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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

ÚVODNÍ SLOVO

Jestliže se mám zpětně ohlédnout a zhodnotit rok 2018 na Úřadě pro ochranu hospodářské 
soutěže, pak vidím především drobnou a kontinuální práci spočívající v odhalování kartelových 
dohod. Podařilo se nám například prokázat dva bid riggingové kartely v oblasti nákladní želez-
niční dopravy, sankční rozhodnutí o třetím obdobném případu je navíc v přípravě.

Kartelových dohod se však nedopouští jen společnosti s miliardovými obraty, ale stejně snadno 
mohou porušit soutěžní pravidla i malé či střední podniky. Abychom tyto soutěžitele lépe pou-
čili o soutěžním právu a následcích jeho porušení, pořádáme pro ně osvětovou kampaň, kterou 
hodláme v roce 2019 ještě zintenzivnit.

Za velice významné považuji také definitivní vítězství v případě takzvaného „kartelu pekařů“, 
kdy v listopadu 2018 Ústavní soud zamítl stížnost účastníka řízení. Po dlouhých 15 letech tak 
dospěl ke svému konci případ, který mnohokrát přezkoumávaly české správní soudy, Ústavní 
soud i Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Ve veřejných zakázkách pokračoval Úřad v nastoupeném trendu rychlého řešení případů 
a v prvním i druhém stupni rozhodoval o veřejných zakázkách výrazně dříve, než mu ukláda-
jí lhůty stanovené správním řádem. Kromě toho Úřad v naprosté většině případů rozhoduje 
o meritu věci, přičemž procesní zastavení řízení spadají na vrub téměř výhradně účastníků 
řízení. Zpravidla tedy zasahujeme již v průběhu zadávacího řízení a rozhodovací činností do-
kážeme případné chyby zadavatele napravit a zajistit tak férovou soutěž o veřejnou zakázku. 
O to více jsem znepokojen různými snahami, které nejspíše na základě naprosté neznalosti 
aktuálního stavu rozhodovací činnosti vykreslují Úřad jako neefektivní instituci, jež je brzdou 
veřejného zadávání.

Ing. Petr Rafaj
předseda ÚOHS
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ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

O ÚŘADU
Celkový počet zaměstnanců k 31. 12. 2018

234

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad či 
ÚOHS) je ústředním orgánem státní správy s pravomocemi 
v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dozoru nad zadává-
ním veřejných zakázek, kontroly významné tržní síly a koordi-
naci a poradenství v oblasti veřejné podpory.
Vymezení základního poslání, pravomocí a  působnosti 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je dáno zákonem 
č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodář-
ské soutěže. 

• Základním právním předpisem pro oblast hospodářské 
soutěže je zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 
soutěže (ZOHS). Související kompetence týkající se mezi-
bankovních poplatků byly Úřadu svěřeny v  lednu 2017 
zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku.

• V oblasti veřejných zakázek je od října 2016 základní právní úpravou zákon č. 134/2016 Sb., 
o  zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Úřad má přitom působnost pouze v dozorové části, 
tedy dohlíží na  transparentní, přiměřený, nediskriminační a  rovný přístup zadavatele 
vůči uchazečům. Část správních řízení přitom může být vedena ještě dle staršího zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

• Významná tržní síla obchodních řetězců vůči jejich dodavatelům z řad potravinářů a země-
dělců je regulována zákonem č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji potravinář-
ských a zemědělských produktů a jejím zneužití. 

• Oblast veřejné podpory je regulována zejména legislativou Evropské unie, v rámci národní-
ho práva je upravena zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje.

31 55 71 27 29 21

Rozdělení zaměstnanců dle služebního / pracovního poměru

Sekce legislativy 
a veřejné regulace

13 %

Sekce hospodářské soutěže

24 %

Sekce veřejných zakázek

30 %

Sekce vnějších vztahů 
a správy Úřadu

12 %

Sekce 
druhostupňového 

rozhodování

12 %

Ostatní

9 %

Rozdělení zaměstnanců dle věku
Průměrný věk zaměstnanců 38,2 roku

vysokoškolské 201 / 86 %
střední s maturitou (odborné 
i všeobecné) 24 / 10 %

vyučení s maturitou 1 / 0,2 %vyučení bez maturity 5 / 2 %

vyšší odborné 3 / 1 %

8 12

3 %

do 25 let

5 %

61 let a více

62 %

26–40 let

29 %

41–60 let

145
69

Rozdělení zaměstnanců dle typu vzdělání
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

POLOVINA ZAMĚSTNANCŮ 
PRACUJE NA ÚOHS DÉLE  
NEŽ PĚT LET
Při pohledu na  rozvrstvení zaměstnanců Úřadu dle 
délky pracovního nebo služebního poměru vidíme, 
že naprostých nováčků je přibližně 15 % z  celkového 
počtu 234 zaměstnanců. Nejpočetnější skupinu tvoří 
pracovníci, kteří jsou na Úřadě déle než jeden rok, ale 
současně méně než pět let. V roce 2018 jich bylo cel-
kem 88, tedy 38 %. Téměř polovina všech zaměstnan-
ců přitom na ÚOHS pracuje déle než pět let. 64 z nich 
je na Úřadě více než pět, ale méně než deset let a dal-
ších 15 pak přišlo již mezi lety 2003–2007. K profesně 
nejzkušenějším patří 32 zaměstnanců, kteří Úřad posí-
lili již před rokem 2002.

ROZPOČET 2018
Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Souhrnné ukazatele v Kč

Příjmy celkem 5 500 000
Výdaje celkem 237 411 071
Specifické ukazatele – příjmy 

 Daňové příjmy1) 3 900 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 600 000

v tom: 
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 600 000

Specifické ukazatele – výdaje

 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 237 411 071
Průřezové ukazatele 

 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 136 234 761
 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) 46 319 819
 Převod Fondu kulturních a sociálních potřeb 2 684 632
 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 18 326 751
 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 108 593 228
 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 7 311 600
 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0
 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně 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 31 800 000

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

Rozdělení 
zaměstnanců  
dle pohlaví

Rozdělení zaměstnanců dle služebního / pracovního poměru

104

44 %

služební poměr
69 %

pracovní poměr*
31 %

130

56 %

162 72

* ze 72 zaměstnanců bylo však 31 zaměstnanců přijato do pracovního poměru dle § 178 zákona o státní službě,  
tzn. jednalo se o služební místo, na kterém pracoval zaměstnanec v pracovním poměru

Rozdělení zaměstnanců dle věku
Průměrný věk zaměstnanců 38,2 roku
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ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

HOSPODÁŘSKÁ 
SOUTĚŽ

Svobodné konkurenční prostředí je základním mecha-
nismem a předpokladem fungující tržní ekonomiky. Jednot-
liví soutěžitelé spolu vzájemně soupeří a snaží se nabídnout 
své zboží zákazníkovi či spotřebiteli za výhodnějších podmí-
nek. Jednotlivé podniky si vzájemně konkurují prostřednic-
tvím cen, vyšší kvality nabízených produktů a  služeb nebo 
širším výběrem produktů. Aby se podniky na  trhu v konku-
renci ostatních hráčů prosadily, musí neustále zefektivňovat 
výrobu a zavádět inovace. Z hospodářské soutěže mezi nimi 
pak mají prospěch spotřebitelé, kteří dostávají inovativní 
produkty za nižší ceny nebo v lepší kvalitě.
Soutěž o  zákazníka může být pro firmy mnohdy velice 
nepříjemná, proto mohou hledat cesty, jak prvek soutěže 
vyloučit a zajistit si zisk bez rizika konkurence. Z těchto dů-
vodů fungují orgány pověřené ochranou hospodářské sou-
těže, které mají zajistit, aby:
•	 nedocházelo k  zakázaným (kartelovým) dohodám mezi 

soutěžiteli;
•	 silní soutěžitelé nezneužívali své dominantní postavení;
•	 v důsledku spojování soutěžitelů nedocházelo k narušení 

hospodářské soutěže.
Soutěžní pravidla se vztahují na  všechny soutěžitele, bez 
ohledu na jejich velikost. Na zakázanou spolupráci se svými 
konkurenty si tedy musí dát pozor i malé a střední podniky. 
Za  porušení pravidel hospodářské soutěže hrozí soutěžiteli 
vysoká pokuta. 

LEGISLATIVA
ECN+ posiluje nezávislost soutěžních úřadů
V roce 2018 nedošlo na národní úrovni ke změnám relevantní legislativy, Úřad nicméně noveli-
zoval tzv. soft law o postupu při stanovení výše pokut za protisoutěžní jednání a také oznámení 
o dohodách, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný. Na unijní úrovni se Úřad 
aktivně zapojil do velmi významného evropského legislativního počinu, který vyvrcholil teprve po-
čátkem roku 2019, a sice přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení 
orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, 
a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu. Cílem projektu bylo účinnější prosazování pravidel 
ze strany vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, kde existuje nevyužitý potenciál. 
Konkrétně se jedná o oblast nezávislosti působení soutěžních orgánů, dostatečnosti nástrojů 
k odhalování soutěžních deliktů a jejich trestání, včetně pravomoci šetřit v elektronických úlo-
žištích a zařízeních, možnosti ukládat citelné procesní pokuty a vymáhat uložené sankce napříč 
členskými státy. Stěžejní částí návrhu směrnice, na němž Úřad spolupracoval v roce 2018, byla 
harmonizace úpravy tzv. leniency programu, s cílem zajistit velmi robustní společný standard 
napříč EU tak, aby soutěžitelé disponovali stejnými zárukami i procesními nástroji programů 
shovívavosti při porušení unijních, ale i národních soutěžních pravidel. 

