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Úvodní slovo
Jen málo let v historii Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
bylo z hlediska trestání kartelových dohod tak plodných jako
uplynulý rok 2014. Úřad vydal celkem deset rozhodnutí o zakázaných dohodách, v osmi z nich pak uložil sankce, většinu
z nich za kartelové dohody uchazečů o veřejné zakázky. Devět
dalších kartelů je navíc v současné době ještě vyšetřováno. 
Celkové pokuty, které byly v oblasti hospodářské soutěže
uloženy, dosáhly výše téměř 230 milionů korun.
V souladu s doporučeními Organizace pro ekonomickou
spolupráci a rozvoj Úřad upozorňoval orgány a instituce napříč celým spektrem veřejné správy na význam hospodářské
soutěže ve všech oblastech ekonomiky. Konkrétně je možno
zmínit připomínky k plánované právní úpravě činnosti exekutorů nebo stanovisko k obecním vyhláškám týkajících se
provozování loterijních her.
V dohledu nad zadáváním veřejných zakázek došlo k prudkému nárůstu počtu návrhů, podnětů i zahájených správních řízení. Tento vývoj byl nečekaný, zvláště poté, co byly opětovně navýšeny limity
pro zakázky malého rozsahu. 
Úřadu se nejenže podařilo vypořádat s nárůstem případů, ale dokonce výrazně zkrátil dobu potřebnou
na dokončení prvostupňových řízení. V současnosti tak naprostou většinu prvoinstančních rozhodnutí
vydáváme do 60 dní a podobně rychle prověřujeme i podněty. Pokud však bude nárůst počtu podání
pokračovat i v dalším období stejným tempem, mohlo by to mít na délku správních řízení negativní
dopad.
V oblasti veřejných zakázek nás v nadcházejícím období čeká obtížný úkol podílet se po boku Ministerstva pro místní rozvoj na návrhu zcela nového zákona o veřejných zakázkách, který má nabýt účinnosti v dubnu 2016. Jedná se o náročný a zodpovědný úkol, jehož výsledek ovlivní podobu veřejného
zadávání v České republice na řadu let dopředu.
Tato legislativní výzva společně s udržením pozitivního vývoje ve vyřizování správních řízení ve veřejných
zakázkách a v trestání kartelových dohod jsou hlavními úkoly, kterých se chceme v nejbližší době se
ctí zhostit.
Petr Rafaj
předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
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HOSPODÁŘSKÁ
SOUTĚŽ

Hospodářská soutěž
Hospodářská soutěž je klíčovým mechanismem tržní ekonomiky, kdy jsou podniky v důsledku neustálého konkurenčního tlaku nuceny ke zvyšování efektivity a zařazování inovativních postupů a výrobků. 
Spotřebitelům pak hospodářská soutěž přináší benefity v podobě nižších cen, kvalitnějšího zboží
a většího výběru produktů.
Někteří soutěžitelé se nicméně pokoušejí z konkurenčního tlaku vymanit a obejít jej. Dosahují toho
zakázanými prostředky, zejména pak dohodami s ostatními subjekty na trhu, případně zneužitím
svého dominantního postavení. V takových případech je vyloučeno nezávislé podnikatelské jednání
a výsledkem je deformace tržního prostředí. Má se za to, že zakázané dohody, kartely, zvyšují ceny na
postižených trzích v průměru o 20 procent.
Všechny moderní státy proto zavedly politiku ochrany hospodářské soutěže, jejímž cílem je podporovat
rozvoj hospodářské soutěže napříč všemi sektory ekonomiky a kontrolovat, zda nedochází k úmyslnému narušování konkurenčního prostředí. Podpora a ochrana hospodářské soutěže bývá svěřena
specializovaným orgánům veřejné správy – soutěžním úřadům. V České republice má působnost v této
oblasti Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Soutěžní právo se zpravidla soustředí na tři věcné oblasti – zakázané dohody, zneužití dominantního
postavení a kontrolu spojování soutěžitelů. Česká soutěžní úprava, zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně
hospodářské soutěže (dále též „ZOHS“), pak rozeznává ještě další oblast, a to protisoutěžní jednání
orgánů veřejné správy.
Kromě českého soutěžního zákona může Úřad od května 2004 přímo aplikovat i soutěžní právo Evropské unie, a to dle článků 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie. Unijní právo je používáno
v případech, kdy protisoutěžní jednání může narušit obchod mezi členskými státy.

Legislativní vývoj
V roce 2014 nedošlo k žádné změně zákona o ochraně hospodářské soutěže. V přípravě je však novela
zákona, která by měla být zařazena do legislativního procesu v průběhu roku 2015.
Novela zejména:
• reaguje na změnu terminologie civilního práva vyvolanou novým občanským zákoníkem;
• upřesňuje kompetenci Úřadu v oblasti dozoru nad orgány veřejné správy (§ 19a ZOHS) a zavádí
chybějící procedurální ustanovení;
• upravuje pravidla o přístupu k obchodnímu tajemství tak, že pokud bude určitá informace použita
jako důkaz, účastník řízení se s ní může po sdělení výhrad seznámit, i kdyby se jednalo o obchodní
tajemství;
• upřesňuje pravidla pro ukládání procesních pokut za porušení povinností stanovených ZOHS.
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Počet zahájených správních řízení v oblasti hospodářské soutěže
53

45

50

47

35

1

5

3

8

4

0

1

1

1

1

2010

2011

2012

2013

2014

zakázané dohody

zneužití dominance

spojování soutěžitelů

Obdržené podněty dle oblastí 2014

zakázané dohody
78

91

zneužití dominance
fúze

5
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*) v roce 2014 jsou započítány druhostupňové sankce za kartel pekárenských společností a za případ Sokolovská
uhelná, právní nástupce
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V roce 2014 byl rovněž vydán metodický dokument o přístupu Úřadu k aplikaci § 19a ZOHS, který je
k dispozici na internetových stránkách Úřadu: http://www.uohs.cz/download/Informacni_listy/2014/
Infolist_4-2014_web.pdf. 
Na úrovni Evropské unie došlo k přijetí významné směrnice o soukromoprávním vymáhání škod způsobených protisoutěžním jednáním. V roce 2015 bude připravována také transpozice této směrnice
do českého právního řádu.

Zakázané dohody
Dohody mezi soutěžiteli, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, jsou ze zákona zakázané a neplatné. Mezi zakázané dohody patří rovněž jednání ve vzájemné shodě a zakázané
jednání sdružení soutěžitelů.

Počet správních řízení zahájených v oblasti zakázaných dohod
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K nejčastějším typům zakázaných dohod patří dohody o přímém nebo nepřímém určení cen, popřípadě o jiných obchodních podmínkách; o omezení nebo kontrole výroby, odbytu, výzkumu a vývoje
nebo investic; o rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů, o tom, že uzavření smlouvy bude vázáno na
přijetí dalšího plnění, které věcně ani podle obchodních zvyklostí a zásad poctivého obchodního styku
s předmětem smlouvy nesouvisí; o uplatnění rozdílných podmínek vůči jednotlivým soutěžitelům při
shodném nebo srovnatelném plnění, jimiž jsou někteří soutěžitelé v hospodářské soutěži znevýhodněni;
o tom, že účastníci dohody nebudou obchodovat či jinak hospodářsky spolupracovat se soutěžiteli,
kteří nejsou účastníky dohody, anebo jim budou jinak působit újmu.
Podle toho, zda účastníci dohody působí na stejné úrovni trhu nebo na úrovních vertikálně navazujících,
rozlišujeme dohody horizontální a vertikální. Za kartelové dohody v pravém slova smyslu jsou považovány dohody horizontální, jejichž dopad na ekonomiku je velice nepříznivý. U vertikálních dohod,
jejichž typickým představitelem jsou dohody o určování cen pro další prodej, není obecně spatřována
obdobná nebezpečnost pro zasažené trhy. 
Zvláštní kategorii tvoří kartelové dohody mezi uchazeči o veřejné zakázky, tzv. bid rigging. Uchazeči
o zakázky si mezi sebou v rámci těchto dohod určují, který z nich v daném zadávacím řízení zvítězí, rozdělují si jednotlivé zakázky, zadavatele či celé regiony.  V důsledku nezákonné koordinace je
omezena soutěž o zakázky a dochází k podstatnému navýšení cen veřejných zakázek, které podle
odhadů dosahuje v průměru 20 procent.  Odhalování a potírání uvedeného typu dohod pokládá
ÚOHS v posledních letech za největší prioritu a většina vedených správních řízení se týká právě jich. 
Úřad spatřuje také pozitivní výsledky kampaně Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů, kterou
prováděl v letech 2011–2014. V rámci této kampaně byly proškoleny stovky zástupců zadavatelů po
celé České republice v tom, jakým způsobem je možno v nabídkách na veřejnou zakázku rozpoznat
indicie zakázané dohody a jak nastavit parametry zadávacího řízení, aby se nebezpečí bid riggingu
minimalizovalo. Po skončení kampaně Úřad dostává nejen více podnětů upozorňujících na možné
koluzivní jednání uchazečů, ale především jsou tato podání výrazně kvalitnější a lze je podstatně lépe
využít pro případné zahájení správního řízení.
K odhalování a vyšetřování dohod narušujících soutěž používají antimonopolní úřady řadu nástrojů,
z nichž nejvýznamnější je leniency program. Účastníkovi kartelu, který nahlásí soutěžnímu úřadu existenci
zakázané dohody nebo poskytne důkazy o ní, je na základě žádosti o leniency poskytnuta imunita před
uložením sankce, případně je pokuta příslušně snížena. ÚOHS zavedl program shovívavosti již v roce 2001,
jako jeden z prvních na světě, avšak na efektivitě tento nástroj získal až po zásadní novelizaci v roce 2006
a především v roce 2012, kdy byl institut leniency zařazen přímo do zákona o ochraně hospodářské soutěže. Současná česká úprava leniency je zcela srovnatelná s obdobnými programy v zahraničí (především
leniency programem Evropské komise) a poskytuje soutěžitelům, kteří programu využijí, dostatečnou
právní jistotu i jednoznačné podmínky, za nichž se imunity či úlev z pokuty dočkají.
V roce 2014 Úřad vydal celkem 10 rozhodnutí týkajících se zakázaných dohod. V osmi správních řízeních
byly uloženy sankce v celkové výši téměř 120 milionů korun, přičemž ve čtyřech řízeních soutěžitelé
využili procedury narovnání a následně nepodali rozklad. Ve dvou řízeních Úřad neprokázal porušení
zákona a byla zastavena. Zahájeno bylo šest nových správních řízení a Úřad obdržel také šest žádostí
o aplikaci leniency.
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Provedeno bylo osm neohlášených místních šetření v prostorách soutěžitelů, při nichž Úřad zajišťoval
důkazy k vyšetřovaným případům. Oproti minulým rokům se jedná o pokles v počtu inspekcí. Ten byl
zapříčiněn rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, který konstatoval nezákonnost inspekce provedené Úřadem v roce 2003 v případě Delta Pekárny, po němž bylo vykonávání
místních šetření pozastaveno. Úřad si následně zanalyzoval situaci a dospěl k závěru, že judikát nemá
systémové dopady na jeho pravomoci týkající se inspekcí a že práva účastníků řízení jsou dostatečně
ochráněna následnou soudní kontrolou. Místní šetření byla na počátku roku 2015 znovu obnovena. 
Podrobně o uvedeném rozsudku dále v textu.

Významné případy
KARTEL V OBLASTI DODÁVEK ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY
Účastníci: HOSPIMED, spol. s r.o., PURO-KLIMA, a.s. a Hypokramed s.r.o.
Spisová značka: S283/2011
Prvostupňová pokuta: 63 332 000 Kč
Datum nabytí právní moci: podány rozklady
ÚOHS uložil svým prvostupňovým rozhodnutím ze dne 22. 12. 2014 pokuty v souhrnné výši 63 332 000
korun společnostem HOSPIMED a PURO-KLIMA. Tito soutěžitelé působící v oblasti dodávek zdravotnické
přístrojové techniky do nemocnic a jiných zařízení porušili zákon o ochraně hospodářské soutěže tím, že
slaďovali své nabídky či koordinovali své jednání při účasti ve veřejných zakázkách „Modernizace a obnova
přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra FN Ostrava“, „UK-1.LF – ZDRAVOTNÍ
TECHNOLOGIE PRO STAVBU KATEŘINSKÁ 32“ a „Modernizace přístrojového vybavení a obnova technologií KC KN Liberec“. Celkový objem těchto zakázek přitom dosahoval téměř 200 milionů korun bez
DPH. Jednání ve vzájemné shodě ovlivnilo výsledky uvedených výběrových řízení a došlo tak k narušení
hospodářské soutěže na trhu dodávek zdravotnické přístrojové techniky na území České republiky.
V rozhodnutí bylo dále konstatováno, že porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže nebylo ÚOHS
prokázáno jednáním společností HOSPIMED a PURO-KLIMA ve veřejných zakázkách „Interní pavilon
v Nemocnici Nové Město na Moravě – dodávka zdravotnické technologie 3. a 4. etapa“ a „Dodávka
vybavení operačních sálů KKC FNKV“, a dále jednáním společnosti HOSPIMED a Hypokramed ve
veřejné zakázce „Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov – vybavení operačních sálů a technologické
části stavby nové transfúzně-hematologické stanice“. 
ÚOHS zahájil správní řízení se společnostmi HOSPIMED a PURO-KLIMA v červenci 2011 mimo jiné na
základě vlastní analýzy přibližně 1300 veřejných zakázek v oblasti dodávek zdravotnické přístrojové
techniky z let 2007–2010, z níž vyplynulo, že tyto společnosti jsou nejúspěšnějšími uchazeči v daných
výběrových řízeních, a to jak z hlediska počtu vítězství, tak i objemu realizovaných zakázek, a že vítězství
těchto společností bylo často spojeno s podáním pouze jediné nabídky, rovněž u některých konkrétních
zadavatelů pravidelně zajišťovala dodávky zdravotnických přístrojů stále stejná firma. Následně bylo
správní řízení rozšířeno o společnost Hypokramed.
Rozhodnutí není dosud pravomocné, neboť účastníci řízení proti němu podali rozklad.
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KARTEL V KOMUNÁLNÍ TECHNICE I.
Účastníci: GARDEN Studio, s.r.o., CHLEBIŠ s.r.o., ŠKÝZ s.r.o., AGROCAR s.r.o., M. Š., T. M.
Spisová značka: S835/2014
Pokuta (celková výše): 1 903 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 19. 11. 2014
Prvostupňovým rozhodnutím ze dne 23. 10. 2014 Úřad uložil pokuty v souhrnné výši 1 903 000 korun
společnostem GARDEN Studio, CHLEBIŠ, ŠKÝZ, AGROCAR, a podnikajícím fyzickým osobám M. Š. a T. 
M. Uvedení soutěžitelé působící na trhu komunální techniky si v období od 22. 3. 2010 do 14. 8. 2012
rozdělili trh prostřednictvím manipulace s výběrovými řízeními, což vedlo k narušení hospodářské soutěže. 
Proti tomuto rozhodnutí nebyly podány rozklady a rozhodnutí dne 19. 11. 2014 nabylo právní moci.
Úřad na základě důkazů získaných v rámci jiného správního řízení provedl u některých dotčených
soutěžitelů neohlášená místní šetření, při kterých získal informace a podklady o nezákonném jednání. Podstata tohoto jednání spočívala v tom, že se soutěžitelé na počátku spolupráce dohodli na
rozdělení území, respektive zákazníků, které následně udržovali zejména prostřednictvím podávání
krycích nabídek do výběrových řízení na dodávky komunální techniky (ve snaze vytvořit dojem, že
soutěž o zakázku probíhá).
Správní řízení bylo ukončeno s využitím procedury narovnání, kdy účastníci řízení přiznali své nezákonné
jednání v mezích specifikovaných Úřadem, za což jim byla snížena sankce o 20 %. Jednotlivým účastníkům byly uloženy následující pokuty: společnosti GARDEN Studio ve výši 388 tisíc korun, společnosti
CHLEBIŠ ve výši 185 tisíc korun, společnosti ŠKÝZ ve výši 62 tisíc korun, společnosti AGROCAR ve výši
536 tisíc korun, podnikající fyzické osobě M. Š. ve výši 614 tisíc korun, a podnikající fyzické osobě T. 
M. ve výši 118 tisíc korun.

KARTEL V KOMUNÁLNÍ TECHNICE II.
Účastníci: GARDEN Studio, s.r.o., KIS plus, a.s.
Spisová značka: S230/2012
Pokuta (celková výše): 1 575 000 Kč
Datum nabytí právní moci: podán rozklad
Prvostupňovým rozhodnutím ze dne 6. 11. 2014 Úřad uložil pokuty v souhrnné výši 1 575 000 korun
společnostem GARDEN Studio a KIS plus. Uvedení soutěžitelé působící na trhu komunální techniky prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali v období od 13. 8. 2010 do 16. 9. 2010 účast a nabídky ve
výběrovém řízení na dodávku komunální techniky, což vedlo k narušení hospodářské soutěže. Úřad zajistil při
neohlášeném místním šetření u jednoho z dotčených soutěžitelů důkazy, na základě kterých prokázal koluzi
obou účastníků řízení týkající se sladěného podání nabídek do výběrového řízení tak, aby zvítězil předem
určený uchazeč. Toto nezákonné jednání bylo realizováno a zakázka pak byla zadána tomuto soutěžiteli. 
Cílem účastníků řízení bylo vytvořit u zadavatele dojem, že soutěž o zakázku probíhá.
Jednotlivým účastníkům byly v prvním stupni uloženy následující pokuty: společnosti GARDEN Studio
pokuta ve výši 74 tisíc korun (na základě principu absorpce byl tento delikt zohledněn pouze jako
přitěžující okolnost, neboť společnost GARDEN Studio byla primárně sankcionována za delikt Kartel
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v komunální technice I., viz výše), a společnosti KIS plus pokuta ve výši 1 501 000 korun. Proti rozhodnutí byl podán rozklad společností KIS plus.

KARTEL V KOMUNÁLNÍ TECHNICE III.
Účastníci: GARDEN Studio, s.r.o., GARNEA a.s.
Spisová značka: S123/2012
Pokuta (celková výše): 1 592 000 Kč
Datum nabytí právní moci: podán rozklad
Prvostupňovým rozhodnutím ze dne 21. 11. 2014 Úřad uložil pokuty v souhrnné výši 1 592 000 korun
společnostem GARDEN Studio a GARNEA. Uvedení soutěžitelé působící na trhu komunální techniky
prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali v blíže nezjištěném období přede dnem 18. 1. 2012
nabídky do výběrového řízení na dodávku komunální techniky a posléze takto sladěné nabídky u zadavatele dne 18. 1. 2012 podali, což vedlo k narušení hospodářské soutěže. Taktéž v rámci tohoto
správního řízení Úřad zajistil důkazy při neohlášeném místním šetření u dotčených soutěžitelů. Na jejich
základě poté dospěl k závěru o koluzi obou účastníků řízení týkající se sladěného podání nabídek do
výběrového řízení tak, aby zvítězil předem určený uchazeč.  Na základě podání sladěných nabídek
byla zakázka zadána konkrétnímu soutěžiteli. I v tomto případě bylo cílem účastníků řízení vytvořit
u zadavatele dojem probíhající soutěže o zakázku.
Jednotlivým účastníkům byly v prvním stupni uloženy následující pokuty: společnosti GARDEN Studio
pokuta ve výši 74 tisíc korun (na základě principu absorpce byl obdobně tento delikt zohledněn pouze
jako přitěžující okolnost, neboť společnost GARDEN Studio byla primárně sankcionována za delikt
Kartel v komunální technice I., viz výše), a společnosti GARNEA pokuta ve výši 1 518 000 korun. Proti
rozhodnutí byl podán rozklad oběma účastníky správního řízení.

KARTELOVÁ DOHODA PRODEJCŮ POŽÁRNÍ VÝZBROJE A VÝSTROJE
Účastníci: Perspekta, spol. s r.o., Požární bezpečnost s.r.o.
Spisová značka: S600/2013
Pokuta (celková výše): 972 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 30. 10. 2014
Úřad uložil svým prvostupňovým rozhodnutím z 13. 10. 2014 pokuty v souhrnné výši 972 tisíc korun
společnostem Perspekta a Požární bezpečnost za porušení § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské
soutěže. Obě společnosti působí v oblasti prodeje hasičské a záchranářské techniky, výzbroje a výstroje. Zakázaného jednání ve shodě se výše uvedené společnosti dopustily tím, že koordinovaly účast
a nabídky ve výběrových řízeních na dodávky hasičské a záchranářské techniky, výzbroje a výstroje,
přičemž si rozdělily trh a narušily hospodářskou soutěž. 
Ve správním řízení došlo k využití procedury narovnání, v jehož rámci se zmíněné společnosti přiznaly
ke spáchání správního deliktu a akceptovaly Úřadem navrhované sankce. Díky úspěšnému využití této
procedury byly oběma společnostem sníženy pokuty o 20 % a zároveň jim nebyl uložen zákaz budoucí
účasti ve veřejných zakázkách. Vzhledem ke skutečnosti, že nedošlo k podání rozkladu, rozhodnutí
nabylo právní moci.
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Jednotlivým účastníkům byly uloženy následující pokuty: společnosti Perspekta ve výši 824 tisíc korun
a společnosti Požární bezpečnost ve výši 148 tisíc korun.

Alternativní řešení soutěžních problémů v oblasti zakázaných dohod
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 alternativnímu řešení. Dotčenému soutěžiteli je pak dána
možnost, aby případný soutěžní problém sám odstranil, a pokud Úřad uzná, že byla provedená nápravná opatření dostatečná, pak případ uzavře bez zahájení správního řízení.

ASOCIACE INKASNÍCH AGENTUR – VNITŘNÍ PŘEDPISY
Úřad z vlastního podnětu zahájil šetření vnitřních předpisů Asociace inkasních agentur (dále též „Asociace“) se zaměřením na ustanovení Etického kodexu Asociace, které definovalo standard odměňování
inkasní agentury za inkasní činnost realizovanou ve prospěch věřitelů a bylo tak způsobilé ovlivnit členy
Asociace při tvorbě cen, respektive smluvních odměn za jimi poskytované služby. 
Úřad rovněž zaznamenal legislativní aktivity Asociace na poli úpravy výše administrativních nákladů
za inkasní činnost inkasních agentur (obdoba tarifních odměn advokátů, notářů, respektive soudních
exekutorů), jež by měly být v budoucnu regulovány zákonem o inkasní činnosti a vyhláškou o nákladech na inkasní činnost.
Asociace je zájmovým sdružením právnických osob, jehož členská základna byla v době Úřadem vedeného šetření tvořena 25 inkasními agenturami. Z hlediska soutěžních pravidel je na Asociaci nutno
pohlížet jako na sdružení soutěžitelů se všemi z toho plynoucími důsledky, tj.  zejména povinností
vyvarovat se vydávání zakázaných rozhodnutí sdružení soutěžitelů.
Úřad poukázal na protisoutěžní dopady ustanovení Etického kodexu Asociace o odměňování inkasních
agentur a doporučil Asociaci příslušné ustanovení odstranit. Zástupci Asociace bylo dále v souvislosti
s připravovanou legislativní úpravou výše nákladů za inkasní činnost zdůrazněno, že podstatou tarifních
sazeb má být primárně ochrana spotřebitele před excesivními cenami, přičemž před stanovenou tarifní
sazbou má mít vždy a zásadně přednost autonomní soutěžní rozhodnutí konkrétního poskytovatele
dané služby účtovat si za svou službu částku menší, popřípadě na odměnu zcela rezignovat. Asociace
následně přistoupila k revizi Etického kodexu, jež ve své stávající podobě plně odpovídá předpisům
soutěžního práva. Asociace rovněž přislíbila, že bude informovat Úřad o dalším vývoji legislativního
procesu stran problematiky výpočtu nákladů za inkasní činnost realizovanou inkasními agenturami.

