nekontrolované spojování
podniků může přinášet narušení účinné soutěže a poškozovat tím i spotřebitele. V prošetřovaném
případě však závažný negativní dopad na soutěž či spotřebitele zjištěn nebyl.
Úřad vzal tuto skutečnost v úvahu při stanovování výše pokuty, na druhé straně zohlednil značnou délku
trvání deliktu. Soutěžitel rovněž využil institutu narovnání, když uznal svou odpovědnost za nelegální
postup, právní kvaliﬁkaci i délku vytýkaného jednání, za což mu byla sankce snížena o 20 procent.
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Statistika
Počet obdržených podnětů a jejich rozdělení podle oblastí
Zakázané dohody

122

Zneužití dominantního postavení

124

Spojování soutěžitelů

6

Dozor nad orgány veřejné správy § 19a

42

Ostatní

33

Úhrnem

327

Počet zahájených řízení dle oblastí
Zakázané dohody

4

Zneužití dominantního postavení

1

Spojování soutěžitelů

35

Počet vydaných rozhodnutí dle oblastí
Zakázané dohody

2

Zneužití dominantního postavení

0

Spojování soutěžitelů

Celková výše pokut uložených na základě prvostupňových řízení
Zakázané dohody
Zneužití dominantního postavení
Spojování soutěžitelů
Ostatní
Úhrnem

33+2

Kč
802 000
24 420 000
150 000
25 372 000
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Rozkladová řízení a soudní přezkum
Prvostupňové rozhodnutí vydané Úřadem může účastník řízení napadnout rozkladem k předsedovi
ÚOHS, který je druhoinstančním orgánem. Na základě rozkladu předseda Úřadu posoudí prvostupňové
rozhodnutí, a buďto jej potvrdí a rozklad zamítne, nebo pokud v něm spatřuje chyby, prvostupňový
verdikt zruší a vrátí zpět k novému projednání. Předseda při svém rozhodování přihlíží k názoru své
rozkladové komise, což je poradní sbor složený z expertů na danou problematiku z akademické, veřejné
i soukromé sféry.
V roce 2013 bylo v oblasti hospodářské soutěže podáno celkem 13 rozkladů proti prvoinstančním
rozhodnutím. Vydáno bylo 9 rozhodnutí, z toho 2 meritorní, a to v případě neplnění závazků ze strany
společnosti REWE Zentralﬁnanz eG a za zakázané vertikální dohody distributora krmiv CANDY. Celkově
byly uloženy pravomocné sankce ve výši 24 692 000 Kč.

Významné případy
Neplnění závazků uložených ve fúzi REWE
Účastník správního řízení: REWE Zentralﬁnanz eG
Spisová značka: S462,463/2010, R33/2013
Pravomocná pokuta: 23 890 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 9. 8. 2013
Předseda Úřadu Petr Rafaj potvrdil v srpnu 2013 prvoinstanční rozhodnutí z února téhož roku, jímž byla
společnosti REWE Zentralﬁnanz eG za nedodržení závazků souvisejících s povolením spojení soutěžitelů
REWE a PLUS-DISCOUNT spol. s r.o. pokuta ve výši 23,89 milionu Kč.
Úřad v roce 2008 rozhodoval o návrhu na povolení spojení společností REWE a PLUS-DISCOUNT.
Ve správním řízení bylo zjištěno, že tato fúze, která propojila obchodní řetězce Billa a Penny Market
s prodejnami Plus, by na některých lokálních trzích mohla narušit hospodářskou soutěž. Společnost
REWE v reakci na tato zjištění nabídla Úřadu závazky v podobě odprodeje čtyř supermarketů v dotčených
regionech. ÚOHS po zhodnocení předložených závazků konstatoval, že jsou dostatečné k odstranění
obav z narušení hospodářské soutěže a pod podmínkou splnění těchto závazků fúzi povolil.
K odprodeji uvedených supermarketů třetí straně mělo dojít do jednoho roku od vydání rozhodnutí,
nicméně společnost REWE v roce 2009 a 2010 několikrát v souladu s rozhodnutím požádala o odklad
a přehodnocení závazků. Úřad jí částečně vyhověl, avšak ani upravené závazky REWE nerealizovalo.
Na konci roku 2010 bylo proto zahájeno správní řízení kvůli nesplnění závazků.
V rámci správního řízení ÚOHS zmapoval aktivity účastníka řízení týkající se snahy o naplnění závazků
a v prvostupňovém rozhodnutí v lednu 2013 konstatoval, že společnost REWE nevyvinula dostatečné
úsilí k jejich realizaci. Povinnost stanovená v rozhodnutí o fúzi REWE/PLUS-DISCOUNT tak nebyla
splněna. Úřad za uvedený delikt uložil sankci ve výši téměř 24 milionů Kč, při jejímž výpočtu vycházel
z obratu soutěžitele v předmětných regionech.
Společnost REWE proti rozhodnutí podala rozklad, v němž se snažila vyvrátit řadu závěrů prvoinstančního
rozhodnutí, mimo jiné o nedostatečné aktivitě směřující k uskutečnění závazků, neoslovení všech
potenciálních zájemců o prodejny, ale i nesprávné právní posouzení ze strany ÚOHS a nepřiměřenou
výši sankce. Předseda Rafaj však její argumentaci odmítl a současně uvedl, že společnost REWE si
musela být jasně vědoma toho, že neplní povinnosti uložené rozhodnutím Úřadu a dopustila se tak
velmi závažného soutěžního deliktu.
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Soudní přezkum
Proti pravomocnému rozhodnutí ÚOHS mohou účastníci řízení podat žalobu ke správnímu soudu,
kterým je Krajský soud v Brně. Soud pak přezkoumává správnost postupu Úřadu a to jak po stránce
věcné, tak procesní. Soud může rozhodnutí ÚOHS zrušit, pokud se domnívá, že zákon nebyl vykládán
správně nebo že se Úřad dopustil procesního pochybení. Úřad je pak povinen věc opětovně přezkoumat
a rozhodnout v souladu s právním názorem soudu.
Proti rozhodnutí Krajského soudu může podat jak žalovaný, tak žalobce mimořádný opravný prostředek,
kasační stížnost, k Nejvyššímu správnímu soudu. Soud vyšší instance pak přezkoumává závěry Krajského
soudu a může rozsudek Krajského soudu zrušit a vrátit případ k opětovnému posouzení, případně
i přímo zrušit rozhodnutí ÚOHS. Krajský soud je pak také povinen respektovat názor kasačního soudu.
V roce 2013 bylo ke KS Brno podáno celkem 8 žalob a k NSS pak 13 kasačních stížností týkajících
se rozhodnutí ÚOHS. KS Brno vydal rozhodnutí v 15 věcech, z toho 7 krát plně potvrdil rozhodnutí
Úřadu a v jednom případě se na stranu ÚOHS přiklonil částečně. NSS vydal 14 rozhodnutí, z toho
v 9 případech ve prospěch Úřadu.
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Deﬁnitivně bylo u soudů ukončeno devět případů, z toho dvakrát ÚOHS uspěl u Krajského soudu,
5x pak u Nejvyššího správního soudu. Ve dvou případech byla rozhodnutí Úřadu zrušena. Úřad obhájil své
rozhodnutí například v případech bid riggingu VUSS Litoměřice, určování cen pro další prodej ze strany
společnosti Husky nebo ve zneužití dominantního postavení Dopravním podnikem Ústeckého kraje.
K Ústavnímu soudu se dostala stížnost společnosti Sokolovská uhelná ve věci údajného nezákonného
zásahu, který měl spočívat v tom, že Úřad nezahájil správní řízení dle podnětu stěžovatele. Ústavní
soud tuto stížnost odmítl.

Rozkladová řízení
Počet rozkladů podaných proti
prvostupňovým řízením

13

Zahájená správní řízení II. stupně

13
9

Vydaná rozhodnutí o rozkladech

Z toho • ve věci

Pokuty

2

• procesní

7

• počet uložených pokut

2

• výše uložených pokut v Kč

24 692 000

Soudní přezkum
Počet žalob podaných ke Krajskému soudu v Brně

8

Počet kasačních stížností podaných
k Nejvyššímu správnímu soudu

13

Počet pravomocně ukončených soudních řízení
v obou stupních

9
Z toho • rozhodnutí ÚOHS potvrzeno
• rozhodnutí ÚOHS zrušeno

7
2
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Eva Kubišová
místopředsedkyně ÚOHS
pověřená vedením Sekce
veřejných zakázek
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Veřejné zakázky a koncese
Dohled nad zadáváním veřejných zakázek vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže od ledna
1995, a to dle v současnosti platného zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů. Rozsah dohledové činnosti je výrazně ovlivněn transpozicí evropských směrnic, a to jak co do
otázky veřejných zakázek a koncesí, tak i co do dohledu, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného
řízení při zadávání veřejných zakázek, zvýšení dohledu a transparentnosti veřejných zakázek, k čemuž
přispěly tzv. dohledové směrnice EP a Rady. Požadavek je zformulován v tzv. zadávacích směrnicích, a to
že výkonem dohledu je pověřen státem nezávislý orgán, jímž je v ČR právě ÚOHS. Aktuální (tzv. technická)
novela tohoto zákona provedená zákonným opatřením Senátu č. 341/2013 nabyla účinnosti 1. ledna 2014,
některé body nabydou účinnosti 1. ledna 2015. Smyslem dohledové činnosti Úřadu je zajištění rovné,
transparentní a nediskriminační soutěže, což v konečném důsledku přináší i úspory veřejných ﬁnancí.
Je totiž zřejmé, že zajištění rámce pro efektivní vynakládání ﬁnančních prostředků zadavatelů při
pořizování dodávek, služeb a stavebních prací lze dosáhnout pouze provedením transparentní soutěže.
Úřad rozhoduje, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky postupoval v souladu se zákonem, ukládá
nápravná opatření a sankce, projednává správní delikty a plní další úkoly stanovené příslušnými zákony.
Pravomocná rozhodnutí jsou zveřejňována ve sbírkách rozhodnutí na internetových stránkách Úřadu
www.uohs.cz.
Od 1. července 2006 ÚOHS dohlíží také nad uzavíráním koncesních smluv podle zákona č. 139/2006 Sb.,
o koncesních smlouvách a koncesním řízení, a od 1. července 2010 také nad uzavíráním smluv
o veřejných službách v přepravě cestujících na základě nabídkového řízení nebo přímým zadáním podle
zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících.
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V činnosti Sekce veřejných zakázek se v roce 2013 naplno projevil dopad novely zákona o veřejných
zakázkách provedené zákonem č. 55/2012 Sb., kterým došlo mimo jiné k významnému snížení dolních
ﬁnančních limitů pro podlimitní veřejné zakázky.
Sekce veřejných zakázek pokračovala v roce 2013 v aktivitě při zajišťování preventivní funkce, kterou
pokládá za velice významnou, a to zejména prostřednictvím:
•

•

•
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přednáškové a lektorské činnosti. Posláním vzdělávacích seminářů ÚOHS, například též v rámci
projektu Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů, je předcházet porušování zákona
o veřejných zakázkách ze strany zadavatelů. V roce 2013 se seminářů zúčastnilo více než 2 000 osob.
iniciace přijetí a participace na tvorbě obecných stanovisek platných pro zadavatele. Například
v případě opakujících se pochybení na straně zadavatelů, týkajících se špatného fungování proﬁlů
zadavatelů, bylo projednáváno řešení s Ministerstvem pro místní rozvoj, které jako metodický orgán
na základě iniciativy ÚOHS upozornilo zadavatele a provozovatele proﬁlů zadavatelů na možná
rizika. Tím došlo ke snížení množství podnětů souvisejících s chybným uveřejňováním.
přijímáním a navrhováním opatření v oblasti veřejných zakázek, jež usnadní řádnou činnost
zadavatelů. Odborníci sekce veřejných zakázek jsou členy expertní skupiny ministerstva pro místní
rozvoj, jejímž cílem je zajištění a zachování jednotného výkladu zákona o veřejných zakázkách.
Posláním tohoto poradního orgánu je poskytovat ministerstvu první zpětnou vazbu k navrhovaným
opatřením v oblasti veřejných zakázek a zprostředkovávat předávání podnětů mezi gestorem
veřejných zakázek a odbornou veřejností. Skupina je okruhem expertů sestaveným na základě
následujícího klíče: zástupci regulovaných subjektů – zadavatelé a dodavatelé, dohledové orgány,
odborné organizace z oblasti veřejných zakázek, neziskové organizace, ekonomické know-how.
Je tak garantována její ﬂexibilita, akceschopnost a možnost účinně napomáhat sekci veřejných
zakázek k prevenci porušování zákona o veřejných zakázkách ze strany zadavatelů.

Shrnutí legislativních změn
Nejvýznamnější legislativní změnou, jež se udála v roce 2013, je zákonné opatření Senátu č. 341/2013
Sb. (tzv. „technická novela“) schválené Poslaneckou sněmovnou České republiky. Zákonné opatření
upravuje některé instituty zákona o veřejných zakázkách v souvislosti s vyhodnocením dopadů tzv.
protikorupční novely – zákona č. 55/2012 Sb. a rovněž zavádí některé speciﬁcké instituty způsobu
komunikace účastníků správního řízení s Úřadem, což je pro dohledovou činnost ÚOHS velice významné.
Za všechny legislativní změny lze jmenovat následující:
•

•
•
•
•
•
•

Zvýšení limitů pro povinný postup dle zákona o veřejných zakázkách pro veřejné zakázky na stavební
práce ze tří milionů na šest milionů a pro veřejné zakázky na dodávky a služby z jednoho milionu
na dva miliony korun bez daně z přidané hodnoty.
Nezavedení předpokládaného (doposud neúčinného) limitu pro zakázky malého rozsahu na stavební
práce z jednoho milionu na šest milionů korun bez daně z přidané hodnoty.
Zrušení institutu osoby se zvláštní způsobilostí.
Umožnění dodatečného prokázání splnění kvaliﬁkace s tím, že skutečnosti rozhodné pro splnění
kvaliﬁkace mohou nastat až po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Zpřesnění a úprava postupu při rušení zadávacího řízení, pokud zbyla jedna nabídka; po splnění
daných podmínek je umožněno pokračovat v opakovaném zadávacím řízení.
Úprava odborného složení členů hodnoticích komisí.
Prodloužení lhůty, ve které je zadavatel povinen odeslat ÚOHS své vyjádření k obdrženému návrhu,
na 10 kalendářních dnů.
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•
•
•
•

Závazné elektronické zasílání dokumentů ÚOHS (ve vybraných případech a situacích mají účastníci
správního řízení povinnost komunikovat s Úřadem pouze v elektronické formě).
Zákaz nahlížení do nabídek dodavatelů, které jsou součástí spisu vedeného u Úřadu (pokud není
nabídka použita jako důkaz ve správním řízení).
Opravení chyb a zřejmých nesprávností technického charakteru a odstranění sémantických
nepřesností zákona o veřejných zakázkách.
Sladění terminologie vybraných institutů zákona o veřejných zakázkách s novým občanským
zákoníkem.