S píšťalkou zatím opatrně
Další spoluprací na evropské úrovni, do které se Úřad v uplynulém roce aktivně zapojil, byly 
legislativní práce na  přípravě směrnice o  ochraně osob, které ohlásí porušení práva EU, tzv. 
whistleblowers. Ambicí EU v této souvislosti je komplexní úprava podmínek ochrany fyzických 
osob, které pomyslným zapískáním na píšťalku upozorní na nedodržování společných pravidel 
ve všech oblastech právního státu, s cílem poskytnout těmto osobám maximální prostor a zá-
roveň ochranu před postihem ze strany subjektů nadaných větší silou (zaměstnavatelé, orgány 
veřejné správy atd.), na jejichž nekalosti může whistleblower upozornit. 
Cíle Úřadu v této oblasti byly spojeny zejména s ochranou režimu leniency programu tak, aby 
oba instituty mohly nerušeně fungovat vedle sebe. Úřad se rovněž spolu s ostatními soutěž-
ními autoritami napříč EU zasazoval o to, aby byly maximalizovány možnosti whistleblowera 
využít externích či veřejných kanálů pro sdělení svých odhalení, aniž by zároveň pozbyl výhod 
ochrany své osoby, kterou mu má budoucí směrnice zaručit. Zkušenosti soutěžních úřadů na-
příč EU totiž ukazují, že využití interních postupů při řešení závažných soutěžních pochybení 
podniků (analogie k leniency) je nejen neefektivní, ale má za následek spíše zničení důkazů 
o deliktech a zmaření budoucí možnosti jejich účinného postihu. Přijetí příslušné legislativní 
úpravy v podobě směrnice Parlamentu a Rady se očekává v roce 2019. 

Až 10 % z ročního  
obratu může činit pokuta  
za protisoutěžní jednání. 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ VE VÝSLEDCÍCH
Úřad v roce 2018 vydal celkem 11 rozhodnutí o horizontálních kartelových dohodách, v nichž 
uložil pokuty převyšující 168 milionů korun. V sedmi případech se jednalo o tzv. bid rigging, 
tedy zakázané dohody mezi uchazeči o veřejné zakázky. Ve dvou správních řízeních bylo zaká-
záno a pokutováno rozhodnutí sdružení soutěžitelů. Celkem čtyři rozhodnutí byla vydána také 
o  vertikálních dohodách, za  něž byly uloženy pokuty přes 13  milionů korun. Zahájeno bylo 
deset nových správních řízení.
V oblasti zneužití dominantního postavení bylo vydáno jedno sankční rozhodnutí s pokutou 
převyšující 15,5 milionu korun, dvě rozhodnutí pak byla vydána o  porušení §  19a zákona 
o ochraně hospodářské soutěže. Zahájena byla další dvě řízení o možném zneužití dominance 
a sedm řízení ve věcech porušení § 19a ZOHS.
V oblasti spojování soutěžitelů ÚOHS vydal 55 rozhodnutí, z toho 40 ve zkrácené dvacetidenní 
lhůtě. Jedno správní řízení bylo naopak převedeno do tzv. druhé fáze a o věci bylo rozhodnuto 
ve lhůtě 1+4 měsíce.
Úřad rovněž intenzivně využíval proceduru narovnání, s jejíž pomocí uzavřel celkem osm správ-
ních řízení. V jednom případě bylo protisoutěžní jednání odhaleno díky žádosti o leniency.
Provedeno bylo také celkem 23 neohlášených místních šetření, při nichž Úřad zajišťoval důkazy 
přímo v obchodních prostorách soutěžitelů.

PŘÍPADY / ZAKÁZANÉ DOHODY

Dohoda o rozdělení trhu v oblasti nákladní železniční přepravy 
a zasílatelství související s vlakovým projektem Italia Express
Účastníci řízení: Rail Cargo Austria AG, AWT Čechofracht, a. s., České dráhy, a. s.
Prvostupňová pokuta: 51 674 000 Kč 
(S0633/2016/KD; PM1 10. 10. 2018)
Správní řízení Úřad zahájil dne 1. 11. 2016 na základě leniency žádosti společnosti Rail Cargo 
Austria (dále jen RCA AG), v níž byl Úřad informován o kartelové dohodě mezi výše uvedenými 
subjekty, podnikajícími mj. v  oblasti nákladní železniční přepravy a  zasílatelství. Na  základě 
uzavřené kartelové dohody mělo docházet k rozdělování zákazníků a zakázek v rámci společně 
realizovaného projektu nákladního systémového vlaku „Italia Express“. Při zahájení řízení byla 
zároveň provedena místní šetření v obchodních prostorách soutěžitelů.
Vlak Italia Express byl pravidelně vypravován v relaci Ostrava – Villach, s navazující přepravou 
zásilek do Slovinska a především do  Itálie. Zmíněné společnosti se v  roce 2006 dohodly, že 
v rámci vlakového projektu omezí vzájemnou konkurenci a rozdělí si zákazníky tak, že nebudou 
nabízet zákazníkům spolupracujících soutěžitelů přepravu vlakem Italia Express za výhodněj-
ších cenových podmínek, než za  jaké tyto přepravní a  zasílatelské služby nabízel soutěžitel, 
kterému zákazník „patřil“ (ve smyslu předem dohodnutého alokačního schématu). Cílem do-
hody bylo, aby zákazníci, kteří k  přepravě svého zboží vlakem Italia Express využívali služeb 
konkrétního soutěžitele (účastníka dohody), jeho služeb využívali i nadále. Měla však i prvky 
dohody cenové, neboť za účelem dodržení rozdělení zákazníků soutěžitelé podávali účelové, 
tzv. „krycí“ nabídky s nevýhodnými cenami, které měly zákazníky k realizaci přeprav u určeného 
soutěžitele motivovat. V rámci dohody docházelo mezi soutěžiteli pravidelně k výměně infor-
mací a za tímto účelem byla vytvořena i online platforma, tzv. rezervační systém, jehož smyslem 
bylo usnadnit průběh alokace zákazníků a  zakázek, aby se předešlo vzájemnému „útočení“. 

Statistiky HS za rok 2018

Obdržené podněty 183

z toho

zakázané dohody 99

zneužití dominantního postavení 57

spojování soutěžitelů 1

§ 19a ZOHS 19

ostatní 7

Zahájená řízení 76

z toho

zakázané dohody 10

zneužití dominantního postavení 2

spojování soutěžitelů 57

§ 19a ZOHS 7

Vydaná rozhodnutí 73

z toho

zakázané dohody 15

zneužití dominantního postavení 1

spojování soutěžitelů 55

§ 19a ZOHS 2

Šetření na místě

2013 15

2014 8

2015 17

2016 7

2017 21

2018 23

1 PM = právní moc

7



ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

narušit hospodářskou soutěž na trhu zasilatelských služeb se specializací na železniční přepravu, 
a ovlivnilo výsledek uvedených výběrových řízení zadavatele Spolchemie. Stěžejní důkazy o karte-
lu zajistil Úřad v rámci provedeného šetření na místě u soutěžitele, jehož součástí byla Rail Cargo 
Logistics – Czech Republic.
Vzhledem k  tomu, že obě společnosti splnily všechny podmínky procedury narovnání, která 
byla v rámci tohoto správního řízení aplikována, ÚOHS snížil pokuty o zákonem stanovených 
20 %. Proti rozhodnutí nebyly podány rozklady. 

Bid rigging společností dodávajících otvorové výplně stavebních 
konstrukcí
Účastníci řízení: DAFE – PLAST Jihlava, s. r. o., OSF 2000, s. r. o., SULKO s. r. o.
Prvostupňová pokuta: 20 841 000 Kč
(S0694/2016/KD; PM 23. 5. 2019) 
ÚOHS uložil svým prvostupňovým rozhodnutím ze dne 27. 2. 2018 pokuty v souhrnné výši 
20,841 milionu korun společnostem DAFE – PLAST Jihlava, OSF 2000 a SULKO. Tito soutěžitelé 
dle ÚOHS porušili zákon o ochraně hospodářské soutěže tím, že koordinovali účast a nabídky 
do výběrového řízení pro veřejnou zakázku „Výměna otvorových výplní na objektech Liberecké-
ho kraje resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu“, vyhlášenou Libereckým krajem v roce 
2012. Předmětem této veřejné zakázky, jejíž odhadovaná hodnota byla 82 miliony korun bez 
DPH, byla výměna otvorových výplní ve vybraných školách a školských zařízeních, jejichž zřizo-
vatelem byl Liberecký kraj. 
Správní řízení bylo zahájeno na  základě podkladů postoupených Policií České republiky tý-
kajících se dané veřejné zakázky, zejména nabídek účastníků řízení podaných do předmětné 
zakázky, které vykazovaly podobnosti svědčící o možné spolupráci uchazečů při jejich tvorbě. 
Proti rozhodnutí byly podány rozklady.