BEF HOME – MINIMÁLNÍ CENY PRO DALŠÍ PRODEJ
V roce 2014 vyřešil Úřad bez zahájení správního řízení problém možných zakázaných vertikálních
dohod uzavíraných společností BeF Home, s.r.o., (dále jen „BeF Home“) s jejími odběrateli. Jednalo
se konkrétně o možnou dohodu o minimální ceně pro další prodej a o možnou dohodu o zákazu
exportu, obsažené v dealerských smlouvách mezi společností BeF Home a jejími odběrateli o prodeji
krbů, krbových kamen a příslušenství.
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Z informací získaných Úřadem od oslovených odběratelů společnosti BeF Home vyplynulo, že tito odběratelé
nevnímají předmětná ustanovení smlouvy obsahující shora uvedené dohody jako omezující a že společnost
BeF Home jejich dodržování nekontroluje a případná porušení nesankcionuje. Vzhledem k těmto skutečnostem Úřad usoudil, že toto potenciálně protisoutěžní jednání společnosti BeF Home by bylo možné řešit
odstraněním předmětných ustanovení ze všech platných dealerských smluv, popřípadě jejich nahrazením
ustanoveními, která nebudou vzbuzovat obavy z jejich možného protisoutěžního účinku.
Společnost BeF Home na základě výzvy Úřadu předmětnou smlouvu s výše uvedenými potenciálně
protisoutěžními aspekty všem svým distributorům vypověděla a rozptýlila tak obavy Úřadu z narušení
hospodářské soutěže na dotčeném trhu. 

AB-COM – STANOVENÍ MINIMÁLNÍCH KONCOVÝCH CEN SATELITNÍCH PŘIJÍMAČŮ
Úřad provedl na základě obdrženého podnětu šetření možného protisoutěžního jednání společnosti
AB-COM, s.r.o., (dále jen „AB-COM“) spočívajícího ve stanovení minimálních koncových cen satelitních
přijímačů značky AB CryptoBox.
Z veřejně dostupných zdrojů Úřad ověřil, že společnost AB-COM na svých internetových stránkách uveřejnila oznámení, dle kterého bude jako výrobce a výhradní distributor produktů AB CryptoBox pravidelně
kontrolovat dodržování minimálních stanovených konečných cen produktů na internetu. Současně uvedla,
že bude pravidelně prostřednictvím výrobních čísel kontrolovat tok produktů těchto značek, aby někdo
jiný neporušil stanovené podmínky. Součástí oznámení byla rovněž tabulka, která obsahovala stanovení
minimální prodejní ceny pro jednotlivé modely satelitních přijímačů značky AB CryptoBox.
Na základě uvedené výzvy k dodržování minimálních cen satelitních přijímačů značky AB CryptoBox
provedl Úřad monitoring cen předmětného zboží, které na internetových stránkách uveřejňují jednotlivé e-shopy. Z monitoringu cen byla zjištěna různá úroveň nabízených cen (vždy se objevovaly i ceny
nižší než minimální cena stanovená společností AB-COM, téměř vůbec se neobjevovaly ceny na úrovni
minimální ceny stanovené společností AB-COM), což svědčí spíše o existenci cenové soutěže mezi
jednotlivými prodejci. Toliko u satelitního přijímače typu AB CryptoBox 650HD byla u přibližně méně
než jedné třetiny prodejců předmětného zboží na internetu zjištěna stejná cenová hladina na úrovni
minimální koncové ceny stanovené společností AB-COM. 
Vzhledem ke zjištěným skutečnostem se Úřad písemně obrátil na společnost AB-COM a vyzval ji, aby
ze svých internetových stránek (www.abcomcz.cz) výzvu k dodržování stanovených minimálních koncových cen satelitních přijímačů značky AB CryptoBox bez zbytečného odkladu odstranila, a ponechala
cenotvorbu jí dodávaného zboží pro další prodej zcela na svobodné vůli svých prodejců. 
Společnost AB-COM následně informovala Úřad, že výzvu k dodržování stanovených minimálních
koncových cen svých produktů z internetových stránek odstranila ještě před obdržením výzvy Úřadu
a pro informovanost svých klientů ponechá na svých internetových stránkách tabulku s doporučenými
koncovými cenami produktů, které nebudou závazné. Úřad následně z webových stránek společnosti
AB-COM ověřil, že k odstranění výzvy skutečně došlo, a šetření podnětu ukončil s tím, že ceny předmětných satelitních přijímačů bude nadále monitorovat.
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Zneužití dominantního postavení
Společnosti, které mají na trhu tak silnou pozici, že se mohou chovat ve značné míře nezávisle na jiných
soutěžitelích nebo spotřebitelích, jsou pod zvláštním dohledem ze strany soutěžních úřadů. Podniky
disponující dominantním postavením totiž své tržní síly mohou zneužít, například vynucováním nepřiměřených podmínek ve smlouvách s jinými účastníky trhu; vázáním souhlasu s uzavřením smlouvy na
podmínku, že druhá smluvní strana odebere i další plnění, které s požadovaným předmětem smlouvy
věcně ani podle obchodních zvyklostí nesouvisí; uplatňováním rozdílných podmínek při shodném
nebo srovnatelném plnění vůči jednotlivým účastníkům trhu, jimiž jsou tito účastníci v hospodářské
soutěži znevýhodňováni; zastavením nebo omezením výroby, odbytu nebo výzkumu a vývoje na úkor
spotřebitelů; dlouhodobým nabízením a prodejem zboží za nepřiměřeně nízké ceny, které má nebo
může mít za následek narušení hospodářské soutěže či odmítnutím poskytnout jiným soutěžitelům
za přiměřenou úhradu přístup k vlastním přenosovým sítím nebo obdobným rozvodným a jiným infrastrukturním zařízením.
Samotné dominantní nebo dokonce monopolní postavení není protizákonné, tím je až jeho zneužití
k újmě jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů.
Úřad při posuzování případů zneužití dominantního postavení nebere v potaz jen samotný tržní podíl
dominanta, nýbrž také hospodářskou a finanční sílu ostatních soutěžitelů na trhu, právní nebo jiné
překážky vstupu na trh, stupeň vertikální integrace soutěžitelů, strukturu trhu a velikosti tržních podílů
nejbližších konkurentů. Obecně se nicméně má za to, že v dominantním postavení není soutěžitel
s tržním podílem pod 40 %.
Úřad vede v oblasti zneužití dominantního postavení celkem šest správních řízení, z toho jedno bylo
nově zahájeno v roce 2014. Vydáno bylo jedno prvostupňové rozhodnutí, kterým byla opakovaně
uložena pokuta společnosti RWE Supply & Trading CZ ve výši 39 778 000 korun.

Počet rozhodnutí vydaných v oblasti zneužití dominance a zakázaných dohod
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Významné případy
ZNEUŽITÍ DOMINANCE V OBLASTI DISTRIBUCE ZEMNÍHO PLYNU
Účastníci: RWE Supply & Trading CZ, a.s.
Spisová značka: S53/2005
Pokuta: 39 778 000 Kč
Datum nabytí právní moci: podán rozklad
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal 23. prosince 2014 opakované rozhodnutí v případu
zneužití dominantního postavení společnosti RWE Supply & Trading CZ (dříve RWE Transgas, a.s. –
dále jen RWE) z roku 2006. Za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže i soutěžních pravidel
Evropské unie byla uvedené společnosti uložena sankce ve výši 39 778 000 korun. Proti rozhodnutí
byl podán rozklad.
Původní rozhodnutí v této věci bylo vydáno v roce 2006 a pravomocně v něm byla uložena sankce ve výši
240 milionů korun. Úřad v rozhodnutí konstatoval, že společnost RWE se dopustila v období od 5. 11. 
2004 do 10. 8. 2006 zneužití dominantního postavení, když neumožnila provozovatelům regionálních
distribučních soustav nepatřícím do skupiny RWE, uzavřít takové smlouvy o koupi a prodeji zemního
plynu, které by jim umožnily účinně konkurovat regionálním distributorům náležejícím do holdingu RWE. 
Za nezákonné označil Úřad také to, že společnost odmítala konkurenčním provozovatelům regionálních
distribučních soustav dodávat na velkoobchodní úrovni plyn určený pro kategorii oprávněných zákazníků
do kterékoliv bilanční zóny jednotlivých provozovatelů regionálních distribučních soustav. 
Při následném přezkumu správními soudy bylo rozhodnutí o prvním deliktu potvrzeno, avšak část výroku
týkající se dodávek do bilančních zón, soudy zrušily. Podle názoru soudů nebylo dostatečně prokázáno,
že by konkurenční provozovatelé regionálních distribučních soustav (společnosti Pražská plynárenská,
a.s., a Jihočeská plynárenská a.s.) skutečně požadovali změnu příslušných smluvních ustanovení.
Úřad v novém rozhodnutí zneužití dominance týkající se možnosti dodávat do jiné bilanční zóny
neprokázal, neboť i s ohledem na značný časový odstup se nepodařilo získat jednoznačné důkazy,
které by prokazovaly porušení zákona. Pokuta za protisoutěžní jednání byla tedy uložena pouze za
delikt, který byl potvrzen soudy. Sankce byla také příslušně snížena, a to na základě metody výpočtu
používané v době původního řízení.

Spojování soutěžitelů
Kontrola spojování soutěžitelů je třetím významným okruhem soutěžního práva.  Jejím smyslem je
preventivní kontrola soutěžitelů vznikajících fúzemi a akvizicemi, aby subjekt vzniklý tímto spojením
nezískal dominantní postavení, jež by mělo podstatné negativní dopady na soutěž na relevantních trzích.
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O povolení spojení musejí požádat Úřad všichni soutěžitelé, jejichž obrat přesahuje zákonem stanovená obratová kritéria. Ta jsou následující: obrat všech spojujících se firem dosažený na domácím trhu
v posledním účetním období převyšuje 1,5 miliardy korun a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů
dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů
korun; 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.
Bez povolení spojení ze strany Úřadu nesmí nabyvatel vykonávat kontrolu v nabývané společnosti. 
Pokud uvedený zákaz poruší, může mu být Úřadem uložena sankce až do výše 10 milionů korun nebo
10 % z obratu.
Při posuzování fúzí Úřad hodnotí potenciální dopady spojení na relevantní trhy, sílu konkurentů
a možnosti vstupu nových soutěžitelů. Přezkoumávány jsou i vlivy na trhy vertikálně navazující a rizika
vzniku zakázaných dohod.
Spojení se zanedbatelným dopadem na trhy mohou být povolena ve zjednodušeném řízení již ve 20
dnech. Standardní řízení trvá 30 dní. Pokud Úřad získá během správního řízení obavy, že posuzované
spojení má potenciál narušit hospodářskou soutěž, může řízení převést do druhé fáze. V ní lze fúzi
prověřovat další čtyři měsíce.
Výsledkem řízení může být rozhodnutí povolující spojení nebo rozhodnutí konstatující, že spojení
povolení Úřadu nepodléhá nebo v případě zjištění soutěžních problémů zákaz uskutečnění spojení. 
Zablokování spojení se nicméně dotčené podniky mohou vyhnout tím, že Úřadu navrhnou závazky
za účelem odstranění obav z narušení hospodářské soutěže. Závazky jsou zpravidla strukturální, tedy
v podobě odprodeje části podniku třetí straně. Méně užívané jsou závazky behaviorální, v nichž soutěžitel navrhne určitou úpravu svého chování, například, že bude dodávat po určitou dobu některým
odběratelům nebo že udrží výrobu určitých produktů.  Pokud Úřad uzná navržené závazky, povolí
spojení pod podmínkou jejich splnění. Plnění závazků následně ÚOHS kontroluje.

Spojování soutěžitelů podle druhu rozhodnutí
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V roce 2014 zahájil Úřad v oblasti fúzí 45 správních řízení a vydal 52 rozhodnutí, z nich 36 ve zjednodušeném řízení, 11 ve standardní měsíční lhůtě a 5 po prověření ve druhé fázi. Spojení Ahold/Spar
a LAGARDÈRE SERVICES S.A.S./Airest S.p.A. byla povolena pod podmínkou splnění závazků.

Spojování soutěžitelů - zjednodušené a standardní řízení
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Významné případy
SPOJENÍ SOUTĚŽITELŮ V OBLASTI TĚŽBY KAMENIVA A VÝROBY CEMENTU A TRANSPORTBETONU
Spojující se soutěžitelé: CEMEX Czech Republic, s.r.o./Holcim (Česko) a.s., člen koncernu
Spisová značka: S541/2013
Rozhodnutí: povoleno ve 2. fázi
Datum nabytí právní moci: 28. 3. 2014
Úřad v roce 2014 povolil spojení soutěžitelů spočívající v získání možnosti společnosti CEMEX Czech
Republic výlučně kontrolovat společnost Holcim (Česko), člena koncernu. Uvedené spojení bylo součástí
celoevropské transakce, nicméně Úřad posuzoval pouze část týkající se českého trhu. Správní řízení
bylo zahájeno již v průběhu roku 2013, spojení bylo povoleno až po podrobném prošetření ve 2. fázi
správního řízení. 
Společnost CEMEX CZ je součástí mexického celosvětově působícího podnikatelského uskupení zabývajícího se výrobou a prodejem kameniva, cementu, transportního betonu, malty a dalších stavebních
materiálů. Ve stejných oblastech působila i společnost CEMEX CZ. Společnost Holcim CZ byla součástí
švýcarské skupiny Holcim Ltd., která je celosvětově aktivní ve výrobě a prodeji kameniva, cementu,
transportbetonu a asfaltu. Společnost Holcim CZ se v České republice zabývala výrobou a prodejem
šedého cementu, kameniva a transportbetonu. 
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Úřad podrobně analyzoval dopady spojení na trzích těženého kameniva, šedého cementu a transportního betonu včetně možných koordinovaných i nekoordinovaných efektů plynoucích jak z horizontálního, tak i z vertikálního propojení činností spojujících se soutěžitelů. Přestože na některých lokálních
trzích zaujímali spojující se soutěžitelé významný tržní podíl, dospěl Úřad k závěru, že  na takových
trzích působí silní konkurenti disponující značným množstvím volných výrobních kapacit, a proto Úřad
posuzovanou transakci povolil.

SPOJENÍ SOUTĚŽITELŮ V OBLASTI PROVOZOVÁNÍ RESTAURAČNÍCH ZAŘÍZENÍ NA LETIŠTI
VÁCLAVA HAVLA PRAHA
Spojující se soutěžitelé: LAGARDÈRE SERVICES S.A.S./Airest S.p.A. 
Spisová značka: S750/2013
Rozhodnutí: povoleno se závazky
Datum nabytí právní moci: 6. 6. 2014
Úřad v roce 2014 rovněž povolil spojení soutěžitelů LAGARDÈRE SERVICES a Airest pod podmínkou
splnění závazků, které spojující se soutěžitelé navrhli za účelem zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže. Fúze byla součástí celoevropské transakce, v jejímž rámci získala skupina Lagardère
možnost kontrolovat mimo jiné i společnost Airest Czech Republic a.s. Správní řízení bylo zahájeno již
v průběhu roku 2013, spojení bylo povoleno až po podrobném prošetření ve 2. fázi správního řízení.
LAGARDÈRE SERVICES je součástí celosvětově působící francouzské podnikatelské skupiny Lagardère,
která je v České republice činná v oblasti maloobchodního prodeje produktů, jež jsou tradičně prodávány
v rámci mezinárodní přepravy, přičemž tyto produkty nabízí zejména na Letišti Václava Havla Praha
a letištích v Ostravě a Karlových Varech. Skupina LAGARDERE působí na Letišti Václava Havla Praha
také v oblasti koncesovaných potravinářských služeb, tj. nabízí restaurační služby ve svých restauracích. 
Nabývaný soutěžitel Airest se zabýval zejména poskytováním koncesovaných potravinářských služeb
a maloobchodním prodejem potravin a nápojů na letištích, dálnicích a na čerpacích stanicích pohonných
hmot v Itálii i dalších zemích. Na území České republiky působil prostřednictvím své dceřiné společnosti
Airest ČR, která byla v této oblasti činná pouze na Letišti Václava Havla Praha.
Úřad se při posouzení dopadů spojení zaměřil na prodej občerstvení na letištích, konkrétně na Letišti
Václava Havla Praha, a to zejména z pohledu vztahu mezi provozovateli restaurací, kaváren či barů
v prostorách letiště a konečnými zákazníky. Po počátečním posouzení spojení získal Úřad předběžné
obavy z možného narušení hospodářské soutěže, když ve vyhrazené zóně Terminálu 1 a Terminálu
2 Letiště Václava Havla by spojením vzniklý subjekt dosahoval velmi vysokých tržních podílů. Úřad se
domníval, že v důsledku spojení by mohlo dojít ke vzniku či posílení dominantního postavení spojujících
se soutěžitelů a spojením vzniklý soutěžitel by disponoval takovou tržní silou, která by mu umožnila
omezit soutěž na relevantních trzích.  Takové postavení spojujících se soutěžitelů na zkoumaných
relevantních trzích by mohlo vést k omezení volby konečného zákazníka a možnému zvýšení ceny
nabízených produktů.
Účastník řízení však navrhl závazky ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže. Předmětem
závazků bylo zejména převedení některých prodejen na osobu, která je na něm nezávislá a která je
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způsobilá k efektivnímu provozování restauračních služeb na zmiňovaném letišti.  Pod podmínkou
realizace výše uvedených závazků Úřad uskutečnění spojení povolil.

SPOJENÍ SOUTĚŽITELŮ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ KLINICKÝCH LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ
Spojující se soutěžitelé: MID EUROPA PARTNERS LLP/IMUNO s.r.o. a Laboratoře Euromedic s.r.o.
Spisová značka: S719/2013
Rozhodnutí: povoleno ve 2. fázi
Datum nabytí právní moci: 27. 5. 2014
Úřad v roce 2014 povolil skupině MID EUROPA PARTNERS LLP převzít společnosti IMUNO a Laboratoře Euromedic. Správní řízení bylo zahájeno již v průběhu roku 2013, spojení bylo povoleno až po
podrobném prošetření ve 2. fázi správního řízení.
Skupina MID EUROPA PARTNERS působí na území České republiky mimo jiné v oblasti poskytování
klinických laboratorních vyšetření, a to prostřednictvím společnosti AeskuLab Holding, přičemž
poskytuje klinická laboratorní vyšetření v oborech biochemie, hematologie, mikrobiologie, imunologie, alergologie a patologie. Nabývané společnosti byly na území České republiky rovněž činné
v oblasti poskytování klinických laboratorních vyšetření, a to ve stejných odbornostech jako skupina
MID EUROPA PARTNERS.
Úřad posuzoval spojení soutěžitelů jak z hlediska jeho dopadů na celorepublikový trh klinických laboratorních vyšetření obecně, tak i na věcných subtrzích laboratorních vyšetření v oborech biochemie,
hematologie, mikrobiologie, alergologie a imunologie a patologie. Kromě toho se Úřad zabýval také
vlivem spojení na lokální (krajské) trhy v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji, kde se činnosti spojujících se soutěžitelů překrývaly. 
S ohledem na skutečnosti, že na výše zmiňovaných dotčených trzích, na nichž se činnosti spojujících
se soutěžitelů překrývaly, mají odběratelé zachovánu možnost výběru dodavatelů služeb klinických
laboratorních vyšetření, kteří pro ně představují plnohodnotnou alternativu ke spojujícím se soutěžitelům, a že působení ve spojením dotčené oblasti je do značné míry regulováno (včetně ceny služeb
laboratorních vyšetření), Úřad uzavřel své šetření s tím, že nedojde v důsledku spojení k podstatnému
narušení hospodářské soutěže.

SPOJENÍ SOUTĚŽITELŮ V OBLASTI MALOOBCHODNÍHO PRODEJE POTRAVIN
Spojující se soutěžitelé: Koninklijke Ahold N.V./SPAR Česká obchodní společnost s.r.o. a Imobilia Spa s.r.o.
Spisová značka: S405/2014
Rozhodnutí: povoleno se závazky
Datum nabytí právní moci: 15. 7. 2014
Úřad v roce 2014 povolil spojení soutěžitelů Koninklijke Ahold N.V. (Ahold) se společnostmi SPAR Česká
obchodní společnost (SPAR) a Imobilia Spa (Imobilia), pod podmínkou splnění strukturálních závazků
přijatých za účelem zachování účinné hospodářské soutěže. 
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Společnost Ahold je mateřskou společností skupiny Ahold Group, provozující mezinárodní síť supermarketů a dalších maloobchodních prodejen. V České republice působí zejména v oblasti maloobchodu se zbožím denní potřeby, a to ve svých 228 supermarketech a 56 hypermarketech obchodní
značky Albert. Společnost SPAR vyvíjela svoji podnikatelskou činnost pouze v České republice, a to
rovněž především v oblasti maloobchodu se zbožím denní potřeby, přičemž na území České republiky
provozovala 50 prodejen, z toho 14 supermarketů SPAR a 36 hypermarketů INTERSPAR. Společnost
Imobilia byla činná v oblasti pronájmu nemovitostí a poskytování komerčních služeb poskytovaných
takřka výlučně pro společnost SPAR.
Úřad posuzoval dopady spojení na relevantní trh maloobchodního prodeje zboží denní potřeby
v relevantních formátech, tedy hypermarketech, supermarketech a diskontních prodejnách, a to na
území celé České republiky, respektive jejích jednotlivých okresů a měst, kde se činnost spojujících se
soutěžitelů překrývala. 
V rámci první fáze správního řízení Úřad dospěl k závěru, že předmětné spojení předběžně vzbuzovalo
obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže na území čtyř měst, kde se činnost spojujících se
soutěžitelů překrývala a jejich společný tržní podíl výrazně přesahoval 40 %, a kde současně tito byli
vystaveni konkurenci relativně menšího množství soutěžitelů disponujících podstatně nižším tržním
podílem či počtem prodejen. Účastník řízení nicméně předložil Úřadu ještě v první fázi správního řízení
závazky spočívající v odprodeji několika prodejen na území těchto čtyř měst. Úřad vyhodnotil závazky
jako dostatečné k zachování účinné hospodářské soutěže na dotčených trzích a pod podmínkou
uskutečnění uvedených odprodejů fúzi povolil.
Úřad současně posoudil možné dopady navrhovaného spojení soutěžitelů na jednotlivých trzích obstarávání zboží dále nabízených mimo jiné i v hypermarketech, supermarketech či diskontních prodejnách,
na nichž spojující se soutěžitelé vystupují na poptávkové straně. S ohledem na skutečnost, že na těchto
trzích spojující se soutěžitelé dosahovali relativně nízkého tržního podílu, jsou vystaveni konkurenci nejen
z řad dalších obchodních řetězců, ale i cash&carry prodejen či dalších velkoobchodníků, dospěl Úřad
k závěru, že spojení na těchto trzích nevzbuzovalo obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže. 

SPOJENÍ SOUTĚŽITELŮ V OBLASTI PROVOZOVÁNÍ RAFINÉRIÍ
Spojující se soutěžitelé: UNIPETROL, a.s./ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
Spisová značka: S624/2014
Rozhodnutí: povoleno ve 2. fázi
Datum nabytí právní moci: podán rozklad
Úřad v roce 2014 povolil spojení soutěžitelů UNIPETROL a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ. Potenciální dopady
fúze na relevantní trhy Úřad podrobně posuzoval ve druhé fázi správního řízení. 
Společnost UNIPETROL, která je součástí nadnárodní petrochemické skupiny PKN ORLEN S.A., se zaměřuje zejména na zpracování surové ropy, petrochemickou výrobu a prodej a maloobchodní prodej
motorových paliv. Česká rafinérská (dále jen „ČRAF“) působí jako zpracovatelská rafinérie provozující
závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, v nichž zpracovává ropu na ropné produkty pro své akcionáře, jimiž doposud byly společnosti UNIPETROL a ENI.
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Dopady předmětného spojení byly posuzovány zejména ve vztahu k velkoobchodnímu prodeji ropných produktů. Na vymezených relevantních trzích ex-refinery dodávek benzínu a motorové nafty,
velkoobchodních dodávek LPG, velkoobchodních dodávek topných olejů, velkoobchodních dodávek
leteckých paliv a trhu síry, které jsou z hlediska geografického vymezeny minimálně středoevropským
regionem, spojující se soutěžitelé nedisponovali společným tržním podílem převyšujícím 15 %, a proto
posuzované spojení soutěžitelů ve vztahu k těmto relevantním trhům nevzbuzovalo obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže. Na trhu asfaltu (bitumen) v České republice bylo sice tržní podíl
spojujících se soutěžitelů vyšší, avšak zůstala nadále zachována možnost dodávek z alternativních,
zejména zahraničních zdrojů. Úřad dále dospěl k závěru, že spojení nevzbuzovalo vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže ani na vymezených relevantních trzích non-retail dodávek
benzínu a motorové nafty na území České republiky, neboť spojením vzniklý subjekt na těchto trzích
bude vystaven podstatné konkurenci ze strany významných, mnohdy vertikálně integrovaných společností. Existenci alternativních velkoobchodních dodavatelů pohonných hmot potvrdila i převážná
většina Úřadem oslovených odběratelů. 
Proti rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů byl podán „rozklad“ ze strany jednoho ze třetích subjektů, jež v průběhu správního řízení podaly proti předmětné transakci námitky.