K dalšímu významnému vývoji došlo v roce 2013 v oblasti práce na tzv. balíčku směrnic k veřejným
zakázkám, jež vyústila na počátku roku 2014 ve schválení směrnic Evropským parlamentem, přičemž
v tomto roce má dojít k jejich projednání ze strany dalších stěžejních unijních orgánů.

Stabilizace objemu činnosti
Po enormním nárůstu činnosti Úřadu v oblasti dozoru nad zadáváním veřejných zakázek v posledních
letech vykazuje meziroční srovnání statistických dat určitou stabilizaci. V roce 2013 Úřad přezkoumal
na základě přijatých podnětů 2 873 veřejných zakázek a dalších téměř 500 na základě přijatých návrhů.
Počet správních řízení zahájených z moci úřední meziročně vzrostl o 20 procent. Úřad využil možností
poskytnutých tzv. protikorupční novelou a zpřísnil svou rozhodovací praxi. Při stejném počtu uložených
pokut vzrostla jejich výše v roce 2013 o 48,7 procenta.

Nejčastější pochybení
Z pohledu oblastí trhů, které byly dotčeny v roce 2013 v rámci veřejných zakázek šetřených před
Úřadem, se jednalo nejčastěji o veřejné zakázky v oblasti IT a zdravotnictví.
Za nejčastější pochybení zadavatelů lze označit:
•
•
•

•
•
•
•

stanovení netransparentních a diskriminačních zadávacích podmínek vymezujících předmět veřejné
zakázky, včetně technických podmínek,
nejednoznačné vymezení způsobu hodnocení a nepřiměřenost stanovených kvalifikačních
předpokladů ve vztahu ke složitosti, druhu a rozsahu předmětu veřejné zakázky,
pochybení při posouzení a hodnocení nabídek (tj. nedostatek transparentnosti ve zprávě o posouzení
a hodnocení, zejména nedostatečný popis způsobu hodnocení a provedení hodnocení, nesprávný
postup při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny),
kladení nepřípustných požadavků na předložení dokladů ze strany dodavatelů,
nesprávné stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a s tím spojený nesprávný výběr
druhu zadávacího řízení,
použití jednacího řízení bez uveřejnění bez toho, aby byly splněny podmínky pro jeho použití,
nesprávné posouzení naplnění podmínek pro zrušení zadávacího řízení zadavatelem.
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Statistika
Přehled správních řízení I. stupně vedených v roce 2013
počet přijatých návrhů

495

počet veřejných zakázek přezkoumávaných na základě přijatých podnětů

zahájená správní řízení celkem

2 873*

668

na návrh

495

ex offo

173

Správní řízení
neukončená správní řízení

vydaná prvostupňová rozhodnutí celkem

142

959**

26
z toho • rozhodnutí vydaná ve věci

Rozhodnutí

665

- rozhodnutí o nápravě + sankce

235

- zastavená správní řízení – neshledáno pochybení

113

- zastavená správní řízení z procesních důvodů

317

• předběžná opatření

179

• zamítnutí předběžného opatření

109

• zrušení rozhodnutí o uložení předběžného opatření
počet uložených pokut

6
119

Pokuty
celková výše uložených pokut

Náklady
řízení

počet uložených nákladů řízení
celková výše uložených nákladů řízení

58 761 000 Kč

109
3 519 672 Kč

výše složených kaucí

90 415 420 Kč

kauce propadlé do státního rozpočtu

16 349 779 Kč

Kauce

* Tento údaj není konečný a na základě výsledků šetření několika podnětů týkajících se nákupu léků
může být výrazně navýšen.
** Rozhodnutí v širším slova smyslu, tj. jak rozhodnutí, tak usnesení jsou vydávána pouze ve správních
řízeních. V případě podnětů, které jsou shledány neopodstatněnými, je šetření ukončeno písemným
sdělením výsledku šetření podavateli.

Výroční zpráva 2013

Počet veřejných zakázek přezkoumávaných na základě přijatých podnětů
2 900

2 873

2012

2013

1 036

2011

Počet zahájených prvostupňových správních řízení
650

668

530
425
309

27

2009

2010

2011

2012

2013

Počet správních řízení zahájených z moci úřední
173
143
99

96
77

2009

2010

2011

2012

2013

Počet vydaných prvostupňových rozhodnutí
1 049

959

710
508

511

2009

2010
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2013

Přehled nejvyšších pokut uložených v roce 2013
číslo
jednací

28

zadavatel

veřejná zakázka

výše pokuty
v milionech
Kč

nabytí
právní
moci

S370/2012
S338/2013

České dráhy, a. s.

Dodávka sedmi vlakových
souprav Railjet

25

podán
rozklad
(R1/2014)

R47/2013
S441/2012

Armádní Servisní,
příspěvková
organizace

Úklidové a pokojské služby,
recepční služby a venkovní
úklidy v zařízeních AS-PO

4

31. 10. 2013

S172/2011

Úřad vlády
České republiky

Zajištění audio-vizuálního
vybavení a provozování
audio-vizuálních celků
a poskytnutí souvisejících
služeb potřebných pro zajištění akcí konaných v rámci
předsednictví ČR v Radě EU
v I. polovině roku 2009

1,2

21. 6. 2013

S153/2013

Ministerstvo
zdravotnictví

Provozování vrtulníků pro
střediska letecké záchranné
služby

1

podán
rozklad
(R334/2013)

S114/2013

Krajská správa
a údržba silnic
Karlovarského kraje

Rekonstrukce silnice II/210 průtah Kraslice

1

podán
rozklad
R430/2013

R212/2013
S177/2011

Fakultní nemocnice
Královské
Vinohrady

Dodatky ke Smlouvě
o sdružených službách
dodávky elektřiny

1

18. 12. 2013

S312/2013

Ředitelství silnic
a dálnic ČR

R46 Program „bezpečnostní
prvky“ R46 - výměna
středových svodidel

0,9

28. 3. 2014

S615/2012

Ministerstvo vnitra

Vybudování centrálního
místa služeb - JŘSU

0,9

podán
rozklad
R275/2013

S244/2013

ČEZ a. s.

Ostraha vybraných objektů
skupiny ČEZ a činnosti s tím
související

0,9

podán
rozklad
R302/2013
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Vybrané případy
Přístavba a nástavba lékárny Ústřední vojenské nemocnice
Účastník správního řízení: KHP montáž, s. r. o.
Zadavatel: Ústřední vojenská nemocnice
Spisová značka: S677/2012
Pravomocná pokuta: 300 000 Kč a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu tří let
Datum nabytí právní moci: 13. 3. 2013
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zařadil do rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
(tzv. blacklist) společnost KHP montáž, a to za uvádění nepravdivých informací v zadávacím řízení na
přístavbu a nástavbu lékárny Ústřední vojenské nemocnice Praha. Společnosti byla rovněž uložena
sankce ve výši 300 tisíc korun. Proti prvostupňovému rozhodnutí nebyl podán rozklad a 13. 3. 2013
se stalo pravomocným.
Společnosti KHP montáž byla v polovině roku 2011 přidělena výše uvedená zakázka, když její nabídka
byla v konkurenci dalších 13 dodavatelů vybrána jako nejvýhodnější. Kvůli zásadnímu porušování
smluvních povinností na straně dodavatele však Ústřední vojenská nemocnice Praha v říjnu 2011 od
smlouvy odstoupila. V této souvislosti vznikly rovněž pochybnosti o pravosti osvědčení o referenčních
zakázkách, která byla ﬁrmou KHP montáž v zadávacím řízení předložena. ÚOHS v následném správním
řízení zjistil, že reference o realizaci zakázek na rekonstrukci interiéru základní školy ve Vyškově
a výstavby bytového domu pro osm bytových jednotek v Kroměříži neodpovídají skutečnosti. Dle
vyjádření základní školy ve Vyškově nebyla žádná rekonstrukce podobného rozsahu ani prováděna.
Také společnost SIVAS, s. r. o., pro niž měl uchazeč KHP montáž údajně provádět výstavbu bytového
domu v Kroměříži, popřela, že by tuto zakázku prováděla. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že seznam
referenčních zakázek předložený uchazečem KHP montáž v rámci zadávacího řízení není ve skutečnosti
seznamem jím realizovaných stavebních prací. Na seznamu jsou uvedeny i práce, které uchazeč
neprovedl a které doložil nepravdivými osvědčeními objednatelů. Tímto jednáním společnost KHP
montáž závažným způsobem porušila zákon o veřejných zakázkách.

Modernizace trati Rokycany – Plzeň
Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Spisová značka: S633/2012 / R127/2013
Datum nabytí právní moci: 15. 7. 2013
Úřad vydal v dubnu 2013 prvostupňové rozhodnutí, podle kterého zadavatel zákon o veřejných
zakázkách neporušil, když jako nejvhodnější vybral společnou nabídku akciových společností Metrostav
a Subterra. Rozhodnutí ÚOHS následně v řízení o rozkladu potvrdil i předseda ÚOHS.
Podle navrhovatele, společnosti SKANSKA, neodpovídala nabídka vybraného uchazeče, společností
Metrostav a Subterra, ohledně projektů ražby tunelů požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci.
Podle společnosti hodnoticí komise nesprávně aplikovala zadávací podmínky na posouzení vítězné
nabídky a postupovala netransparentně při zdůvodnění, proč vítěznou nabídku nevyřadila ze zadávacího
řízení.
Úřad své rozhodnutí při posouzení postupu zadavatele opřel zejména o závěry znaleckého posudku,
který nechal ve věci zpracovat. Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, zapsaná v seznamu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

29

ústavů kvaliﬁkovaných pro znaleckou činnost pro obor stavebnictví, porovnala obě varianty nabídky
vybraného uchazeče s požadavky zadavatele na projekty staveb železničních tunelů. Posudek znalce
jednoznačně potvrdil, že nabídka byla zpracována v souladu s požadavky zadavatele na varianty
nabídky podle zadávacích podmínek veřejné zakázky. Na základě zjištěných skutečností Úřad rozhodl,
že nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření, jelikož postup hodnoticí komise podepřený
stanovisky jejích odborných poradců nebyl v rozporu se zákonem ani se zásadou transparentnosti.

Dodávky pohonných hmot
Zadavatel: Česká pošta, s. p.
Spisová značka: S529/2012 / R95/2013
Datum nabytí právní moci: 30. 9. 2013
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prvostupňovým rozhodnutím zamítl návrh společnosti CCS
Česká společnost pro platební karty a na základě vlastních zjištění konstatoval, že nebyly zjištěny
důvody pro uložení nápravného opatření.

30

ÚOHS uvedl, že pokud by zadavatel oddělil dodávku pohonných hmot od zajištění autorizace odběrů
pohonných hmot a evidence jednotlivých odběrů pohonných hmot prostřednictvím jednotného
karetního systému, nelze následně najít jakýkoli účinný nástroj, kterým by zadavatel přinutil dodavatele
pohonných hmot realizující dodávky spolupracovat s dodavatelem zajišťujícím autorizaci a evidenci těchto
odběrů. Zadavatel by v případě odděleného zadávání dodávky pohonných hmot a karetního systému
nebyl schopen stanovit zadávací podmínky jednoznačným způsobem. Pokud by zadavatel nejprve
např. realizoval výběrové řízení na dodávku pohonných hmot, byl by nucen do zadávacích podmínek
stanovit požadavek, že budoucí vybraný uchazeč bude povinen realizovat jednotlivé dodávky pohonných
hmot prostřednictvím karetního sytému, jehož dodavatel (včetně smluvních podmínek) však zadavateli
v daném okamžiku není znám, přičemž nelze ani jednoznačně určit, v jakém budoucím okamžiku
toto známo bude. Obdobný problém by nastal, pokud by zadavatel nejprve zadával veřejnou zakázku
na zajištění autorizace a evidenci jednotlivých odběrů pohonných hmot prostřednictvím jednotného
karetního systému, kdy by do zadávacích podmínek stanovil, že povinností tohoto budoucího vybraného
uchazeče bude realizovat předmět plnění na čerpacích stanicích dodavatele, resp. dodavatelů, kteří
však v okamžiku deﬁnice zadávací dokumentace nejsou zadavateli známy a opět nelze ani jednoznačně
určit, v jakém budoucím okamžiku toto známo bude. Oddělení dodávky pohonných hmot od zajištění
autorizace a evidence jednotlivých odběrů pohonných hmot prostřednictvím jednotného karetního
systému je tedy nemožné, neboť se jedná o činnosti související, probíhající souběžně v daném okamžiku,
neboť systém palivových bezhotovostních karet je prostředkem, resp. nástrojem, umožňujícím realizovat
předmět plnění, tj. jednotlivé odběry pohonných hmot. Nejedná se tedy o činnosti navazující, kdy např.
lze nejprve realizovat výběrové řízení na zhotovení stavby, následně na vybavení této stavby nábytkem
a následně na ostrahu této budovy. ÚOHS shledal, že oddělením dodávek pohonných hmot od nástroje,
který slouží k realizaci těchto dodávek, by byla rovněž rozdělena odpovědnost dodavatele/dodavatelů
za řádné zajištění předmětu plnění veřejné zakázky za podmínek stanovených v zadávacím řízení.
Tento argument nepřímo potvrzuje sám navrhovatel ve svém návrhu, když přestože provozuje systém
karetního systému na odběr pohonných hmot, nemůže zadavateli nabídnout kupní cenu ve „skladbě“,
resp. v souladu s požadavky tak, jak zadavatel v zadávacích podmínkách deﬁnuje. Systém tankovacích
karet, který je navrhovatel schopen zadavateli poskytnout, je navázán na dodávku pohonných hmot
za kupní cenu, jež se odvíjí od tržních totemových cen ponížených o sjednanou slevu, kterou by
navrhovatel zadavateli poskytoval.
Druhostupňovým rozhodnutím předsedy Úřadu bylo prvostupňové rozhodnutí potvrzeno a podaný
rozklad zamítnut. Předseda uvedl, že stěžejní pro posouzení, zda zadavatel při vymezení předmětu
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veřejné zakázky postupoval v souladu se zákonem, tj. zda např. vymezením předmětu veřejné zakázky
postupoval v souladu se zásadou zákazu diskriminace, je věcné posouzení vzájemného vztahu
poskytnutí dodávky pohonných hmot a zajištění jednotného karetního systému na odběr pohonných
hmot. Důvody vedoucí zadavatele, aby v obchodních podmínkách zakotvil povinnosti dodavatele
mající význam např. pro účetnictví, pro plnění povinností daňového poplatníka, pro evidenci majetku,
jsou zcela jistě významné pro posouzení, zda zadavatel v majetkových vztazích jedná s tzv. péčí
řádného hospodáře. Z hlediska zákonnosti postupu zadavatele je však právně relevantní pouze to, zda
zadavatel dodržel povinnosti uvedené v zákoně o veřejných zakázkách. Pakliže těmto povinnostem
dostál, nelze shledat ze strany ÚOHS v postupu zadavatele pochybení. Vzhledem k tomu, že vymezení
předmětu veřejné zakázky je v kompetenci zadavatele, je také oprávněn stanovit, za jakých podmínek
mu poskytne dodavatel předmět plnění, přičemž stanovení těchto podmínek nesmí být v rozporu se
zásadou zákazu diskriminace.