Bid rigging stavebních společností 
Účastníci řízení: ESOX, spol. s r. o., EUROGEMA CZ, a. s., INSTA CZ, s. r. o., Mechanika 
Prostějov, výrobní družstvo, POZEMSTAV Prostějov, a. s., Prostějovská stavební 
společnost-PROSTAS, s. r. o., PTÁČEK – pozemní stavby, s. r. o., REALINVEST, s. r. o., 
Stavební společnost NAVRÁTIL, s. r. o., SYNER Morava, a. s.
Prvostupňová pokuta: 48 970 000 Kč
(S0008/2017/KD; PM 18. 3. 2019) 
ÚOHS uložil svým prvostupňovým rozhodnutím ze dne 15. 11. 2018 pokuty v souhrnné výši 
48,97 milionu korun devíti společnostem působícím v oblasti pozemního stavitelství. Pokuty 
byly uloženy všem účastníkům řízení s výjimkou společnosti PTÁČEK – pozemní stavby, neboť 
ve dvou zakázkách, jichž se tato společnost účastnila a které byly předmětem správního řízení, 
nebylo prokázáno porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. 
Ve svém rozhodnutí ÚOHS konstatoval porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže v sou-
vislosti se čtyřmi veřejnými zakázkami z  roku 2009 a  2010, jejichž zadavatelem bylo město 
Prostějov. Celkový objem těchto zakázek činil necelých 60 milionů korun bez DPH a  nejvý-
znamnější z nich byla veřejná zakázka „EÚO ZŠ E. Valenty, Prostějov“ vyhlášená v  roce 2010 
s  celkovou hodnotou téměř 25 milionů korun. Dle ÚOHS soutěžitelé ESOX, EUROGEMA CZ, 
INSTA CZ, POZEMSTAV Prostějov, Prostějovská stavební společnost-PROSTAS, REALINVEST, Sta-
vební společnost NAVRÁTIL a  SYNER Morava porušili zákon o  ochraně hospodářské soutěže 
tím, že koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro předmětnou veřejnou zakázku, 
jejímž předmětem bylo provedení zateplení obvodového pláště a střechy, výměny výplní otvo-
rů a nezbytné související stavební úpravy na komplexu budov základní školy E. Valenty. Dalšími 

Kartelová dohoda byla uvedeným způsobem plněna více než 
čtyři roky (do  9/2010). Dotčený relevantní trh byl vymezen 
relativně úzce, tedy jako předmětný vlakový projekt v dané 
geografické relaci.
V průběhu řízení byla podána i další leniency žádost ze strany 
soutěžitele České dráhy, která potvrdila a doplnila podklady, 
jimiž Úřad disponoval díky první leniency žádosti a provede-
ným místním šetřením.
Uzavřením a  plněním posuzované kartelové dohody došlo 
jednak k porušení § 3 odst. 1 ZOHS, ale rovněž k porušení 
čl.  101  SFEU, neboť byl  narušen přeshraniční obchod mezi 
členskými státy EU. Úřad pokutoval účastníky primárně 
za  porušení čl. 101 SFEU a  s  ohledem na  povahu dohody 
a povahu vlakového projektu se rozhodl nepřitěžovat za po-
rušení národního práva. 
Soutěžiteli RCA AG nebyla pokuta uložena díky leniency typu 
I., účastníku řízení České dráhy byla pokuta snížena na zákla-
dě leniency typu II. o 50 %. Dále účastníci řízení využili pro-
cedury narovnání a Úřad proto výsledné pokuty snížil o 20 %. 
Proti prvostupňovému rozhodnutí nebyly podány rozklady. 
Prvostupňovým rozhodnutím ze dne 21. 9. 2017 Úřad uložil 
za porušení § 3 odst. 1 ZOHS a čl. 101 SFEU pokuty v souhrn-
né výši 51 674 000 Kč.

Případ zakázek na zajištění železniční 
přepravy pro společnost Spolchemie
Účastníci řízení: Rail Cargo Logistics – Czech Republic, 
s. r. o., SPEDICA, s. r. o.
Prvostupňová pokuta: 16 980 000 Kč
(S0015/2017/KD; PM 4. 1. 2019)
ÚOHS uložil prvostupňovým rozhodnutím ze dne 18. 12. 
2018 za narušení hospodářské soutěže na trhu zasilatelských 
služeb na železnici pokuty v celkové výši 16 980 000 korun, 
a  to společnostem Rail Cargo Logistics – Czech Republic 
a SPEDICA. 
Uvedené společnosti se dopustily porušení zákona o ochraně 
hospodářské soutěže, když ve dnech 5. 12. 2012 a 5. 12. 2013 
vzájemně koordinovaly a následně podaly své nabídky do vý-
běrových řízení na zakázky společnosti Spolku pro chemickou 
a hutní výrobu, akciové společnosti, (Spolchemie) na zajištění 
dovozu soli a vnitrostátní přepravy chemických látek a výrob-
ků pro rok 2013 a na zajištění dovozu soli, vnitrostátní pře-
pravy a mezinárodní přepravy chemických látek a výrobků pro 
rok 2014. Cílem vzájemné koordinace bylo, aby výhodnější 
nabídky podala společnost Rail Cargo Logistics – Czech Re-
public, k čemuž také ve výběrových řízeních došlo. 
Jednání společností Rail Cargo Logistics – Czech Republic 
a SPEDICA představovalo zakázanou dohodu, jejímž cílem bylo 
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zakázkami, v jejichž souvislosti ÚOHS konstatoval ve svém rozhodnutí porušení zákona o ochra-
ně hospodářské soutěže některými účastníky řízení, byly veřejné zakázky „Lázně – rekonstrukce 
podhledu a prosklené stěny“, „Zámek v Prostějově – zřízení víceúčelových výstavních prostor“ 
a „Rekonstrukce Sportcentrum, dům dětí a mládeže, Olympijská 4, Prostějov“.

Správní řízení bylo zahájeno na  základě několika anonymních podání, jež se týkala jednání 
společnosti Stavební společnost NAVRÁTIL a bylo v nich poukazováno mimo jiné na kartelové 
jednání ve výběrových řízeních v oblasti stavebnictví trvající až 15 let, a na základě v té souvis-
losti Úřadem provedené analýzy, ze které vyplývá nestandardní podobnost nabídek, zejména 
cen u  jednotlivých položek nabídkových rozpočtů, které účastníci řízení podali do některých 
výběrových řízení v oblasti pozemního stavitelství v různých letech.
Společnost SYNER Morava podala v zákonné lhůtě žádost o snížení pokuty dle § 22ba odst. 2 
zákona o ochraně hospodářské soutěže, a protože její žádost splňovala všechny zákonné nále-
žitosti, byla jí v rozhodnutí snížena pokuta o 20 %. Další účastníci řízení, kterým byla rozhod-
nutím ÚOHS uložena pokuta, s výjimkou Mechanika Prostějov, výrobní družstvo, podali proti 
rozhodnutí rozklady. Předseda ÚOHS rozhodnutí v roce 2019 potvrdil.

Bid rigging v oblasti inženýrského stavitelství
Účastníci řízení: DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s. r. o., HYDRO & KOV, s. r. o., 
SWIETELSKY stavební, s. r. o., PROTOM Strakonice, s. r. o., AQUEKO, spol. s r. o., 
I. Kamenická stavební a obchodní firma, s. r. o.
Prvostupňová pokuta: 23 462 000 Kč
(S0421/2016/KD; PM 15. 6. 2018 s výjimkou výroku VI., který byl pouze ve vztahu k výši 
pokuty napaden rozkladem společnosti PROTOM Strakonice, PM 7. 5. 2019)
Prvostupňovým rozhodnutím ze dne 29. 5. 2018 uložil Úřad výše uvedeným společnostem 
pokuty v  souhrnné výši 23 462 000 korun. Tito soutěžitelé porušili zákon o ochraně hospo-
dářské soutěže tím, že koordinovali své nabídky do výběrového řízení v  rámci projektu „Re-
konstrukce sádek u obce Hroby – Nuzbely“, zadavatele J. V., aby z nich nejvýhodnější nabídku 
podala společnost DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY. Ostatní společnosti podaly pouze tzv. krycí 
nabídky.
Správní řízení bylo zahájeno na základě podnětu Auditního orgánu Ministerstva financí, v němž 
byl Úřad upozorněn na možné nezákonné jednání výše uvedených účastníků správního řízení 
v souvislosti s výběrovým řízením, v rámci uvedeného projektu.
Úřad obdržel od všech účastníků správního řízení žádosti o narovnání a o snížení pokuty a Úřad 
proto výsledné pokuty snížil o 20 %. Proti prvostupňovému rozhodnutí podala rozklad společ-
nost PROTOM Strakonice, a to pouze do výroku VI., kterým jí byla uložena pokuta.