SPOJENÍ SOUTĚŽITELŮ V OBLASTI PROVOZOVÁNÍ OKAMŽITÉ LOTERIE
Spojující se soutěžitelé: TERESINA SE/FORTUNA sázky a.s./TIPSPORT 02 a.s.
Spisová značka: S746/2013
Rozhodnutí: povoleno ve 2. fázi
Datum nabytí právní moci: 22. 9. 2014
Úřad v roce 2014 povolil v prvostupňovém správním řízení soutěžiteli FORTUNA sázky a. s. vstup do
společnosti TIPSPORT 02, která bude působit v oblasti stíracích losů. Po dokončení transakce bude
FORTUNA sázky kontrolovat TIPSPORT 02 společně s dosavadním spoluvlastníkem, společností TERESINA. Správní řízení bylo zahájeno již v průběhu roku 2013, spojení bylo povoleno až po podrobném
prošetření ve 2. fázi správního řízení.
Společnost FORTUNA se zabývá zejména provozováním loterií a podobných her, a to především v oblastech číselných loterií, okamžitých loterií a poskytováním neloterijních služeb. Je součástí podnikatelské
skupiny, v jejímž čele stojí společnost PENTA HOLDING. Společnost TIPSPORT 02 náleží do skupiny
TIPSPORT a dosud nebyla významněji aktivní na žádném trhu; její plánovaná činnost po realizaci posuzovaného spojení soutěžitelů má spočívat v provozování okamžitých loterií na území České republiky. 
Společnost TIPSPORT 02 byla dosud společně vlastněna skupinou TIPSPORT a společností TERESINA,
která rovněž spadá do téže skupiny.
Úřad posuzoval dopady spojení na relevantní trh provozování okamžitých loterií. Vzhledem k tomu, že
subjekt vzniklý spojením bude dosahovat v dané oblasti významného tržního podílu, prověřoval Úřad fúzi
ve druhé fázi správního řízení. Po podrobném prošetření pak konstatoval, že spojením vzniklý subjekt
bude po spojení vystaven silné konkurenci ze strany společnosti SAZKA, která disponovala obdobným či
ještě větším tržním podílem. Úřad také provedl analýzy zaměřené na posouzení skutečnosti, zda spojující
se soutěžitelé nepředstavují sobě navzájem natolik blízké konkurenty, že by jejich spojením mohlo dojít
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k podstatnému snížení konkurenčního tlaku na trhu, jež by mělo za následek zhoršení podmínek pro
spotřebitele. Úřad posuzoval také možnost vzniku koordinovaných účinků na dotčeném relevantním
trhu, stejně jako těchto účinků na trhu provozování kurzových sázek, což namítaly některé subjekty, jež
v průběhu správního řízení vyjádřily své obavy z narušení hospodářské soutěže.
Na základě provedeného šetření Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje
vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu provozování okamžitých
loterií na území České republiky.
Proti rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů byl podán „rozklad“ ze strany jednoho ze třetích subjektů, jež v průběhu správního řízení podaly proti předmětné transakci námitky.

Protisoutěžní jednání orgánů veřejné správy
Dle ustanovení § 19a ZOHS, které je účinné od roku 2012, nesmí orgány veřejné správy podporou
zvýhodňující určitého soutěžitele nebo jiným způsobem narušit hospodářskou soutěž.  Za porušení
tohoto ustanovení hrozí veřejným institucím pokuta ve výši 10 milionů korun.
Úřad doposud dával adresátům této normy prostor, aby své aktivity přizpůsobili a případné podněty
v této oblasti řešil mimo správní řízení. Po dostatečně dlouhém přechodném období pak Úřad ve druhé
polovině roku 2014 vydal metodický dokument o aplikaci § 19a – Dozor nad orgány veřejné správy
a ve stejné době rovněž upozornil svým stanoviskem na možný protisoutěžní charakter řady obecně
závazných vyhlášek obcí regulujících loterijní činnost.
Přesto Úřad v této oblasti až do konce roku upřednostňoval alternativní řešení soutěžních problémů.

Alternativní řešení soutěžních problémů v oblasti § 19a
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 alternativnímu řešení. Dotčenému soutěžiteli je pak dána
možnost, aby případný soutěžní problém sám odstranil, a pokud Úřad uzná, že byla provedená nápravná opatření dostatečná, pak případ uzavře bez zahájení správního řízení.
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STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – ZKOUŠKY TEPELNÝCH ČERPADEL
V roce 2014 odstranil Úřad bez zahájení správního řízení rovněž problém ve věci možného porušení
§ 19a ZOHS ze strany Státního fondu životního prostředí („SFŽP“) a Ministerstva životního prostředí
(„MŽP“). ÚOHS obdržel v roce 2013 několik podnětů na MŽP, které ve spolupráci se SFŽP stanovilo
v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 v přílohách III směrnice ze dne 13. 6. 2013 podmínku,
že „Zápis tepelných čerpadel do SVT1 je možný pouze za předpokladu, že deklarované parametry
byly ověřeny v některé ze zkušebních laboratoří registrovaných v European Heat Pump Association
(EHPA)“.  Na území České republiky přitom působilo několik zkušebních laboratoří a certifikačních
orgánů, které příslušnými oprávněními k provádění zkoušek tepelných čerpadel disponovaly. Členem
asociace EHPA však byl pouze jeden z těchto subjektů, a to státní podnik Strojírenský zkušební ústav. 
Stanovením této podmínky tak mělo docházet k narušení hospodářské soutěže nejen na trhu dodávek
tepelných čerpadel, ale též na trhu služeb poskytovaných zkušebními laboratořemi, respektive orgány
certifikujícími tepelná čerpadla. 
ÚOHS vedl se zástupci MŽP a SFŽP intenzivní jednání o odstranění výše uvedené podmínky. Cílem
přitom bylo nastavení objektivních, nediskriminačních a transparentních technických parametrů,
které měly certifikační orgány při testování tepelných čerpadel dodržet.  Výsledkem těchto jednání
bylo upuštění od požadavku MŽP a SFŽP na členství zkušebních laboratoří v asociaci EHPA. Nově bylo
stanoveno, že zkoušku tepelných čerpadel může provést jakýkoli certifikační orgán, pokud disponuje
příslušnými oprávněními v souladu s českými a evropskými předpisy; dále, že protokol o zkoušce bude
vždy obsahovat výhradně naměřené hodnoty a že při stanovení počtu zástupců modelové řady bude
ze strany certifikačního orgánu použita určitá metodika. Nové podmínky byly ze strany MŽP zapracovány do směrnice č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám
s účinností od 1. 4. 2014. 

REGULACE LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER OBCEMI
Úřad se v průběhu roku 2014 opakovaně zabýval stížnostmi provozovatelů loterií a jiných podobných
her (dále jen „loterie“) na narušení hospodářské soutěže v důsledku regulatorní činnosti obcí. Častou
námitkou provozovatelů loterií byla skutečnost, že jim nebyla předem známa kritéria výběru míst,
na nichž by bylo možné takové aktivity na území dané obce provozovat, respektive že tato kritéria byla
stanovena diskriminačně. V souvislosti s regulatorní pravomocí obcí se na Úřad opakovaně obrátilo
i Ministerstvo vnitra jako dozorový orgán nad vydáváním obecně závazných vyhlášek obcí s žádostmi
o stanoviska ke konkrétním obecně závazným vyhláškám.
Vzhledem k  množství stížností na postupy obcí při regulaci provozu loterií na svém území vydal Úřad
v září 2014 stanovisko, v němž blíže popisuje principy regulace loterií, které jsou jím obecně považovány
za kompatibilní s pravidly hospodářské soutěže a které by měly přispět k transparentnosti regulatorní
činnosti obcí a eliminovat prostor pro možnou diskriminaci některých provozovatelů loterií. 

1
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Seznam výrobků a technologií

Součástí stanoviska Úřadu je rovněž výzva obcím, které se rozhodnou regulovat provoz loterií na svém
území, aby postupovaly v souladu s pravidly hospodářské soutěže, a aby nejpozději k 1. 1. 2015 zveřejnily všechna kritéria, na základě kterých se regulace na jejich území uplatňuje, a to s dostatečným
předstihem, aby se s nimi dotčené subjekty měly možnost seznámit. V případě, že jimi uplatňovaná
podoba regulace pravidlům hospodářské soutěže neodpovídá, vyzval Úřad obce, aby ke stejnému
datu zjednaly nápravu.

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, a to zejména prostřednictvím legislativy nebo některých exekutivních opatření. Obojí
může mít na hospodářskou soutěž negativní dopady, například vytvářením bariér vstupu či zaváděním
nadbytečné regulace. Soutěžní úřady se tedy v rámci svého mandátu proaktivně zapojují do formulace ekonomických politik státu, které mohou ovlivňovat tržní mechanismy, podnikatelské prostředí
či hospodářskou výkonnost. ÚOHS se za tímto účelem pravidelně vyjadřuje nejen k návrhům zákonů,
ale připomínkuje také některé kroky ministerstev a sektorových regulátorů. Uvedené aktivity, které lze
souhrnně pojmenovat jako soutěžní advokacie, mohou mít podstatný vliv na prosoutěžní nastavení
právního řádu daného státu.

KAUCE PRO DISTRIBUTORY POHONNÝCH HMOT
Úřad se i v roce 2014 věnoval problematice kaucí stanovených již v předchozím období pro soutěžitele,
kteří hodlají působit v oblasti distribuce pohonných hmot (dále jen „PHM“). V této souvislosti uvítal
zrušení výše kauce nálezem Ústavního soudu a podílel se na připomínkovém řízení, jež probíhalo
k návrhu nové úpravy předložené ministerstvem financí. Úřad přitom opakovaně konstatoval, že není
orgánem příslušným vyjadřovat se k problematice placení daní, avšak zavedení neproporcionální, dokonce jednotné kauce na trhu, na nějž byl doposud přístup volný, považuje za jednoznačnou bariéru
pro soutěž a hrozbu pro setrvání/vstup zejména menších hráčů, včetně případného negativního dopadu
na navazující trh maloobchodního prodeje pohonných hmot. 
Zavedení bariér vstupu na trh může reálně vést ke skokovému snížení počtu podnikatelských subjektů
na nabídkové straně trhu a ve svém důsledku až k oligopolizaci trhu distribuce PHM. Takový trh je
poté náchylnější k utajeným jednáním (koluzím), což může mít negativní dopad jak na spotřebitele,
tak na vývoj celého odvětví. Trh s menším počtem soutěžitelů navíc může být méně alokačně i výrobně
efektivní. Navazující a často vertikálně integrovaný trh maloobchodního prodeje PHM má přitom lokální
geografický rozměr a uvedené opatření v některých oblastech s vysokou pravděpodobností povede
k odchodu hráčů z trhu a/nebo výraznému zvýšení cen pro spotřebitele. Trh maloobchodního prodeje
PHM v České republice přitom vykazuje oproti okolním státům lepší soutěžní parametry, působí na
něm řada malých a středních podniků. Úřad tedy z hlediska ochrany hospodářské soutěže nepovažuje
za vhodné zavedení jednotné kauce pro všechny soutěžitele, jelikož tato bude představovat rozdílnou
finanční zátěž pro každého z nich vzhledem ke zcela odlišné výši jejich obratu a tržní síly.
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NOVÉ PŘEDPISY V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Úřad se aktivně zapojil do tvorby a připomínkování věcného záměru budoucí úpravy fungování odpadového hospodářství v České republice, zejména co se týče provozování kolektivních systémů sběru
a třídění odpadů. Pracovníci Sekce hospodářské soutěže byli jmenováni členy resortní pracovní skupiny. 
Úřad mimo jiné upozornil předkladatele na nevyjasněný stav ohledně podnikatelských aktivit provozovatelů kolektivních systémů.  Legislativa počítá s tím, že provozovatel kolektivního systému je ze
zákona neziskovým subjektem, avšak na dceřiné společnosti a jiné majetkově či personálně s ním
propojené osoby se toto pravidlo nevztahuje. Dle informací Úřadu v praxi často dochází k situacím,
kdy dceřiné společnosti využívají finanční prostředky získané z poplatků kolektivním systémem, což
vede k narušení hospodářské soutěže, neboť ostatní soutěžitelé takovými prostředky nedisponují. 
Dochází rovněž ke zvýhodňování spřízněných subjektů při dodávkách elektroodpadů zpětně odebraných kolektivním systémem. Úřad je toho názoru, že pro fungování hospodářské soutěže se jeví zcela
nezbytným zamezení takovým podnikatelským aktivitám, neboť mohou značně deformovat soutěžní
prostředí na příslušných trzích. 
Dále se Úřad při své činnosti v této oblasti zaměřil na transparentnost stanovování poplatků kolektivními systémy, podmínky jejich zakládání i jejich případné vzájemné spolupráce a rovněž na odstranění
přetrvávajících výsadních postavení některých systémů ve vztahu k takzvanému historickému zařízení. 

Rozkladová řízení a soudní přezkum
Prvostupňové rozhodnutí Úřadu je možno napadnout rozkladem podaným k předsedovi ÚOHS, který
o rozkladu rozhoduje ve druhém stupni. Předseda může námitkám rozkladu vyhovět a prvostupňové
rozhodnutí zrušit a vrátit k dalšímu projednání, nebo může rozklad zamítnout a prvoinstanční verdikt
potvrdit. Třetí možností je částečné zrušení či změna napadeného rozhodnutí.
V roce 2014 bylo v oblasti hospodářské soutěže podáno celkem sedm rozkladů. Vydáno bylo 16 druhostupňových rozhodnutí, z toho šest meritorních a deset procesního charakteru. Šest prvostupňových
rozhodnutí bylo potvrzeno, v dalších pěti došlo k částečnému potvrzení a částečné změně výroku. 
Celkově byly uloženy pravomocné pokuty ve výši 68 832 300 korun, z toho v oblasti zakázaných
dohod 68 787 300 korun.

VÝZNAMNÉ PŘÍPADY
OPAKOVANÁ SANKCE PRO KARTEL PEKAŘŮ
Účastník řízení: DELTA PEKÁRNY a.s., OK REST a.s., PENAM, a.s.
Spisová značka: R20,21,22/2004
Pokuta: 52 800 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 23. 10. 2014
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Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj uložil svým rozhodnutím z 22. října 2014
opakované pokuty v celkové výši 52,8 milionu korun třem pekárenským společnostem za zakázané
dohody, jichž se dopustily v roce 2003. Společnosti DELTA PEKÁRNY byla uložena sankce 24,8 milionu
korun, soutěžiteli OK REST (dříve společnost ODKOLEK a.s.) pokuta 14,8  milionu korun a společnosti
PENAM pokuta ve výši 13,2 milionu korun.
Účastníci řízení porušili zákon o ochraně hospodářské soutěže tím, že nejpozději od 18. 9. 2003 prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací slaďovali svůj záměr dosáhnout zvýšení cen
čerstvého běžného pečiva a chleba a cen čerstvého cukrářského pečiva (účastníci Odkolek a Penam
také u trvanlivého sladkého pečiva) u svých odběratelů, a na základě vzájemného slaďování počínaje
dnem 26. 9. 2003 společně přistoupili k realizaci tohoto záměru, když rozeslali oznámení o zvýšení
cen uvedených výrobků svým odběratelům, přičemž v průběhu realizace svého záměru pokračovali ve
vzájemných kontaktech a výměně informací za účelem sladění postupu při vyjednávání s odběrateli,
to vše nejméně do 12. 11. 2003.
Úřad v tomto případě poprvé pravomocně rozhodl již v roce 2005, kdy uložil pokuty v souhrnné
výši 120 milionů korun. Od té doby bylo rozhodnutí projednáváno správními soudy, které postupně
potvrdily rozhodnutí v části týkající se deliktu, avšak zrušily uložené sankce, zejména kvůli odlišnému
právnímu názoru na způsob výpočtu pokuty.
Pokuta byla tedy v nejnovějším druhostupňovém rozhodnutí stanovena v souladu s výše uvedenými
rozsudky. Předseda Úřadu rovněž ve svém správním uvážení zohlednil řadu dalších přitěžujících i polehčujících okolností, které hrály roli při výpočtu sankce.
Rozsáhle se předseda ÚOHS věnoval taktéž skutečnosti, že společnosti Delta a OK REST (Odkolek),
které v současné době náleží do skupiny EUROPEAN UNITED BAKERIES, generují jen zanedbatelný
obrat, neboť všechny jejich pekárenské aktivity byly převedeny do jiné společnosti z dané skupiny. 
Podle druhostupňového rozhodnutí bylo majetkové vyprázdnění těchto společností pouze účelovou
snahou vyhnout se postihu za protisoutěžní jednání.

DOHODY O ZÁKAZU EXPORTU HNĚDÉHO UHLÍ
Účastník řízení: Sokolovská uhelná, právní nástupce
Spisová značka: R8/2010
Pokuta: 15 987 300 Kč
Datum nabytí právní moci: 8. 12. 2014
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj vydal změněné druhostupňové rozhodnutí
týkající se protisoutěžních dohod o zákazu exportu společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce
(dále jen SUPN). Původně uložená sankce byla mírně snížena na 15 987 300 korun.
V  rozhodnutí z roku 2010 byla SUPN uložena pokuta 17 283 000 korun za uzavírání a plnění zakázaných dohod o zákazu exportu, jejichž cílem bylo narušení hospodářské soutěže na trhu hnědouhelných briket, hnědého energetického uhlí a hnědého tříděného uhlí v České republice i v Evropské
unii. Rozhodnutí bylo nicméně zrušeno Nejvyšším správním soudem kvůli nesprávnému posouzení
odpovědnosti účastníka řízení a jeho právního předchůdce před 1. 5. 2004.
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Podle nového druhostupňového rozhodnutí tedy SUPN a jeho právní předchůdce Sokolovská uhelná,
a.s., porušili soutěžní právo, když v období od 1. 5. 2004 do 27. 8. 2009 uzavírali se svými distributory a konečnými odběrateli hnědého uhlí a hnědouhelných briket zakázané dohody. K nelegálnímu
jednání docházelo také tím, že SUPN a její předchůdce ponechali v platnosti a plnili dohody uzavřené
v období od 30. 12. 1997 do 1. 5. 2004. 
Kupující se v uvedených dohodách zavazovali, že hnědé uhlí a hnědouhelné brikety dodané účastníkem
řízení a jeho právním předchůdcem nebudou vyvážet mimo území České republiky a že s palivem nebudou obchodovat tak, aby vývoz z území České republiky umožnili. Cílem těchto dohod bylo narušení
hospodářské soutěže a mohly vést k narušení hospodářské soutěže na trhu hnědouhelných briket, hnědého energetického uhlí a hnědého tříděného uhlí v České republice i Evropské unii. Kromě porušení
českého zákona o ochraně hospodářské soutěže tedy došlo také k porušení článku 81 Smlouvy o založení
Evropského společenství, neboť jednání mohlo mít dopad na obchod mezi členskými státy.
Předseda Úřadu rovněž dospěl k závěru, že porušení národního práva je možno jako přitěžující okolnost
při výpočtu pokuty zohledňovat až od 1. 5. 2004, proto byla sankce snížena o 9 % na konečných
15 987 300 Kč.

Soudní přezkum
Proti pravomocnému rozhodnutí předsedy Úřadu již není možno podat opravný prostředek, avšak lze
jej napadnout žalobou ke správnímu soudu. V případě ÚOHS je příslušným správním soudem Krajský
soud v Brně. Soud může žalobu zamítnout nebo jí zcela či částečně vyhovět. Rozhodnutí Úřadu je
pak zrušeno a vráceno k opakovanému řízení, v němž je Úřad vázán právním názorem soudu. Proti
rozsudku Krajského soudu je možno podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, jenž může
napadený rozsudek zrušit či potvrdit. Účastníci řízení mohou dále namítat také porušení svých ústavních
práv a podat stížnost k Ústavnímu soudu.
V roce 2014 bylo žalobou ke Krajskému soudu v Brně napadeno 11 rozhodnutí, k Nejvyššímu správnímu soudu pak směřovalo šest kasačních stížností. Definitivně bylo ukončeno 15 soudních sporů,
z nichž v pěti případech soudy rozhodly ve prospěch ÚOHS a ve dvou pak částečně potvrdily rozhodnutí
Úřadu. Z nejvýznamnějších rozsudků je možno zmínit zamítnutí žaloby společnosti Student Agency ve
věci pokuty za zneužití dominantního postavení v oblasti autobusové dopravy mezi Prahou a Brnem
nebo potvrzení sankce pro společnost Telefónica. Dále nelze opomenout říjnový rozsudek Evropského
soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci Delta Pekárny, a.s., v. Česká republika, který má zásadní
dopad na uskutečňování místních šetření v oblasti hospodářské soutěže.

VÝZNAMNÉ ROZSUDKY
KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ – ŽALOBA STUDENT AGENCY, S.R.O.
V září 2014 Krajský soud v Brně zamítl žalobu společnosti STUDENT AGENCY proti rozhodnutí Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže z roku 2011, jímž byla tomuto soutěžiteli uložena pokuta ve výši
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5,154 milionu korun, a to za zneužití dominantního postavení na trhu poskytování služeb veřejné
linkové osobní autobusové dopravy na lince Praha–Brno a zpět s úmyslem vyloučit z uvedeného trhu
společnost ASIANA, spol. s r.o.
Soud rozhodoval o žalobě opakovaně, neboť jeho předchozí rozsudek, jímž žalobě Student Agency
vyhověl, byl zrušen na základě podané kasační stížnosti ÚOHS Nejvyšším správním soudem. V souladu
s právním názorem NSS potvrdil Krajský soud v plném rozsahu rozhodnutí ÚOHS, včetně správnosti
postupu při vymezení relevantního trhu jakožto samostatného trhu autobusové dopravy, a tedy i dominanci Student Agency na tomto trhu.

EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA VE VĚCI DELTA PEKÁRNY, A. S.
Rozsudek štrasburského soudu ze dne 2. 10. 2014 ve věci Delta Pekárny v. Česká republika, č. 97/112,
se týkal společností Delta namítaného porušení čl. 8 a 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních
svobod (dále též „Úmluva“), zejména práva na respektování obydlí a korespondence, k jehož narušení
mělo dojít v rámci místního šetření prováděného Úřadem v její provozovně v roce 2003. Za odmítnutí
se podrobit místnímu šetření byla i tato společnost Úřadem samostatným rozhodnutím pokutována
na základě § 22 odst. 1 písm. a) zákona.
Evropský soud dospěl k závěru, že ze strany České republiky došlo k porušení čl. 8 Úmluvy, neboť
procesní záruky nebyly dostatečné na zamezení rizika zneužití moci ze strany Úřadu při místním šetření. 
Po detailní analýze rozsudku předseda Úřadu dospěl pro danou věc k následujícím východiskům: i)
evropský soud shledal porušení čl. 8 Úmluvy v tom, že následný přezkum legitimnosti místního šetření
národními správními soudy nebyl dostatečnou zárukou kontroly výkonu státní moci, ii) porušení práva
na spravedlivý proces shledáno nebylo, neb stížnost byla v této části označena za nepřípustnou, iii)
žádost o přiznání spravedlivého zadostiučinění byla zcela zamítnuta, iv) nebylo uvedeno, jak tomu bývá
v jiných věcech, žádné doporučení ohledně obnovy vnitrostátního řízení. Dle hodnocení předsedy Úřadu
sama skutečnost, že podle evropského soudu nešlo v daném případě o dostatečný soudní přezkum
postupu Úřadu při místním šetření, aby bylo možné vyloučit narušení práva na soukromí, neznamená,
že důkazy pořízené při tomto místním šetření jsou nezákonnými.
Úřad tedy dospěl k závěru, že Evropský soud shledal pouze dílčí nedostatky především v nedostatečnosti právní úpravy a (možném) pochybení v procesu soudního přezkumu, na jehož základě shledal
narušení práva na soukromí. Nebylo přitom shledáno žádné konkrétní pochybení Úřadu při provádění
místního šetření, ale pouze nemožnost vyloučit zásah do čl. 8 Úmluvy s ohledem na to, že správní
soudy nepřezkoumaly postup Úřadu po stránce podloženosti jeho podezření a proporcionality zásahu. 
Soudy mohou podle Úřadu napříště zajistit dostatečnou úroveň šetření na místě v rámci přezkumu
meritorního rozhodnutí, a zejména, že § 82 soudního řádu správního musí být v důsledku tohoto
rozsudku interpretován tak, že žaloba na nezákonný zásah je ve vztahu k šetření na místě prováděného
po zahájení správního řízení přípustná.