IT služby k podpoře počítačových programů na výplatu sociálních dávek
Centrální zadavatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra
Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spisová značka: S196, 259, 303/2012 / R253, R257, R258, R264/2013
Pravomocná pokuta: 500 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 28. 12. 2013
Centrální zadavatel i zadavatel porušili zákon, když bez jakéhokoli zadávacího řízení podle zákona
uzavřeli smlouvy v podobě dodatku č. 5 a 6 k prováděcí smlouvě č. 85/2011 mezi centrálním
zadavatelem, zadavatelem a obchodní společností Fujitsu Technology Solutions s. r. o. Tento postup
mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.
Úřad své rozhodnutí opřel o závěry znaleckého posudku, podle něhož podpůrné IT služby nakupované
zadavatelem na základě dodatků č. 5 a 6 jsou předmětem plnění odlišným od předmětu plnění
prováděcí smlouvy č. 85/2011, který byl vysoutěžen podle zákona v minulosti. Nebylo tedy možné
plnění sjednané v dodatcích č. 5 a 6 nakupovat, aniž by proběhlo zadávací řízení podle zákona. Úřad
svým rozhodnutím uložil nápravné opatření v podobě zákazu plnění dodatků č. 5 a 6. Současně
s tím rozhodl o spáchání správního deliktu centrálním zadavatelem a uložil mu pokutu 500 tisíc korun.
Předseda Úřadu zamítl podaný rozklad a prvostupňové rozhodnutí potvrdil.
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Rozkladová řízení a soudní přezkum
V oblasti druhostupňového rozhodování jsou také patrné náznaky určité stabilizace počtu vedených
správních řízení. Statistiky prokazují zvýšení intenzity druhostupňového rozhodování: meziroční nárůst
šetřených případů se sice snížil na 10 procent, avšak počet vydaných rozhodnutí II. stupně vzrostl
o 23 procent.
Statistiky v oblasti soudního přezkumu vykazují 42procentní nárůst pravomocně ukončených soudních
řízení. Procento úspěšnosti ÚOHS v soudním přezkumu je vzhledem k celkovému počtu vydaných
rozhodnutí 98,7 procenta.

Přehled správních řízení II. stupně a soudních přezkumů
vedených v roce 2013

Rozkladová řízení

32

Počet rozkladů podaných proti
prvoinstančním rozhodnutím

389

Zahájená správní řízení
II. stupně

389

Správní řízení II. stupně
neukončená v roce 2013

246

celkem
z toho
•

Vydaná rozhodnutí
o rozkladech

282

potvrzeno rozhodnutí I. stupně
a rozklad zamítnut

189

•

zrušeno rozhodnutí I. stupně
a vráceno Úřadu

44

•

zrušeno rozhodnutí I. stupně
a správní řízení o rozkladu
zastaveno

25

•

rozklad zamítnut pro
opožděnost

•

procesní usnesení předsedy

počet uložených pokut

3

21

63

Pokuty
výše uložených pokut

28 555 000 Kč
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Soudní přezkum

Počet žalob podaných ke Krajskému soudu
v Brně

56

Počet kasační stížností podaných
k Nejvyššímu správnímu soudu

20

Počet pravomocně ukončených soudních řízení
v obou stupních

34
z toho
rozhodnutí ÚOHS
potvrzeno

18

rozhodnutí ÚOHS zrušeno

16

33
Procento úspěšnosti ÚOHS v soudním přezkumu
vzhledem k celkovému počtu vydaných
rozhodnutí

98,7 %

Rozsudky soudů jsou zveřejněny na webu Úřadu:
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/soudni-prezkum-rozhodnuti.html

Počet podaných rozkladů
389
356

258

167

171

2009
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2012
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Počet vyřízených rozkladů
282
229

167

155

100
51

40

26

13
2009

2010

2011

rozhodnutím II. stupně

34

66

2012

2013

rozhodnutím I. stupně *

* rozkladová řízení zastavená kvůli zpětvzetí, bezpředmětnosti či autoremeduře

Vybrané případy
Netransparentní zužování počtu uchazečů o zakázku prostřednictvím
elektronického losovacího zařízení
Zadavatelé: obec Svijany, obec Cítov, Povodí Vltavy, s. p., Jihočeský kraj, město Kostelec nad Labem,
město Šternberk, Správa silnic Olomouckého kraje
Spisové značky: R301/2012 (obec Svijany), R304/2012 (obec Cítov), R309/2012 (Povodí Vltavy, s. p.),
R310/2012 (Jihočeský kraj), R319/2012 (město Kostelec nad Labem), R320/2012 (město Šternberk),
R333/2012 (Správa silnic Olomouckého kraje)
Pravomocná pokuta: obec Svijany 75 000 Kč, obec Cítov 90 000 Kč, Povodí Vltavy, s. p., 230 000
Kč, Jihočeský kraj 100 000 Kč, město Kostelec nad Labem 100 000 Kč, město Šternberk 160 000 Kč,
Správa silnic Olomouckého kraje 100 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 11. 12. 2013 (obec Svijany, obec Cítov, Správa silnic Olomouckého kraje),
10. 12. 2013 (Povodí Vltavy, s. p., Jihočeský kraj, město Šternberk), 13. 12. 2013 (město Kostelec nad Labem)
Předseda Úřadu potvrdil osm prvostupňových rozhodnutí, v nichž Úřad konstatoval porušení zákona
spočívající v netransparentním zužování počtu uchazečů o zakázku prostřednictvím elektronického
losovacího zařízení. Předseda v některých případech snížil sankce uložené zadavatelům, aby
proporcionálně odpovídaly okolnostem všech těchto případů.
Úřad zahájil uvedená správní řízení na základě podnětu Policie České republiky upozorňujícího na
možnou manipulaci při omezování počtu zájemců o zakázku prostřednictvím elektronického losování.
Ve většině případů byly na provedení losování najaty společnosti KLERIS CZ a. s. nebo Inženýrské
služby Hradec Králové, s. r. o. K losování byl použit notebook s losovacím programem, jenž běžel
v prostředí UNIFACE.

Výroční zpráva 2013

Podle odborného posudku pořízeného Policií ČR však losovací zařízení nebylo zabezpečeno proti
zmanipulování výsledků losování. Bylo cíleně vytvořeno způsobem umožňujícím ovlivňování výsledků.
Organizátoři losování mohli pomocí předem nastaveného souboru s identiﬁkačními čísly jednotlivých
subjektů nastavit, kteří uchazeči budou systémem vylosováni. Notebook byl upraven tak, že umožňoval
provedení nezmanipulovaného demonstračního losování, které mělo uchazečům prokázat regulérnost
celého procesu. Po provedení losování se automaticky vymazal přednastavený soubor, na jehož základě
byly zobrazeny výsledky. Ze znaleckého posudku tedy jasně vyplynulo, že losovací zařízení bylo cíleně
vytvořeno pro manipulaci a ovlivňování výsledků losování tak, aby nedocházelo k náhodnému výběru.
Zadavatelé svým postupem porušili jednu z hlavních zásad zadávání veřejných zakázek, a to princip
transparentnosti zadávacího řízení, čímž mohli podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Rekonstrukce parku Dětské psychiatrické nemocnice Opařany
Zadavatel: Dětská psychiatrická nemocnice Opařany, státní příspěvková organizace
Spisová značka: R24/2013
Datum nabytí právní moci: 12. 11. 2013
Zadavatel pro neodůvodněně mimořádně nízkou nabídkovou cenu vyloučil ze zadávacího řízení
navrhovatele a navíc jej v rozhodnutí nepoučil o možnosti podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání
úkonů zadavatele u Úřadu a doručit v téže lhůtě stejnopis návrhu zadavateli. Předseda Úřadu zamítl
rozklad a potvrdil rozhodnutí I. stupně, v němž Úřad rozhodl, že zadavatel nedodržel postup stanovený
zákonem, když nabídkové ceny všech uchazečů považoval za mimořádně nízké a žádal jejich písemné
zdůvodnění. Zároveň zadavatel pochybil tím, že pro nové posouzení a hodnocení nabídek neustanovil
jinou hodnoticí komisi. Tyto postupy podstatně ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky. Vzhledem k tomu,
že nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele zrušil
všechny úkony zadavatele související s posouzením a hodnocením nabídek zaznamenané ve zprávě
o posouzení a hodnocení nabídek, rozhodnutí o vyloučení uchazečů z další účasti v zadávacím řízení,
včetně navrhovatele, a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
V praxi může dojít k tomu, že nabídkové ceny nebudou dosahovat předem stanovené výše
předpokládané hodnoty. Odpovědnost za posouzení přiměřenosti výše nabídkové ceny je přenesena
na hodnoticí komisi, která je seznámena nejen s předmětem veřejné zakázky a způsoby realizace
veřejné zakázky, nýbrž zejména s nabídkovými cenami všech uchazečů. Teprve na základě posouzení
všech údajů a řádného zhodnocení, zda předpokládaná hodnota veřejné zakázky v porovnání
s předloženými nabídkovými cenami odpovídá skutečné ceně veřejné zakázky, může hodnoticí komise
pojmout podezření na mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Zajištění inženýrských činností při rekonstrukci železničního mostu Kolín
Zadavatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Spisová značka: R361/2012
Pravomocná pokuta: 100 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 18. 7. 2013
Zadavatel se dopustil správního deliktu, když veřejnou zakázku zadal v jednacím řízení bez uveřejnění,
aniž byly splněny podmínky pro jeho použití. Tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější
nabídky a zadavatel již uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem.
Složitost předmětné stavby a její funkční provázanost se stavbou průjezdu železničním uzlem Kolín, jakož
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i snaha o zajištění bezpečnosti drážního provozu, minimalizace jeho omezení, snížení nákladů obou
staveb i koordinace jejich provádění, nemohou být dostatečným důvodem pro aplikaci výjimky a zadání
veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, zvláště pak, pokud zadavatel neprokázal a důkazně
nedoložil, že uvedené požadavky je schopen splnit pouze jediný subjekt na trhu – vybraný uchazeč.
Účastí soukromého kapitálu v podobě subdodavatelských smluv bylo zapříčiněno, že nebyly splněny
veškeré podmínky, jejichž kumulativní naplnění je předpokladem pro to, aby bylo možno učinit závěr,
že se jedná o horizontální spolupráci zadavatelů, která zákonu nepodléhá. Marginální výši, do jaké
se soukromý kapitál podílel na předmětu veřejné zakázky, již Úřad v napadeném rozhodnutí správně
posoudil jako polehčující okolnost a zahrnul ji do svých úvah při určování konkrétní výše pokuty, není
ovšem v jeho pravomoci tři podmínky horizontální spolupráce uvedené v Pracovním dokumentu Komise
ve prospěch zadavatele měnit či zmírňovat.