Kartelové dohody při rekonstrukci kantýn v Huyndai
Účastníci řízení: Wiesner-Hager Project, s. r. o., Artspect, a. s.,  Iridium, spol. s r. o.
Prvostupňová pokuta: 1 549 000 Kč 
(S0411/2017/KD; PM 26. 9. 2018)
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím ze dne 
10. 9. 2018 pokuty v celkové výši 1 549 000 korun třem soutěžitelům, kteří se dopustili karte-
lové dohody typu bid rigging ve výběrových řízeních na rekonstrukci kantýn a dodávku nábytku 
do kantýn „Převodovkárna“ a „Montáž 1“ pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech.
Úřad zahájil správní řízení v říjnu roku 2017 na základě upozornění společnosti Hyundai Motor 
Manufacturing Czech. Po prověření nabídek Úřad zjistil, že cenové nabídky uvedených společ-
ností vykazují vysokou míru podobnosti, například jednotlivé položky se liší o rovné stokoruny, 
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případně o  určitý koeficient. Úřad proto současně se zahájením správního řízení provedl 
šetření na místě v obchodních prostorách všech tří společností a zajistil zde relevantní obchodní 
záznamy.
Společnosti Wiesner-Hager Project, Artspect a  Iridium se dopustily zakázané dohody tím, že 
v roce 2016 koordinovaly své nabídky do dvou výběrových řízení v rámci rekonstrukce kantýn 
pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech. Cílem dohody bylo, aby nejvýhodnější 
nabídku podala společnost Wiesner-Hager Project. Ke koordinaci nabídek docházelo prostřed-
nictvím e-mailové komunikace tak, že společnost Wiesner-Hager Project zaslala společnostem 
Artspect a Iridium cenové nabídky, které mají do výběrových řízení podat, a také další instrukce. 
Tuto koordinaci následně účastníci řízení naplnili tím, že dohodnuté nabídky skutečně zadava-
teli do výběrových řízení zaslali.
Účastníci řízení využili procedury narovnání a Úřad proto výsledné pokuty snížil o 20 %. Proti 
prvostupňovému rozhodnutí nebyly podány rozklady.
Účastníci řízení: LIKOR, s. r. o., GERTABAU, s. r. o., Keraservis Group, a. s., KPI, s. r. o.
Prvostupňová pokuta: 993 000 Kč 
(S0412/2017/KD; PM 17. 10. 2018)
Úřad svým prvostupňovým rozhodnutím ze dne 1.  10. 2018 uložil pokuty v  celkové výši 
993 000 Kč čtyřem soutěžitelům, kteří se dopustili kartelové dohody typu bid rigging ve výbě-
rovém řízení na rekonstrukci podlah v kantýnách „Převodovkárna“ a „Montáž 1“ pro společnost 
Hyundai Motor Manufacturing Czech.
Úřad zahájil správní řízení na konci roku 2017 na základě upozornění společnosti Hyundai Mo-
tor Manufacturing Czech. Po prověření nabídek Úřad zjistil, že cenové nabídky uvedených spo-
lečností vykazují vysokou míru podobnosti. Úřad proto u tří společností provedl šetření na mís-
tě v obchodních prostorách těchto společností a zajistil zde relevantní obchodní záznamy.
Společnosti LIKOR, GERTABAU, Keraservis Group a  KPI uzavřely zakázanou dohodu typu bid 
rigging tím, že v  roce 2016 koordinovaly své nabídky do  výběrového řízení na  rekonstrukci 
podlah v kantýnách pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech. Cílem dohody bylo, 
aby nejvýhodnější nabídku podala společnost LIKOR. Ke  koordinaci nabídek docházelo pro-
střednictvím e-mailové komunikace tak, že společnost LIKOR zaslala společnostem GERTABAU, 
Keraservis Group a  KPI cenové nabídky, které mají do  výběrového řízení podat, a  také další 
instrukce. Tuto koordinaci následně účastníci řízení naplnili tím, že zkoordinované nabídky sku-
tečně zadavateli do výběrových řízení zaslali.
Účastníci řízení využili procedury narovnání a Úřad proto výsledné pokuty snížil o 20 %. Proti 
prvostupňovému rozhodnutí nebyly podány rozklady.

Ubytovací zařízení byla omezována dohodami s Booking.com
Účastník řízení: Booking.com B.V.
Prvostupňová pokuta: 8 336 000 Kč
(S0664/2015/KD; podán rozklad)
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím zakázal protisoutěž-
ní jednání společnosti Booking.com v oblasti on-line rezervací krátkodobého ubytování a uložil 
za ně pokutu ve výši 8 336 000 korun. Úřad tak rozhodl po rozsáhlém šetření, v jehož průběhu 
oslovil stovky hromadných ubytovacích zařízení. 
Společnost Booking.com uzavírala v období od 1. 5. 2009 do 30. 6. 2015 zakázané vertikál-
ní dohody s  poskytovateli krátkodobých ubytovacích služeb na  území České republiky, čímž 
narušila hospodářskou soutěž na trhu služeb zprostředkování on-line rezervace krátkodobého 
ubytování v České republice a na trhu poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v České 
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republice. Současně byl jednáním Booking.com potenciálně ovlivněn obchod mezi členskými 
státy Evropské unie při poskytování služeb on-line rezervace krátkodobého ubytování.
Na  základě těchto zakázaných dohod se smluvní partneři společnosti Booking.com zaváza-
li k plnění tzv. široké parity ceny a dostupnosti. Společnost Booking.com tedy měla dostávat 
shodné nebo lepší podmínky týkající se ceny ubytování a dostupnosti pokojů k rezervaci, než 
jaké byly dostupné na webových stránkách ubytovacího zařízení nebo pro jakýkoli on-line či off-
-line distribuční kanál smluvního ubytovacího zařízení. Ubytovací zařízení nemohla v důsledku 
těchto dohod konkurentům společnosti Boooking.com nabízet výhodnější podmínky (nižší 
ceny, větší dostupnost), než jaké sjednala se společností Booking.com.
Pro období od 1. 7. 2015 do vydání prvostupňového rozhodnutí se naopak Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže nepodařilo prokázat, že by dohody nově uzavírané od 1. 7. 2015 společ-
ností Booking.com, na  jejichž základě se poskytovatelé ubytovacích služeb zavázali k plnění 
tzv. zúžené parity cen (požadavek na  shodné nebo lepší ceny ubytování vzhledem k  cenám 
zveřejněným pouze na webových stránkách ubytovacího zařízení), byly protisoutěžní. Současně 
se nepodařilo prokázat, že by dohody o poskytování minimálního počtu pokojů či doporuče-
ní poskytovatelům zajistit pro Booking.com dostupnost všech typů pokojů, které společnost 
Booking.com uzavírala v určitých obdobích s poskytovateli služeb, byly zakázané. 
Rozhodnutí není dosud pravomocné, neboť proti němu byl podán rozklad.

PŘÍPADY / ZNEUŽITÍ DOMINANTNÍHO POSTAVENÍ

Uplatňování rozdílných podmínek vůči odběratelům společnosti 
České dráhy z řad zasilatelských společností
Účastník řízení: České dráhy, a. s.
Prvostupňová pokuta: 15 648 000 Kč
(S0220/2006/DP; PM 10. 12. 2018)
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl svým prvostupňovým rozhodnutím ze dne 
26. 6. 2018, že společnost České dráhy zneužila své dominantní postavení na trhu železniční 
nákladní dopravy substrátů přepravovaných ve velkých objemech na území České republiky 
uplatňováním rozdílných podmínek při srovnatelném plnění vůči jednotlivým účastníkům 
trhu poskytování železničních zasilatelských služeb a uložil jí pokutu ve výši 15 648 000 korun. 
Úřad v této věci rozhodoval opakovaně, poté co předchozí rozhodnutí z roku 2008 bylo zrušeno 
správními soudy.
Protisoutěžní jednání bylo namířeno v období od 1. 1. 2006 do 16. 9. 2007 vůči dvěma odběra-
telům společnosti České dráhy, z řad zasilatelských společností (společnosti SPEDIT-TRANS, a. s., 
a ŠPED-TRANS Levice, a. s.), jimž společnost České dráhy znemožnila uzavírat smlouvy o zákaz-
nickém tarifu, stanovila jim povinnost skládat stoprocentní zálohy na  jí poskytované služby 
železniční nákladní dopravy a vypověděla jim smlouvy o centrálním zúčtování přepravného. 
Tímto jednáním, jež nebylo objektivně ospravedlnitelné, společnost České dráhy znevýhod-
nila obě společnosti SPEDIT-TRANS a  ŠPED-TRANS Levice oproti svým ostatním odběratelům 
železniční nákladní dopravy z řad speditérů a způsobila újmu jim a potenciálně i odběratelům 
spedičních služeb. Zneužití dominantního postavení mohlo zároveň ovlivnit obchod mezi člen-
skými státy Evropské unie při poskytování služeb železniční nákladní dopravy a železničních 
zasilatelských (spedičních) služeb.
Proti rozhodnutí byl podán rozklad, o němž bylo rozhodnuto rozhodnutím předsedy Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže ze dne 10. 12. 2018, jímž bylo prvostupňové rozhodnutí potvrze-
no a rozklad zamítnut. Prvostupňové rozhodnutí tak téhož dne nabylo právní moci.
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OSA – Ochranný svaz autorský pro práva 
k dílům hudebním navyšoval ceny 
přiměřeně
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prošetřoval pod-
něty Sdružení místních samospráv ČR, z. s. p. o., a několi-
ka desítek obcí ve věci možného nepřiměřeného nárůstu 
autorských odměn za užití reprodukované hudby od 1. 1. 
2017 stanoveného kolektivním správcem OSA – Ochran-
ný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s. (dále 
jen „OSA“). Zvýšení sazeb OSA za  užití reprodukované 
hudby přitom činilo až 50 %.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v této souvislosti 
posuzoval, zda jsou sazby odměn v přiměřeném poměru 
k  hospodářské hodnotě plnění poskytovaného kolektiv-
ním správcem OSA a za tím účelem porovnával v souladu 
s  evropskou judikaturou sazby odměn stanovené kolek-
tivním správcem OSA se sazbami odměn za  tatáž užití 
autorských práv ve vybraných členských státech Evropské 
unie. Porovnání sazeb bylo učiněno prostřednictvím mo-
delových příkladů uživatelů autorských práv. 
Z  porovnání nevyplynulo, že by sazby odměn účtova-
né kolektivním správcem OSA byly výrazně a  trvale nad 
průměrnou výší odměn účtovaných v  jiných členských 
státech EU, což by znamenalo indicii na  zneužití domi-
nantního postavení ve  formě vynucování nepřiměřeně 
vysokých cen. Naopak z šetření vyplynulo, že výše sazeb 
OSA se i přes výrazné navýšení některých z nich pohybo-
vala spíše při spodní hranici intervalu rozpětí sazeb porov-
návaných zemí a tyto sazby tudíž nemohly být považovány 
za nepřiměřené. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
proto šetření podnětů ukončil.