2
Překlad autentického francouzského znění rozsudku do češtiny dostupný na stránkách ministerstva spravedlnosti http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=390&d=339018. 
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Významná tržní síla
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je od 1. února 2010 pověřen kontrolou dodržování zákona č. 
395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití (dále jen „zákon“), jenž právně reguluje v České republice ochranu hospodářské soutěže v oblasti
odběratelsko-dodavatelských vztahů nedominantních soutěžitelů v potravinářském sektoru.
Zákon o významné tržní síle patří k regulacím soutěžního charakteru, jejichž cílem je primárně ochrana
hospodářské soutěže aplikovaná na specifické prostředí dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi
obchodními řetězci a jejich dodavateli. Dle zákona jsou subjekty působící v oblasti maloobchodního
prodeje potravin s obratem přesahujícím pět miliard korun považovány za nositele významné tržní síly. 
Je-li tržní síla odběratele kvalifikována jako významná, zákon lze aplikovat na všechny obchodní vztahy
mezi tímto odběratelem a jeho dodavateli. Zákon tak umožňuje postihnout určité negativní jednání
(pozdní splácení faktur za dodané zboží či různé poplatky, které je dodavatel nucen řetězci odvádět,
například za zařazení výrobku do prodeje nebo do reklamních akcí) obchodních řetězců disponujících
na trhu postavením, v němž obecně pro dodavatele představují významný distribuční kanál, a mohou
tak vůči dodavatelům vystupovat podobně jako dominantní podniky. 
Agenda kontroly tržní síly zahrnuje šetření, zda v konkrétních případech nedochází k porušování zákona,
vedení správních řízení, včetně vydávání správních rozhodnutí a případně i ukládání sankcí za porušení
zákona, provádění sektorových šetření, spolupráci v rámci pracovní skupiny FOOD při Evropské komisi
a další aktivity. Při své činnosti vychází Úřad jak z vlastních poznatků získaných ze sektorového šetření
či z veřejně dostupných zdrojů, tak i z podnětů doručovaných Úřadu ve formě stížností. 

Statistika
V roce 2014 Úřad obdržel 12 podnětů a zodpověděl 12 dotazů týkajících se výkladu některých pasáží
zákona. V průběhu roku 2014 byla vedena čtyři správní řízení, z nichž bylo ukončeno vydáním prvostupňového rozhodnutí jedno správní řízení zahájené v roce 2011. Zbývající tři správní řízení dosud
nejsou ukončena. Z těchto řízení bylo jedno zahájeno v roce 2010 a další v roce 2011. V roce 2014
byla zatím nepravomocně uložena jedna pokuta, a to ve výši 7 144 000 korun. Proti rozhodnutí byl
podán v zákonné lhůtě rozklad. 

Významné případy
Vedle správního řízení se společností TESCO, kdy byla podstatná část podkladů zajištěna při místním
šetření a které se zabývá závažnými zneužívajícími praktikami dopadajícími na dodavatele, je významné
také řízení vedené se společností Kaufland. Jedná se již o druhé řízení vedené s touto společností. Zatímco
první řízení se zabývalo zejména lhůtami splatnosti pro úhradu za dodávané zboží, toto druhé řízení se
zaměřuje na širokou škálu projevů chování odběratele, které značně negativně dopadají na dodavatele,
a mohly by být považovány za porušení zákona. Vzhledem ke složitosti hodnocení důkazů zajištěných
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v rámci správního řízení bylo nezbytné, aby Úřad oslovil znalce, jehož znalecký posudek bude významným
podkladem pro hodnocení chování účastníka řízení. Obecně lze uvést, že každé správní řízení vedené
pro možné porušení zákona, je velmi složité. Problematické je především zajišťování důkazů, a to proto,
že dodavatelé, tedy ti, jichž se možné porušování zákona ze strany odběratelů týká především, jen velmi
neochotně poskytují důkazy o možném porušování zákona. Důvodem je především obava, že budou za
poskytnutí důkazů trestáni ze strany odběratelů přerušením spolupráce.  

Legislativa
V průběhu roku 2014 pokračovaly práce na novele zákona. Po interní diskusi a následném připomínkovém řízení byla zpracována konečná verze návrhu novely, jež byla projednána Legislativní radou
vlády. V závěru roku 2014 byl návrh novely předložen vládě České republiky. Návrh novely zákona
reaguje na poznatky získané Úřadem při projednávání jednotlivých případů i na připomínky vznesené
v rámci připomínkového řízení. 
K zásadním úpravám patří:
• změna konceptu odpovědného subjektu rozšiřující možnou odpovědnost za zneužití významné tržní
síly i na dodavatele;
• taxativní výčet skutkových podstat deliktního jednání povinných subjektů je nahrazen obecnějším
vyjádřením;
• úprava procedury přijetí závazků, a to shodně se zákonem o ochraně hospodářské soutěže. 

Významné události
Jako každoročně, i v roce 2014 prezentoval Úřad své poznatky z oblasti aplikace zákona širší veřejnosti,
a to v rámci Svatomartinské konference v listopadu 2014. 
V průběhu roku se zástupce Úřadu zúčastnil pravidelných jednání pracovní podskupiny FOOD, kde
byly projednávány aktuální otázky týkající se aktivit Evropské komise a jednotlivých členských států
v sektoru potravin. 

Rozkladová řízení a soudní přezkum
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obdržel v roce 2014 dva rozklady proti prvoinstančním
rozhodnutím v oblasti významné tržní síly a zahájil dvě správní řízení druhého stupně, z nichž jedno
nebylo v roce 2014 ukončeno. Úřad v roce 2014 vydal jedno druhostupňové procesní usnesení v oblasti významné tržní síly, a to ve věci společnosti Kaufland ČR, v němž předseda Úřadu zamítl rozklad
a potvrdil rozhodnutí prvního stupně. 
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Veřejné zakázky a koncese
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vykonává dohled nad zadáváním veřejných zakázek od ledna
1995, v současnosti dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních
předpisů. Zákonný rámec dohledové činnosti transponuje ustanovení evropských přezkumných směrnic (směrnice Rady 92/13/EHS a 89/665/EHS ve znění změn směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/97/ES), které upravují specifika přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek a posilují záruky
zásad transparentnosti a nediskriminace při zadávání veřejných zakázek. V rámci dohledu nad zadáváním
veřejných zakázek Úřad rozhoduje, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky postupoval v souladu
se zákonem, ukládá nápravná opatření a sankce, projednává správní delikty zadavatelů a dodavatelů
a plní další úkoly stanovené příslušnými zákony. K těm patří zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních
smlouvách a koncesním řízení, a zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. 
Úřad dohlíží nad zadáváním a uzavíráním smluv i v režimu těchto zákonů. Smyslem výše uvedených
zákonů je zajistit volnou a svobodnou soutěž mezi dodavateli zakázek a současně provedení výběru
nejvhodnější nabídky transparentním způsobem bez diskriminace uchazečů.  Rovné, transparentní
a nediskriminační soutěžní prostředí pak ve svém konečném důsledku přináší i úspory veřejných financí.

Shrnutí legislativních změn
V roce 2014 nedošlo v oblasti zadávání veřejných zakázek k žádné legislativní změně na národní úrovni. 
Předzvěstí budoucích změn je však přijetí modernizačního balíčku evropských směrnic obsahujícího
právní úpravu veřejných zakázek v Evropské unii. Dne 26. února 2014 byly v Úředním věstníku Evropské
unie zveřejněny následující předpisy:
• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek, která ruší dřívější
zadávací směrnici 2004/18/ES;
• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek
subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, která
ruší dřívější sektorovou směrnici 2004/17/ES;
• směrnice 2014/23/EU o udělování koncesí.
Hlavním cílem nové právní úpravy zadávání veřejných zakázek je zjednodušení procesu zadávání a snížení administrativní zátěže, čehož má být dosaženo prostředky elektronického zadávání. Opatření mají
ve svém důsledku přinést zvýšení efektivity procesu zadávání veřejných zakázek a úsporu finančních
prostředků s tím spojených. Nová právní úprava dále odstraňuje překážky vstupu malých a středních
podniků na trh veřejných zakázek, a to zejména zjednodušením nároků na předkládanou dokumentaci, možností prokázat kvalifikaci použitím jednotného formuláře, omezením požadavku na obrat ve
výši dvojnásobku předpokládané hodnoty zakázky nebo možností rozdělit veřejné zakázky na části. 
Zadávání veřejných zakázek má být dle nových směrnic zároveň zasazeno do širšího kontextu obecných
společensko-politických cílů, jako jsou například ochrana životního prostředí, zavádění inovací či boj
proti klimatickým změnám, a podporovat jejich dosažení.
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Lhůta pro transpozici uvedených směrnic do vnitrostátního práva uplyne 18. dubna 2016 (s výjimkou
plné transpozice prvků e-procurement, která má proběhnout do září 2018).

Personální stabilizace a nárůst agendy
V roce 2014 byla na Úřadě přijata řada organizačních změn, došlo k nové systemizaci a racionalizaci
postupů prostřednictvím organizačních opatření. Pro zaměstnance sekce veřejných zakázek Úřad pořádá pravidelná metodická setkání, na kterých je prezentována aktuální česká i evropská judikatura
pro oblast veřejných zakázek a jsou analyzována zásadní rozhodnutí Úřadu. 
V roce 2014 opět došlo ke zvýšení počtu projednávaných případů. Meziroční nárůst počtu zahájených
správních řízení v I. stupni dosáhl necelých 50 % (z 668 zahájených řízení v roce 2013 na 981 zahájených řízení v roce 2014); za správní delikty zadavatelů a dodavatelů byly uděleny pokuty v celkovém
objemu o pětinu vyšším než v roce 2013. Počet přijatých podnětů v roce 2014 byl o celou třetinu vyšší
než v roce 2013 (ze 740 v roce 2013 na 988 v roce 2014). K tomu je třeba podotknout, že jedním
podnětem je nezřídka napadáno více veřejných zakázek. Bylo-li v roce 2013 na základě 740 podaných podnětů přezkoumáváno nejméně 2 873 veřejných zakázek a došlo-li v roce 2014 k přijetí 988
podnětů, tj. o 248 více než v roce přechozím, je z toho zřejmé, že je tímto zpochybňováno i stále více
veřejných zakázek, které musí ÚOHS přezkoumávat. Je tedy možno konstatovat, že nárůst agendy
v oblasti veřejných zakázek představuje, ať již jde o počet správních řízení zahajovaných na návrh,
či o množství podaných podnětů směřujících k zahájení správního řízení z moci úřední, dlouhodobý
trend, přičemž nelze pominout ani trvale stoupající obsáhlost a odbornou náročnost podání (a na ně
navazujících šetření a řízení).
I přes nárůst agendy zůstal počet zaměstnanců v roce 2014 v podstatě stejný (92 systematizovaných
míst v roce 2014 oproti 90 místům v roce 2013).

Projekt Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů
V roce 2014 Úřad ukončil úspěšný projekt Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů, spolufinancovaný z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, se zaměřením na zvýšení povědomí
zaměstnanců veřejné správy v oblasti zadávání veřejných zakázek a bid riggingu, neboli zakázaných
kartelových dohod dodavatelů veřejných zakázek (detailní informace jsou dostupné na internetových
stránkách Úřadu http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/osveta-a-transparentnost-verejnych-zadavatelu.html). V lednu 2014 Úřad zorganizoval tři závěrečné semináře v Praze. Za celou dobu trvání projektu
bylo proškoleno celkem 2 669 osob, a to  v rámci 42  jedno či dvoudenních odborných seminářů.
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Nejčastější pochybení
Z pohledu oblastí trhů, dotčených v průběhu roku 2014 v rámci veřejných zakázek šetřených před
Úřadem, se jednalo nejčastěji o veřejné zakázky zadávané v oblasti stavebnictví, dopravy a IT. Často
jsou rovněž přezkoumávány veřejné zakázky v oblasti zdravotnictví, konkrétně dodávky přístrojového
vybavení či materiálů a stavební práce.  Opakovaně jsou přezkoumávány veřejné zakázky v oblasti
telekomunikací, dále poskytování služeb ve formě školení, auditů, poradenství či právních služeb.
Mezi nejčastější pochybení zadavatelů lze zařadit:
• nepřiměřené (diskriminační) nastavení kvalifikačních předpokladů;
• neoprávněné zrušení zadávacího řízení zadavatelem;
• neurčité a/nebo nejednoznačné vymezení zadávacích podmínek, případně nepřiměřenost zadávacích
podmínek vymezených zadavatelem;
• nesprávné posouzení a hodnocení nabídek, zejména v souvislosti s mimořádně nízkou nabídkovou
cenou a stanovením subjektivních hodnotících kritérií zadavatelem;
• nesprávný postup zadavatele, kdy tento nevyloučí z účasti v zadávacím řízení dodavatele, jehož
nabídka nebyla v souladu se zákonem nebo s požadavky zadavatele;
• porušení uveřejňovacích povinností;
• zadání veřejné zakázky zcela mimo režim zákona o veřejných zakázkách (ač byl zadavatel podle
zákona povinen postupovat).
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Statistika
Správní řízení

Rozhodnutí

zahájená správní řízení celkem

981

na návrh

634

ex offo

347

vydaná prvostupňová rozhodnutí celkem

1063

rozhodnutí vydaná ve věci

826

náprava + sankce

366

neshledáno pochybení

98

procesní důvody

Pokuty

předběžná opatření

109

zamítnutí předběžných opatření

121

zrušení rozhodnutí o uložení PO

7

počet uložených pokut
celková výše uložených pokut

Náklady řízení

výše složených kaucí
kauce propadlé do státního rozpočtu

Podněty
Rozhodnutí

273
72 421 000 Kč

počet uložených nákladů řízení
celková výše uložených nákladů řízení

Kauce

362

101
3 067 000 Kč
130 782 251 Kč
6 546 700 Kč

počet přijatých podnětů

988

ostatní (včetně opravných)

18

Pravomocná rozhodnutí jsou zveřejněna na webu Úřadu:
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti.html
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Celkový počet zahájených řízení v I. stupni

981

650

668

2012

2013

530
425

2010

2011

2014

Počet řízení zahájených z moci úřední v I. stupni
347

173
143

77

90

2010

2011

2012

2013

2014

Počet doručených návrhů na zahájení řízení v I. stupni
634

507

495

2012

2013

434
348

2010

40

2011

2014

Počet přijatých podnětů
988

720

746

2012

2013

604
516

2010

2011

2014

Počet vydaných rozhodnutí I. stupně
1063

1049
959

710

511

2010

2011

2012

2013

2014
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Vybrané případy
REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ VYUŽITÍ FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ VE VRATISLAVICÍCH NAD
NISOU/III
Zadavatel: městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
Navrhovatel: K2 Group s.r.o.
Spisová značka: S442/2014/VZ
Datum nabytí právní moci: 22. 8. 2014
Správní řízení bylo zahájeno na návrh dodavatele směřující proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky,
které navrhovatel považoval za neurčité a diskriminační.
Zadavatel tuto veřejnou zakázku na stavební práce zadával v otevřeném řízení, přičemž předmět veřejné zakázky vymezil jako rekonstrukci a rozšíření využití fotbalového hřiště; součástí byly mimo jiné
i stavební objekty: rekonstrukce stávající travnaté plochy na moderní povrch – umělý trávník (s předpokládanou hodnotou 15,5 milionu korun) a rekonstrukce tréninkového hřiště s přírodním trávníkem
(s předpokládanou hodnotou 1,3 milionu korun). Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky
byla zadavatelem stanovena ve výši 21 milionů korun. 
Zadavatel v rámci zadávacích podmínek stanovil k prokázání technických kvalifikačních předpokladů
požadavek na předložení seznamu nejvýznamnějších stavebních prací (referenčních zakázek), a to
minimálně tří staveb spočívajících v rekonstrukci nebo výstavbě hřišť s umělým trávníkem v objemu
nad 10 milionů korun bez DPH za jednotlivou stavbu a minimálně tří staveb spočívajících v rekonstrukci
nebo výstavbě hřišť s přírodním kobercovým trávníkem v objemu nad tři miliony korun bez DPH za
jednotlivou stavbu.
Úřad při posouzení postupu zadavatele vycházel z ustanovení zákona, podle kterého nesmí požadovaný
rozsah stavebních prací u jednotlivé položky v seznamu stavebních prací provedených dodavatelem
překračovat 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky, přičemž dovodil, že toto omezení se uplatní
i ve vztahu k (samostatným) částem předmětu plnění veřejné zakázky. Pokud tedy zadavatel jako část
předmětu plnění poptával rekonstrukci hřiště s přírodním trávníkem v předpokládané hodnotě 1,3
milionu korun, nemohl požadovat referenční zakázky spočívající v rekonstrukci/výstavbě hřiště s přírodním trávníkem v hodnotě tří milionů korun za jednu stavbu, ale měl požadovaný rozsah referenčních
stavebních prací (minimální úroveň kvalifikačního předpokladu) stanovit adekvátně rozsahu plnění této
části předmětu veřejné zakázky. Úřad vycházeje ze smyslu a účelu daného ustanovení zákona dospěl
k závěru, že zadavatel nemůže vždy přiměřenost požadované referenční zakázky vztahovat toliko
k předpokládané hodnotě celé veřejné zakázky.
V rámci tohoto správního řízení Úřad ve vztahu k zadávací dokumentaci řešil i další pochybení zadavatele, neboť zjistil, že zadavatel nevymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných
pro zpracování nabídky (zadavatel v rámci jedné z položek výkazu výměr požadoval dodání strojního
příslušenství, aniž by tuto položku v zadávací dokumentaci blíže specifikoval, což vedlo k tomu, že
uchazeči v této části podali neporovnatelné cenové nabídky) a dále Úřad zjistil i rozpory v zadávací
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dokumentaci, neboť některé dílčí položky výkazu výměr byly specifikovány jinak v projektové dokumentaci a jinak ve výkazu výměr (nebylo tedy zřejmé, co vlastně mají uchazeči ve svých nabídkách
v této souvislosti ocenit).
Tyto postupy podstatně ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky a vzhledem k tomu, že nedošlo k uzavření
smlouvy, Úřad jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele předmětné zadávací řízení
zrušil, neboť situaci již nebylo možné po podání nabídek napravit jiným způsobem.
Úřad nepřisvědčil ani argumentaci zadavatele ve smyslu, že pokud dodavateli nebyl jasný obsah zadávací dokumentace, bylo možné na tento fakt upozornit žádostí o dodatečné informace, a pokud
tak dle zadavatele žádný dodavatel neučinil, lze dovodit, že všem dodavatelům bylo zřejmé, jak mají
postupovat. Úřad konstatoval, že absence dodatečných informací ze strany potenciálních dodavatelů
nemůže sama o sobě automaticky potvrzovat správnost a úplnost zadávacích podmínek. Žádost o dodatečné informace není předpokladem pro podání námitek a následně pro podání návrhu k Úřadu. 
Zákon rovněž umožňuje zadavateli, aby v případě, kdy si je vědom nesprávnosti či neúplnosti zadávacích
podmínek, činil kroky k nápravě sám, a to právě formou dodatečných informací z jeho vlastní iniciativy
za současného přiměřeného prodloužení lhůty pro podání nabídek.

VÝBĚR POJIŠŤOVACÍHO MAKLÉŘE
Zadavatel: statutární město Ostrava
Spisová značka: S451/2014/VZ
Pravomocná pokuta: 300 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 2. 10. 2014
Správní řízení bylo Úřadem zahájeno z moci úřední. Úřad na základě šetření obdrženého podnětu
získal pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem při zadávání veřejné zakázky „Výběr
pojišťovacího makléře“ zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu, když při stanovení předpokládané hodnoty nezohlednil předpokládanou výši provize náležející pojišťovacímu zprostředkovateli
podle zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, a tuto veřejnou zakázku nezadal v některém z druhů
zadávacích řízení. Správní řízení bylo vedeno ve věci možného spáchání správního deliktu, neboť na
danou veřejnou zakázku již byla uzavřena smlouva.
Ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku „Výběr pojišťovacího makléře“ realizovanou zadavatelem
jako veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka č. 1“), se stala vybraným uchazečem
SATUM CZECH s.r.o. (dále jen „ společnost SATUM CZECH“ nebo „pojišťovací makléř“), se kterou
uzavřel zadavatel dne 19. 11. 2012 smlouvu označenou jako „Smlouva o spolupráci při zajišťování
komplexní pojistné ochrany“ se smluvní cenou 50 tisíc korun za rok, s účinností od 1. 1. 2013 na
dobu neurčitou. Předmětem uzavřené smlouvy byla zprostředkovatelská činnost směřující k uzavření
pojistné smlouvy mezi klientem a pojišťovnou, činnost směřující k zadávání veřejných zakázek za
účelem výběru pojistitele apod.
Následně zadavatel dne 21. 3. 2013 zahájil užší zadávací řízení, přičemž jeho realizaci zajišťovala pojišťovací makléřská společnost SATUM CZECH. Zadavatel byl společností SATUM CZECH zastoupen
a plánovaným cílem veřejné zakázky bylo uzavření pojistných smluv pro statutární město Ostrava
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a městské organizace pro budoucí období tak, aby byla pokryta majetková i odpovědnostní rizika
vyplývající z jejich činnosti, a tím zajištěny finanční prostředky v případě vzniku mimořádných situací
(dále jen „veřejná zakázka č. 2“). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky č. 2 byla stanovena ve
výši 202  milionů korun. Vybraným uchazečem se stala Česká pojišťovna a.s., která měla poskytovat
pojišťovací služby v období 1. 1. 2014–31. 12. 2018. 
Zadavatel a subjekty, pro něž předmětnou veřejnou zakázku zadával v pozici centrálního zadavatele,
uhradily za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 České pojišťovně částku 18 556 838 korun; z toho
společnost SATUM CZECH obdržela provizi ve výši 3 851 129 korun. Úřad dále šetřením zjistil, že společnost SATUM CZECH má s Českou pojišťovnou uzavřenou „Smlouvu o spolupráci při zprostředkování
pojištění s možností inkasa pojistného“, ve znění pozdějších dodatků, a „Dohodu o přiznání mimořádné výše získatelné odměny“, kde předmětem dohody je úprava výše odměny 20 % z uhrazeného
pojistného za pojištění sjednané pojistníkem statutárním městem Ostrava.
Úřad v rámci daného správního řízení dospěl k závěru, že v rámci veřejné zakázky č. 1 měla být předpokládaná hodnota stanovena jako součet částky odměny od zadavatele a předpokládané částky
provize od pojišťovny náležící za uzavření pojistné smlouvy, a dále vyplývající z pojistného plnění na
plánovanou veřejnou zakázku na poskytování pojistných služeb. Tento svůj závěr Úřad opřel zejména
o ustanovení § 8 odst. 4 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, ze kterého vyplývá, že pojišťovací
makléř je odměňován pojišťovnou nebo zajišťovnou, nebylo-li s příslušnou pojišťovnou a pojistníkem
dohodnuto jinak, s odkazem na § 3 odst. 1 písm. b) zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, ze
kterého plyne, že pojišťovacím zprostředkovatelem je právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu
provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. Úřad při svých závěrech vycházel i z rozsudku
Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Afs 132/2009-275, rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af
73/2011-210 a rozsudku Soudního dvora Evropské unie č. j. C–220/05, 18. 1. 2007, Jean Auroux
a další v. Commune de Roanne. 
Úřad v rozhodnutí shrnul, že důsledkem chybně stanovené předpokládané hodnoty veřejné zakázky
č. 1 z důvodu nezapočítání provize pojišťovacích zprostředkovatelů do předpokládané hodnoty této
veřejné zakázky plynoucí za uzavření smlouvy na veřejnou zakázku č. 2 a z plnění této smlouvy, která
byla sjednána na dobu určitou, zadavatel nesprávně posoudil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky
č. 1 pouze na základě odměny vyplývající z titulu mandátní smlouvy na tuto zakázku jako veřejnou
zakázku malého rozsahu. Vzhledem k tomu, že zadavatel následně nezadal předmět plnění vyplývající
z mandátní smlouvy v některém z druhů zadávacího řízení, přestože předpokládaná hodnota veřejné
zakázky dosahovala výše, kdy je již povinností zadavatele postupovat v režimu zadávacího řízení,
postupoval tak v rozporu se zákonem.