Poskytování právně-poradenských služeb při realizaci projektu ELI
Zadavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Spisová značka: R260/2012
Datum nabytí právní moci: 7. 6. 2013
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Předseda Úřadu potvrdil prvostupňové rozhodnutí, v jehož výroku I. Úřad konstatoval, že zadavatel
při zadávání veřejné zakázky nedodržel postup dle § 80 odst. 1 v návaznosti na § 6 zákona, když ve
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek neuvedl, jakým způsobem dospěl k výsledkům posouzení
vysvětlení a zdůvodnění mimořádně nízkých nabídkových cen uchazečů, čímž se jeho postup stal
nepřezkoumatelným a netransparentním, přičemž tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit
výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Ve výrokové části II. v rámci nápravného
opatření Úřad dle § 118 odst. 1 zákona zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
vybraného uchazeče, posouzení a hodnocení nabídek a všechny související úkony zadavatele v daném
zadávacím řízení.
Pro dodržení zásady transparentnosti a neporušení zásady diskriminace je nutné, aby hodnoticí komise
výsledek svého posouzení zdůvodnění MNNC, na základě kterého uznala či neuznala zdůvodnění
MNNC uchazeče, řádně odůvodnila, a to buď ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek či v protokolu
o jednání hodnoticí komise, neboť jen takový postup hodnoticí komise lze považovat za přezkoumatelný
a v souladu se zásadou transparentnosti. Hodnoticí komise uznala vysvětlení obou uchazečů jako
opodstatněné. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek však nevyplývá, jakým způsobem hodnoticí
komise dospěla k závěru, že vysvětlení MNNC těchto uchazečů jsou opodstatněná. Tento závěr hodnoticí
komise nevyplývá ani z protokolů o jednání hodnoticí komise ani z jiného dokumentu vyhotoveného
zadavatelem. Postup zadavatele je tedy třeba považovat za nepřezkoumatelný a netransparentní, tedy
takový, jenž mohl mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

Intenzifikace úpravny vody v Meziboří
Zadavatel: Severočeská vodárenská společnost a. s.
Spisová značka: R369/2012
Datum nabytí právní moci: 13. 8. 2013
Předseda Úřadu zrušil rozhodnutí Úřadu, kterým byla uložena zadavateli pokuta ve výši pěti milionů
korun za spáchání správního deliktu tím, že v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce uvedl odkaz
na obchodní ﬁrmu a typ nového drenážního systému, který bude po odstranění stávajícího systému
osazen. Nepravomocně uložená pokuta ve výši pěti milionů korun patřila k nejvyšším Úřadem uloženým
pokutám v roce 2012.

Výroční zpráva 2013

Proti prvostupňovému rozhodnutí uplatnila Severočeská vodárenská společnost rozklad, kterým se
domáhala zrušení tohoto rozhodnutí včetně uložené pokuty. Jedním z nejzávažnějších důvodů vedoucím
ke zrušení prvostupňového rozhodnutí bylo porušení práva Severočeské vodárenské společnosti na
spravedlivý proces v prvostupňovém řízení.
Předseda Úřadu po přezkoumání zákonnosti a správnosti prvostupňového rozhodnutí dospěl k závěru,
že v předmětném případě Úřad neaplikoval při správním trestání ústavní zásadu „pozdějšího zákona se
použije, jestliže je to pro pachatele příznivější“. Předseda Úřadu zjistil, že od doby spáchání správního
deliktu do doby vydání prvostupňového rozhodnutí došlo zákonem č. 55/2012 Sb. k novelizaci
ustanovení, které Úřad aplikoval v prvním stupni. Úřad však v prvním stupni k pozdějšímu zákonu,
tedy k novelizaci, vůbec nepřihlédl. Dle nálezů Ústavního soudu je opomenutí správního orgánu
zabývat se tím, zda nová právní úprava je nebo není pro účastníka příznivější, zásahem do jejího práva
na spravedlivý proces. Předseda Úřadu tedy prvostupňové rozhodnutí v celém rozsahu zrušil a uložil
Úřadu, aby v dalším rozhodnutí tuto ústavní zásadu aplikoval.
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Veřejná podpora
Úřad je v oblasti veřejné podpory koordinačním orgánem vykonávajícím centrální koordinační,
poradenskou, konzultační a monitorující činnost ve všech oblastech, s výjimkou oblasti zemědělství
a rybolovu. Úřad především spolupracuje s poskytovateli při přípravě oznámení opatření veřejné
podpory Evropské komisi (dále také „Komise“), spolupracuje s Komisí a poskytovatelem v rámci řízení
před Komisí, a to jak v řízeních týkajících se oznámené veřejné podpory, tak v případech protiprávní
veřejné podpory, zneužití veřejné podpory, existujících režimů veřejné podpory, dále také v případě,
kdy Komise provádí na území České republiky šetření na místě. Úřad předkládá Komisi v souladu
s příslušnými předpisy Evropské unie výroční zprávu o veřejných podporách poskytnutých v předchozím
kalendářním roce na území České republiky. V oblasti legislativy Úřad zastupuje Českou republiku při
projednávání a přípravě právních předpisů Evropské unie v oblasti veřejné podpory. V neposlední řadě
je Úřad správcem centrálního registru podpor malého rozsahu.
Ústředním tématem roku 2013 byla modernizace pravidel v oblasti veřejné podpory, která začala již
v roce 2012 na základě dokumentu Modernizace státní podpory v Evropské unii. Komise si v rámci
modernizace vytyčila tři cíle, a sice:
•
•
•

přesměrovat veřejnou podporu k iniciativám efektivně a účinně podporujícím dosažení prorůstových
cílů obsažených ve strategii Evropa 2020;
zaměřit ex ante kontrolu na opatření veřejné podpory, která jsou potenciálně nejškodlivější pro
vnitřní trh a
racionalizovat a zjednodušit pravidla a urychlit rozhodování ve věcech veřejné podpory.
Výroční zpráva 2013

V rámci modernizace pravidel se v průběhu roku 2013 v Bruselu uskutečnila strategická setkání Komise
se zástupci členských států na nejvyšší úrovni a s ohledem na revizi procesního1 a zmocňovacího2
nařízení také řada jednání Pracovní skupiny Rady Evropské unie pro hospodářskou soutěž. Za účelem
projednání návrhů Komise ke konkrétním předpisům se dále uskutečnily poradní výbory za účasti
zástupců členských států a Komise, a to např. k návrhu nového nařízení podpory de minimis, k revizi
pravidel pro regionální podporu, k revizi Sdělení Komise k podpoře ﬁlmů a dalších audiovizuálních
děl či k revizi Obecného nařízení o blokových výjimkách. Proces modernizace pravidel nebyl ukončen
a revize pravidel v oblasti veřejné podpory bude pokračovat i v roce 2014, kdy se očekává přijetí
konečného znění pravidel.
V roce 2013 byla Úřadem a Ministerstvem pro místní rozvoj zřízena Pracovní skupina pro veřejnou
podporu, jejímiž členy jsou všechny subjekty zapojené do implementace jednotlivých operačních
programů, a to nejen řídící orgány, ale také platební certiﬁkační orgán a auditní orgán. Pracovní skupina
pro veřejnou podporu by měla sloužit jako základní platforma pro řešení všech otázek spojených
s pravidly veřejné podpory při tvorbě a implementaci jednotlivých operačních programů včetně zaměření
na Evropskou komisí stanovené ex-ante kondicionality v oblasti veřejné podpory ve vazbě na čerpání
prostředků ze strukturálních a investičních fondů.
V kontextu přípravy na nové programové období 2014–2020 se Úřad v roce 2013 vyjadřoval k návrhům
operačních programů. Za účelem zajištění dodržení příslušných právních předpisů Evropské unie, jakož
i na základě přímé výzvy Evropské komise adresované členským státům na zajištění souladu poskytování
ﬁnančních prostředků z evropských fondů s pravidly veřejné podpory, bylo nezbytné návrh programů
posoudit z hlediska veřejné podpory a doporučit je koncipovat tak, aby vyhovovaly pravidlům veřejné
podpory. Úřad v rámci intenzivní spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj upozornil na oblasti
podpory v navrhovaných operačních programech, které jsou relevantní z hlediska veřejné podpory.
V rámci své poradenské role Úřad společně s Ministerstvem pro místní rozvoj publikoval Manuál služeb
obecného hospodářského zájmu, který má být nápomocen v případě aplikace pravidel veřejné podpory
v oblasti poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Manuál obsahuje mimo jiné případové
studie umožňující z hlediska praxe jednodušší aplikaci pravidel pro poskytování uvedeného druhu služeb.
V průběhu roku se Úřad v roli přednášejícího zúčastnil řady seminářů, školení či konferencí zaměřených
na prohlubování znalostí v problematice pravidel veřejné podpory. Ani v tomto roce nechyběla tradiční
konference o veřejné podpoře věnovaná modernizaci pravidel v oblasti veřejné podpory.

Statistika
Vybrané statistické údaje z oblasti veřejné podpory za rok 2013
Stanoviska k problematice VP vydaná poskytovatelům/příjemcům
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Prenotiﬁkace, notiﬁkace, oznámení dle blokové výjimky

48

Připomínky k návrhům právních předpisů ČR a vládním materiálům

84

Účast na poradních výborech EU a jednáních EK k oznámeným případům

28

Stížnosti u EK a spojená agenda

9

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím

2

1

Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93
Smlouvy o ES, publikováno v Úředním věstníku EU dne 27. 3. 1999, L 83, str. 1
2

Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne 7. května 1998 o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského
společenství na určité kategorie horizontální státní podpory, publikováno v Úředním věstníku EU dne 14. 5. 1998,
L 142, str. 1
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Podpora de minimis
Úřad v oblasti veřejné podpory vede správní řízení vůči poskytovatelům ve věci porušení ustanovení
§ 3a odst. 4 zákona 215/2004 Sb. Předmětné ustanovení se týká zaznamenávání podpory malého
rozsahu do centrálního registru podpor malého rozsahu v zákonem stanovené lhůtě a také uvedení
názvu právního předpisu v právním aktu poskytnutí podpory, na základě kterého byla podpora malého
rozsahu poskytnuta. Podpora malého rozsahu je v České republice hojně využívána, a to především
z důvodu její jednoduché použitelnosti bez nutnosti vyžádat si souhlas Evropské komise s poskytnutím
podpory de minimis. V roce 2013 bylo zahájeno celkem 36 správních řízení, vydáno 32 správních
rozhodnutí a uloženo 22 pokut v celkové výši 276 100 Kč.

Výroční zpráva 2013

Prvostupňová správní řízení v oblasti registru de minimis za rok 2013
Zahájená správní řízení

36

Neukončená správní řízení

14

Vydaná rozhodnutí

32

Počet uložených pokut

22

Výše uložených pokut

276 100 Kč

Statistika podpory malého rozsahu poskytnuté v České republice za rok 2013
Oblast

Počet opatření

Suma Kč

Suma €

NK 1535/2007 - zemědělská
prvovýroba

623

35 641 141,08

1 360 520,820

NK 360/2012 - SOHZ

195

61 088 454,00

2 378 823,050

6

494 495,00

18 000,040

47870

9 859 084 129,63

377 680 653,195

735

65 435 122,83

2 504 095,050

49429

10 021 743 342,54

383 942 092,155

NK 875/2007 - rybolov
NK 1998/2006 - ostatní
NK 1998/2006 - doprava
Celkem

Legislativní změny
Evropská unie
Rok 2013 navázal na předchozí rok, kdy byla započata modernizace pravidel veřejné podpory, a byl
velmi bohatý na množství projednávaných revidovaných právních předpisů, k nimž byla v průběhu
roku zahájena řada veřejných konzultací. Zástupci Úřadu, do jehož gesce náleží projednávání
a příprava právních předpisů Evropské unie týkajících se problematiky veřejné podpory, se účastnili
řady multilaterálních jednání mezi členskými státy a Komisí k revidovaným pravidlům.
V rámci modernizace byly v roce 2013 přijaty následující právní předpisy v oblasti veřejné podpory:
•
•
•
•
•
•

Pokyny k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí
Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020 (účinnost od 1. 7. 2014)
Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k článku 93 Smlouvy o ES (Procesní nařízení)
Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne 7. května 1998 o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení
Evropského společenství na určité kategorie horizontální státní podpory (Zmocňovací nařízení)
Sdělení o státní podpoře ﬁlmů a dalších audiovizuálních děl
Nařízení na podporu de minimis (aplikovatelnost pro ČR od 1. 7. 2014)

V roce 2013 byla zahájena řada veřejných konzultací k doposud nepřijatým právním předpisům. Za
klíčovou je považována revize Obecného nařízení o blokových výjimkách. Aplikace obecného nařízení
umožňuje poskytnout podporu v rámci opatření vyhovujícím všem podmínkám v nařízení stanoveným,
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a to bez nutnosti předchozího rozhodnutí Komise. Dalšími důležitými pravidly, k nimž byla v roce
2013 zahájena veřejná konzultace, jsou Pokyny Společenství ke státní podpoře na ochranu životního
prostředí, Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, Pokyny k ﬁnancování
letišť a Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci neﬁnančních podniků v obtížích.
V kontextu reformního balíčku předpisů Evropské unie v oblasti poskytování veřejné podpory vypracovala
Evropské komise také návrh Metodologie hodnocení opatření v oblasti veřejné podpory. Předmětná
metodologie se týká hodnocení způsobu, jakým programy podpory dosáhly svého účelu, a dopadu
programů podpory na relevantní trhy a konkurenci. Hodnocení programů velkých podpor je dle Evropské
komise důležitým prvkem modernizace pravidel veřejné podpory směřujícím k dosažení účinnějšího
a efektivnějšího vynakládání veřejných prostředků.
V oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESI fondy“) se Evropská komise
zaměřila také na účinnější uplatňování pravidel veřejné podpory a stanovila v této oblasti předběžné
podmínky, tj. kritéria pro umožnění čerpání prostředků z ESI fondů, a to:
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1. Opatření pro účinné uplatňování pravidel veřejné podpory;
2. Opatření pro odborné přípravy a šíření informací pro zaměstnance působící v oblasti strukturálních
fondů;
3. Opatření k zajištění administrativní kapacity pro provádění a uplatňování pravidel státní podpory
Evropské unie.
Správné nastavení čerpání prostředků z ESI fondů v novém programovém období 2014–2020 z pohledu
pravidel veřejné podpory je Evropskou komisí považováno za klíčové.