PŘÍPADY / SPOJOVÁNÍ SOUTĚŽITELŮ

KMV musela při koupi části skupiny PEPSICO nabídnout závazky
Spojení soutěžitelů KMV BEV CZ, s. r. o. / PEPSICO CZ, s. r. o., PEPSI-COLA SR, s. r. o., 
a část závodu a vybraných nemovitostí společnosti Fővárosi Ásványvíz –  
és Üdítőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Výrok: povoleno se závazky 
(S0152/2018/KS; PM 30. 10. 2018)
Úřad posuzoval spojení soutěžitelů KMV BEV CZ (dále jen „KMV“) a  PEPSICO CZ, PEPSI- 
COLA SR a část závodu a vybraných nemovitostí společnosti Fővárosi Ásványvíz – és Üdítőipari 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (společně dále jen „Nabývané společnosti PEPSICO“), 
k němuž mělo dojít získáním výlučné kontroly společnosti KMV nad Nabývanými společnostmi 
PEPSICO.
Společnost KMV je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost Karlovarské 
minerální vody, a. s. (skupina KMV), která je na území České republiky aktivní zejména v ob-
lasti výroby a velkoobchodního prodeje nealkoholických nápojů na trhu nabízených například 
pod značkami Aquila, Mattoni, Magnesia, Dobrá voda, Poděbradka, Hanácká kyselka, Granini 
či Schweppes. Nabývané společnosti PEPSICO, zejména pak společnost PEPSICO CZ, v České 
republice pak vyrábí a/nebo distribuují nealkoholické nápoje značek Toma, Lipton, Pepsi, 7UP, 
Mountain Dew, Mirinda, Evervess, Rockstar a Gatorade, bramborové lupínky Lays a slané po-
chutiny Cheetos.
V rámci předmětného správního řízení Úřad posuzoval dopady spojení zejména na trzích, sub-
trzích a segmentech v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje značkových nealkoholických 
nápojů dodávaných v České republice prostřednictvím off-trade i on-trade distribučních kanálů. 
Úřad zejména posuzoval, zda by navrhované spojení soutěžitelů mohlo vzbuzovat vážné obavy 
z podstatného narušení hospodářské soutěže, které by plynuly z horizontálního překryvu aktivit 
spojujících se soutěžitelů. Současně vzal v potaz i skutečnost, že v důsledku realizace transak-
ce dochází k  rozšíření produktového portfolia, které na území České republiky bude nabízet 
skupina KMV a že tato podnikatelská skupina prodává nealkoholické nápoje i prostřednictvím 
prodejních automatů.

zakázané dohody – horizontální
168 023 000

zakázané dohody – vertikální
13 969 200

zneužití dominantního postavení
15 648 000

§ 19a ZOHS
400 000
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Na  základě předběžné analýzy relevantních trhů a  pravděpodobných dopadů spojení na  ně, 
podpořené stanovisky oslovených soutěžitelů, Úřad zjistil, že v důsledku uskutečnění spojení by 
mohlo dojít k podstatnému narušení hospodářské soutěže na spojení dotčených trzích, a proto 
předmětné spojení posunul do druhé fáze. Z podrobného šetření provedeného ve druhé fázi 
řízení vyplynulo, že spojení soutěžitelů i nadále vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení 
hospodářské soutěže plynoucí zejména z  rozšíření aktivit skupiny KMV při výrobě a  velkoob-
chodním prodeji značkových neochucených a ochucených vod a značkových RTD čajů dodáva-
ných v České republice prostřednictvím off-trade distribučního kanálu. U těchto produktových 
kategorií by spojením vzniklý soutěžitel zejména disponoval velmi výrazným tržním podílem 
a ostatní konkurenti by za ním měli značný odstup, což by jim neumožňovalo s ohledem na další 
charakteristiky dotčeného odvětví vytvářet dostatečný konkurenční tlak na skupinu KMV.
Na ostatních trzích, subtrzích a segmentech výroby a velkoobchodního prodeje značkových neal-
koholických nápojů posuzovaná transakce nevzbuzovala obavy z narušení hospodářské soutěže.
Za účelem odstranění obav Úřadu z narušení hospodářské soutěže přijala společnost KMV ta-
kové závazky strukturální povahy, které mají za následek, že činnosti spojujících se stran se již 
ve výrobě a velkoobchodním prodeji značkových ochucených a neochucených vod nebudou 
překrývat a na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových RTD čajů dojde jen k rela-
tivně malému nárůstu tržního podílu, když skupina KMV bude na trhu nabízet stejné množství 
značek předmětných produktů jako doposud, a  to za  účelem, aby jimi Úřad podmínil svoje 
povolení předmětného spojení. Po zvážení všech okolností případu Úřad dospěl k závěru, že 
posuzované spojení soutěžitelů za podmínky splnění navržených závazků již nebude vzbuzovat 
vážné obavy z narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích výroby a velkoobchodní-
ho prodeje značkových neochucených a ochucených vod a značkových RTD čajů dodávaných 
v České republice prostřednictvím off-trade distribučního kanálu a posuzované spojení povolil 
za podmínky splnění přijatých závazků.

PŘÍPADY / JEDNÁNÍ DLE § 19A ZOHS

Další obce pokutovány za protisoutěžní loterijní vyhlášku
Účastník řízení: obec Nučice
Prvostupňová pokuta: 73 000 Kč
(S0024/2017; PM 20. 12. 2018; v rozkladovém řízení potvrzeno beze změn)
Účastník řízení: město Varnsdorf 
Prvostupňová pokuta: 327 000 Kč 
(S0014/2017; PM 12. 2. 2019)
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svými prvostupňovými rozhodnutími pokutu ve výši 
73 tisíc korun obci Nučice a 327 tisíc korun městu Varnsdorf za porušení § 19a zákona o ochraně 
hospodářské soutěže, který zapovídá orgánům veřejné správy zvýhodňovat určité soutěžitele.
Oba subjekty se dopustily porušení § 19a zákona o ochraně hospodářské soutěže tím, že povo-
lily provozování sázkových her a loterií a jiných podobných her na svém území pouze na mís-
tech stanovených v příslušných obecně závazných vyhláškách, aniž by výběr adresních míst pro-
vozování provedly na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií, čímž 
bez objektivně ospravedlnitelných důvodů narušily hospodářskou soutěž na trhu provozování 
sázkových her, loterií a jiných podobných her a na trhu provozování provozoven, v nichž mohou 
být sázkové hry, loterie a jiné podobné hry provozovány. Tím došlo ke zvýhodnění soutěžitelů, 
kteří mohou na  povolených adresních místech nadále provozovat sázkové hry, loterie a  jiné 
podobné hry a provozovny k účelu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. 

PŘÍPADY VYŘEŠENÉ MIMO  
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Celkem šest případů Úřad v roce 2018 vyřešil postupem bez 
zahájení správního řízení. K této praxi se přistupuje, pokud 
možné protisoutěžní jednání nebylo dosud implementová-
no a nemělo negativní dopady na relevantní trh.
ÚOHS tímto způsobem řešil zejména určování cen pro další 
prodej, kdy daní soutěžitelé na svých internetových stránkách 
například zveřejnili minimální prodejní ceny pro své distri-
butory a hrozili jim v případě jejich nedodržení ukončením 
spolupráce. Na zásah Úřadu provedl nápravná opatření pro-
dejce outdoorového vybavení TRAPPER, spol. s r. o., a distri-
butor autodoplňků STUALARM IMPORT, s. r. o. 
Obdobně bylo zamezeno praktikám spočívajícím v možném 
vynucování závazku výhradního odběru společností SUMI-
DA Components & Modules GmbH či omezování přístupu 
ostatních soutěžitelů do objektů využívaných při poskytování 
pohřebních služeb v Krnově a  Bojkovicích na Uherskohradi-
šťsku.
Z  hlediska možného porušení §  19a ZOHS Úřad řešil také 
směrnice pro uznávání odborné kvalifikace vydané Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve vý-
stavbě. Úřad ČKAIT vyzval, aby z důvodu vyšší transparentnos-
ti uznávacího a ověřovacího procesu upravila interní předpi-
sy ČKAIT tak, aby byla zakotvena jasná a objektivní pravidla 
pro posuzování dočasnosti a příležitostnosti výkonu vybrané 
činnosti a pro ověřování znalosti českého jazyka v rámci ově-
řování odborné kvalifikace, resp. konání rozdílové zkoušky. 
ČKAIT následně navrhla změny uznávací směrnice, které ji 
uvedly do souladu se soutěžními pravidly a přispějí k vyšší 
transparentnosti uznávacího a  ověřovacího procesu s  jasně 
stanovenými pravidly. 
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DRUHOSTUPŇOVÉ ŘÍZENÍ
V roce 2018 bylo podáno 18 rozkladů proti prvostupňovým roz-
hodnutím a zahájen byl stejný počet druhostupňových řízení. 
Celkem bylo vydáno 11 rozhodnutí, z  toho osm meritorních, 
v nichž ve čtyřech případech došlo k potvrzení prvostupňového 
rozhodnutí, jedno rozhodnutí bylo změněno a ve třech přípa-
dech došlo k vrácení do první instance. Pravomocně tak byly po-
tvrzeny pokuty v celkové výši 18 034 000 korun, a to za zneužití 
dominantního postavení společností České dráhy, a. s., a za po-
rušení § 19a zákona o ochraně hospodářské soutěže městy Kar-
lovy Vary, Děčín a obcí Nučice. Změněno bylo rozhodnutí o ulo-
žení pokuty za  zneužití dominantního postavení společností 
CHAPS. Ve třech případech pak byla prvostupňová rozhodnutí 
zrušena a vrácena k opětovnému projednání do I. instance.