OBNOVA VOZOVÉHO PARKU ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Centrální zadavatel: Česká správa sociálního zabezpečení
Navrhovatel: Hyundai Motor Czech s.r.o.
Spisová značka: S467/2014/VZ
Datum nabytí právní moci: 28. 10. 2014
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Úřad svým rozhodnutím zrušil otevřené řízení centrálního zadavatele České správy sociálního zabezpečení „Obnova vozového parku“. Navrhovatel v návrhu mimo jiné napadal vymezení technických
podmínek vozidel, konkrétně požadavek na maximální objem motoru, požadavek na minimální výkon
motoru a požadavek na minimální velikost zavazadlového prostoru. Navrhovatel uvedl, že kombinace
těchto požadavků společně s nerozdělením veřejné zakázky na části vede k výraznému omezení dodavatelů schopných splnit předmět veřejné zakázky, když zadavatelem požadovanou kombinaci mohou
(s výjimkou devítimístného mikrobusu) splnit pouze automobily určité značky. 
Úřad po zjištění stavu věci dospěl k závěru, že zadavatel nedodržel postup při zadávání veřejné zakázky
tím, že v zadávací dokumentaci stanovil současně požadavky na maximální zdvihový objem válců,
minimální výkon motoru a minimální základní objem zavazadlového prostoru v takových hodnotách,
že vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.  Úřad v rozhodnutí dále konstatoval,
že zadavatel nedodržel zásadu zákazu diskriminace, když nerozdělil předmět této veřejné zakázky,
konkrétně na část spočívající v dodání devítimístných mikrobusů, neboť tím omezil okruh možných
dodavatelů, když neumožnil její dílčí plnění. Úřad zde vycházel ze zjištění, že devítimístný mikrobus
není běžnou součástí nabídek dodavatelů automobilů a zahrnutí dodávky mikrobusu do zbývajícího
předmětu zakázky může zcela zásadně ovlivnit počet podaných nabídek na tuto veřejnou zakázku.
Při volbě vhodného opatření k nápravě Úřad přihlédl k tomu, že zadavatel postupoval v rozporu se
zákonem již při stanovení samotných podmínek zadávacího řízení, a tedy nebylo možné dosáhnout
nápravy jinak než zrušením zadávacího řízení.

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH LÁVKA PŘES LABE V HRADCI KRÁLOVÉ
Zadavatel: statutární město Hradec Králové
Spisová značka: S559/2014/VZ
Datum nabytí právní moci: 21. 10. 2014
V daném případě řešil Úřad postup zadavatele statutárního města Hradec Králové v soutěži o návrh
„Architektonická soutěž o návrh Lávka přes Labe v Hradci Králové“.
Ve výroku rozhodnutí Úřad konstatoval, že zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem, když
v rozporu se soutěžními podmínkami vyloučil ze soutěže o návrh účastníka soutěže (navrhovatele),
přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnějšího návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Jako opatření k nápravě Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze
soutěže o návrh a všechny následné úkony zadavatele v předmětné soutěži o návrh.
Zadavatel v soutěžních podmínkách soutěže o návrh kromě jiného uvedl, že se soutěže mohou zúčastnit
fyzické i právnické osoby splňující podmínku, že nejsou mimo jiné trvalými projektovými partnery či
spolupracovníky přizvaných znalců poroty této soutěže. 
Na základě hodnocení podaných architektonických návrhů zadavatel vyhodnotil návrh navrhovatele
jako nejvhodnější, avšak následně jej vyloučil ze soutěže o návrh, neboť se ztotožnil s námitkou jiného
účastníka soutěže o návrh, že mezi jedním z jím přizvaných odborných znalců a navrhovatelem je
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naplněn vztah spolupracovníků, a to z důvodu dřívější společné participace těchto osob v jiné soutěži
o návrh, a že tedy navrhovatel se dle soutěžních podmínek neměl účastnit předmětné soutěže o návrh.
Jak vyplynulo z obdrženého návrhu, navrhovatel byl přesvědčen, že zadavatel porušil zákon, když jej
vyloučil ze soutěže o návrh, což zdůvodnil tak, že pracovní vztah mezi ním a zmíněným odborným
znalcem byl pouze jednorázový, a tudíž ukončený ještě před vyhlášením předmětné soutěže o návrh. 
Navrhovatel především trval na tom, že neexistuje a ani v průběhu předmětné soutěže o návrh neexistoval mezi nimi obchodněprávní ani pracovněprávní vztah.
Úřad v rámci přezkoumávání postupu zadavatele ve správním řízení posoudil charakter spolupráce
mezi osobou navrhovatele a přizvaným odborným znalcem v soutěži o návrh, a to ve vztahu k formulaci požadavku zadavatele na účastníky uvedené v soutěžních podmínkách, a konstatoval, že daný
charakter spolupráce těchto osob (navrhovatele a odborného znalce), zejména z časového hlediska,
nenaplňuje podmínku zadavatele znemožňující účast v předmětné soutěži osobám, které jsou trvalými
projektovými partnery či spolupracovníky přizvaných znalců. Úřad dospěl k jednoznačnému závěru, že
zadavatel vyloučením navrhovatele z důvodu jeho minulé spolupráce s jedním s přizvaných znalců na
jiné soutěži o návrh, která byla ukončena ještě před zahájením předmětné soutěže o návrh, jednal nad
rámec svého požadavku v soutěžních podmínkách, neboť v případě jiné již ukončené soutěže o návrh
nešlo zjevně o spolupráci přítomnou či trvalou, ale o spolupráci jednorázovou, která se odehrála (tj. 
byla započata i ukončena) již v minulosti.
Úřad rovněž v tomto rozhodnutí zdůraznil, že extenzivní výklad předmětného bodu soutěžních podmínek soutěže o návrh vztažený i na minulé a ukončené spolupráce osob bez najisto definovaného
a určitého prvku přítomnosti v takové spolupráci by vedl k neodůvodněnému přílišnému omezení volné
soutěže jejich účastníků a šel by tak tedy i proti samotnému smyslu zákonné úpravy, jímž je právě
ochrana volné soutěže a dohled nad dodržováním zásad zakotvených v § 6 odst. 1 zákona.

Rozkladová řízení a soudní přezkum
V roce 2014 vzrostl počet podaných rozkladů proti prvostupňovým rozhodnutím Úřadu, a tím i počet
projednávaných správních řízení II. stupně o 12 %. Meziroční nárůst počtu vydaných rozhodnutí o rozkladu činí 30 %. V 60 % rozhodnutí druhého stupně vydaných v roce 2014 potvrdil předseda Úřadu
rozhodnutí prvního stupně a zamítl podaný rozklad. Výše pravomocně uložených pokut meziročně
vzrostla téměř o 45 %.
Z rozhodnutí vydaných sekcí veřejných zakázek v roce 2014 bylo před správními soudy napadeno
1,7 % případů.  Počet žalob podaných ke Krajskému soudu v Brně v roce 2014 klesl ve srovnání
s přechozím rokem přibližně o jednu třetinu. Zhruba o stejný podíl meziročně vzrostl počet podaných
kasačních stížností k Nejvyššímu správnímu soudu. Celkově soudy zrušily necelé jedno procento ze
všech vydaných rozhodnutí Úřadu.
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Rozkladová řízení
Počet rozkladů podaných proti prvoinstančním rozhodnutím

436

Zahájená správní řízení II. stupně

436

Správní řízení II. stupně neukončená v roce 2014

326

Vydaná rozhodnutí o rozkladech

368

celkem
z toho
• potvrzeno rozhodnutí I. stupně a rozklad zamítnut
• zrušeno rozhodnutí I. stupně a vráceno Úřadu

37

• zrušeno rozhodnutí I. stupně a správní řízení o rozkladu
zastaveno

31

• rozklad zamítnut pro opožděnost/nepřípustnost

16

• procesní usnesení předsedy

44

• správní řízení o rozkladu zastaveno (například pro zpětvzetí
rozkladu)

16

Počet rozkladů vyřízených prvním stupněm
Pokuty

224

12

počet uložených pokut

56

výše uložených pokut

41 265 000 Kč

Rozhodnutí jsou zveřejněna na webu Úřadu:
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti.html
Soudní přezkum
Počet žalob podaných ke Krajskému soudu v Brně

42

Počet kasační stížností podaných k Nejvyššímu správnímu soudu

26

Počet pravomocně ukončených soudních řízení v obou stupních

40
z toho
rozhodnutí ÚOHS potvrzeno
rozhodnutí ÚOHS zrušeno

Procento úspěšnosti rozhodnutí ÚOHS vzhledem k celkovému
počtu vydaných rozhodnutí I. a II. stupně

25
15
99 %

Rozsudky soudů jsou zveřejněny na webu Úřadu:
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/soudni-prezkum-rozhodnuti.html
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Počet podaných rozkladů proti rozhodnutím I. stupně
436
386
356

258

171

2010

2011

2012

2013

Počet vydaných rozhodnutí v řízeních o rozkladech

2014

368

282

229

155

167

51

66
40

26

12

2010

2011

rozhodnutí II. stupně

2012

2013

2014

rozhodnutí I. stupně

Úspěšnost rozhodnutí ÚOHS v oblasti veřejných zakázek
počet nezpochybněných prvostupňových rozhodnutí (pravomocně rozhodnuto v prvním stupni)

40,8

57,5

1,7
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počet nezpochybněných druhostupňových rozhodnutí (pravomocně rozhodnuto v druhém stupni předsedou ÚOHS, aniž by byla následně podána správní žaloba)
počet rozhodnutí napadených žalobou u Krajského soudu v Brně (rozhodnutí předsedy ÚOHS přezkoumáváno soudem)

Významné případy
POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB PRO POTŘEBY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (ČÁST 1–5, 7, 8)
Zadavatel: hlavní město Praha
Navrhovatel: AK Brož, Sedlatý s. r. o.
Spisová značka: R426/2013
Datum nabytí právní moci: 10. 4. 2014
Rozhodnutí předsedy Úřadu bylo napadenou žalobou.
Úřad částečně zamítl návrh navrhovatele, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření
a zastavil správní řízení, protože s podáním příslušných návrhů nebyla složena kauce a navrhovatel
kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.
Zadavatel dle rozhodnutí Úřadu správně vyloučil navrhovatele kvůli nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, neboť neuznal mimo jiné reference prokazované prostřednictvím veřejných zakázek
realizovaných V.P., toho času advokátním koncipientem advokátní kanceláře Šachta & Partners, v.o.s.
Nelze uznat reference příslušející jinému subjektu než navrhovateli, zde jiné právnické osobě než AK
Šachta & Partners, neboť nositelem zmíněných referencí může být pouze tato advokátní kancelář,
nikoliv samotný V. P. Jedině AK Šachta & Partners by tak v daném případě mohla dokládat reference,
které sice byly vystaveny na V. P., avšak V. P. předmětné právní služby vykonával pouze prostřednictvím
svého tehdejšího zaměstnavatele – AK Šachta & Partners. Pouze AK Šachta & Partners odpovídala za
škodu, kterou by V. P. mohl způsobit, přičemž odpovědnost za poskytovanou službu tak nenesl její
zaměstnanec V. P. Odpovědnost za něj nemohl nést navrhovatel, neboť V. P. u něj nebyl zaměstnán
jako koncipient, tudíž ani reference na službu poskytovanou V. P., neodpovědným navenek, nemůže
příslušet navrhovateli, ale pouze advokátní kanceláři, u níž byl V. P. v té době zaměstnán jako koncipient. 
Se zřetelem na tyto skutečnosti proto nemůže obstát konstatování navrhovatele, dle něhož může být
příslušné osvědčení vystaveno tomu kterému subjektu bez ohledu na to, na čí účet nebo odpovědnost
danou službu prováděl. Třebaže předmětné služby mohl V. P. v inkriminované době fakticky vykonávat,
nemohou být přičteny jeho osobě jakožto tehdejšímu koncipientovi dané advokátní kanceláře.

REKONFIGURACE NETRAKČNÍCH KOMFORTNÍCH JEDNOTEK PRO DÁLKOVOU OSOBNÍ
PŘEPRAVU
Zadavatel: České dráhy, a.s.
Spisová značka: R1/2014
Pravomocná pokuta: 25 000 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 22. 9. 2014
Rozhodnutí předsedy Úřadu bylo napadenou žalobou.
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad společnosti České dráhy a potvrdil
prvostupňové rozhodnutí ve věci veřejné zakázky „Rekonfigurace netrakčních komfortních jednotek
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pro dálkovou osobní přepravu“.  Českým drahám byla za porušení zákona o veřejných zakázkách
v zadávacím řízení na rekonfiguraci uložena sankce ve výši 25 milionů korun. 
Původním záměrem Českých drah byl nákup 16 sedmivozových souprav železničních vozů Railjet,
na nějž uzavřely smlouvu s dodavatelem Siemens Aktiengesellschaft Österreich.  V rámci zakázky
na rekonfiguraci pak České dráhy uzavřely s dodavatelem Siemens v jednacím řízení bez uveřejnění
dodatek č. 1 k této smlouvě. 
České dráhy v předmětném případě porušily zákon, když zakázku na rekonfiguraci zadaly v jednacím
řízení bez uveřejnění, aniž by pro to byly splněny zákonné předpoklady. Tento postup mohl přitom
podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.  Vzhledem k tomu, že zadavatel požadoval zásadní
změny původního předmětu plnění, není možno považovat přezkoumávanou zakázku na rekonfiguraci
za dodatečné dodávky nebo rozšíření předmětu plnění původní zakázky. Soupravy Railjet poptávané
v zakázce na rekonfiguraci se liší od původně poptávaných jak počtem vagónů, tak jejich druhem,
změnil se rovněž rozsah zakázky. Například, ani jedna ze souprav Railjet, které České dráhy skutečně
nakoupily, není shodná se soupravami, na něž byla vypsána původní zakázka. Podle závěrů Úřadu se
tak jednalo o zcela nové plnění. 

REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE, ADRES A NEMOVITOSTÍ – IMPLEMENTACE ŘEŠENÍ
Zadavatel: Český úřad zeměměřičský a katastrální
Spisová značka: R271/2013
Pravomocná pokuta: 300 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 8. 9. 2014
Rozhodnutí předsedy Úřadu bylo napadeno žalobou.
Úřad v I. stupni rozhodl o tom, že se zadavatel dopustil správního deliktu tím, že v zadávací dokumentaci stanovil způsob hodnocení nabídek podle dílčího hodnotícího kritéria č. 4 „Technická úroveň
nabízeného řešení“ v rozporu se zásadou transparentnosti, přičemž tento postup mohl podstatně
ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel již uzavřel smlouvu na veřejnou zakázku.
Námitka zadavatele směřovala k porušení zásady legitimního očekávání ze strany Úřadu, neboť ten
dle zadavatele vydal rozhodnutí S134/2010/VZ a  S132/2010/VZ, v nichž dospěl k závěru, že zadavatel
sice pochybil ve fázi posouzení a hodnocení nabídek, ale nezrušil úkony zadavatele, které posouzení
a hodnocení nabídek předcházely, z čehož zadavatel dovozuje, že dílčí hodnotící kritéria byla v těchto
předchozích zadávacích řízeních stanovena v souladu se zákonem a Úřad tak byl povinen posoudit stejným způsobem i dílčí hodnotící kritéria v nyní posuzované věci. Jak uvádí i zadavatel ve svém rozkladu,
Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 12. 8. 2004 č. j. 2 Afs 47/2004-93 uvádí, že „princip
předvídatelnosti rozhodování v podstatě znamená, že účastníci právních vztahů mohou legitimně očekávat, že státní orgány budou ve skutkově a právně srovnatelných případech rozhodovat – ve svém
celkovém vyznění – stejně“. V předmětné věci se však nejedná o skutkově či právně stejné či obdobné
věci. Je sice možné, že tehdejší zadavatel (v obou výše uvedených případech se jednalo o Ministerstvo
vnitra ČR) v jiných veřejných zakázkách použil podobná dílčí hodnotící kritéria a Úřad se jimi nezabýval,
to však samo o sobě neznamená, že se jednalo o dílčí hodnotící kritéria stanovená v souladu se zákonem. 
V obou výše uvedených rozhodnutích Úřadu se jednalo o řízení zahájená na návrh navrhovatele, přičemž
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navrhovatelé zde namítali, zda zpráva o posouzení a hodnocení nabídek splňovala zákonné požadavky
a zda tehdejší zadavatel posoudil nabídky uchazečů v souladu se zákonem. V nyní šetřené věci Úřad
z moci úřední zahájil správní řízení o spáchání správního deliktu, přičemž konstatoval porušení zákona,
neboť zadavatel netransparentním způsobem stanovil dílčí hodnotící kritérium č. 4 „Technická úroveň
nabízeného řešení“. Dochází zde tedy k rozporu mezi nedostatky v úkonech tehdejšího zadavatele v rámci
dřívějších rozhodnutí Úřadu a ve znění zadávací dokumentace v rámci nyní šetřené věci. Zároveň v době
přezkumu dřívějších zadávacích řízení nebyla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem, kdežto v nyní
šetřené věci již smlouva uzavřena byla. V dřívějších zadávacích řízeních Úřad ani nemohl konstatovat
spáchání správního deliktu, neboť ten nemohl s ohledem na nesplnění jeho pojmových znaků dle zákona
nastat, kdežto nyní prokazatelně nastal – tehdejší zadavatel tedy nenaplnil skutkovou podstatu žádného
správního deliktu a jednalo se o skutkově odlišný případ. Proto se nejedná o skutkově ani právně stejné
či obdobné případy a v této souvislosti nelze založit legitimní očekávání a dovolávat se principu předvídatelnosti správního rozhodování, jak činí zadavatel ve svém rozkladu.

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM PRO MĚSTO BŘECLAV
Zadavatel: město Břeclav
Navrhovatel: SITA CZ a. s.
Vybraný uchazeč: TEMPOS Břeclav, a. s. 
Spisová značka: R207,211/2014
Pravomocná pokuta: 30 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 8. 12. 2014
Rozhodnutí předsedy Úřadu bylo napadenou žalobou.
Úřad v I. stupni rozhodl, že zadavatel nedodržel při zadávání veřejné zakázky postup stanovený zákonem, když v rámci vyjasňování některých částí nabídkové ceny vybraného uchazeče obsahujících
nulové hodnoty v podrobných kalkulacích provozních nákladů připustil změnu obsahu jeho nabídky,
čímž zároveň porušil zásadu transparentnosti. Tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější
nabídky a do té doby nedošlo k uzavření smlouvy.
Jako opatření k nápravě Úřad zrušil úkony zadavatele spojené s posouzením nabídky vybraného uchazeče a s hodnocením nabídek uchazečů, které jsou uvedeny v protokolech o posouzení a hodnocení
nabídek a všechny následné úkony zadavatele v předmětném zadávacím řízení, včetně rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky vybraného uchazeče a rozhodnutí o námitkách navrhovatele, jehož
součástí je rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.
Dále došlo k nepřípustné změně v nabídce vybraného uchazeče po uplynutí lhůty pro podání nabídek,
když vybraný uchazeč ještě ve svém vyjádření ze dne 24. 10. 2013 uvedl, že u sporných kalkulací se
žádným ziskem nepočítá, přičemž jako přílohu dopisu ze dne 11. 12. 2013 zadavateli zaslal tabulky
s podrobnými kalkulacemi, v nichž byl zisk vyčíslen. Následně na to zadavatel zatížil zadávací řízení
další vadou, a to když v příslušném protokolu nezdůvodnil, z jakého důvodu považuje „vysvětlení“
nabídky vybraného uchazeče za dostačující.
Ačkoliv se může posouzení Úřadu zdát s ohledem na hodnotu změněných položek formalistické, je
nutné zdůraznit, že zadávací řízení je ze své podstaty řízením značně formalizovaným. Je tomu tak
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zejména proto, aby bylo zaručeno rovné zacházení se všemi uchazeči a výběr nejvhodnější nabídky
proběhl transparentním, a tedy přezkoumatelným způsobem. S ohledem na tyto skutečnosti předseda
ve svém rozhodnutí konstatoval, že nízká hodnota položek podrobných kalkulací, jež byly vybraným
uchazečem dodatečně změněny, nemůže ospravedlnit netransparentní postup zadavatele při vyžádání
si písemného vysvětlení nabídky vybraného uchazeče.

ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTÍ SPOJENÝCH SE SVOZEM ODPADU
Zadavatel: SAKO Brno, a. s.
Navrhovatel: van Gansewinkel, a. s., .A.S.A., spol. s r. o., SITA CZ, a. s.
Vybraný uchazeč: AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.
Spisová značka: R243/2013
Datum nabytí právní moci: 25. 6. 2014
Rozhodnutí předsedy Úřadu bylo napadenou žalobou.
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byly doručeny tři návrhy směřující proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ve všech třech částech veřejné zakázky, konkrétně proti tomu,
že zadavatel nepostupoval při hodnocení nabídek postupem, jež stanovil v bodu 10.2.3 zadávací
dokumentace, podle kterého limitoval výši smluvní sankce tak, že za nepřiměřenou bude považována
hodnota, která se odchýlí o více než 30 % od aritmetického průměru hodnot ostatních nabídek v hodnoceném dílčím kritériu či subkritériu. Hodnotící komise však v průběhu hodnocení nabídek pouze na
základě vlastního uvážení vyloučila aplikaci tohoto bodu zadávací dokumentace. Navrhovatel .A.S.A. 
dále namítal nesprávné posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny zadavatelem.
Vzhledem k tomu, že Úřad z údajů uvedených v nabídkách navrhovatelů zjistil, že by tyto mohly nasvědčovat jednání majícímu charakter bid riggingu, tedy kartelové dohody mezi uchazeči o veřejnou
zakázku, postoupil dne 12. 8. 2010 podnět Sekci hospodářské soutěže Úřadu k posouzení věci z hlediska dodržení zákona o ochraně hospodářské soutěže. Spáchání správního deliktu bylo prokázáno
(rozhodnutí č. j. ÚOHS-S346/2010/KD), navrhovatelé a vybraný uchazeč jednali ve vzájemné shodě při
rozdělování trhu, které vedlo k narušení hospodářské soutěže na trhu nakládání s odpady na území
České republiky. V rozhodnutí se uvádí, že zakázané jednání se rovněž týkalo zakázky SAKO, při jejímž zadávání došlo mezi soutěžiteli SITA, VGW a .A.S.A. k trojstranné koordinaci postupu při podání
nabídek. Účast na zakázaném jednání v této konkrétní zakázce nebyla prokázána společnosti AVE. 
Následně vzal navrhovatel SITA CZ svůj návrh zpět.
Úřad ve svém rozhodnutí S275,276/2010/VZ zamítl návrhy společností .A.S.A. a van Gansewinkel,
neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření a výrokem III. správní řízení zastavil. 
Úřad dospěl k závěru, že postup zadavatele, který se rozhodl při hodnocení nepoužít způsob hodnocení stanovený v zadávací dokumentaci (když ve zprávách o posouzení a hodnocení nabídek uvedl,
že nepoužije hodnocení nepřiměřeností, které bylo vymezeno v zadávací dokumentaci) byl učiněn
v rozporu se zásadou transparentnosti. Zároveň však s ohledem na skutečnost, že bylo prokázáno,
že se navrhovatelé dopustili nezákonného kartelového jednání ve vztahu k šetřené veřejné zakázce,
daný nezákonný postup zadavatele nemohl mít podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky, neboť
nabídky navrhovatelů byly podány v předmětném zadávacím řízení v rozporu se zákonem o ochraně
hospodářské soutěže, a tudíž v rozporu s platnými právními předpisy. V situaci, kdy všechny nabídky

52

podané v zadávacím řízení, s výjimkou nabídky vybraného uchazeče, byly podány v rozporu s platnými právními předpisy, a tudíž měly být vyřazeny a příslušní uchazeči vyloučeni z účasti v zadávacím
řízení, mohla do fáze hodnocení nabídek oprávněně postoupit pouze nabídka vybraného uchazeče. 
Dle zákona hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze
jednoho uchazeče.
Poté vzal zpět svůj návrh také navrhovatel .A.S.A. Předseda Úřadu tedy projednával pouze rozklad
navrhovatele van Gansewinkel, přičemž napadené rozhodnutí potvrdil ve výrocích II. a III., neboť výrok
I. nebyl rozkladem napaden.
Společnost van Gansewinkel podala proti rozhodnutí předsedy Úřadu žalobu ke Krajskému soudu
v Brně. O žalobě není doposud rozhodnuto.