Významné případy
Podpora knihoven
Evropská komise vyjasnila svoji pozici k podpoře poskytované knihovnám poskytujícím veřejné
knihovnické a informační služby s odkazem na tzv. knihovní zákon (č. 257/2001 Sb.).
Cílem oznámení podpory knihoven Evropské komisi bylo získání právní jistoty o přítomnosti či vyloučení
veřejné podpory, případně posouzení její slučitelnosti, u nově zaváděných dotačních titulů určených
knihovnám a ﬁnancovaných z veřejných zdrojů. Proces řízení u Evropské komise se konkrétně týkal
návrhu změny nařízení vlády upravující pravidla pro poskytování dotací na podporu knihoven. Změna
zahrnovala jednak rozšíření okruhu knihovních fondů určených k dotované digitalizaci a dále umožnění
veřejného ﬁnancování komunitních činností uvedených knihoven.
Ve svém rozhodnutí se Komise zabývala zejména posouzením, zda podpora směřuje na hospodářské
činnosti knihoven. Zaměřila se na podmínky, za kterých jsou knihovny podle knihovního zákona
povinny poskytovat zákonem vymezené služby (bezplatnost a neziskovost), a na funkci knihoven ve
vzdělávací, kulturní a sociální oblasti. Komise v rozhodnutí konstatovala, že veřejné knihovny v uvedených
oblastech přispívají k plnění úkolu státu ve vztahu k občanům, což demonstrovala konkrétně na příkladu
propojení veřejných knihoven s vnitrostátním vzdělávacím systémem. V kulturní a sociální oblasti vzala
Evropská komise v potaz vázanost činností na místo, kde knihovna působí, což je zásadní pro určení
tzv. lokálnosti dopadu podpory. Bylo vyjasněno, že poskytovatel podpory nebude „poskytovat dotace
např. na pořádání cyklu symfonických koncertů nebo na velké výstavy známých malířů, neboť k realizaci
takových projektů jsou povolány jiné instituce“.
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Evropská komise tak dospěla k závěru, že české veřejné knihovny nelze považovat za podniky ve smyslu
čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, a v případě jejich ﬁnancování z veřejných zdrojů
se tedy nejedná o veřejnou podporu.

Podpora na rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Začátkem roku 2013 Evropská komise zahájila proces posouzení opatření Regionální rady regionu
soudržnosti Jihovýchod, jehož cílem bylo ﬁnancování čtyř kategorií projektů zahrnujících obnovu
a rozvoj kulturních památek, rekonstrukci přístupových komunikací, výstavbu parkoviště, naučné stezky
a stezky pro pěší a cyklisty a centra rekreačních, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Evropská komise
zejména na základě doplněných odhadů a studií o vlivu podpory na návštěvnost podpořených projektů
dospěla k závěru, že nedochází v jejím důsledku ke zvýšení přílivu zahraničních turistů a že se podpora
týká projektů, které nemají význam pro Evropskou unii, přičemž byla doplňkově také zohledněna
povaha příjemců (zpravidla neziskové či veřejné subjekty) a výše podpory. Komise tak konstatovala,
že oznámené opatření veřejnou podporu nezakládá.

Bydlení a sociální program pro problematické oblasti
Evropská komise vydala pozitivní rozhodnutí ve věci změny a prodloužení programu podpory v rámci
intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Integrovaného operačního programu (dále
jen „IOP“), což je národní program spoluﬁnancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem
programu je poskytnout ﬁnanční podporu na regeneraci stávajících bytových domů ve vybraných
nejproblémovějších částech měst s více než 20 tisíci obyvateli, nacházející se v regionech, na něž se
vztahuje cíl Konvergence v České republice.
Hlavním cílem režimu podpory je zlepšit díky regeneraci bytových domů kvalitu života obyvatel
problémových sídlišť. Předmětná regenerace zahrnuje především zlepšení technického stavu domů
a snížení jejich energetické náročnosti. Příjemci předmětné podpory jsou vlastníci bytových domů
bez ohledu na jejich právní formu. Podpora v rámci daného programu je poskytována ve formě
zvýhodněných úvěrů.
Poskytování zvýhodněných úvěrů v rámci daného programu je realizováno prostřednictvím nástroje
ﬁnančního inženýrství JESSICA (Joint Support for Sustainable Investment in City Areas Initiative) jako
pilotního projektu v IOP. Mechanismus JESSICA má umožnit investování veřejných prostředků návratným
způsobem, tj. opakovaně je využít a dát k dispozici dalším investicím do projektů rozvoje měst. JESSICA je
tedy alternativním mechanismem k tradičnímu využití strukturálních fondů spočívajícímu v nenávratných
jednorázových grantech, který zároveň má v porovnání s předmětnými jednorázovými granty méně
narušovat hospodářskou soutěž, což rovněž Evropská komise uvádí v předmětném rozhodnutí.

Podpora kulturního dědictví a současného umění
Cílem podpory je zachovat kulturní dědictví příštím generacím, zpřístupnit kulturní dědictví veřejnosti
a též posílit bilaterální vztahy České republiky s Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem. Podpora bude
poskytována z fondů Evropského hospodářského prostoru. Program je rozdělen do dvou oblastí, a to
na oblast 16, kde bude podpora zaměřena na projekty týkající se sbírek muzejní povahy, písemného
kulturního dědictví, ﬁlmového dědictví a obnovu nemovitých kulturních památek v rámci Památkového
fondu a na oblast 17, týkající se rozšiřování kulturního dialogu a evropské identity prostřednictvím
porozumění kulturní rozmanitosti, zaměřené na živé umění – divadlo, výstavy, hudební akce atd.
Jedním z příjemců podpory v projektu Digitalizace českých ﬁlmů má být i Národní ﬁlmový archiv.
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Z možnosti obdržet podporu nebudou vyňaty ani památky UNESCO. Za poskytování dotace je
odpovědné Ministerstvo ﬁnancí. Celkový rozpočet na léta 2014–2017 bude činit téměř 0,5 miliardy
korun. Ve svém rozhodnutí Komise konstatovala, že opatření představuje veřejnou podporu slučitelnou
na základě čl. 107 odst. 3 písm. d) Smlouvy o fungování EU s vnitřním trhem, neboť podporuje kulturu
a zachování kulturního dědictví.

Podpora české kinematografie
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Cílem režimu je podporovat kulturu a zachování kulturního dědictví ﬁnancováním projektů týkajících
se audiovizuálních děl (kinematografie). Režim je rozdělen do dvou podprogramů – podpora
kinematograﬁe a ﬁlmové pobídky. Podprogram podpory kinematograﬁe zahrnuje mj. vývoj, výrobu,
distribuci a propagaci českého kinematograﬁckého díla, ﬁlmové festivaly či modernizaci kin. Podprogram
ﬁlmové pobídky je již v platnosti a byl schválen Evropskou komisí v roce 2010 jako samostatný režim
podpory ﬁlmového průmyslu rozhodnutím ve věci N 98/2010 ze dne 17. 6. 2010 s účinností do
31. 12. 2015. Účelem notiﬁkace bylo začlenit tento podprogram do jednotného rámce, stanoveného
zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematograﬁe (zákon o audiovizi),
a tvořícím právní základ celého režimu. Schválený režim potrvá do 31. 12. 2018. Poskytovatelem podpory
ﬁnancované formou přímých dotací je v případě obou podprogramů Státní fond kinematograﬁe.
Evropská komise v rozhodnutí uvádí, že s případnou výjimkou podpory některých činností (jedná se
o okruhy zachování a zpřístupňování národního ﬁlmového dědictví, vzdělávání a výchova v oblasti
kinematograﬁe a okruh ﬁlmový festival a přehlídka v oblasti kinematograﬁe) představuje tento režim
veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. Evropská komise konstatovala, že
podpora je slučitelná s vnitřním trhem na základě čl. 107 odst. 3 písm. d) Smlouvy o fungování EU, který
Evropské komisi umožňuje schválit podporu určenou na pomoc kultuře a zachování kulturního dědictví.

Schválení pěti velkých projektů odprášení ocelářské výroby
v Moravskoslezském kraji
V průběhu roku 2013 se Úřad podílel na pěti individuálních notiﬁkacích podpory velkých investic na
snížení prašnosti hutí Arcelor Mittal Ostrava a Třineckých železáren. Tři z pěti oznámených projektů
Evropská komise schválila svým rozhodnutím již 20. června, realizaci zbývajících dvou (odprášení
Aglomerace Jih AMO a odprášení Aglomerace č. 2 TŽ) pak Komise odsouhlasila 18. září. Významnou
otázkou řízení byl výklad pojmu standardy EU a jeho vztah k referenčním limitům znečištění pro tzv.
nejlepší dostupné techniky (BAT). Projekty jsou ﬁnancovány z Operačního programu Životní prostředí
v rámci schématu zvýšené intenzity ekologické podpory pro Moravskoslezský kraj. Umožní instalovat
do provozů výrobních jednotek tkaninové ﬁltry, čímž budou výrazně sníženy emise tuhých prachových
částic a dalších škodlivých látek do ovzduší o 11–70 % podle typu projektu.

Prodloužení platnosti mapy regionální podpory na období
2007–2013 do 30. 6. 2014
V souvislosti s přijetím Pokynů k regionální státní podpoře na období 2014–2020 byla prodloužena
platnost Pokynů k regionální podpoře na období 2007–2013 do 30. 6. 2014 a členské státy byly vyzvány,
aby oznámily prodloužení platnosti mapy regionální podpory schválené na období 2007–2013, a to pro
období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014. V oznámení o prodloužení platnosti mapy regionální podpory,
předloženém Úřadem Komisi, Česká republika potvrdila, že mimo prodloužení doby platnosti mapy
do 30. 6. 2014 se nemění žádné další podmínky a závazky obsažené v příslušném rozhodnutí Komise,
kterým byla schválena mapa regionální podpory na období 2007–2013. Evropská komise ve svém
rozhodnutí konstatovala, že oznámené prodloužení doby platnosti mapy regionální podpory na období
2007–2013 do 30. 6. 2014 splňuje kritéria slučitelnosti se Smlouvou o fungování Evropské unie, neboť
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splňuje jak příslušné podmínky stanovené v Pokynech k regionální podpoře na období 2007–2013,
tak i příslušné podmínky dle Pokynů k regionální státní podpoře na období 2014–2020 a potvrdila
prodloužení platnosti mapy regionální podpory na období 2007–2013 do 30. 6. 2014.

Notifikace regionální mapy podpory 2014–2020
Úřad v druhé polovině roku notiﬁkoval Komisi návrh regionální mapy veřejné podpory pro Českou
republiku na období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2020. Návrh mapy počítá s poskytováním regionální
podpory ve všech regionech NUTS II způsobilých pro poskytování regionální investiční podpory dle
čl. 107 odst. 3 písm. a) Smlouvy o fungování EU, což jsou všechny regiony NUTS II v České republice,
s výjimkou regionu NUTS II Praha. Posledně uvedený region by neměl být pro poskytování regionální
podpory způsobilý. Navrhovaná míra regionální podpory pro způsobilé regiony NUTS II činí 25 %
způsobilých nákladů. Navrhovány jsou rovněž bonusy pro malé a střední podniky ve výši 10 a 20 %,
v závislosti na velikosti podniku. Rozhodnutí Evropské komise v této věci se očekává začátkem roku 2014.

Rozkladová řízení a soudní přezkum
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přijal v roce 2013 v oblasti veřejné podpory dva rozklady proti
prvoinstančním rozhodnutím Předseda Úřadu na jejich základě zahájil druhostupňová správní řízení
a vydal dvě rozhodnutí, v nichž rozklady zamítl a potvrdil rozhodnutí nižšího stupně. Celková výše
pokut potvrzených ve druhé instanci dosáhla 97 900 korun.
Krajský soud v Brně přijal dvě žaloby z oblasti veřejné podpory a vydal jeden rozsudek, v němž zrušil
rozhodnutí Úřadu. ÚOHS podal v této věci kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Rozsudek
zatím nebyl vydán.
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Hynek Brom
1. místopředseda ÚOHS
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Významná tržní síla
Kontrolu nad dodržováním zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských
a potravinářských produktů a jejím zneužití, provádí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže od
1. února 2010. Cílem zákona je ochrana hospodářské soutěže ve speciﬁckém prostředí dodavatelskoodběratelských vztahů nedominantních soutěžitelů v potravinářském sektoru.
Problematika vztahů mezi dodavateli a odběrateli zemědělských a potravinářských produktů není
zajímavá pouze v České republice. Evropská komise začátkem roku 2013 zpracovala dokument nazvaný
Zelená kniha o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti
potravinového a nepotravinového zboží. Dokument obsahuje výčet tzv. nekalých praktik vyskytujících
se v dodavatelsko-odběratelských vztazích při dodávkách zboží pro maloobchodní prodej. Při vzniku
tohoto dokumentu spolupracoval rovněž Úřad a poskytl podklady vycházející z vlastní kontrolní
a rozhodovací činnosti.
Odborníci Úřadu se účastní pravidelných jednání pracovní podskupiny FOOD. Jsou zde projednávány
aktuální otázky týkající se aktivit Evropské komise a jednotlivých členských států v sektoru potravin.

Statistika
V roce 2013 obdržel Odbor kontroly tržní síly deset podnětů, sedm dotazů týkajících se výkladu
některých pasáží zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů
a jejím zneužití, vyřídil celkem sedm žádostí o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, a zahájil jedno správní řízení pro možné porušení zákona č. 395/2009 Sb., které bylo
následně spojeno s již probíhajícím správním řízením S304/2010.
V průběhu roku 2013 vedl odbor současně pět správních řízení, z nichž bylo pravomocně ukončeno
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jedno správní řízení zahájené v roce 2010. Zbývající čtyři správní řízení dosud ukončena nejsou. Z těchto
řízení bylo jedno zahájeno v roce 2010 a tři v roce 2011. V roce 2013 byla uložena jedna pokuta, a to
ve výši 22 130 000 Kč.