PŘÍPADY / II. STUPEŇ HS

CHAPS zneužíval dominanci na trhu 
s daty o jízdních řádech
Účastník řízení: Chaps, spol. s r. o.
Pravomocná pokuta: 1 080 000 Kč
(R12/2016; PM 16. 1. 2018) 
Předseda ÚOHS svým druhostupňovým rozhodnutím 
z 16. 1. 2018 změnil rozhodnutí o zneužití dominantního 
postavení společnosti CHAPS, spol. s r. o., na trhu s aktua-
lizovanými daty o jízdních řádech a snížil sankci uloženou 
v prvním stupni na výsledných 1 080 000 korun.
Dle druhostupňového rozhodnutí společnost CHAPS,  
spol. s r. o., v období od 6. 12. 2010 do 31. 8. 2015 odmíta-
la zpřístupnit bez objektivně ospravedlnitelných důvodů 
aktualizované jízdní řády jinému soutěžiteli, společnosti 
Seznam.cz, a. s., ve  formátu, v  jakém byly vytvořeny, 
a  zneužila tak svého dominantního postavení. Pro spo-
lečnost Seznam byly tyto aktualizované jízdní řády ne-
zbytným vstupem pro služby, které chtěl začít poskytovat. 
Došlo tak k narušení hospodářské soutěže na trhu služeb 
automatického vyhledávání dopravního spojení s  celo-
státním pokrytím a na trhu s informacemi o existujících 
variantách dopravního spojení v  České republice. Proti-
soutěžní jednání bylo k újmě jinému soutěžiteli (společ-
nosti Seznam.cz, a. s.) a spotřebitelů.
Na  rozdíl od  prvostupňového rozhodnutí konstatoval 
předseda Úřadu pouze porušení národního práva, niko-
liv i  unijních soutěžních pravidel, neboť jejich porušení 
nebylo podloženo. Tím došlo i ke zkrácení trvání deliktu. 
V důsledku těchto změn se pak přikročilo také k přiměře-
nému snížení uložené sankce. Další rozkladové námitky 
účastníka řízení byly zamítnuty. 

Pokuta za diskriminační loterijní vyhlášku byla potvrzena
Účastník řízení: statutární město Karlovy Vary
Pravomocná pokuta: 734 000 Kč
(R003/2018; PM 1. 11. 2018)
Předseda Úřadu Petr Rafaj zamítl rozklad statutárního města Karlovy Vary proti prvostupňové-
mu rozhodnutí ve věci protisoutěžních ustanovení obsažených v obecně závazných vyhláškách 
upravujících provozování loterií ve městě. Byla tak potvrzena pokuta ve výši 734 000 korun, 
která byla Karlovým Varům za protisoutěžní jednání uložena.
Statutární město Karlovy Vary se dopustilo porušení § 19a zákona o ochraně hospodářské sou-
těže tím, že svými obecně závaznými vyhláškami z let 2013 a 2015 o stanovení míst a času, 
ve kterém mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry, povolilo provozová-
ní sázkových her a loterií a jiných podobných her jen na adresních místech uvedených v příloze 
vyhlášek, aniž by výběr adresních míst provedlo na základě objektivních, nediskriminačních 
a předem známých kritérií.
Statutární město Karlovy Vary tak v období od 1. července 2013 až do vydání prvoinstančního 
rozhodnutí, tj. do 20. 12. 2017, bez objektivně ospravedlnitelných důvodů narušilo na svém 
území hospodářskou soutěž na trhu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her 
a na trhu provozování provozoven, v nichž mohou být sázkové hry, loterie a jiné podobné hry 
provozovány. Postupem města došlo ke zvýhodnění soutěžitelů, kteří mohou na povolených 
adresních místech nadále provozovat sázkové hry, loterie a  jiné podobné hry a  provozovny 
k účelu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her.
Předseda Úřadu zamítl jako nedůvodné všechny námitky uvedené v  rozkladu, zejména pak 
argumentaci, že došlo k porušení ústavního práva územní samosprávy na vydávání podzákon-
ných právních předpisů, či o nezpůsobilosti vyvolat narušení hospodářské soutěže a jiné.

Počty podaných rozkladů v oblasti hospodářské soutěže
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SOUDNÍ PŘEZKUM
Výrazných úspěchů dosáhl Úřad v  roce 2018 při obhajobě svých rozhodnutí před správními 
soudy. V případech, v nichž už nemůže dojít ke změně verdiktu soudu, byl Úřad stoprocentně 
úspěšný, když definitivně vyhrál sedm řízení a ani jediná žaloba nebyla úspěšná. Jednalo se 
především o žaloby na nezákonný zásah ze strany soutěžitelů SUEZ Využití zdrojů, UNIPETROL 
RPA, STRABAG, a. s., a COLAS CZ, a. s. Ve prospěch Úřadu rozhodoval také Ústavní soud, který 
svým nálezem zamítl stížnost společnosti ČD Cargo, a. s., na nezákonný zásah a nevyhověl ani 
stížnostem společností AGRO Jevišovice a Delta Pekárny, a. s., ve věcech zakázaných dohod.
Ke Krajskému soudu v Brně bylo podáno v roce 2018 šest nových žalob proti ÚOHS, k Nejvyšší-
mu správnímu soudu pak směřovalo devět kasačních stížností.

Nejnovější závěry soudního přezkumu místních šetření
V souvislosti s rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva v případě Delta pekárny z roku 2014 
se velmi rychle rozvíjí judikatura v  oblasti přezkumu zákonnosti místních šetření prováděných 
Úřadem v obchodních prostorách soutěžitelů. V průběhu uplynulého roku správní soudy vydaly 
celkem čtyři rozsudky (z toho tři rozsudky Krajský soud v Brně a jeden Nejvyšší správní soud1) přímo 
o žalobách na ochranu před nezákonným zásahem spočívajícím v provedení místního šetření v ob-
chodních prostorách. Stejnému tématu se věnoval i jeden z rozsudků o žalobě proti rozhodnutí2.

Správní soudy v rámci přezkumu zákonnosti pravidelně zkoumají:

•	 zda bylo místní šetření provedeno na základě zákonného oprávnění,

•	 zda sledovalo legitimní cíl,

•	 zda bylo jeho provedení přiměřené sledovanému legitimnímu cíli. 

Posledně jmenovaná přiměřenost sledovanému legitimnímu je pak posuzována podle těchto 
kritérií:

•	 VHODNOST = místní šetření vychází z existence konkrétních vstupních indicií o tom, že 
mohlo dojít k určitému jednání protisoutěžního charakteru,

•	 DÉLKA = délka trvání místního šetření nepřekročila čas nezbytný k prověření získaných 
indicií a nedošlo tak k nedůvodně dlouhému zatížení šetřených subjektů,

•	 ROZSAH = rozsah místního šetření je limitován tím, jaké bylo úvodní podezření vycháze-
jící z indicií shromážděných správním orgánem před provedením místního šetření.

1 Rozsudky Krajského soudu v Brně ze dne 29. 6. 2018, č. j. 31 A 57/2018–66, ze dne 17. 10. 2018, 
č. j. 31 A 72/2018-75 a ze dne 27. 6. 2018, č. j. 29 A 14/2018-83 a rozsudek Nejvyššího správního 
soudu ze dne 29. 3. 2018, č. j. 5 As 119/2017-60.

2 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 27. 3. 2018, č. j. 29 Af 2/2016-212.