SBĚR, PŘEPRAVA (SVOZ) A VYUŽÍVÁNÍ (ODSTRAŇOVÁNÍ) VYBRANÝCH DRUHŮ ODPADŮ
NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZEŇ, ČÁST A, C, D
Zadavatel: Plzeňské komunální služby, s. r. o.
Navrhovatel: Becker Bohemia s. r. o.
Spisová značka: R325/2013
Datum nabytí právní moci: 8. 9. 2014
Zadavatel vyloučil společnost Becker Bohemia ze zadávacího řízení na části A, C, D z důvodu, že
prokazovala splnění technického kvalifikačního předpokladu v plném rozsahu prostřednictvím svého
subdodavatele, přestože se subdodavatel v subdodavatelské smlouvě zavázal podílet se na plnění
veřejné zakázky v celkovém rozsahu 34 % pro část A, 43,1 % pro část C a 44,3 % pro část D, přičemž samotný zájemce neprokázal byť jedinou významnou službu vlastními kapacitami. Navrhovatel
namítal, že nebylo nutné uzavírat subdodavatelskou smlouvu se společností Becker Umweltdienste,
neboť jde o sesterskou společnost a obě jsou výlučně kontrolované mateřskou společností Jakob Becker
GmbH & Co.KG. Úřad vycházel z rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-389/92, přičemž
uvedl, že je třeba, aby společnost (člen holdingu) prokazující kvalifikaci prostřednictvím jiného člena
holdingu skutečně prokázal, že s prostředky společnosti, se kterou ji pojí holdingové vztahy, může
disponovat. Úřad tedy posoudil vztah sesterských společností v rámci holdingu a možnost dispozice
s prostředky takové sesterské společnosti a dospěl k závěru, že bez přesného závazku k takovým dispozicím v subdodavatelské smlouvě je závazek bez dalšího pouhým faktem, že obě společnosti patří
do stejného holdingu.
Následně se Úřad zabýval otázkou prokázání celoročního obratu a relevantního obratu navrhovatelem. 
Úřad shrnul, v jakých částech zakázky prokazoval celkový a relevantní obrat navrhovatel a v jakých
subdodavatel a následně došel k závěru, že jelikož navrhovatel sám celkové obraty připadající na jeho
část plnění na části A, C, D a relevantní obraty připadající na jeho část plnění na části C, D žádným
způsobem nedoložil a ani ze subdodavatelské smlouvy nevyplývá, že by se subdodavatel nějakým
způsobem zaručil za ekonomickou stabilitu dodavatele, eventuálně zaručil k realizaci odpovídajícího
objemu plnění veřejné zakázky za navrhovatele v případě, že by tento nebyl schopen plnit závazky
vyplývající ze smluvních podmínek, Úřad konstatoval, že navrhovatel zadavatelem požadovanou kvalifikaci neprokázal. Předseda rozhodnutí Úřadu potvrdil a rozklad navrhovatele zamítl. 
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UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY O NÁJMU ROZVODNÉHO TEPELNÉHO ZAŘÍZENÍ
Zadavatel: město Chodov
Vybraný uchazeč: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.
Spisová značka: R409/2013
Pravomocná pokuta: 300 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 8. 12. 2014
Městu Chodov byla uložena pokuta ve výši 300 tisíc korun za nedodržení závazného postupu při
uzavírání smlouvy o nájmu rozvodného tepelného zařízení se společností Sokolovská uhelná, právní
nástupce, aniž by provedl koncesní řízení. Koncesní zákon vymezuje, za jakých předpokladů mohou být
uzavírány koncesní smlouvy, tj. specifické smlouvy mezi veřejnými zadavateli a jinými subjekty, jejichž
předmětem je zajištění určité služby či provedení díla, které slouží typicky veřejným potřebám. Koncesní
smlouvy se odlišují především způsobem protiplnění, které zadavatel poskytuje koncesionáři za jím
realizovanou službu či dílo. Podobně jako v zákoně o veřejných zakázkách jde i v případě koncesních
řízení o zajištění co nejhospodárnějšího vynakládání veřejných prostředků a garantování spravedlivé
a rovnoprávné soutěže mezi dodavateli.
Smlouva uzavřená městem Chodovem jako zadavatelem s nájemcem, společností Sokolovská uhelná,
právní nástupce, naplnila všechny zákonné znaky koncesní smlouvy a vzhledem k tomu, že předpokládaný roční příjem koncesionáře z uzavřené smlouvy činí více než 20 milionů bez DPH a zadavatel
nebyl oprávněn využít žádnou ze zákonných výjimek, byl při jejím uzavírání povinen postupovat podle
koncesního zákona, jenž upravuje podmínky a postup veřejného zadavatele při uzavírání koncesních
smluv. Zadavatel však porušil postup stanovený koncesním zákonem, přičemž tento postup byl způsobilý ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a vzhledem k tomu, že současně uzavřel koncesní smlouvu,
pak dopustil se svým jednáním spáchání správního deliktu.

SMLOUVY O NEVÝHRADNÍM OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ
Zadavatel: Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Spisová značka: R116/2014
Pravomocná pokuta: 1 800 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 5. 1. 2015
V rozkladovém řízení byla potvrzena pokuta ve výši 1,8 milionu korun uložená Úřadem Vojenské
zdravotní pojišťovně České republiky za uzavírání smluv o obchodním zastoupení pro nábor pojištěnců
bez zadávacího řízení. 
Vojenská zdravotní pojišťovna uzavřela v letech 2011 a 2012 celkem pět smluv o nevýhradním obchodním zastoupení s několika fyzickými a jednou právnickou osobou, aniž by je zadala v jednom z druhů
zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Úřad se při posuzování případu zabýval zejména
otázkou, zda Vojenská zdravotní pojišťovna náleží mezi veřejné zadavatele. Veřejným zadavatelem jsou
podle zákona takové právnické osoby, které byly založeny či zřízeny za účelem uspokojování potřeb
veřejného zájmu a nemají průmyslovou či obchodní povahu, a jsou financovány převážně státem či
jiným veřejným zadavatelem nebo jsou státem ovládány. Provádění veřejného zdravotního pojištění
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lze přitom zcela jistě považovat za uspokojování potřeb veřejného zájmu. Současně Úřad konstatoval,
že z ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění a zákona o zdravotních pojišťovnách vyplývá,
že stát má faktický vliv na výkon činnosti pojišťovny, neboť její činnost v oblasti veřejného zdravotního
pojištění nefunguje nezávisle na státu, ale podléhá kromě příslušných zákonů i postupům určovaným
státem. Dle ÚOHS je tak splněna i druhá podmínka „ovládání“ ze strany státu a Vojenská zdravotní
pojišťovna je tedy veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách.
Zadavatel měl na základě počtu nově získaných pojištěnců z předchozích let předpokládat, že hodnota
zakázky překročí dva miliony korun ročně a měl ji tedy zadat v některém ze zákonem stanovených druhů
zadávacího řízení. Reálně vyplacené provize pak dosáhly v roce 2011 i v roce 2012 vždy téměř 70  milionů
korun. Vojenská zdravotní pojišťovna tedy svým jednáním porušila postup stanovený zákonem, když
tímto porušením mohla podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.  Pokud by Vojenská zdravotní
pojišťovna zadala plnění veřejné zakázky v zadávacím řízení, pak by nedošlo k vynaložení veřejných
finančních prostředků v celkovém objemu přesahujícím částku 135 milionů korun, zcela mimo rámec
zákona o veřejných zakázkách. Současně lze důvodně předpokládat, že v případě zadání veřejné zakázky
v zadávacím řízení provedeném dle zákona o veřejných zakázkách, by Vojenská zdravotní pojišťovna
stanovila jiné podmínky pro určení výše a způsobu vyplácení provizí za nábor nových pojištěnců a mohlo
tak dojít k hospodárnějšímu vynakládání veřejných prostředků.
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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, spolupracuje s Evropskou komisí a poskytovatelem v rámci řízení před Evropskou 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 Evropská komise provádí na území České republiky šetření na místě. Úřad předkládá Evropské 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. 
Modernizace pravidel pro oblast veřejné podpory, která započala na úrovni Evropské unie v roce 2012,
byla v průběhu roku 2014 téměř dokončena. Po konzultacích řady návrhů předpisů byly tyto předpisy
přijaty, s výjimkou Sdělení Komise o pojmu státní podpory. Cílem reformy pravidel veřejné podpory
je nejen povzbuzení ekonomického růstu a konkurenceschopnosti vnitřního trhu Evropské unie, ale
i racionalizace právní úpravy a urychlení rozhodovacích procesů v otázkách veřejné podpory.
V průběhu roku 2014 proběhly konzultace, zahájené v řadě případů již v roce 2013, k následujícím předpisům:
• k návrhu Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací,
• k návrhu Sdělení Komise o pojmu státní podpora podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,
• k návrhu obecného nařízení o blokových výjimkách – nařízení Komise (EU) č. 651/2014,
• k návrhu Pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020,
• k návrhu Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací,
• ke Kritériím pro analýzu slučitelnosti státní podpory s vnitřním trhem; analýza má podpořit realizaci
významných projektů společného evropského zájmu.
Za účelem projednání návrhů předpisů Evropské komise se uskutečnily poradní výbory za účasti zástupců členských států a Evropské komise.
S ohledem na vstup v platnost řady nových předpisů bylo v průběhu roku 2014 zapotřebí seznámit
poskytovatele podpory a odbornou veřejnost se změnami nastávajícími v jednotlivých oblastech. Úřad
tak činil v rámci své poradenské a konzultační role pořádáním konferencí, seminářů a školení. 
Vzhledem k velkému zájmu o problematiku veřejné podpory i s ohledem na rozsáhlou revizi pravidel
se v roce 2014 uskutečnily dvě konference s důrazem na modernizovaná pravidla veřejné podpory. 
První konference se uskutečnila dne 18. června 2014 a byla zaměřena na nový rámec pravidel podpor
směřovaných do odvětví energetiky a na opatření výzkumu a vývoje. S ohledem na modernizaci byla
zmíněna posílená spolupráce mezi Českou republikou a Evropskou komisí v rámci kontroly státní
podpory. Velký prostor byl dále věnován představení změn v aplikaci nařízení o podpoře de minimis
a obecného nařízení o blokových výjimkách. Prezentovány byly rovněž nejvýznamnější novinky v rozhodovací praxi orgánů Evropské unie, díky nimž se intepretace veřejné podpory neustále vyvíjí.
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Druhá konference, konaná dne 22. října 2014, navázala na informace prezentované na červnové konferenci, přičemž pozornost byla věnována praktickým otázkám v souvislosti s aplikací nových předpisů. 
Účast na konferenci přijala zástupkyně Ministerstva zemědělství, která se ve svém příspěvku věnovala
veřejné podpoře v oblasti zemědělství. 
Na obou konferencích vystoupili rovněž zástupci Evropské komise a Stálého zastoupení České republiky
při Evropské unii v Bruselu. 
S cílem upozornit na výsledky procesu modernizace veřejné podpory a na pravidla a předpisy platné od
1. července 2014 Úřad vydal informační list nazvaný Modernizace veřejné podpory. Za nejvýznamnější
provedenou změnu bylo v informačním listu označeno rozšíření obecného nařízení o blokových výjimkách o nové kategorie podpor, což umožní vyjmout z oznamovací povinnosti více opatření podpory,
než tomu bylo dosud.  S ohledem na rozsáhlou modernizaci pravidel Úřad vypracoval informativní
dokumenty poskytující základní přehled o změnách u vybraných oblastí podpory, jež by měly umožnit
snazší orientaci v nových pravidlech. Materiály byly zveřejněny na webových stránkách Úřadu v rámci
jejich rozsáhlejší aktualizace. 
Diskuze nejnovějších změn v pravidlech a kontrole veřejné podpory mezi zástupci Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise a zástupci Úřadu a ministerstev proběhla v rámci
tzv. „country visit“ v březnu 2014 v Praze. V rámci uvedeného setkání na vysoké úrovni prezentovala
Evropská komise cíle, kterých chce modernizací pravidel veřejné podpory dosáhnout. Důraz byl kladen
na rozsáhlejší využití blokové výjimky a nové nastavení vzájemné spolupráce mezi Evropskou komisí
a Českou republikou v nadcházejícím období platnosti modernizovaných předpisů, včetně nového
programového období. Pozornost byla věnována také změně kontroly poskytování veřejné podpory
v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů, jež bude probíhat před poskytnutím dotace
ze strany poskytovatele (ex ante), stejně jako po dokončení projektu ze strany Evropské komise (ex
post). Součástí návštěvy zástupců Evropské komise byl seminář pro poskytovatele a příjemce veřejné
podpory zaměřený na modernizaci veřejné podpory a změny v obecné blokové výjimce a v podpoře
výzkumu, vývoje a inovací, a to především z praktického hlediska.  V návaznosti na uskutečněnou
„country visit“ byl vytvořen plán školení k novým pravidlům. První z plánovaných školení se zástupci
Evropské komise proběhlo v listopadu 2014 v Praze a zaměřilo se na oblast výzkumu, vývoje a inovací
a rovněž na oblast vzdělávání a kultury. 
Následkem revize předpisů k veřejné podpoře Úřad spolupracoval s poskytovateli na úpravách některých
Evropskou komisí již schválených opatření podpory tak, aby byla uvedena do souladu s nově přijatými
předpisy. Tento požadavek vyplýval z navrhovaných vhodných opatření, která jsou součástí některých
modernizovaných předpisů (například Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020 či Pokyny ke státní podpoře investic v rámci rizikového financování). Poměrně rozsáhlé změny s sebou přinesl
vstup v platnost Obecného nařízení o blokových výjimkách, které významně rozšiřuje kategorie podpor
vyňatých z oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
V návaznosti na modernizovaná pravidla pro oblast veřejné podpory stanovující povinnost členských
států vytvořit centrální webovou stránku, na které budou zaznamenávány povinné údaje o veřejných
podporách poskytovaných na území členského státu, zahájil Úřad přípravné práce na vybudování
uvedené centrální webové stránky. Centrální webová stránka má sloužit k zajištění zásady transparent-
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nosti poskytování veřejných podpor a musí být dle požadavku Evropské komise, respektive příslušných
právních předpisů Evropské unie funkční od 1. 7. 2016. 
Zástupci Úřadu se v průběhu roku 2014 účastnili jednání pracovních skupin jak na vnitrostátní, tak na
evropské úrovni. Na národní úrovni pokračovala spolupráce mezi Úřadem a Ministerstvem pro místní
rozvoj v rámci pracovní skupiny 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. V rámci pracovní skupiny pro veřejnou podporu byly řešeny otázky spojené
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. 
Evropská komise k implementaci modernizovaných pravidel pro veřejnou podporu zřídila v návaznosti
na závěry jednání zástupců členských států a Evropské komise na vysoké úrovni pracovní skupinu
členských států k implementaci modernizace pravidel veřejné podpory a pracovní skupinu pro implementaci Pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020. 
V souvislosti s povinností transparentnosti byl zřízen řídící výbor pro transparentnost. V rámci jednotlivých plenárních i technických jednání uvedených skupin byla řešena modernizovaná pravidla a jejich
dopad v aplikační praxi. Zástupci Úřadu se aktivně účastnili proběhlých jednání se zástupci Evropské
komise a členských států.
Evropská komise v novém programovém období 2014+ přisuzuje velkou prioritu zajištění souladu
čerpání finančních prostředků z ESI fondů Evropské unie s pravidly pro veřejnou podporu. V rámci
pokračujících příprav na nové programové období 2014–2020 se Úřad i v roce 2014 vyjadřoval k návrhům operačních programů. Za účelem zajištění dodržení příslušných právních předpisů Evropské unie
docházelo k posouzení návrhů programů z hlediska veřejné podpory a doporučení dalšího postupu. 
Úřad byl zastoupen v pracovních skupinách zabývajících se nastavením operačních programů mimo
jiné s cílem zajistit soulad s pravidly pro veřejnou podporu. Zásluhou tohoto zapojení již byly zahájeny
konzultace některých opatření obsahujících prvky veřejné podpory s Evropskou komisí. 
Za významné spolupráce poskytovatelů veřejné podpory v České republice, zejména krajů, měst a obcí
Úřad zpracoval a předložil Evropské komisi zprávu o provádění rozhodnutí ze dne 20. prosince 2011
o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací
platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu. Zpráva je vyhotovována v pravidelných dvouletých intervalech a byla odeslána
začátkem července 2014.
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Statistika
Vybrané statistické údaje z oblasti veřejné podpory za rok 2014
Stanoviska k problematice veřejné podpory vydaná poskytovatelům/příjemcům

292

Prenotifikace, notifikace, oznámení dle blokové výjimky

70

Připomínky k návrhům právních předpisů České republiky a vládním materiálům

137

Účast na poradních výborech Evropské unie a jednáních Evropské komise k oznámeným případům

34

Stížnosti u Evropské komise a spojená agenda

9

Vybrané statistické údaje z oblasti veřejné podpory
9
34

stanoviska k problematice vydaná poskytovatelům/příjemcům
prenotifikace, notifikace, oznámení dle blokové výjimky

137
připomínky k návrhům právních předpisů ČR a vládním materiálům

292

účast na poradních výborech Evropské unie a jednáních Evropské
komise k oznámeným případům

70

stížnosti u Evropské komise a spojená agenda

Prenotifikace, notifikace a oznámení dle blokové výjimky

70

43

45

48

2012

2013

39

2010

2011

2014
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Podpora malého rozsahu
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 (dále rovněž „podpora de minimis“) 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 2014 bylo z důvodu pozdního
zápisu do registru zahájeno celkem 67 správních řízení, vydáno 33 správních rozhodnutí a uloženo
22 pokut v celkové výši 155 800 korun. 

Prvostupňová správní řízení v oblasti registru de minimis
Zahájená správní řízení

67

Neukončená správní řízení

52

Vydaná rozhodnutí

33

Počet uložených pokut

22

Výše uložených pokut

62

155 800 Kč

Statistika podpory malého rozsahu poskytnuté v České republice
Vzhledem k tomu, že v roce 2014 došlo k modernizaci předpisů pro oblast podpory malého rozsahu,
je statistika rozdělena podle jednotlivých nařízení platných v roce 2014. Relevantní období je od 1. 1. 
2014 až do 31. 12. 2014.
Počet

Suma Kč

Suma €

NK 1535/2007 – zemědělská prvovýroba

529

30 741 828,89

1 120 080,172

NK 1408/2013 – zemědělská prvovýroba

811

90 845 349,93

3 284 095,020

NK 360/2012 – SOHZ

238

125 836 293,77

4 568 646,580

NK 875/2007 – rybolov

8

682 779,00

24 887,540

NK 717/2014 – rybolov

3

68 191,00

2 466,260

NK 1998/2006 – ostatní

27662

4 467 464 820,75

162 798 651,979

NK 1407/2013 – ostatní

22182

5 539 408 031,97

200 440 079,370

NK 1998/2006 – ostatní

686

44 978 324,68

1 639 026,790

NK 1407/2013 – doprava

604

40 699 198,75

1 472 550,870

Celkem

52723

10 340 724 818,74

375 350 484,581

Oblast

Počet

Suma Kč

Suma €

NK 1535/2007 – zemědělská prvovýroba

529

30 741 828,89

1 120 080,172

NK 1408/2013 – zemědělská prvovýroba

811

90 845 349,93

3 284 095,020

NK 360/2012 – SOHZ

238

125 836 293,77

4 568 646,580

NK 875/2007 – rybolov

8

682 779,00

24 887,540

NK 717/2014 – rybolov

3

68 191,00

2 466,260

NK 1998/2006 – ostatní

27662

4 467 464 820,75

162 798 651,979

NK 1407/2013 – ostatní

22182

5 539 408 031,97

200 440 079,370

NK 1998/2006 – doprava

686

44 978 324,68

1 639 026,790

NK 1407/2013 – doprava

604

40 699 198,75

1 472 550,870

52723

10 340 724 818,74

375 350 484,581

Oblast

Celkem
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Oblasti podpory malého rozsahu

44,8 %
0,4 %
5%

95 %

8,3 %

46,5 %

nařízení 1998/2006 a nařízení 1407/2013 – ostatní
nařízení 1535/2007 a 1408/2013 – zemědělská prvovýroba
nařízení 360/2012 – služby obecného hospodářského zájmu
nařízení 875/2007 a 717/2014 – rybolov
nařízení 1998/2006 a nařízení 1407/2013 – doprava

Počet správních řízení zahájených v letech 2010–2014
67

45
34

36

29

2010

64

2011

2012

2013

2014

Legislativní změny
EVROPSKÁ UNIE
V roce 2014 byla téměř dokončena modernizace pravidel veřejné podpory, v rámci které byly přijaty
následující právní předpisy:
• Pokyny ke státní podpoře investic v rámci rizikového financování,
• Pokyny ke státní podpoře letišť a leteckých společností,
• Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020,
• Obecné nařízení o blokových výjimkách – nařízení Komise (EU) č. 651/2014,
• Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací,
• Kritéria pro analýzu slučitelnosti státní podpory s vnitřním trhem; analýza má podpořit realizaci
významných projektů společného evropského zájmu,
• Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích.
Modernizace pravidel veřejné podpory s sebou přinesla povinnost vyhodnocovat programy podpory
splňující určitá kritéria, proto Evropská komise přijala metodický pokyn k evaluaci opatření v oblasti
veřejné podpory nazvaný Společná metodika pro hodnocení státní podpory.
Z výše uvedených předpisů je zcela zásadní obecné nařízení o blokových výjimkách (nařízení Komise
(EU) č. 651/2014), které vstoupilo v účinnost 1. července 2014. Toto nařízení přineslo rozšířené možnosti poskytování veřejné podpory do nových oblastí, například kultury, sportu, lokální infrastruktury
atd. Zároveň navýšilo většinu intenzit i absolutních částek podpory v oblastech, které byly zahrnuty
již v předchozí úpravě zakotvené v nařízení Komise (ES) č. 800/2008. Při splnění podmínek nařízení
Komise (EU) č. 651/2014 je možné poskytovat podporu bez nutnosti předchozího posouzení Evropskou
komisí. Díky modernizovanému nařízení Evropská komise předpokládá, že režim blokové výjimky bude
v budoucnu v rámci Unie využíván až na 90 % veškerých opatření veřejné podpory.
Modernizace pravidel veřejné podpory s sebou přinesla také modernizaci jednoho z nejvyužívanějších
právních titulů v oblasti veřejné podpory, a to předpisů upravujících poskytování podpory malého
rozsahu (de minimis). Konkrétně se jednalo o vydání následujících právních předpisů:
• nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které je v gesci Úřadu;
• nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, které je v gesci Ministerstva zemědělství;
• nařízení Komise (EU) č.  717/2014 ze dne 27.  června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury, které je v gesci
Ministerstva zemědělství.
Předmětná nařízení se liší především oblastí aplikovatelnosti a maximálním limitem podpory malého
rozsahu, kterou může jeden podnik v rozhodném období tří fiskálních let obdržet. Všechna výše uvedená nařízení jsou aplikovatelná pro Českou republiku od 1. 7. 2014, to znamená, že podpory malého
rozsahu poskytované od 1. 7. 2014 musí být poskytovány v souladu s výše uvedenými nařízeními. 
Nejpodstatnější aplikační změna objevující se napříč novelizovanými předpisy v oblasti pravidel podpory
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de minimis se týká zavedení pojmu „jeden podnik“. Úřad ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství
vypracoval Metodickou příručku k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de
minimis, která je k dispozici na webových stránkách Úřadu.
Evropská komise svým rozhodnutím ze dne 4. 2. 2014 schválila mapu regionální podpory pro Českou
republiku. Na základě schválené mapy bude možno poskytovat regionální podporu v období od 1. 
7. 2014 do 31. 12. 2020 ve všech regionech NUTS II České republiky, s výjimkou regionu NUTS II
Praha, který nebude pro regionální podporu v uvedeném období způsobilý. S ohledem na výši HDP
na jednoho obyvatele, které ve všech podporovaných regionech NUTS II přesahuje 60 % průměru
EU-27, bude míra podpory pro velké podniky činit 25 % způsobilých nákladů. V případě regionální
podpory určené středním podnikům bude umožněn příplatek ve výši 10 %, pro malé podniky ve výši
20 %. Výše regionální podpory poskytnuté ve prospěch velkých investičních projektů (bod 20 písm. 
l) Pokynů k regionální státní podpoře na období 2014–2020) bude muset být upravena podle vzorce
uvedeného v bodě 20 písm. c) uvedených Pokynů.