Významný případ
Kaufland
Účastník správního řízení: Kauﬂand Česká republika v. o. s.
Spisová značka: R146/2013 / S160/2010
Pravomocná pokuta: 22 130 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 23. 10. 2013
Rozhodnutí ve věci Kauﬂand je prvním pravomocným sankčním rozhodnutím v oblasti významné tržní
síly, navíc aprobované druhou správní stolicí. Rozhodnutí předsedy Úřadu má pro další činnost odboru
kontroly tržní síly zásadní význam, neboť potvrzuje přístup prvostupňového orgánu při aplikaci zákona
založené na tzv. absolutním konceptu vnímání tržní síly. Absolutní koncept vychází z toho, že jakmile je
ve správním řízení prokázáno, že účastník řízení (odběratel) disponuje významnou tržní silou, disponuje
jí vůči všem dodavatelům bez výjimky a Úřad nemusí posuzovat každý jednotlivý smluvní vztah mezi
dodavatelem a odběratelem.
Úřad se v tomto správním řízení zabýval několika delikty: sjednáváním a uplatňováním lhůt splatnosti
delších než třicet dnů, sjednáváním poplatku ve výši 4 % z hodnoty pohledávky v případě, že dodavatel
pohledávku postoupí třetí straně a sjednáváním skonta ve výši 0,5 % z hodnoty předčasně uhrazené
pohledávky za každý započatý týden její předčasné úhrady.
Společnost Kauﬂand v roce 2010 a 2011 s více než 50 % svých dodavatelů sjednala a realizovala lhůty
splatnosti delší než 30 dnů, čímž porušila ustanovení zákona, který pro úhrady pohledávek stanovuje
lhůty splatnosti maximálně 30 dnů. Nedodržování zákonných lhůt splatnosti Úřad vyhodnotil jako
delikt, jehož negativní dopad byl směřován zejména vůči dodavatelům. Dodavatelé, vůči kterým
lhůty splatnosti nebyly dodržovány, museli vynakládat více ﬁnančních prostředků na zajištění svého
cash ﬂow, oproti dodavatelům, vůči kterým byly zákonné lhůty dodržovány, a tím byli v hospodářské
soutěži znevýhodněni, přičemž výši souhrnné újmy pro dodavatele společnosti Kauﬂand Úřad vyčíslil
na několik desítek milionů korun ročně.
Dalším deliktem řešeným v tomto správním řízení bylo sjednání poplatku za postoupení pohledávky
třetí straně, včetně požadování úhrady nákladů na postoupení, který společnost Kauﬂand sjednala
s převážnou většinou svých dodavatelů. Tento poplatek měl sám o sobě odrazující účinek na dodavatele,
neboť je omezoval v možnosti uplatnit bez sankcí své právo postoupit pohledávku a řídit své cash
ﬂow podle vlastních potřeb. V několika málo případech byl také realizován. Jeho odrazující účinek byl
zesílen tím, že byl stanoven v nepřiměřené výši, neboť výrazně převyšoval náklady, jež by dodavateli
vznikly při skutečném postoupení pohledávky, za které by však obdržel služby spočívající v předčasném
poskytnutí ﬁnančních prostředků.
Společnost Kauﬂand současně uzavřela s většinou dodavatelů smluvní ustanovení o platbě skonta ve
výši 0,5 % za každý započatý týden předčasné úhrady pohledávky, která byla realizována na žádost
dodavatele. Úřad dospěl k závěru, že takový způsob výpočtu mohl vést a v některých případech vedl
k nepřiměřené výši výsledného skonta. Pokud by současně s dodavateli nebylo sjednáno ustanovení
o poplatku za postoupení pohledávky, bylo by na vůli dodavatele, zda by se rozhodl pro předčasnou
úhradu pohledávky využít nabídku společnosti Kauﬂand. V důsledku povinnosti hradit poplatek za
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postoupení pohledávky však dodavatelé byli omezeni v rozhodování, zda pro předčasnou úhradu
pohledávky využijí služeb jiných ﬁnančních společností a v případě potřeby předčasné úhrady pohledávky
neměli jinou alternativu, než akceptovat nabídku společnosti Kauﬂand. Obě tato jednání, tj. poplatek
za postoupení pohledávky a skonto, Úřad vyhodnotil jako jeden delikt představující porušení zákona
o významné tržní síle, spočívající ve stanovení smluvních podmínek, které budoucí jednání dodavatelů
ovlivňovaly ve prospěch společnosti Kauﬂand, ale na újmu dodavatelů. Úřad současně vyhodnotil, že
tato praktika mohla vést k negativním soutěžním dopadům na trzích, kde působí společnosti nabízející
odkup a správu pohledávek, neboť pro ně omezovala možnost získat z řad dodavatelů společnosti
Kauﬂand potenciální klienty.
Za výše uvedená protiprávní jednání byla společnosti Kauﬂand udělena pokuta ve výši 22 130 000
korun. Případ nyní bude řešit Krajský soud v Brně, k němuž společnost Kauﬂand podala žalobu.

Legislativa
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V průběhu roku 2013 pokračovaly práce na přípravě novely zákona o významné tržní síle a rovněž byly
zahájeny práce na zcela novém zákonu, který by měl stávající zákon nahradit. V případě novely zákona
byla opuštěna myšlenka zahrnout některé pasáže zákona do zákona o ochraně hospodářské soutěže
a do zákona o cenách, ale upravit stávající zákon tak, aby byl více srozumitelný a lépe aplikovatelný.

Rozkladová řízení a soudní přezkum
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přijal v roce 2013 v oblasti významné tržní síly čtyři rozklady
proti prvoinstančním rozhodnutím. Předseda Úřadu podané rozklady přezkoumal a ve dvou z nich
potvrdil rozhodnutí prvního stupně. Celková výše pokut potvrzených ve druhé instanci dosáhla
22 130 000 korun.
Krajský soud v Brně přijal z oblasti významné tržní síly jednu žalobu, žádný rozsudek nebyl vydán.
Nejvyšší správní soud neobdržel z oblasti významné tržní síly žádnou kasační stížnost, ani nevydal
žádný rozsudek.
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Mezinárodní spolupráce
Značnou váhu Úřad dlouhodobě klade na rozvíjení vztahů s institucemi a platformami zabývajícími
se ochranou hospodářské soutěže a soutěžní politikou v zahraničí, a to jak na území Evropské unie,
tak i mimo ni. Za nejdůležitější partnery je možno označit Evropskou komisi a národní soutěžní úřady
v členských státech Evropské unie sdružené v tzv. Evropské soutěžní síti (European Competition Network
- ECN), Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organization for Economic Co-operation and
Development OECD) a Mezinárodní soutěžní síti (International Competition Network - ICN).

Evropská soutěžní síť
I v roce 2013 se Úřad aktivně účastnil řady jednání v rámci Evropské soutěžní sítě, jejíž činnost je
zaměřena zejména na výměnu informací a zkušeností mezi soutěžními úřady s cílem zvýšit efektivitu
vymáhání soutěžních pravidel a prohloubit konvergenci soutěžního práva v Evropské unii. Úřad využívá
poznatky získané v rámci ECN jak ve své rozhodovací praxi, tak při přípravě nové legislativy.
ECN funguje na základě jednotlivých pracovních skupin, které se zabývají vždy určitým hospodářským
sektorem nebo odvětvím soutěžního práva. Mezi nejaktivnější patřily v roce 2013 pracovní skupiny
zaměřené na otázky spolupráce a spravedlivého procesu, na kartely, spojování soutěžitelů, ukládání
sankcí či forenzní vyšetřovací techniky, z odvětvových pak pracovní skupiny pro potraviny, farmaceutický
průmysl či energetiku. Z nejdůležitějších řešených projektů v pracovních skupinách je možno zmínit
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doporučení soutěžním úřadům na základě dokončených analýz vyšetřovacích a rozhodovacích
pravomocí; dále projekt ECN Modus Operandi, který má napomoci novým členům ECN zorientovat
se v systému práce této sítě; přípravu revize Nařízení č. 139/2004 o kontrole spojování soutěžitelů;
další konvergenci v oblasti leniency programů; větší sjednocení pravidel pro ukládání pokut či srovnání
procedury přijímání závazkových rozhodnutí v jednotlivých členských státech.
Jedním z hlavních témat, které se v průběhu roku projednávalo na plenárních zasedáních ECN a na
setkáních generálních ředitelů soutěžních úřadu, byla příprava směrnice o soukromoprávním vymáhání
škod způsobených protisoutěžním jednáním. Oproti Spojeným státům americkým je tzv. private
enforcement v Evropě velice málo využívaný a Evropská komise se jej proto snaží prostřednictvím
legislativní úpravy usnadnit a více zpřístupnit evropským spotřebitelům i soutěžitelům poškozeným
protisoutěžním jednáním. Soukromoprávní vymáhání by se mělo stát významným doplňkem veřejného
vymáhání soutěžních pravidel.

ICN
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Celosvětovou platformou zaměřenou na rozvoj soutěžního práva je Mezinárodní soutěžní síť ICN.
Výroční konference ICN byla pořádána polským soutěžním úřadem ve Varšavě a zúčastnili se jí i delegace
ÚOHS vedená předsedou Petrem Rafajem. Hlavním tématem konference byl vztah soutěžních úřadů
se soudy a soudci, tedy zejména rozdíly mezi soudním přezkumem soutěžních případů v právních
režimech jednotlivých států a možné problémové body v komunikaci soutěžních úřadů a soudů.
V dalších panelech se pak hovořilo o nástrojích a transparentnosti vyšetřovacího procesu, podpoře
soutěže v rozvojových zemích jižní a východní Evropy a na Kavkaze a o mezinárodní spolupráci a sdílení
informací při vyšetřování kartelových dohod.
V září se ve švédském Stockholmu konal workshop ICN zaměřený na posuzování výhradních
dohod uzavíraných dominantními ﬁrmami, jehož hlavním cílem bylo podpořit uplatňování postupů
doporučených v analýzách ICN k dominanci/významné tržní síle. Seminář umožnil zejména porovnat
na konkrétních případových studiích přístupy jednotlivých jurisdikcí k prosazování soutěžního práva
i obecného přístupu k předmětné problematice.
Kartelový seminář pořádaný v říjnu v Kapském městě představil různé prostředky k odhalování
kartelových dohod, kromě obvyklého využití leniency programu či ex ofﬁcio šetření zaujal zejména
jihokorejský počítačový systém vyhodnocující možné koluzivní praktiky ve veřejných zakázkách. Panel
týkající se alternativního trestání kartelových dohod zde uváděl místopředseda ÚOHS Michal Petr.

OECD
Představitelé Úřadu se pravidelně podílejí na práci Soutěžního výboru OECD i Globálního soutěžního
fóra OECD. V roce 2013 se Úřad připravoval zejména na nasazení Competition Assessment Toolkit,
což je soubor metodik a nástrojů, s jejichž pomocí lze identiﬁkovat překážky rozvoje tržního a prosoutěžního prostředí, a současně počítá s přijetím alternativních, méně restriktivních opatření, která
by ovšem i nadále plnila politické cíle v daném sektoru. Projekt je zaměřen na zákony a vyhlášky, které
zbytečně omezují soutěž na trhu, a na eliminaci bariér a protekcionistických opatření, jež překračují
rámec potřebný k dosažení regulatorního záměru.
Za spoluúčasti ÚOHS pobíhal projekt Indikátory soutěžního práva a politiky, jehož cílem bylo vytvořit
systém na komparaci soutěžních politik jednotlivých států a vyhodnotit vliv těchto politik na ekonomický
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růst daných zemí. Průběžné výsledky projektu byly mimo jiné představeny na únorovém zasedání
Soutěžního výboru v Paříži. Zástupci Úřadu se zde zúčastnili všech zasedání výboru i pracovních skupin
a na vyžádání Sekretariátu OECD prezentovali rovněž oba své příspěvky – Vertikální omezení v online
prodeji a Soutěž a snižování chudoby. V prvním případě byly zmíněny dva případy dohod RPM, které
český soutěžní úřad řešil, a v druhém ÚOHS prezentoval dílčí závěry z příspěvku poukazujícího na možné
negativní dopady soutěže na chudé spotřebitele v odvětví regulovaného nájemného.
Na červnovém zasedání Soutěžního výboru prezentovali místopředseda ÚOHS Michal Petr a ředitel
Odboru mezinárodního a vnějších vztahů Daniel Stankov výroční přehled o vývoji soutěžního práva
v České republice a dále předložili příspěvky týkající se soutěže v železniční dopravě, zejména otázek
liberalizace a unbundlingu, a deﬁnice transakce z pohledu spojování soutěžitelů.
Další příspěvky prezentoval Úřad i na říjnovém zasedání Soutěžního výboru, když místopředseda Michal
Petr upozornil v panelu o Službách v odpadovém hospodářství na negativní vliv plánované výstavby
čtvrté spalovny v České republice na lokální soutěžitele zabývající se svozem odpadu na skládky a do
třídíren. Do panelu Hospodářská soutěž v potravinovém řetězci pak ÚOHS zaslal příspěvek se shrnutím
vývoje českého maloobchodního trhu s potravinami od 90. let, popsal vliv vstupu cizích obchodních
řetězců na český trh a jeho koncentraci. Největší část materiálu však byla věnována zákonu o významné
tržní síle a správních řízeních, která Úřad v této oblasti vede.
Experti OECD zavítali v průběhu roku 2013 také na ÚOHS, a to v rámci vyšetřovací mise, která byla
součástí širšího projektu OECD, jehož předmětem je vyhodnocení stavu a vývoje české ekonomiky.
Šestičlennou delegaci oﬁciálně přivítal předseda ÚOHS Petr Rafaj a poté místopředseda Michal Petr
odpovídal na podrobné dotazy, jejichž úkolem bylo zjistit výsledky a úroveň soutěžní regulace v České
republice. Zahraniční analytici se zajímali mimo jiné o regulovaná odvětví, stanovování výše pokut,
bid rigging a úspěšnost soudního přezkumu soutěžních rozhodnutí. Návštěvu uzavřel kratší seminář
pro antitrustový personál ÚOHS, v jehož rámci člen delegace Antonio Capobianco představil několik
probíhajících projektů OECD týkajících se hospodářské soutěže, zejména projekty boje proti bid
riggingu, posuzování soutěžních dopadů přijímané legislativy či evaluace činnosti soutěžních úřadů.

Evropský soutěžní den
Jedna z nejvýznamnějších mezinárodních konferencí o soutěžním právu, Evropský soutěžní den, je
pořádána jednou či dvakrát do roka zeměmi, které právě předsedají Radě Evropské unie. Konference se
pravidelně účastní špičky evropské soutěžní politiky, zástupci Evropské komise i národních soutěžních
úřadů. V roce 2013 se European Competition Day uskutečnil v říjnu v litevském Vilniusu, kde se
hovořilo o nezávislosti soutěžních úřadů, soukromoprávním vymáhání soutěžního práva a zneužití
dominantního postavení prostřednictvím excesivních cen. Konferenci zahájil úvodním slovem komisař
pro hospodářskou soutěž Joaquín Almunia.