Právě určení rozsahu šetření bývá předmětem největší části 
žalobních námitek. Rozsah každého místního šetření je totiž 
naprosto unikátní a to, co v jednom případě rozsahovému li-
mitu vyhoví, by v jiném případě vyhovět nemuselo a naopak. 
Pro šetřený subjekt je prvotním zdrojem informací o  zákon-
ném rozsahu místního šetření vymezení právního důvodu 
a účelu místního šetření v písemném pověření k jeho prove-
dení. Dalším velmi důležitým zdrojem jsou ovšem dokumen-
ty a  jiné podklady, které Úřad shromáždil před provedením 
místního šetření. Právě tyto materiály určují rámec podezření, 
které má být prověřováno. Svědčí-li indicie shromážděné před 
provedením šetření na místě o širším, déletrvajícím protisou-
těžním jednání, které může zahrnovat větší počet účastníků, 
pak i vymezení předmětu šetření bude širší a méně konkrétní. 
Naopak pokud je podezření úzké a specifické, musí tomu od-
povídat i vymezení předmětu šetření.
Mezi prvky, které by měly být zahrnuty v písemném pověření, 
patří informace o  tom, jaké protisoutěžní jednání je šetřeno, 
a to z pohledu typologie, možné právní kvalifikace, i věcného 
popisu tohoto jednání prostřednictvím vylíčení jeho charak-
teristických rysů. V této souvislosti soudy zmiňují i požadavek 
na  přibližné vymezení zasaženého odvětví, resp. relevantní-
ho trhu. Jde však o předběžné vymezení, jež nelze srovnávat 
s požadavky na vymezení relevantního trhu v případě vydávání 
sankčního rozhodnutí. Podezření na možné spáchání protisou-
těžního jednání by mělo být podloženo důvodnými indiciemi. 
Další otázkou řešenou správními soudy v uplynulém obdo-
bí je vlastní postup Úřadu při provádění místního šetření 
ve vztahu k elektronickým dokumentům. Pro jejich prohledá-
vání je Úřad oprávněn užívat klíčových slov, jež se typicky vy-
skytují u šetřeného druhu protisoutěžního jednání. Šetřený 
soutěžitel může rozporovat použití některého z klíčových slov 
vzhledem k překročení rozsahu místního šetření, což Úřad ná-
sledně zaznamená do protokolu o průběhu šetření na místě, 
případně může konkrétní klíčové slovo a okolnost jeho užití 
popsat v žalobě. Úřad je dle dosavadního stanoviska Krajské-
ho soudu v Brně povinen protokolovat pouze ta klíčová slova, 
jejichž užití vedlo k náhodnému nalezení dokumentů, které 
zjevně nesouvisí s předmětem místního šetření. 
Na  místním šetření mohou být za  určitých podmínek za-
jištěny dokumenty, jejichž obsah ve  svém důsledku může 
přesáhnout rámec původního podezření, aniž by tím došlo 
k překročení zákonných limitů místního šetření. Úřad takové 
dokumenty nesmí cíleně vyhledávat, pokud je ovšem nalezne 
náhodně při vyhledávání, které rozsah původního podezření 
nepřekročilo, může zajistit jejich kopie a pak s nimi odpovída-
jícím způsobem naložit. 
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ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

VÝZNAMNÁ TRŽNÍ 
SÍLA

Zemědělci, zpracovatelé, obchodníci, velkoobchodníci, malo-
obchodníci a konečně i spotřebitelé jsou účastníky potravino-
vého řetězce. Jsou to však právě menší subjekty, které v rámci 
potravinového řetězce čelí nekalým obchodním praktikám 
uplatňovaným ze strany velkých subjektů. Tento stav je dán 
slabší vyjednávací pozicí menších producentů a  zpracovatelů 
potravin a  především omezenými alternativami, které se jim 
nabízejí při snaze dostat své produkty ke  spotřebitelům. Již 
léta panuje shoda, že k nekalým obchodním praktikám dochází 
v celém potravinovém řetězci. Od roku 2009 se na nekalé ob-
chodní praktiky uplatňované v sektoru potravin na evropském 
poli zaměřila i Evropská komise. Snaha o vytvoření celounijní 
harmonizované sítě donucovacích orgánů a vytvoření rovných 
podmínek na jednotném trhu byla v roce 2018 završena vydá-
ním návrhu nové směrnice o nekalých obchodních praktikách.

LEGISLATIVNÍ VÝVOJ
Překotný legislativní vývoj na evropské úrovni – takto lze nej-
výstižněji charakterizovat rok 2018 v  oblasti právních aktů 
vztahujících se k agendě nekalých obchodních praktik. Návrh 
směrnice o  nekalých obchodních praktikách mezi podniky 
v potravinovém řetězci byl publikován Komisí dne 12. dubna 
2018 v rámci bulharského předsednictví. Za Českou republiku 
je gestorem při přípravě směrnice Ministerstvo zemědělství, 
přičemž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vystupuje 
v  roli spolugestora. Pro český právní řád neznamená návrh 
směrnice nic překvapivého. Vzhledem k existenci regulace ne-
kalých obchodních praktik v podobě zákona o významné tržní 
síle vnímá Úřad sjednocení úpravy v rámci EU jako přínos. 
Podle důvodové zprávy je cílem návrhu směrnice snížení vý-
skytu nekalých obchodních praktik v  potravinovém řetězci 
zavedením minimálního společného standardu ochrany v celé 
EU. Navrhovaná opatření přitom doplňují stávající opatření 
členských států a  kodex chování Iniciativy dodavatelského 
řetězce. Směrnice má představovat minimální ochranu pro ze-

mědělce a jiné dodavatele zemědělsko-potravinářských produktů. Pokud jde o rozsah působnosti 
směrnice na subjekty, jimž má poskytovat ochranu či naopak, které jsou povinny zdržet se uplat-
ňování nekalých obchodních praktik, návrh vychází z tzv. dynamického přístupu, kdy hospodářské 
subjekty patřící do  jedné z kategorií (zejména mikro, malé a střední) jsou vždy chráněny proti 
hospodářským subjektům větší kategorie. Velké hospodářské subjekty chráněny nejsou. 
Návrh směrnice dále uvádí výčet nekalých obchodních praktik. Vzhledem k tomu, že směrnice 
má představovat minimální standard ochrany, je ponecháno na členských státech, aby si zvo-
lily právní úpravu přísnější. Kromě zcela zakázaných praktik uvádí směrnice dále výčet praktik, 
které jsou zakázány pouze tehdy, jestliže nebyly předem srozumitelně a jednoznačně sjednány 
ve smlouvě o dodávkách nebo jiné následující dohodě mezi dodavatelem a kupujícím. 
Podstatná část směrnice se věnuje tzv. donucovacímu orgánu, který by měl být členskými státy 
ustanoven právě za účelem prosazování pravidel pro boj s nekalými obchodními praktikami. 
V  České republice se tedy předpokládá pravomoc ÚOHS shodně, jako je tomu nyní. Novin-
kou však bude spolupráce s jednotlivými donucovacími orgány členských států, sdílení dobré 
praxe, nových případů zneužití silnější pozice na  trhu a výměna informací. Směrnice rovněž 
předpokládá pravidelné informování Komise. Česká republika bude mít 24 měsíců k tomu, aby 
směrnici transponovala do českého právního řádu, opatření by měla být použitelná nejpozději 
30 měsíců po vstupu směrnice v platnost. 

PŘÍPADY / VÝZNAMNÁ TRŽNÍ SÍLA

Úspěšná aplikace závazků za účelem odstranění závadného stavu: 
účetní služby poskytované společností Markant
Účastník řízení: Kaufland Česká republika, v. o. s.
Rozhodnutí se závazky
(S0139/2017/TS; PM 3. 8. 2018)
Dne 31. července 2018 vydal Úřad rozhodnutí ve věci možného porušení ustanovení § 4 odst. 
1, 2 písm. b), písm. e), zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských 
a  potravinářských produktů a  jejím zneužití, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o významné tržní síle“), kterého se měla dopustit společnost Kaufland Česká republika. Správ-
ní řízení bylo zahájeno na  základě podnětu, který poukazoval na  jednání jmenovaného ob-
chodního řetězce spočívající v podmiňování vzájemné spolupráce uzavřením úplatné smlouvy 
mezi společností Markant Handeles–und Industriewaren-Vermittlungs AG nebo společností 
Markant Česko s. r. o. (dále jen „společnost Markant“) a dodavateli.
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Úřad na základě provedeného dokazování zjistil, že obchodní řetězec Kaufland v období části 
roku 2016 a 2017 podmiňoval vzájemnou obchodní spolupráci s dotčenými dodavateli potravin 
uzavřením úplatné smlouvy se společností Markant, na jejímž základě se dodavatelé zavazovali 
k využívání služeb účetního charakteru, aniž by tyto služby poptávali. Pokud by nedošlo k uzavře-
ní této smlouvy, hrozilo jim ze strany společnosti Kaufland jednostranné ukončení spolupráce. 
Takové jednání Úřad vyhodnotil jako uplatňování zákonem zakázaného zalistovacího poplatku, 
tedy poplatku za přijetí potravin do prodeje v rámci sítě provozoven společnosti Kaufland. 
Úřad dále zjistil, že dodavatelé zapojení do systému Markant platili za Kaufland náklady spo-
jené s jeho účastí v tomto systému, což bylo vyhodnoceno jako získávání plnění od dodavatelů 
bez protiplnění.
S ohledem na to, že do účetního systému společnosti Markant byla zapojena jen malá skupi-
na dodavatelů, která navíc alespoň část protiplnění za odvedené platby obdržela, a s ohledem 
na způsobený poměrně nízký následek, přistoupil Úřad k alternativnímu procesnímu postupu. 
Společnost Kaufland ve snaze odstranit závadný stav navrhla závazky. Do třiceti dnů od vydání 
rozhodnutí měla společnost oslovit své dodavatele zapojené do systému Markant se sdělením, 
že účast v systému Markant není podmínkou dodávek do jejích provozoven a že dodavatelé 
mohou svou účast v systému ukončit, aniž by tak byly dotčeny jejich stávající nebo budoucí 
vztahy. Dále se účastník řízení zavázal k narovnání obchodních vztahů, a to tak, že osloveným 
dodavatelům vrátí uskutečněné peněžité plnění, a do budoucna se dále zdrží jednání, které by 
u osob působících v oblasti prodeje potravin obchodním řetězcům vzbuzovalo přesvědčení, že 
účast v systému Markant je podmínkou možnosti dodávat potraviny účastníkovi řízení. 
Úřad navržené závazky vnímá jako snahu o změnu celkové obchodní politiky obchodního řetěz-
ce a o posun k více férovému obchodnímu jednání. Úřad dospěl k závěru, že navržené závazky 
povedou k odstranění závadného stavu a správní řízení ve věci zastavil. 