Významné případy
LETIŠTĚ OSTRAVA
V únoru 2014 Evropská komise schválila dotaci pro letiště Ostrava ve výši 68 milionů korun, neboť
dospěla k závěru, že tato státní podpora splňuje pravidla Evropské unie. Díky dotaci mají být na letišti
instalována pozemní návěstidla a světelné značení na kontrolních stanovištích. Ostrava tak bude moci
přilákat další pravidelnou, hlavně dálkovou leteckou nákladní dopravu.  Investice přitom neohrozí
fungování vnitřního trhu Evropské unie. 
České orgány oznámily v prosinci 2012 Evropské komisi záměr poskytnout regionálnímu letišti Ostrava
68 milionů korun na modernizaci osových světelných návěstidel na pojezdové dráze a světelného značení na kontrolních stanovištích. Smyslem je zefektivnit pohyb letadel při nízké viditelnosti a rozvinout
leteckou dopravu v jednom z koridorů transevropské dopravní sítě (TEN-T). 
Evropská komise po prověření došla k závěru, že nová infrastruktura bude k dispozici všem uživatelům a že má ve střednědobém výhledu uspokojivé vyhlídky na využití. Státní podpora navíc dodržuje
maximální povolený limit a nepřekračuje částku chybějící k financování investičního záměru. Nedojde
ani k nepřípustnému narušení konkurence se sousedními letišti. Nejbližší fungující letiště je totiž až
v Brně vzdáleném 150 kilometrů, tedy přibližně 1,5 hodiny jízdy. 
Schválená podpora na ostravský projekt je v souladu s dosavadními rozhodnutími Evropské komise i s novými
pokyny k poskytování státní podpory v letectví, které Evropská komise přijala. Investiční podpora regionálního
letiště vyhovuje společným pravidlům Evropské unie pro poskytování státní podpory v případě, že je letiště
k dispozici všem uživatelům a že vyhlídky na využití jeho infrastruktury jsou ve střednědobém horizontu
uspokojivé. V rámci podpory nesmí letiště od státu dostat víc peněz, než kolik mu chybí k financování
projektu (tj. víc, než kolik činí rozdíl mezi očekávanými investičními výnosy a náklady). U regionálních letišť,
která odbaví méně než jeden milion cestujících ročně a k nimž patří i Ostrava, nesmí podpora přesáhnout
75 % investičních nákladů. V důsledku investice dále nesmí na letišti vznikat nadměrné kapacity, hlavně
v případě, jsou-li okolní letiště vzdálena v okruhu do 100 km nebo maximálně hodinu jízdy.
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PROGRAM PODPORY KULTURY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA
Cílem programu je podpora kultury a zachování kulturního dědictví v městě Zlíně. Režim se dělí na
čtyři různé druhy podpory:
• příspěvky na provoz příspěvkových organizací zřízených Zlínem v oblasti kultury,
• dotace Filharmonii Bohuslava Martinů,
• dotace z Kulturního fondu města Zlína,
• ostatní podpory pro subjekty podílející se na kulturním životě města Zlína. 
Mezi příjemce podpory pod písmenem a) patří mimo jiné Městské divadlo Zlín či ZOO a zámek Zlín-Lešná. Celkový rozpočet režimu činí 620 milionů korun. 
Evropská komise ve svém rozhodnutí z dubna 2014 dospěla k závěru, že režim podpory může představovat státní podporu, která je ovšem slučitelná s vnitřním trhem na základě čl. 107 odst. 3. písm. 
d) Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť je zaměřena na činnosti se skutečně kulturním obsahem. Opatření je podle Evropské komise nezbytné a přiměřené pro dosažení cíle podpory. Dopady na
hospodářskou soutěž budou minimalizovány mimo jiné tím, že procesy spojené s financováním jsou
jasně definovány a budou na očích veřejnosti.

REŽIM STÁTNÍ PODPORY PRO HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY NA MODERNIZACI PLAVIDEL
VNITROZEMSKÉ VODNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY
V dubnu 2014 Evropská komise schválila prodloužení režimu podpory u tří podprogramů:
1) pořízení nízkoemisních pohonných jednotek,
2) modernizace plavidel za účelem zvýšení multimodality,
3) modernizace plavidel vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy. 
Evropská komise shledala podprogram 1) slučitelný s vnitřním trhem na základě čl. 107 odst. 3 písm. 
c) SFEU a podprogramy 2) a 3) slučitelné s vnitřním trhem podle článku 93 SFEU. 
Česká republika notifikovala prodloužení režimu v prosinci 2013. V rámci doplňujících informací se
Evropská komise zejména zajímala o zdůvodnění nezbytnosti a přiměřenosti podpory. V mezidobí po
schválení původního opatření totiž došlo ke změně právního rámce pro posuzování podpory v oblasti
dopravy.

PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE
V červnu 2014 Evropská komise rozhodla o slučitelnosti části podpor poskytovaných dle zákona
o podporovaných zdrojích energie s vnitřním trhem Evropské unie, konkrétně podpor výroby elektřiny
využívající obnovitelné zdroje energie v elektrárnách, které byly uvedeny do provozu po 1. lednu 2013. 
Rozhodnutí Evropské komise obsahuje i několik závazků České republiky, kterými má být schéma
podpory pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů do budoucna legislativně upraveno, respektive
doplněno o dodatečné parametry.
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PODPORA ODSTRANĚNÍ STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE PO TĚŽBĚ ROPY U MORAVSKÉ
NOVÉ VSI
V květnu 2014 schválila Evropská komise poskytnutí podpory na velký investiční projekt odstranění
starých ekologických zátěží (SEZ) v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves o celkových nákladech 2,1 miliardy korun v rámci Operačního programu Životní prostředí. Projekt byl notifikován jako
nezakládající veřejnou podporu s ohledem na neexistenci hospodářské soutěže v oblasti organizace
sanačních prací na území České republiky.  Evropská komise přesto konstatovala, že se o veřejnou
podporu jedná, neboť dohled nad SEZ, který jménem státu provádí státní podnik Palivový kombinát
Ústí, by mohly v zásadě provádět i soukromé společnosti a hospodářská soutěž tak je hypoteticky
dotčena. Veřejná podpora projektu však byla shledána za slučitelnou s vnitřním trhem Evropské unie
a v polovině roku se tak rozběhly sanační práce, jejichž cílem je kompletní odstranění podzemní ropné
kontaminace ohrožující zdroje pitné vody pro okresy Hodonín a Břeclav.

EVALUAČNÍ PLÁN PRO PODPORU POSKYTOVANOU DLE ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH
V závěru roku 2014 schválila Evropská komise jako jeden z prvních v rámci celé Evropské unie evaluační plán k režimu podpory poskytované dle zákona o investičních pobídkách. Povinnost zpracovávat
evaluační plán a na základě něho provádět podrobné vyhodnocování výsledků a dopadů rozsáhlých
režimů podpor s celkovým ročním objemem poskytnuté veřejné podpory převyšující 150 milionů eur
na hospodářskou soutěž vyplývá z nového obecného nařízení o blokových výjimkách (č. 651/2014). 
Režim investičních pobídek, kde je veřejná podpora dle tohoto nařízení poskytována především formou
slev na dani z příjmu, je právě takovýmto velkým režimem. Evaluační plán předložený pro tento režim
Evropské komisi obsahuje hodnotící otázky, sledované ukazatele, metodiku evaluace, popis sběru
údajů, harmonogram evaluace atd., na základě nichž se bude evaluace investičních pobídek provádět
a jejíž výstupy budou sloužit pro nastavení navazujícího režimu investičních pobídek od roku 2021.

ROZHODNUTÍ VE VĚCI PODPORY PRO NEZISKOVÁ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ OD ÚSTŘEDNÍCH
VLÁDNÍCH INSTITUCÍ
Vydání rozhodnutí Evropské komise předcházelo podání stížnosti v roce 2011 soukromou společností
nabízející sportovní služby, a to ve věci týkající se opatření poskytnutých na základě Koncepce státní
podpory sportu v České republice Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve prospěch výstavby,
provozu, údržby, rekonstrukce či rozvoje neziskových organizací. Stěžovatel v dané věci namítal, že
neziskové organizace zajišťující volnočasové sportovní služby v České republice v důsledku dotací, jež
mohou obdržet na základě dané koncepce, nabízejí zákazníkům příznivější ceny než samotný stěžovatel. 
Evropská komise v předmětném rozhodnutí posuzovala, zda lze podporu udělovanou Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ve prospěch neziskových organizací považovat za opatření zakládající
veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst.  1 Smlouvy o fungování Evropské unie.  Na základě
posouzení definičních znaků dospěla Evropská komise k závěru, že nelze v případě daného opatření
vyloučit, že se jedná o opatření zakládající veřejnou podporu. Dále dospěla k závěru, že předmětné
opatření má jasně stanovený cíl společného zájmu, opatření je dobře navrženo, aby předmětného cíle
společného zájmu dosáhlo, a že dopady opatření na obchod a narušení soutěže jsou svým rozsahem
omezeny. V souladu s výše uvedeným prohlásila Evropská komise na základě článku 107 odst. 3 písm. 
c) Smlouvy o fungování Evropské unie dané opatření za slučitelné s vnitřním trhem.
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Rozkladová řízení a soudní přezkum
V oblasti veřejné podpory bylo v roce 2014 vydáno jedno druhostupňové rozhodnutí v řízení o rozkladu proti prvoinstančnímu rozhodnutí. Rozklad byl podán v roce 2013. V tomto rozhodnutí předseda
Úřadu změnil prvoinstanční rozhodnutí Úřadu a snížil pokutu udělenou v prvním stupni z původních
1 800 korun na 1 400 korun. 
Úřad přijal v roce 2014 v souvislosti s porušením povinností stanovených pro poskytování podpory
malého rozsahu dva rozklady proti prvoinstančním rozhodnutím a zahájil dvě druhostupňová správní
řízení, ve kterých nebyla v roce 2014 vydána rozhodnutí.
V roce 2014 zrušil Nejvyšší správní soud na základě kasační stížnosti ÚOHS rozsudek Krajského soudu
v Brně ve věci Královéhradeckého kraje, který se dopustil správního deliktu tím, že nedodržel lhůtu
stanovenou zákonem při zaznamenávání do centrálního registru údajů o veřejných podporách malého
rozsahu poskytnutých celkem 76 příjemcům. Za to mu byla Úřadem uložena pokuta ve výši 58 600 Kč. 
Krajský soud v Brně poté vydal rozsudek potvrzující původní rozhodnutí Úřadu.
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MEZINÁRODNÍ
SPOLUPRÁCE
71

Mezinárodní spolupráce
Úřad dlouhodobě rozvíjí pracovní vztahy s institucemi, které se zabývají ochranou hospodářské soutěže
a soutěžní politikou na mezinárodní úrovni. Za nejdůležitější partnery pro ÚOHS je v tomto ohledu
možné označit Evropskou komisi a národní soutěžní úřady členských států Evropské unie.  Úřad je
aktivním členem Evropské soutěžní sítě (European Competition Network), která sdružuje soutěžní
úřady Evropské unie a Evropskou komisi, dále Soutěžního výboru a souvisejících pracovních skupin
v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organization for Economic Co-operation
and Development) a globální Mezinárodní soutěžní sítě (International Competition Network). Kromě
mezinárodních uskupení usiluje Úřad i o aktivní přístup k bilaterálním vztahům se soutěžními úřady,
které se potýkají s podobnými problémy a mají stejné priority v oblasti soutěžní politiky. 

Evropská soutěžní síť (ECN)
Největší objem práce, související s mezinárodními aktivitami ÚOHS, plyne z členství České republiky
v Evropské unii.  Možnosti, které přináší unijní trh, s sebou nesou i zvýšené riziko protisoutěžního
jednání na trhu více členských států. ECN zavádí pravidla distribuce případů, jež narušují soutěž ve
více členských státech, rozdělení zodpovědností při vyšetřování a představuje unikátní platformu pro
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 a podskupin, které se zabývají vždy
určitým hospodářským sektorem nebo odvětvím soutěžního práva. Mezi nejaktivnější patřily v roce
2014 pracovní skupiny zaměřené na otázky spolupráce a spravedlivého procesu, na kartely, spojování
soutěžitelů, ukládání sankcí či forenzní vyšetřovací techniky. Ze sektorových pracovních skupin pak
zejména pracovní skupiny pro stavebnictví, bankovnictví, potraviny, pojišťovnictví či energetiku. 
V roce 2014 byla Evropskou komisí vypracována zpráva k příležitosti desátého výročí fungování ECN,
která zhodnotila uplynulé období, konkrétně aplikaci evropských soutěžních pravidel Evropskou komisí
i soutěžními úřady členských států Unie. Na základě tohoto dokumentu byla zahájena řada nových
projektů v rámci pracovních skupin ECN, které se zaměřují na konvergenci právního rámce a procedur
prosazování soutěžních pravidel v rámci Evropské unie a na identifikaci nejlepší praxe. Evropská komise
spolu s členskými státy dále pokračovala v přípravě revize nařízení č. 139/2004 o kontrole spojování
soutěžitelů, která má zahrnovat zavedení kontroly nabývání minoritních nekontrolních podílů, změny
systému postupování případů spojení a dále tématu vzájemného přibližování jednotlivých národních
úprav kontroly spojování soutěžitelů. ECN také aktivně pracovala na další konvergenci v oblasti leniency
programů a větším sjednocení pravidel pro ukládání pokut. 
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Mezinárodní soutěžní síť (ICN)
Celosvětovou platformou zaměřenou na rozvoj soutěžního práva je Mezinárodní soutěžní síť. Výroční
konference ICN se zúčastnila i delegace ÚOHS vedená předsedou Petrem Rafajem. Hlavním tématem
konference byly státní podniky v režimu soutěžního práva. V dalších panelech se pak hovořilo o vyšetřovacím procesu, vzdělávání a komunikaci se soudy, řízení případu, interní komunikaci, podpoře soutěže
v rozvojových zemích a o mezinárodní spolupráci a sdílení informací při vyšetřování kartelových dohod. 
Kartelový workshop pořádaný v říjnu představil různé prostředky k odhalování kartelových dohod,
kromě obvyklého využití leniency programu či ex officio šetření se zástupci soutěžních úřadů věnovali
i prevenci bid riggingu v rámci veřejných zakázek a mezinárodní spolupráci při detekci a postihování
kartelových dohod. V prosinci se konal workshop ICN zaměřený na spojování podniků, který se věnoval mezinárodní spolupráci při prosazování pravidel spojování podniků, ukládání závazků při povolení
spojení podniků a šíření předpisů a postupů v oblasti kontroly spojování podniků.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže hostil ve dnech 21. a 22. května 2014 předsedy soutěžních úřadů evropských států,
kteří se sjeli do Prahy na výroční zasedání European Competition Authorities (ECA). Tato organizace sdružuje soutěžní úřady
všech evropských států, tedy i těch, které nejsou členskými zeměmi Evropské unie.
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Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
Představitelé Úřadu se pravidelně účastní setkání Soutěžního výboru OECD, souvisejících pracovních
skupin a Globálního soutěžního fóra OECD. V roce 2014 OECD vydalo ekonomický přehled České
republiky, dokument, který komplexně hodnotí ekonomickou situaci země a zahrnuje doporučení pro
makroekonomické politiky i strukturální reformy. Přehled se soustředil na témata hospodářské soutěže,
vzdělávání a trhu práce. V oblasti hospodářské soutěže OECD doporučilo pokračovat ve snižování
byrokratických překážek podnikání a regulatorní zátěže. OECD také doporučilo zlepšit řízení státních
podniků a zvážit další privatizace, dále snížit domácí bariéry vstupu na trh služeb, včetně profesních
služeb. OECD také doporučilo posílit soutěž v regulovaných síťových odvětvích. 
V rámci únorových jednání Soutěžního výboru a Globálního fóra se zástupci soutěžních úřadů zaměřili
na hodnocení dopadů vládních intervencí na hospodářskou soutěž a problematické prvky, se kterými
se úřady v této souvislosti potýkají. Jeden z panelů se věnoval šetření neohlášených, avšak již uskutečněných fúzí. Další téma představovala role hospodářské soutěže v ochraně spotřebitele ve finančním
sektoru.  Závěrečný panel byl věnován vztahu ochrany hospodářské soutěže a boje proti korupci. 
Zástupci ÚOHS zde přednesli příspěvek zaměřený na obecnou strategii České republiky a především
na roli ÚOHS v boji proti korupci v rámci veřejných zakázek.
Červnová jednání pracovních skupin byla zaměřena na tzv. public private partnership, ex post hodnocení dopadů aktivit soutěžních úřadů a vztah soutěže a produktivity. Dále se diskutovalo o možném
prohloubení mezinárodní spolupráce při prosazování soutěžních pravidel a případné revizi OECD
doporučení o mezinárodní spolupráci. Zvláštní diskusní panel se věnoval nápravným opatřením u již
provedených fúzí. Sekretariát OECD přednesl studii na téma efektivity leniency programů a sankcí
za protisoutěžní jednání. Červnový Soutěžní výbor se soustředil na úroveň hospodářské soutěže ve
farmaceutickém sektoru, především na otázku generik. Proběhl také kulatý stůl o soutěži v sektoru
aerolinek.  Na červnovém zasedání Soutěžního výboru prezentovali zástupci ÚOHS výroční přehled
o vývoji soutěžního práva v České republice.
Na prosincovém zasedání Soutěžního výboru se delegáti věnovali oblasti duševního vlastnictví a určování standardů. Dále se zde konal kulatý stůl zaměřený na změny institucionálního designu soutěžních
úřadů. Kulatý stůl se věnoval především změnám v posledních letech, kdy se řada soutěžních úřadů
spojila s jinými orgány veřejné správy z důvodu škrtů ve výdajích na veřejnou správu. Pracovní skupiny
Soutěžního výboru se zaměřily na užití markrů v leniency programech. Dále se zabývaly zkušenostmi
s implementací Doporučení OECD pro oblast detekce bid riggingu. Proběhla diskuse o Competition
Assessment Toolkit, což je soubor metodik a nástrojů, s jejichž pomocí lze identifikovat překážky
rozvoje tržního a pro-soutěžního 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. Delegáti se věnovali i práci
na manuálu pro ex post hodnocení aktivit prosazování soutěžního práva. 
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Evropský soutěžní den
Jedna z nejvýznamnějších evropských konferencí o soutěžním právu, Evropský soutěžní den (European Competition Day), 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 2014 se European Competition Day uskutečnil v dubnu
v Athénách a v říjnu v Římě. V Athénách byla aktuálním tématem zejména hospodářská soutěž v oblasti maloobchodního prodeje, soudní přezkum rozhodnutí soutěžních úřadů a užití ekonomických
nástrojů k detekci koluzivního jednání. V Římě byla jednání zaměřena na probíhající evaluaci nařízení
1/2003 a výzvy vyplývající z této iniciativy pro evropské soutěžní úřady. 

Bilaterální vztahy
Kromě zapojení v mezinárodních organizacích a platformách Úřad udržuje i dvoustranné kontakty
s partnerskými zahraničními úřady.  Dlouhodobě je rozvíjena spolupráce se slovenským soutěžním
úřadem, zejména formou pravidelných setkání předsedů a místopředsedů obou institucí. Pravidelná je
také vzájemná účast na pořádaných konferencích. V dubnu 2014 podepsal předseda Úřadu Petr Rafaj
Memorandum o spolupráci se svým slovenským protějškem Tiborem Menyhartem. V dokumentu jsou
nastaveny základní principy kooperace mezi českým a slovenským soutěžním úřadem. Oba úřady se
usnesly na pořádání pravidelných setkání, na nichž bude docházet k výměně právních předpisů, metodologických dokumentů a judikatury a také analýz a statistik z jednotlivých trhů. V neposlední řadě
se úřady dohodly na vzájemné účasti na konferencích a seminářích a na možnosti studijních pobytů na
partnerské instituci. Úřady se rovněž zavázaly poskytovat si na vyžádání a v souladu s právním řádem
svých států veřejně dostupné informace o soutěžitelích, jejichž působení by mohlo negativně ovlivnit
hospodářskou soutěž v jurisdikci partnerského úřadu. Podobně bude docházet k výměně informací
i o soutěžitelích ze třetích zemí, jejichž jednání by mohlo mít negativní dopady na hospodářskou
soutěž v České nebo Slovenské republice. Český a slovenský soutěžní úřad si v rámci nově ustavené
spolupráce budou také asistovat při šetřeních protisoutěžního jednání ekonomických subjektů na
území účastnických států.
V listopadu 2014 navštívila Úřad delegace rumunského zakázkového úřadu. V rámci dvoudenního
jednání ÚOHS prezentoval fungování sekce veřejných zakázek, rozhodovací proces v rámci ÚOHS
a systém zadávání veřejných zakázek v České republice, zákon o veřejných zakázkách a výzvy, se
kterými se Úřad v této oblasti potýká. Pozornost byla věnována i evropské dimenzi této problematiky. 
Zástupci Rumunska poté přednesli vlastní zkušenosti z oblasti přezkumu veřejných zakázek a proběhla
diskuse o problematických aspektech a možných řešeních. 
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Předsedové českého a slovenského soutěžního úřadu Petr Rafaj a Tibor Menyhart při podpisu Memoranda
o spolupráci

Zástupci národních soutěžních úřadů České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska se v březnu 2014
sešli na první Soutěžní konferenci Visegradské čtyřky, která se konala v Budapešti. Český soutěžní úřad
zastupovali předseda Petr Rafaj, místopředseda Michal Petr (na snímku) a ředitel Odboru mezinárodního
a vnějších vztahů Daniel Stankov
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Personální agenda
Systém práce se zaměstnanci nastavený od roku 2010 se osvědčil a v roce 2014 Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže pokračoval v jeho upevňování a dalším rozvíjení především v oblasti hodnocení
zaměstnanců. Stanovení pracovních a rozvojových cílů samotným zaměstnancem s každoročními vyhodnocovacími konzultacemi s přímým nadřízeným přinášejí zaměstnancům příležitost nejen k pravidelné
bilanci práce, ale i motivační povzbuzení. Konkrétní informace a požadavky přímo od zaměstnanců
využívají personalisté například pro rozhodování o dalším vzdělávání zaměstnanců Úřadu.
Personální práce se soustředila rovněž na výběr nových odborných zaměstnanců pro obsazení požadovaných pracovních míst. Personální odbor poskytuje novým zaměstnancům podporu zaměřenou
zejména na jejich rychlou adaptaci a stabilizaci. 
Rok 2014 byl rovněž ve znamení příprav na implementaci dlouho avizovaného zákona o státní službě,
jež se projevily zejména v připomínkování vládních dokumentů a účastí na pracovních jednáních. V této
souvislosti bude stěžejní první pololetí roku 2015, kdy bude zahájen vlastní proces implementace
zákona o státní službě. 
Co se týče oblasti projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie zaměřených na řízení,
vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, Úřad i v tomto roce pokračoval v udržitelnosti výstupů z projektů
a v průběžné evaluaci vybraných aktivit. I proto bylo v červnu realizováno dotazníkové šetření za účelem
zjištění pracovní spokojenosti zaměstnanců Úřadu. Z šetření vyplynulo, že i přes převažující spokojenost zaměstnanců s  Úřadem (například s pracovním prostředím, s využitím kvalifikace, s organizací
práce, s profesním rozvojem, s pověstí dobrého zaměstnavatele) je stále hlavním problémem platové
ohodnocení zejména absolventů vysokých škol. Omezené možnosti platového ohodnocení jsou tak
hlavní příčinou odchodů kvalitních zaměstnanců do soukromého sektoru. 
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Organizační struktura ÚOHS platná k 31. 12. 2014
Předseda