Bilaterální vztahy
Kromě zapojení v mezinárodních organizacích a platformách Úřad udržuje i dvoustranné kontakty
s partnerskými zahraničními úřady.
Dlouhodobě je rozvíjena zejména spolupráce s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky, zejména
formou pravidelných setkání předsedů a místopředsedů obou institucí. Pravidelná je také vzájemná
účast na pořádaných konferencích. Jedním ze spíkrů na Svatomartinské konferenci 2013 v Brně tak byl
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místopředseda slovenského úřadu Radoslav Tóth, který rozšířil pravidelný panel o novinkách v českém
a unijním soutěžním právu o informace ze slovenského prostředí. Zástupci úřadu se naopak zúčastnili
konference k výročí Protimonopolného úradu v Bratislavě. Intenzivní kooperace ÚOHS a jeho slovenského
partnera by měla být stvrzena memorandem o spolupráci, které se v průběhu roku 2013 připravovalo.
V březnu 2013 Úřad navštívila delegace z Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze.
Místopředseda ÚOHS Michal Petr a ředitel mezinárodního odboru Daniel Stankov přivítali zastupitelku
ekonomické divize kanceláře Christine Mei-Yu Hsueh, ředitele ekonomické divize Ben Jian-Bong Wu
a tajemníka ekonomické divize Dominica Ta-Ming Chen. Hosté z Tchaj-wanu si vyslechli prezentaci
o činnosti ÚOHS a následně se živě zajímali o aktivity Úřadu v rámci Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj (OECD).
V červnu 2013 zavítala na Úřad v rámci twinningového programu k veřejné podpoře návštěva
z Makedonské soutěžní komise. Workshop uspořádaný pro makedonskou delegaci byl zaměřen zejména
na systém poskytování veřejné podpory v Evropské unii a v České republice, částečně se však dotkl
i ostatních agend ÚOHS.
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V listopadu 2013 měl Úřad čest přivítat představitele Soutěžního úřadu Ruské federace (Federal
Antimonopoly Service - FAS), Romana Krivoruchka a Ruslana Biktimirova. Předmětem zájmu dvoučlenné
delegace z Ruské federace byly především hlavními činnosti Úřadu a jeho zapojení v mezinárodních
platformách, které představil ředitel Odboru mezinárodního a vnějších vztahů Mgr. Daniel Stankov.
Dalším bodem jednání se staly případy z oblasti farmaceutického průmyslu a v neposlední řadě také
vyšetřování kartelových dohod a program leniency.

Delegace z Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze (březen 2013)
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Personální agenda
Po roce 2012, který se na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nesl ve znamení mnoha změn, byl
rok 2013 převážně obdobím stabilizace, a to jak po stránce organizační, tak po stránce personální.
V tomto roce byly testovány nově zavedené postupy z projektů realizovaných na Úřadě od roku 2010
a zaměřených na nastavení nového systému práce se zaměstnanci.
Nejvýznamnějším z nich bylo hodnocení zaměstnanců. Na začátku roku 2013 si zaměstnanci Úřadu ve
spolupráci se svými nadřízenými stanovili pracovní a rozvojové cíle, které se staly základem pro jejich další
hodnocení. Na podzim roku 2013 potom probíhaly první hodnotící rozhovory, přičemž hodnocenými
oblastmi bylo nejenom plnění pracovních úkolů zaměstnance a způsob jednání při jejich plnění, ale také
plnění nastavených cílů. K hodnocení zaměstnanců byla vydána směrnice s metodikou a hodnotitelé se
zúčastnili školení, v jehož rámci byli seznámeni se zásadami správného vedení hodnotícího rozhovoru.
Hodnocení zaměstnanců se stalo podkladem pro další plánování vzdělávání a rozvoje na ÚOHS.
V roce 2013 byly také zavedeny nové popisy pracovních pozic, tzv. profesiogramy, vytvořené tak, aby
odrážely současnou systemizaci Úřadu. Nové profesiogramy se v průběhu roku staly podkladem pro
rozhodování v různých personálních oblastech, především ale při výběru zaměstnanců, který se tak
mohl stát jednodušším a účelnějším. Díky souběžnému zavedení systému pravidelného hodnocení
zaměstnanců, nastavení nového plánování vzdělávání a úpravy popisu pracovních pozic mohlo dojít
k lepšímu provázání jednotlivých oblastí personálního řízení.
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V roce 2013 došlo na Úřadu k několika významným změnám. Jednou z nich byl vznik nové sekce,
jejíž součástí se staly nejenom oba odbory druhostupňového rozhodování, ale také nově vytvořený
odbor právních analýz. Úkolem tohoto odboru je především zpracovávání zásadních právních výkladů
týkajících se agendy v oblasti hospodářské soutěže, veřejné podpory, významné tržní síly a dohledu
nad zadáváním veřejných zakázek. Prostřednictvím monitorování a analyzování rozhodovací činnosti
v I. a II. stupni správního řízení může odbor právních analýz doporučovat opatření ke zkvalitnění
a sjednocení rozhodovacího procesu.

Organizační struktura ÚOHS platná k 31. 12. 2013

Předseda

Kabinet
poradců
předsedy

Bezpečnostní
ředitel
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Rozdělení zaměstnanců dle sekcí
11

29

25
Sekce veřejné regulace a správy Úřadu
Sekce hospodářské soutěže

40

30

Sekce veřejných zakázek
Sekce předsedy Úřadu
Sekce druhostupňového rozhodování
ostatní

79
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Struktura zaměstnanců dle nejvyššího stupně vzdělání (počet zaměstnanců)
5 2

21
2
vyučeni bez maturity
vyučeni s maturitou
střední s maturitou (odborné i všeobecné)
vyšší odborné
vysokoškolské

184
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Délka trvání pracovního poměru
15
38

20

do 1 roku
do 5 let

23

do 10 let
do 15 let
do 20 let

118

Rozdělení zaměstnanců dle věku
2

56

14

50

do 25 let
26 - 40 let
41 - 60 let
61 let a více

148

Rozdělení zaměstnanců dle pohlaví

96

ženy

118

muži
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Informační činnost
Transparentnost je jednou z nejdůležitějších priorit Úřadu. Odbornou i širší veřejnost Úřad oslovuje
především informacemi zveřejňovanými na internetových stránkách www.uohs.cz a prostřednictvím
médií, kterým pravidelně poskytuje tiskové zprávy o své rozhodovací činnosti i ostatních aktivitách.
V roce 2013 vydal Úřad 113 tiskových zpráv, z toho z oblasti hospodářské soutěže 38, veřejných zakázek
49 a veřejné podpory 26.
Monitoring médií zachytil v loňském roce 9 028 článků a zpráv o Úřadu. Medializace Úřadu výrazně
souvisí s prošetřovanými kauzami (99 % příspěvků), což je důvodem převážně neutrálně laděné publicity
(97 %). Nejčetnější publicita se objevila v březnu, a to v souvislosti se šetřením veřejné zakázky ČEZ na
dostavbu Jaderné elektrárny Temelín. Nejvíce příspěvků a nejsilnější mediální dopad však měla kauza
spojená s problematikou systému výplaty sociálních dávek, rozprostřená do publicity během celého
roku. Z pohledu tematické struktury publicity se média nejvíce soustředila na správní činnost spojenou
s veřejnými zakázkami a spojováním soutěžitelů. Nejvíce medializovanými fúzemi se stalo převzetí
několika ﬁrem společností Agrofert. Pozici nejaktivnějšího média obhájila Mladá fronta Dnes, mezi
televizními kanály ČT1 a ČT2 a nejaktivnější rozhlasovou stanicí byl ČRo Radiožurnál.
Počet vydaných tiskových zpráv
151
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131

139

111

113

108
92

73
53
30
12
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Publikační činnost
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal v roce 2013 tři informační listy. První číslo nazvané
Veřejné zakázky aktuálně obsahovalo v reakci na krizovou situaci 900 obcí postižených povodněmi
i výklad postupu podle zákona při zadávání veřejných zakázek při odstraňování škod. Další kapitoly byly
věnovány aktuální legislativě i některým návrhům změn, konkrétně například práci Úřadu na technické
novele zákona umožňující rychlejší přezkum veřejných zakázek. Nechybí statistika přezkumu veřejných
zakázek Úřadem a informace o přezkumu podnětů podávaných poskytovateli evropských dotací
a novinky o zadávání tendrů v Evropské unii.
Tématu významné tržní síly je věnováno druhé číslo informačních listů. Stěžejní část publikace nabízí
detailní rozbor přístupu ÚOHS k institutu významné tržní síly a shrnuje všechna dokončená i probíhající
správní řízení v této oblasti. Zabývá se rovněž otázkami procesními a ústavněprávními, na něž Úřad ve
své správní praxi narazil, a dále také zvažovanými změnami zákona o významné tržní síle. Publikace
poskytuje také širší pohled na právní úpravy dodavatelsko-odběratelských vztahů v řadě evropských
zemí a sleduje aktivitu Evropské komise v tomto sektoru.
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Třetí informační list vydaný Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v roce 2013 se věnuje aktuálním
tématům institutů leniency a narovnání. Byl vydán i v anglické verzi. Publikace poskytuje kromě úplných
textů obou oznámení i detailní popis institutů leniency a narovnání, jejichž zákonné vymezení se nově
objevilo v poslední novelizaci zákona o ochraně hospodářské soutěže z prosince 2012. Oznámení mají
přispět k větší míře srozumitelnosti, transparentnosti a předvídatelnosti postupu Úřadu při aplikaci
obou institutů.
Informační listy jsou ke stažení na webu Úřadu:
http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/informacni-listy.html
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Svatomartinská konference 2013
Sedmý ročník Svatomartinské konference (12.–13. listopadu 2013) potvrdil pověst největší tuzemské
akce v oblasti práva hospodářské soutěže. Přes sto předních odborníků z akademické sféry i právní praxe
z České republiky i ze zahraničí se seznámilo během dvou dní v šesti panelech s posledními světovými
trendy a vývojem soutěžního práva. Jednotlivé panely byly věnovány více ekonomickému přístupu při
kontrole koncentrací, soukromému prosazování a rekodiﬁkaci, určování cen pro další prodej (RPM),
maloobchodnímu prodeji pohonných hmot a bid riggingu.
Více informací včetně prezentací je zveřejněno zde:
http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/konference-a-seminare/uskutecnene-akce/
svatomartinska-konference-2013.html
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(zleva) Michal Petr, Jiří Kindl, Rainer Lindberg, David Anderson

(zleva) Petr Rafaj, Michal Petr, Radoslav Tóth, Petr Zákoucký
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Konference o veřejné podpoře
Hlavním tématem konference o veřejné podpoře (16. října 2013) bylo shrnutí informací o dosavadním
pokroku v procesu modernizace pravidel veřejné podpory probíhajícím na úrovni Evropské komise.
Změna pravidel zasáhne v podstatě do všech oblastí veřejné správy. Dalšími tématy konference byly
blokové výjimky, jejich východiska, cíle, časové harmonogramy a navrhované změny, modernizace
pravidel podpory na ochranu životního prostředí či v oblasti výzkumu a vývoje. Závěr konference
byl věnován novinkám v rozhodovací praxi Evropské komise a soudních dvorů, státní podpoře
v programovém období 2014–2020 a významným případům České republiky v oblasti veřejné podpory.
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Libuše Bílá

(zleva) Hynek Brom, Milan Bumbalek, Václav Hromada
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Konference na téma zákona o významné tržní síle
„Zákon o významné tržní síle byl od počátku atakován, ale přežil a po provedení některých chystaných
změn si zaslouží pevné místo v českém právním řádu,“ uvedl místopředseda Brom v úvodu konference
na téma zákona o významné tržní síle (17. října 2013) s tím, že připravovaná technická novelizace by
měla přinést zpřesnění některých pojmů a zavedení nových, například obecného pojmu potravina,
podnikatel, významná tržní síla či nové pojetí správního deliktu. Povinným subjektem se bude moci za
určitých podmínek stát i dodavatel a záměrem je také zredukovat dosavadní konkrétní výčet několika
desítek správních deliktů na devět obecně vymezených deliktů. V přípravě je však kromě toho také
nová komplexní právní úprava.
Program konference byl věnován i dalším tématům, například ústavním přesahům zákona o významné
tržní síle, zkušenostem dodavatelů s nekalými obchodními praktikami, možnostem rozšíření působnosti
zákona i mimo sektor potravinářství, použití soutěžních pravidel v zemědělském sektoru z perspektivy
Evropské komise, konkrétně nejnovějšímu vývoji v oblasti kolektivního vyjednávání o cenách.
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Jana Pattynová, Hynek Brom, Luděk Svoboda, Miroslav Koberna
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Realizace projektů z ﬁnančních prostředků
fondů Evropské unie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v minulých letech využíval ke zkvalitnění svých služeb mimo
jiné i ﬁnanční prostředky ze Strukturálních fondů Evropské unie. V loňském roce 2013 byly úspěšně
ukončeny dva projekty spoluﬁnancované z prostředků Evropského sociálního fondu - Operačního
programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky a jeden projekt byl
ukončen počátkem roku 2014.
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Prvním z úspěšně ukončených projektů v roce 2013 na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže byl projekt
Nastavení systému bezpečnosti informací a komunikace na ÚOHS (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/59.00001),
jehož realizace byla ukončena k 31. 1. 2013. Vzhledem k tomu, že Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže pracuje s velkým množstvím důležitých informací, je zajištění jejich bezpečnosti jednou z priorit
vedení instituce. Právě z tohoto důvodu byl projekt zaměřen na zkvalitnění a optimalizaci procesů
v oblasti bezpečnosti informací a implementaci systému řízení bezpečnosti informací (ISMS – Information
Security Management System) v návaznosti na zvýšení bezpečnosti informací a komunikace. Dílčí
cíle projektu zahrnovaly následující klíčové aktivity: analýzu bezpečnostních rizik, navazující návrh
optimalizace činností v oblasti bezpečnosti informací, implementaci opatření zaměřených na optimalizaci
bezpečnosti informací a poslední fází bylo proškolení všech zaměstnanců Úřadu na problematiku ISMS.
Výstupy projektu jsou implementovány do organizačních norem a vnitřních předpisů, byla vytvořena
bezpečnostní dokumentace a přepracovány informační strategie. Těmito kroky je tedy dostatečně
zajištěno, že projekt bude pokračovat i po ukončení ﬁnancování z evropských dotací.
Druhým úspěšně ukončeným projektem byl projekt Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS
(reg. č. CZ.1.04/4.1.00/48.00007), jehož realizace byla zakončena k 28. 2. 2013. Aktivity projektu byly
zaměřeny na tři klíčové oblasti, a to na optimalizaci vybraných okruhů procesů na ÚOHS, zavedení
procesního řízení a vzdělávání zaměstnanců, posílení image a komunikace Úřadu a na integraci systému
ﬁnančních analýz do struktury řízení činnosti Úřadu.
V rámci implementace procesního řízení došlo ke zmapování a analýze stavu vybraných procesních
oblastí. Nově vytvořený model obsahoval 26 procesních oblastí rozpracovaných do 334 dílčích
procesů. Na základě výstupů došlo k přenastavení některých vnitřních procesů tak, aby došlo k jejich
zjednodušení, zefektivnění a zkvalitnění.
V oblasti public relations Úřadu se činnosti soustředily na implementaci systému zpětné vazby s uživateli
služeb ÚOHS a na posílení image Úřadu. Vznikly metodiky a manuály, jejichž implementace zkvalitňuje
komunikaci směrem ke klientům ÚOHS i dovnitř Úřadu. Zpětná vazba získaná z výsledků anket
zaměřených na externí i interní komunikaci pomohla přesnějšímu zacílení PR strategie a komunikace
ÚOHS. Díky projektu byl rovněž navržen nový internetový portál ÚOHS a všichni zaměstnanci prošli
odbornými semináři zaměřenými na praktické komunikační dovednosti.
Třetí aktivita, zaměřená na integraci systému ﬁnančních analýz do struktury řízení činností ÚOHS,
umožnila vznik metodických návodů pro důslednější zapojování ekonomických a ekonometrických
přístupů do jednotlivých šetření Úřadu. Zaměstnanci jsou proškoleni, mají k dispozici odpovídající
statistický software a sedm metodických dokumentů pro konkrétní oblasti ekonomického posuzování
a vyhodnocování, které jsou v plném souladu s postupy Evropské komise a odpovídají aktuálním
trendům na poli soutěžní ekonomie.
Úřad i po ukončení projektu navazuje na jeho výstupy, které dále rozpracovává dle aktuálních potřeb.
Procesní model Úřadu je rozšiřován o další oblasti, neustále se pracuje na zlepšení komunikace jak
uvnitř, tak vně Úřadu, pracuje se i na dalších podkladech pro aplikaci více ekonomického přístupu.
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Posledním projektem, jehož realizace končí 31. ledna 2014, je projekt Osvěta a transparentnost veřejných
zadavatelů (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/62.00001). Primárním cílem tohoto projektu je formou edukace
a přímé podpory zvýšit povědomí zaměstnanců územní veřejné správy o zásadních otázkách zadávání
veřejných zakázek a bid riggingu, které jsou důležité pro správné rozhodování. Vlastní realizace projektu
probíhá současně ve dvou stěžejních oblastech, a to jednak formou informační kampaně a vzdělávání
v oblasti veřejných zakázek a bid rigginu v podobě „roadshow“ ve všech krajích, část vzdělávání se
odehrává v prostorách Úřadu ve formě seminářů, druhou oblastí je založení Odboru monitoringu
veřejných zakázek a bid riggingu.
V rámci vzdělávacích aktivit projektu bylo v roce 2013 proškoleno celkem 1 800 zaměstnanců veřejných
zadavatelů, kterým byla také poskytnuta konzultační činnost včetně publikačních materiálů s názvem
Zadávání veřejných zakázek a zakázané dohody dodavatelů a Rozhodovací praxe v oblasti veřejných
zakázek a bid riggingu.
Další klíčovou aktivitou projektu jsou webové stránky (www.otvez.cz) zaměřené na problematiku
veřejných zakázek a bid riggingu s aktuálními informacemi týkajícími se uskutečněných i plánovaných
vzdělávacích aktivit.
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Rozpočet ÚOHS pro rok 2013
Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
pro rok 2013
Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Příjmy celkem

10 298

10 298

Výdaje celkem

230 187

230 187

Daňové příjmy1)

4 500

4 500

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

5 798

5 789

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné
zemědělské politiky celkem

4 798

4 798

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy
a přijaté transfery celkem

1 000

1 000

230 187

230 187

Souhrnné ukazatele

Specifické ukazatele – příjmy
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Specifické ukazatele – výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

95 299

96 309

2)

32 402

32 745,4

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

935

945,1

88 090

89 100

5 394

5 394

100

100

5 645

5 645

847

847

4 798

4 798

33 000

36 300

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované
od platů ústavních činitelů
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.
Výdaje spoluﬁnancované z rozpočtu Evropské unie bez společné
zemědělské politiky celkem
v tom: ze státního rozpočtu
podíl rozpočtu Evropské unie
Výdaje vedené v informačním systému programového ﬁnancování
EDS/SMVS celkem
1)

bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2)

povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné
zdravotní pojištění
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Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím za rok 2013
1. Počet podaných žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
počet podaných
žádostí

počet vydaných
rozhodnutí

Hospodářská soutěž

18

9

Veřejné zakázky

39

20

Veřejná podpora

2

0

Významná tržní síla

7

0

Všeobecné

22

8

celkem

88

37

oblast

2. Počet podaných odvolání a stížností proti rozhodnutím
dle zák. č. 106/1999 Sb.:
20 odvolání + 1 stížnost

3. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti
poskytování informací:
1 usnesení o zastavení řízení

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona
č. 106/1999 Sb.:
Nebylo vedeno žádné řízení.
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Agenda 2014
Hospodářská soutěž
Pro Sekci hospodářské soutěže by měl být rok 2014 především ve znamení ukončování celé řady
rozpracovaných správních řízení z minulých let. Dokončeno bude zcela jistě několik řízení týkajících
se profesních sdružení i případy bid riggingových dohod. Přes značnou náročnost by se ještě před
koncem roku mohlo podařit ukončit také některé z řízení v oblasti zneužití dominantního postavení.
Úřad se hodlá nadále soustředit zejména na detekci a likvidaci horizontálních kartelových dohod,
zejména pak bid riggingu. Mezi prioritními sektory, jež bude ÚOHS podrobně sledovat, zůstává
energetika, telekomunikace, doprava a stavebnictví.
V legislativní oblasti započnou přípravy na další novelu zákona o ochraně hospodářské soutěže, pro
kterou se zvažují například změny v úpravě pořádkových pokut a správních deliktů za procesní porušení
zákona nebo jasnější úprava paragrafu 19a ZOHS.
Úřad bude pokračovat také ve vydávání metodických dokumentů. Přepracování se dočká oznámení
o výpočtu pokut za soutěžní delikty, v němž budou zohledněny jak zkušenosti Úřadu s aplikací dosavadní
metodiky, tak poznatky z praxe Evropské komise a národních soutěžních úřadů sdružených v ECN.
V přípravě je rovněž oznámení týkající se trestání protisoutěžního jednání orgánů veřejné správy.
Důležitým systémovým krokem bude také snaha Úřadu aplikovat v českém prostředí Competition
Assessment Toolkit, který by měl pomoci identiﬁkovat a nahradit zákonné úpravy, jež brání rozvoji
hospodářské soutěže.
V mezinárodní oblasti dojde k uzavření memoranda o spolupráci s Protimonopolným úradom Slovenskej
republiky, které by mělo podpořit ještě těsnější spolupráci se slovenskými kolegy.
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Veřejné zakázky
Z hlediska legislativních prací lze očekávat jejich počáteční fázi na straně zákonodárce v souvislosti
se schválením tzv. balíčku směrnic k veřejným zakázkám. V průběhu roku 2014 se ve správní činnosti
Úřadu začnou projevovat dopady zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb.
Sekce veřejných zakázek přijala v období přelomu let 2012 a 2013 několik interních opatření, jejichž
účinek je očekáván právě v roce 2014. Jedná se zejména personální posílení sekce, zaškolení nových
zaměstnanců a v konečném důsledku zrychlení doby trvání správního řízení.
Z hlediska vývoje dohledové činnosti ÚOHS lze v roce 2014 očekávat další intenziﬁkaci příprav na
postupnou elektronizaci správních řízení v agendě veřejných zakázek vedených u ÚOHS a postupné
zvyšování komfortu účastníků správních řízení z hlediska naplňování jejich procesních práv (mimo jiné
možnosti dálkového nahlížení do spisu).

Veřejná podpora
V roce 2014 by měla být dovršena modernizace pravidel veřejné podpory. V první polovině roku budou
pokračovat revize klíčových předpisů upravujících poskytování veřejné podpory. Finální znění většiny
revidovaných předpisů by měla být přijata v první polovině roku tak, aby podle nich bylo možno již od
1. 7. 2014 postupovat. Jedná se především o následující právní předpisy:
•
•
•
•
•
•
•

Obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER),
Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací,
Pokyny k podpoře námořní dopravy,
Pokyny k ﬁnancování letišť,
Pokyny k podpoře rizikového kapitálu pro malé a střední podniky,
Pokyny k podpoře na ochranu životního prostředí,
Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci neﬁnančních podniků v obtížích.

Dalšími klíčovými dokumenty, jejichž přijetí se v roce 2014 očekává, je Metodologie hodnocení opatření
v oblasti veřejné podpory, která přispěje k efektivnímu poskytování veřejných prostředků, a Sdělení
k vymezení pojmu veřejné podpory, jehož cílem je poskytnout bližší objasnění klíčových pojmů ve
vztahu k veřejné podpoře, zakotvených v článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. Za českou
stranu budou veškeré činnosti v souvislosti s projednáváním a přijetím nových předpisů Evropské unie
koordinovány Úřadem, jehož experti se rovněž účastní jednání členských států s Evropskou komisí
v Bruselu a zpracovávají ﬁnální pozici České republiky k jednotlivým návrhům Komise.
S ohledem na vstup v platnost řady nových předpisů bude v průběhu roku 2014 zapotřebí seznámit
poskytovatele podpory se změnami nastávajícími v jednotlivých oblastech. Současně bude zapotřebí
upravit některá Komisí již schválená opatření podpory tak, aby byla uvedena do souladu s nově
přijatými předpisy. Tento požadavek vyplývá z Komisí navrhovaných vhodných opatření, která jsou
součástí některých modernizovaných předpisů (například Pokyny k regionální státní podpoře na období
2014–2020 či Pokyny k státní podpoře investic v rámci rizikového ﬁnancování). Poměrně rozsáhlé
změny s sebou přinese vstup v platnost Obecného nařízení o blokových výjimkách, které mimo jiné
významně rozšiřuje kategorie podpor vyňatých z oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy
o fungování Evropské unie.
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Již tradičně proběhne v roce 2014 konference k pravidlům veřejné podpory určená jak poskytovatelům
veřejné podpory, tak i odborné veřejnosti. Ústředním tématem konference bude seznámení účastníků
s nově přijatými předpisy pro veřejnou podporu. Svoji poradenskou a konzultační roli bude i v roce
2014 Úřad vykonávat také prostřednictvím řady dalších vzdělávacích akcí aktuálně zaměřených na
nová pravidla veřejné podpory.
Na základě informační povinnosti o výši vyplacených veřejných podpor za uplynulý kalendářní rok,
kterou jsou povinni poskytovatelé podpory splnit vůči Úřadu vždy do 30. dubna, bude Úřad sestavovat
a předkládat Evropské komisi výroční zprávu. V roce 2014 budou poskytovatelé povinni vůči Úřadu
splnit i informační povinnost týkající se poskytování veřejné podpory ve formě vyrovnávací platby za
závazek veřejné služby.
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Evropská komise v nadcházejícím programovém období 2014+ přisuzuje velkou prioritu zajištění
souladu čerpání ﬁnančních prostředků ze strukturálních a investičních fondů Evropské unie s pravidly
pro veřejnou podporu. V roce 2014 bude proto potřeba věnovat zvýšené úsilí a pozornost právě této
problematice. S ohledem na očekávanou ﬁnalizaci jednotlivých operačních programů se bude Úřad mimo
jiné podílet na jejich přijetí a poskytovat řídícím orgánům doporučení k zajištění souladu poskytování
ﬁnančních prostředků z evropských fondů s pravidly veřejné podpory. Programy, v jejichž rámci bude
identiﬁkována veřejná podpora a nebude možno využít podporu de minimis či institut služeb obecného
hospodářského zájmu či jejich využití nebude dostačovat z hlediska nastavených podmínek či výše
čerpaných veřejných prostředků, bude nadto nutné oznámit Evropské komisi, a to buď na základě
Obecného nařízení o blokových výjimkách, nebo na základě řádné notiﬁkace ve smyslu čl. 108 odst. 3
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Významná tržní síla
Vzhledem k tomu, že potřeba novelizace, či zpracování návrhu nového zákona je stále aktuální, je
hlavním cílem pro rok 2014 pokračovat v práci na přípravě jak novelizace stávajícího zákona, tak návrhu
nového znění zákona.

Personální agenda
V roce 2014 se budou především dále upravovat nastavené výstupy z ukončených personálních projektů.
Bude proveden průzkum spokojenosti zaměstnanců, jehož výsledky umožní úpravu v jednotlivých
oblastech tak, aby bylo personální řízení na ÚOHS i nadále zkvalitňováno a zefektivňováno. Případné
organizační a personální změny v roce 2014 budou záviset také na stavu připravované novely služebního
zákona, který by významně ovlivnil působení zaměstnanců ve správních úřadech včetně ÚOHS.
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