Bezpečnostní
ředitel

Kabinet poradců
předsedy Úřadu

Sekce veřejné
regulace a správy
Úřadu

Sekce
hospodářské
soutěže

Sekce veřejných
zakázek

Interní auditor

Sekretariát Úřadu

Sekce
druhostupňového
rozhodování

Sekce předsedy
Úřadu

Odbor legislativní

Odbor hlavního
ekonoma

Odbor veřejných
zakázek I

Odbor
druhostupňového
rozhodování I – HS

Odbor právní

Odbor veřejné
podpory

Odbor fúzí

Odbor veřejných
zakázek II

Odbor
druhostupňového
rozhodování II – VZ

Odbor personální

Odbor kontroly
tržní síly

Odbor dominace
a vertikálních
dohod – výroba

Odbor veřejných
zakázek III

Odbor ICT
a forenzní analýzy

Odbor
hospodářské
správy

Odbor dominace
a vertikálních
dohod – služby

Odbor veřejných
zakázek IV

Odbor
mezinárodní
a vnějších vztahů

Odbor kartelů

Odbor veřejných
zakázek V

Ekonomický odbor

Metodický odbor

Rozdělení zaměstnanců dle
10

sekcí

32

28

Sekce veřejné regulace a správy Úřadu
Sekce hospodářské soutěže

30

53

Sekce veřejných zakázek
Sekce předsedy Úřadu
Sekce druhostupňového rozhodování

86

ostatní

79

52
23

2

nejvyššího stupně vzdělání
vyučení bez maturity
vyučení s maturitou
střední s maturitou (odborné i všeobecné)
vyšší odborné

207

vysokoškolské

16

délky trvání pracovního poměru
do 1 roku (2014)

22
69

26

do 5 let (2013–2009)
do 10 let (2008–2004)
do 15 let (2003–1999)
106

do 20 let (1998–)

4
26
55

věku
do 25 let
26–40 let
41–60 let
61 let a více

154

pohlaví
muži
ženy

80

57 %

43 %
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Informační činnost
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže informuje v průběhu roku o své činnosti na internetových
stránkách Úřadu www.uohs.cz. Všechna svá pravomocná rozhodnutí zveřejňuje ve sbírkách rozhodnutí. 
O zásadních informacích a vybraných rozhodnutích vydává Úřad tiskové zprávy. V roce 2014 vydal Úřad
celkem 105 tiskových zpráv, z toho 43 z oblasti hospodářské soutěže, 33 z oblasti veřejných zakázek
a 28 z oblasti veřejné podpory. 
Počet vydaných tiskových zpráv
139
113

108

105

92

2010

2011

2012

2013

2014

Prostřednictvím monitoringu médií zachytil Úřad 7 672 příspěvků. V medializaci převládaly z 95 % neutrální zmínky, ve kterých Úřad vystupoval jako nezávislý regulátor. V omezené míře se příspěvky zabývaly
správní činností Úřadu. Pozitivní reference souvisely s autorským článkem předsedy Úřadu Petra Rafaje
v Mladé frontě Dnes (16. 5. 2014), zaměřeném na činnosti a nová opatření Úřadu související s dohledem
nad zadáváním veřejných zakázek. V červnu byl Petr Rafaj hostem pořadu Otázky Václava Moravce (ČT
24 dne 8. 6. 2014), kde se mimo jiné rovněž vyjadřoval k chodu Úřadu při šetření veřejných zakázek. 
V dalším autorském článku zveřejněném v Hospodářských novinách (27. 11. 2014) Petr Rafaj vysvětloval
postup nezbytný při podávání podnětů upozorňujících na možné kartelové dohody. 
Nepříznivý ohlas v médiích souvisel s výtkami týkajícími se obecných stížností na pomalé rozhodování
Úřadu při prověřování veřejných zakázek a kritických připomínek v rámci konkrétních případů, například
RegioJet a České dráhy, výstavba autobusového nádraží v Turnově či rozhodnutí Evropského soudu
pro lidská práva ve věci stížnosti společnosti Delta Pekárny. V ambivalentních příspěvcích média rekapitulovala postup Úřadu při privatizaci OKD, další se týkaly vlaků RegioJet, změn zákona o významné
tržní síle, tendru na regionální autobusovou dopravu v Libereckém kraji nebo stížnosti společnosti
Delta Pekárny ohledně šetření Úřadu ve firmě. 
Nejvyšší medializace byla zaznamenána v lednu a souvisela s modernizací liberecké tramvajové tratě,
výstavbou dálnice D3, systémem na výplatu sociálních dávek, zakázkou na opravu Národního muzea,
kauzou RegioJet nebo privatizací OKD. 
Tematicky se média nejvíce zajímají o činnosti Úřadu spojené s dohledem nad zadáváním veřejných
zakázek; z oblasti hospodářské soutěže je to agenda spojená se schvalováním fúzí. Z případů řešených
Úřadem v roce 2014 mělo největší mediální dopad pozastavení tendrů na opravu pěti úseků D1, dále
problematika systému výplaty sociálních dávek a nákup railjetů Českými drahami. Pozici nejaktivnějšího
média opět obhájila Mladá fronta Dnes.
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Publikační činnost
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal v roce 2014 čtyři informační listy. Úřad v kostce shrnuje
základní informace o poslání Úřadu, legislativě tvořící právní rámec činnosti Úřadu, o systému rozhodování, historii Úřadu, prioritách a struktuře Úřadu. V dalších kapitolách se potom věnuje jednotlivým
oblastem kompetencí Úřadu: hospodářské soutěži, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, veřejné
podpoře a významné tržní síle. Závěrečná kapitola obrazově přibližuje sídlo Úřadu.
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Informační list Modernizace veřejné podpory seznamuje s výsledky dvouletého procesu Evropské unie
v oblasti modernizace veřejné podpory a s pravidly či předpisy platnými od 1. července 2014. 
Třetí číslo informační listů je věnováno tématu sdružení soutěžitelů v hospodářské soutěži. Soutěžní
vztahy na trhu ovlivňují nejen společnosti a podnikající fyzické osoby, ale i jejich sdružení, profesní
komory a svazy, kterým je informační list určen. Přináší informace o dovoleném a zakázaném jednání
sdružení soutěžitelů jak v tuzemském, tak i mezinárodním rozměru.
Čtvrtý informační list je věnován právní úpravě z roku 2012, která vrátila do české legislativy zákaz
narušování hospodářské soutěže ze strany orgánů veřejné správy. Úřad v informačním listu poskytuje
vysvětlení, jakým způsobem bude v této nové kompetenci postupovat. 
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MODERNIZACE
VEŘEJNÉ PODPORY

INFORMAČNÍ LIST

INFORMAČNÍ LIST

INFORMAČNÍ LIST

2

3

4

2014

SDRUŽENÍ SOUTĚŽITELŮ
V HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽI

2014

DOZOR NAD ORGÁNY
VEŘEJNÉ SPRÁVY

2014

Informační listy jsou ke stažení na webu Úřadu:
http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/informacni-listy.html

Svatomartinská konference 2014
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádal ve dnech 11. a 12. listopadu 2014 již osmý ročník Svatomartinské konference věnované aktuálním otázkám soutěžního práva. V rámci šesti panelů vystoupilo
celkem 28 řečníků. Kromě tradičního shrnutí hlavních novinek z oblasti antitrustu v České republice,
na Slovensku a v Evropské unii se hovořilo o problematice sdružení soutěžitelů, nových trendech ve
více ekonomickém přístupu, minoritních podílech při kontrole koncentrací a o soutěžních aspektech
internetového prodeje zboží. Pozornost byla tentokrát věnována i problematice zákona o významné
tržní síle, a to v samostatném panelu a workshopu.
Místopředseda ÚOHS Michal Petr seznámil účastníky konference s výsledky českého regulátora v roce
2014 a shrnul judikaturu správních soudů. Uvítal, že soudy uznaly rozhodnutí, které nastavilo standardy
v aplikaci více ekonomického přístupu. Nejnovější dění v soutěžní oblasti ve Slovenské republice prezentoval místopředseda slovenského soutěžního úřadu Radoslav Tóth. Slovenský úřad se v roce 2014
zaměřil především na finanční a potravinářský sektor. Od července 2014 je na Slovensku účinná novela
soutěžního zákona, která přinesla především zrychlení procesu posuzování fúzí, úpravy v ustanoveních
o leniency programu a závazcích, zavedení institutu narovnání a zpřesnění ustanovení o ochraně a zpřístupňování informací a uchovávání obchodního tajemství. Nejviditelnější novinkou však bylo zavedení
odměn za předložení důkazů o zakázané dohodě. Člen kartelu, který oznámí existenci kartelu, si může
odnést odměnu ve výši 1 % z pokuty, nejvýše však 100 tisíc eur. Dění na evropské scéně pak shrnul
Petr Zákoucký z AK Clifford Chance. Zabýval se zejména nedávnými rozsudky evropských soudů. 
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V panelové diskuzi zaměřené na protisoutěžní jednání sdružení soutěžitelů byli účastníci konference
seznámeni s konkrétními případy nejen českého, ale i belgického, slovenského, slovinského a řeckého
soutěžního úřadu. V panelu na téma soutěžní pravidla v online prodeji bylo zdůrazněno, že internet
odstraňováním hranic vytváří jednotný trh, na němž převládá pocit právní nejistoty. Nejčastějšími delikty jsou vázání cen při dalším prodeji, parita cen, ale také necenová omezení, například zákaz online
prodeje určitého zboží, stránky srovnávající ceny zboží či zákaz užívání platforem třetích stran. I když
je online prodej pouze dalším distribučním kanálem, tradiční přístup k soutěžnímu právu zde nestačí,
nelze zde například uplatnit definici relevantního trhu. 
Součástí Svatomartinské konference 2014 byla i sekce věnovaná problematice zákona o významné tržní
síle. Dopoledního semináře se zúčastnila řada předních českých advokátů a představitelů obchodních
řetězců i dodavatelů potravin a zemědělských výrobků.  Zástupci Úřadu v čele s I.  místopředsedou
Hynkem Bromem odpovídali tomuto publiku na konkrétní dotazy ohledně přístupu ÚOHS k výkladu
konkrétních pojmů a ustanovení zákona. Objasněna tak byla definice dodavatele, termín soustavnost
jednání, způsob výpočtu obratu nebo absolutní koncept významné tržní síly, který si Úřad zvolil za
základ své interpretace zákona. Podle tohoto konceptu odběratel, u něhož je konstatována významná
tržní síla, je odpovědný vůči všem svým dodavatelům a není nutno pro každého dodavatele prokazovat
významnou tržní sílu individuálně.
Prezentace ze Svatomartinské konference 2014 jsou ke stažení na internetové stránce ÚOHS:
https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/konference-a--seminare/svatomartinska-konference-2014.html

(ZLEVA) DANIEL DONATH, ALEXIS WALCKIERS, GORAN SERDAREVIC A RAPHAËL DE CONINCK

PETR RAFAJ, PŘEDSEDA ÚOHS
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(ZLEVA) MARTIN VÍTULA, ULRICH VON KOPPENFELS, ŠARŪNAS KESERAUSKAS

MICHAL PETR, MÍSTOPŘEDSEDA ÚOHS,
A RADOSLAV TÓTH

86

Konference o veřejné podpoře
Vzhledem k rozsáhlým změnám v rámci modernizace pravidel veřejné podpory prováděné Evropskou
komisí uspořádal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v roce 2014 dvě konference věnované této
problematice. V úvodu jarní konference oznámil první místopředseda ÚOHS Hynek Brom, že téměř
všechny důležité předpisy, které budou ovlivňovat oblast veřejné podpory členských států Evropské
unie do konce roku 2020, byly vydány a že díky modernizaci veřejné podpory dostává větší roli členský
stát, v případě České republiky koordinační orgány, kterými jsou Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo zemědělství. Ředitelka odboru veřejné podpory Libuše Bílá informovala účastníky
konference o nových pravidlech veřejné podpory v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Ondřej Dostal ze
Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii informoval o posílené spolupráci České republiky
s Evropskou komisí v modernizovaném režimu kontroly veřejné podpory a o zřízení nové funkce národního koordinátora při Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž. V této souvislosti představil
přítomnou Terezu Setničkovou, která bude tuto funkci vykonávat.  Dalšími tématy konference byly
nové úpravy obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER), změny v nastavení kontrol Komise,
přecházející od ex ante k ex post a nová právní úprava podpory de minimis. 
Podzimní konference informovala o pravidlech veřejné podpory, která již nabyla účinnosti, a rovněž
o vyhodnocení přínosů modernizace procesních pravidel kontroly veřejné podpory, jež spočívá mimo
jiné především ve větším využití GBER (až 90 % opatření). Komise tak získala více času pro notifikace
významných případů.  Radoš Horáček působící na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž
Evropské komise se s přítomnými podělil o aktuální informace z veřejné podpory v oblasti pozemní
dopravy. Za velkou inovaci označil možnost využití blokové výjimky pro místní infrastrukturu a doporučil posluchačům její používání, neboť nejen zjednodušuje přístup k veřejné podpoře, ale činí ji
efektivnější. Aktuální problematice pojmu státní podpory se věnoval Martin Fott ze Stálého zastoupení
České republiky při Evropské unii. Jedná se o poslední zatím neschválené sdělení Komise v procesu
modernizace, jež zpřesňuje a vysvětluje pojem veřejné podpory. Závěr konference patřil tématu podpory
de minimis a pojmu jeden podnik. 
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(ZLEVA) HYNEK BROM, LIBUŠE BÍLÁ, ONDŘEJ DOSTAL,
VÁCLAV HROMADA

HYNEK BROM, PRVNÍ MÍSTOPŘEDSEDA ÚOHS

(ZLEVA) HYNEK BROM, TEREZA SETNIČKOVÁ,
JANA STAROŇOVÁ, MICHAEL KINCL, ONDŘEJ DOSTAL

LIBUŠE BÍLÁ, ŘEDITELKA ODBORU VEŘEJNÉ PODPORY

(ZPRAVA) VÁCLAV HROMADA, HYNEK BROM, ONDŘEJ DOSTAL
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LIBUŠE BÍLÁ, ŘEDITELKA ODBORU VEŘEJNÉ PODPORY

Rozpočet ÚOHS pro rok 2014
STÁTNÍ ROZPOČET PRO ROK 2014 - UKAZATELE KAPITOLY 353 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem

5 500 000

Výdaje celkem

244 015 994

Specifické ukazatele – příjmy
Daňové příjmy1)

4 200 000

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

1 300 000

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0
1 300 000

Specifické ukazatele – výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

244 015 994

Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

103 811 760

2)

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

35 295 998

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

1 019 605

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

96 566 460

Platy státních úředníků
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0
5 394 000
100 000

Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

v tom: ze státního rozpočtu

0

podíl rozpočtu Evropské unie

0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

37 747 00

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 2014
1. POČET PODANÝCH ŽÁDOSTÍ O INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. A POČET
VYDANÝCH ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI
oblast

počet podaných žádostí

počet vydaných rozhodnutí

Hospodářská soutěž

33

21

Významná tržní síla

1

1

Veřejné zakázky

54

22

Veřejná podpora

3

1

Legislativně-právní

2

1

Všeobecné

20

7

Celkem

113

53

2. POČET PODANÝCH ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍM ÚŘADU PODLE ZÁKONA
Č. 106/1999 SB.:
12 odvolání

3. POČET PODANÝCH STÍŽNOSTÍ NA POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ PODLE ZÁKONA
Č. 106/1999 SB.:
1 stížnost

4. ROZSUDKY SOUDU VE VZTAHU K ÚŘADU V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ:
1 rozsudek ze dne 30. 5. 2014, č. j. 62 Af 103/2012 – 133, rozhodnutí předsedy Úřadu zrušeno a věc
vrácena Úřadu k dalšímu řízení.

5. VÝSLEDKY ŘÍZENÍ O SANKCÍCH ZA NEDODRŽOVÁNÍ ZÁKONA Č. 106/1999 SB.:
Nebylo vedeno žádné řízení.

6. VÝČET POSKYTNUTÝCH VÝHRADNÍCH LICENCÍ
Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
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Hospodářská soutěž
V legislativní oblasti bude nejdůležitějším cílem Úřadu dokončení legislativního procesu týkajícího
se chystané novely zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, jejímž účelem je uvést
soutěžní úpravu do souladu s novou kodifikací civilního práva. V návaznosti na novelizaci zákona bude
příslušně upraven i prováděcí předpis o náležitostech návrhu na povolení spojení.
Připravovat se začne rovněž transpozice směrnice o soukromoprávním vymáhání škod způsobených
porušením soutěžního práva. 
Úřad také chystá v rámci svých soft-law aktivit vydání nových pravidel o ukládání pokut za porušení
zákona o ochraně hospodářské soutěže. Upravená metodika by měla posílit individualizaci výše pokuty
a u nejzávažnějších deliktů také ukládané sankce podstatně zvýšit.
V rozhodovací činnosti Úřad předpokládá udržení nastaveného trendu dokončení většího množství
řízení týkajících se kartelových dohod. Vedle toho se předpokládá také vydání několika rozhodnutí
o zneužití dominantního postavení. Úřad bude nadále prosazovat ve všech ukončovaných správních
řízeních využití institutu narovnání, který je velice efektivním nástrojem z hlediska procesní ekonomie
a v konečném důsledku vede k významné úspoře prostředků daňových poplatníků.

Veřejné zakázky
V roce 2015 jsou v oblasti veřejných zakázek očekávány významné změny. V únoru vstoupila v platnost
zřejmě již poslední, tzv. technická novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, přinášející
významné změny rovněž v dohledu nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách. O těchto změnách informoval Úřad vydáním speciálního informačního listu. Změny usnadní komunikaci s Úřadem,
která bude výhradně v elektronické podobě, zefektivní dohledové řízení, posílí odpovědnost účastníků
řízení za své úkony a omezí obstrukční chování.
Během roku 2015 by mělo dojít ke schválení nového zákona o veřejných zakázkách, jenž bude již plně
reflektovat obsah nových evropských směrnic. S jeho účinností se počítá v příštím roce. 
Bude také pokračovat příprava elektronizace správních řízení v agendě veřejných zakázek vedených
u ÚOHS a postupné zvyšování komfortu účastníků správních řízení z hlediska naplňování jejich procesních práv (mimo jiné dálkové nahlížení do spisu).
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Veřejná podpora
Z pohledu veřejné podpory by měl být rok 2015 zaměřen především na implementaci modernizovaných
pravidel. Vzhledem k tomu, že od poloviny roku 2014 nabyly účinnost důležité předpisy, mezi nimi
i dva nejvíce užívané tituly pro poskytování podpor v České republice – obecné nařízení o blokových
výjimkách a nařízení o podpoře de minimis, bude nezbytné zajistit správnou aplikaci daných předpisů,
neboť tato komplexní legislativní reforma přináší řadu důležitých změn a zásadním způsobem ovlivní
poskytování podpor z národních a evropských zdrojů do konce roku 2020. V této souvislosti bude
důležité seznámit poskytovatele a odbornou veřejnost s novými pravidly a změnami v jednotlivých oblastech a rovněž navázat na vzdělávací akce uskutečněné v roce 2014. Naplnění tohoto cíle bude možné
dosáhnout prostřednictvím školení, seminářů a konferencí pořádaných Úřadem. Důležitou roli v rámci
vzdělávacích akcí bude hrát i sama Evropská komise, jejíž zástupci se rovněž zúčastní některých školení,
a to v rámci Evropské komisi předloženého plánu školení ve vybraných oblastech veřejné podpory.
Již tradičně se v roce 2015 uskuteční konference k pravidlům veřejné podpory určená jak poskytovatelům veřejné podpory, tak i odborné veřejnosti. Ústředním tématem konference budou opět nově
přijaté předpisy pro veřejnou podporu a prohloubení této znalosti, stejně jako jejich praktická aplikace. 
Dovršením modernizace by mělo být přijetí sdělení Komise o pojmu státní podpora podle čl. 107 odst. 
1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Uvedené sdělení by mělo představovat praktickou příručku
pro oblast veřejné podpory, jejímž cílem bude poskytnout bližší objasnění klíčových pojmů ve vztahu
k veřejné podpoře, zakotvené v článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, a přispět
k jednodušší, transparentnější a shodné aplikaci pojmu veřejné podpory.
Rovněž v souvislosti s modernizací pravidel veřejné podpory byly ustanoveny pracovní skupiny zaměřené na specifické oblasti veřejné podpory, jejichž jednání se budou zástupci Úřadu účastnit. Jedná se
o pracovní skupinu členských států k implementaci modernizace pravidel veřejné podpory, pracovní
skupinu pro implementaci Pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na
období 2014–2020 a nově vzniklou pracovní skupinu pro infrastrukturu. Do poloviny roku 2015 by
měla Evropská komise vydat na základě závěrů pracovní skupiny pro implementaci Pokynů pro státní
podporu v oblasti životního prostředí a energetiky soubor best practices k adekvátní aplikaci uvedených
pokynů, zejména co se týče naplnění kritérií soutěžního řízení pro poskytování podpory obnovitelným
zdrojům energie, optimální konstrukce podpůrných mechanismů k zajištění přiměřenosti výroby elektřiny či aplikace zpřísněných pravidel pro podporu biopaliv.
Neméně důležité bude pokračování v přípravě centrální webové stránky, na níž budou zaznamenávány
povinné údaje o veřejných podporách poskytovaných na území členského státu. V roce 2015 by tak měla
být zvolena nejvhodnější varianta řešení vybudování centrální webové stránky, která musí být dle požadavku Evropské komise, respektive příslušných právních předpisů Evropské unie funkční od 1. 7. 2016. 
V rámci analýzy průběžně zpracovávané v souvislosti s povinností transparentnosti bude vyhodnoceno,
jaké organizační, technické, finanční a právní kroky bude nutné ze strany Úřadu učinit. Zástupci Úřadu
se budou v této souvislosti rovněž účastnit řídícího výboru pro transparentnost ustanoveného Evropskou
komisí, v rámci něhož bude s Evropskou komisí diskutována možnost jejího zapojení. 
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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 2015 bude proto pokračovat spolupráce mezi Úřadem a řídícími orgány,
v rámci které bude Úřad poskytovat doporučení k zajištění souladu poskytování finančních prostředků
z evropských fondů s pravidly veřejné podpory. Úřad se bude rovněž podílet na přípravě Metodického
doporučení pro veřejnou podporu v rámci operačních programů.
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. 

Významná tržní síla
Návrh novely zákona o významné tržní síle předložený Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže byl
v březnu 2015 schválen vládou a v dalším kole bude projednáván ve Sněmovně. Cílem novely je odstranit nejasnosti a nepřehlednost současné právní úpravy. Novela přináší změnu konceptu odpovědného
subjektu, která rozšiřuje možnou odpovědnost za zneužití významné tržní síly i na dodavatele. Taxativní
výčet skutkových podstat deliktního jednání povinných subjektů je nahrazen obecnějším vyjádřením. Ve
shodě se zákonem o ochraně hospodářské soutěže dochází rovněž k úpravě procedury přijetí závazků.
Souběžně se schvalovacím procesem novely budou pokračovat i práce na přípravě zcela nového zákona. Úřad ve spolupráci s kompetentními institucemi plánuje navrhnout komplexní právní úpravu
schopnou zahrnout i další sektory, ve kterých dochází ke zneužití postavení jedné smluvní strany,
a tím i k naplnění konceptu zneužití významné tržní síly. Bude tedy nezbytné provést analýzu dalších
odvětví, kde by vedle odvětví dodávek zemědělských a potravinářských produktů byla rovněž vhodná
regulace formou zákona.
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