Pořádková pokuta za neposkytnutí součinnosti Úřadu
Účastník řízení: právnická osoba v postavení dodavatele
Prvostupňová pokuta: 50 000 Kč
(V0113/2018/PP; podán rozklad)
V  srpnu 2018 přistoupil Úřad k  prvostupňovému uložení pořádkové pokuty dle ustanovení 
§ 10 odst. 1 zákona o významné tržní síle v souvislosti s předběžným šetřením vedeným Úřa-
dem ve věci podezření na možné zneužití významné tržní síly ze strany konkrétního obchod-
ního řetězce (odběratele) vůči jeho dodavatelům potravin. Pořádková pokuta ve výši 50 tisíc 
korun byla uložena právnické osobě, která v předmětném šetření zaujímala postavení jednoho 
z dodavatelů šetřeného subjektu. Dodavatel neposkytl Úřadu při provádění šetření nezbytnou 
součinnost, konkrétně neposkytl podklady a  informace, které Úřad po  dodavateli vyžadoval 
v  souladu se svým vyšetřovacím oprávněním podle § 21e odst. 2 ZOHS. Úřad k uložení po-
řádkové pokuty přistoupil až poté, co předmětného dodavatele k  poskytnutí požadovaných 
podkladů a informací celkem třikrát písemně vyzval, přičemž tyto výzvy byly dodavateli proka-
zatelně doručeny. Dodavatel však přesto na žádnou z učiněných výzev nezareagoval.
Rozhodnutí Úřadu není dosud pravomocné, neboť byl proti němu podán rozklad.

DRUHOSTUPŇOVÉ ŘÍZENÍ A SOUDNÍ PŘEZKUM
V oblasti kontroly významné tržní síly byly v roce 2018 podány tři rozklady proti prvoinstančním 
rozhodnutím a zahájena tři správní řízení. Úřad vydal tři druhostupňová rozhodnutí, v nichž 
byla rozhodnutí I. stupně zrušena a věc vrácena prvnímu stupni k dalšímu řízení. Jedno správní 
řízení nebylo k 31. 12. 2018 ukončeno.

Statistika VTS za rok 2018 

Obdržené podněty 12

Podněty šetřené z vlastní činnosti 10

Obdržené dotazy na výklad zákona 5

Zahájená správní řízení 3

Ukončená správní řízení 2

Případy vyřešené soutěžní advokacií 1

Počet uložených pokut 2

Celková výše pokuty uložené 
za nekalé praktiky v oblasti VTS 300 000 Kč

Pořádková pokuta 50 000 Kč

Šetření zahájená v roce 2018

V  roce 2018 nebyla v  oblasti významné tržní síly podána 
žádná žaloba ke Krajskému soudu v Brně ani kasační stížnost 
k  Nejvyššímu správnímu soudu a  správní soudy nevydaly 
v této oblasti žádné rozsudky.

Zahájená správní řízení
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ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vykonává do-
zor nad zadáváním veřejných zakázek od  ledna 1995, 
v současnosti podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve  znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ“ nebo „zákon o  zadávání veřejných zakázek“). 
Zákonný rámec dozorové činnosti transponuje ustanovení 
evropských přezkumných směrnic (směrnice Rady 92/13/
EHS a 89/665/EHS ve znění směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 2006/97/ES); tyto směrnice upravují spe-
cifika přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek 
a posilují záruky zásad transparentnosti a nediskriminace 
při zadávání veřejných zakázek. V rámci dozoru nad zadá-
váním veřejných zakázek Úřad rozhoduje, zda zadavatel 
při zadávání veřejné zakázky (včetně koncese) nebo při 

507
vydaných rozhodnutí

7,76
milionu korun 

uložených pokut

37
dnů – rychlost rozhodování

100
nápravných opatření

zvláštních postupech podle zákona o zadávání veřejných zakázek postupoval v souladu se záko-
nem, ukládá nápravná opatření, projednává přestupky zadavatelů a ukládá pokuty. Úřad dále 
vykonává dohledovou činnost podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 
cestujících, ve znění pozdějších předpisů. Smyslem výše uvedených zákonů je zajistit volnou 
a svobodnou soutěž mezi dodavateli veřejných zakázek (či dopravci ucházejícími se o uzavření 
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v  rámci nabídkových řízení) a současně 
provedení výběru nejvhodnější nabídky transparentním způsobem bez diskriminace uchaze-
čů. Rovné, transparentní a nediskriminační soutěžní prostředí pak ve svém konečném důsled-
ku přináší i úspory veřejných financí.

LEGISLATIVA
Dne 1. 1. 2018 nabyly účinnosti zbývající části zákona č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon 
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, včetně části dvanácté, mění-
cí zákon o zadávání veřejných zakázek, která upřesnila postup zadavatele k zjištění, respektive 
ověření „skutečných majitelů“ vybraného dodavatele.
Nejvýraznější změnou je bezpochyby nabytí účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 ZZVZ pro všech-
ny kategorie zadavatelů ke dni 18. října 2018. Počínaje tímto dnem je tak – až na zákonem sta-
novené výjimky – pro písemnou komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem obligatorní po-
užití elektronických prostředků. K 1. 1. 2018 došlo k novelizaci nařízení vlády č. 172/2016 Sb., 
o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a také 
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace ve-
řejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Dne 18. 1. 2018 Evropská komise v rámci svých oznámení (notices) k připravenosti na ukon-
čení členství Spojeného království Velké Británie a  Severního Irska v  Evropské unii (brexit) 
zveřejnila také oznámení k  problematice veřejných zakázek, ve  kterém nastiňuje některé 
z  možných následků pro soutěžitele ze Spojeného království, stane-li se Spojené království 
v důsledku svého vystoupení z Evropské unie tzv. třetí zemí. Evropská komise rovněž vydala 
dne 15. 5. 2018 Guidance on Innovation Procurement, v němž jsou shrnuty základní aspekty 
inovativního zadávání (tedy jaké postupy si lze pod tímto pojmem představit a kdy a s jakým 
cílem by mohly být využity). 
V  současné době prochází legislativním procesem zákon, který novelizuje zákon o  veřejné 
službě v přepravě cestujících, který mimo jiné napravuje chybné odkazování na ZZVZ a zavádí 
jednotný jízdní tarif.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

D Ů L E Ž I T Á  Č Í S L A
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

Z CHODU SEKCE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Rok 2018 byl pro rozhodovací praxi Sekce veřejných zakázek zejména obdobím postupného 
převládnutí správních řízení v  režimu nového zákona o  zadávání veřejných zakázek (zákon 
č. 134/2016 Sb.), i přesto jsou však stále zahajována správní řízení týkající se postupů zada-
vatelů v  režimu zákona č. 137/2006 Sb., které Úřad v souladu s přechodnými ustanoveními 
posuzuje podle tehdejší právní úpravy, a to nejen ve věcech šetření přestupků – tedy správní 
řízení zahájená ex officio, ale také o přezkoumání úkonů zadavatele na návrh dodavatele. 
Vyšší počet řízení vedených podle ZZVZ měl za následek vydání více rozhodnutí, v nichž Úřad 
uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí o námitkách. Tento institut do reper-
toáru dozorového orgánu přidal zákon o zadávání veřejných zakázek a jeho účelem je vyjasnění 
sporných úkonů zadavatele přímo tam, kde vznikají, tedy v zadávacím řízení na úrovni zadava-
tel – dodavatel, bez nutnosti intervence dozorového orgánu. Vyšší motivaci zadavatele k věcné-
mu a úplnému vypořádání námitek dodavatelů má napomoci i institut nápravného opatření 
zrušení rozhodnutí o námitkách, jež slouží ke korekci toliko dílčího kroku zadavatele. Uložení 
tohoto nápravného opatření nemá fatální důsledky pro osud zadávacího řízení a zadavateli je 
umožněno napravit vlastní pochybení, ať už se jedná o pochybení při ospravedlnění jeho po-
stupu, nebo o přehodnocení vlastního napadeného úkonu. Ve spojení se stávající průměrnou 
délkou správních řízení před Úřadem jde ve většině případů o efektivní nástroj výkonu dozoru 
nad postupy zadavatelů, vedoucí zadavatele k větší odpovědnosti za řádné soutěžení veřejné 
zakázky.
V  rámci své dozorové pravomoci Úřad rovněž vykonává kontrolní činnost podle zákona 
č.  255/2012 Sb., kontrolního řádu, ve  znění pozdějších předpisů. V  rámci kontrolní činnosti 
Úřad v roce 2018 provedl 20 kontrol.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE VÝSLEDCÍCH
V roce 2018 Úřad v oblasti veřejných zakázek zahájil celkem 383 správních řízení, z toho 269 
na základě návrhů dodavatelů. Vydáno bylo 507 prvostupňových rozhodnutí, přičemž ve 100 
případech bylo uloženo nápravné opatření, v dalších 89 pak pokuta. 
Pro případy, kdy je ze skutkových okolností jasně patrné, že jednání zadavatele naplnilo ně-
kterou ze skutkových podstat přestupku, využívá Úřad institut příkazu, který díky tomu, že se 
jedná o první úkon v řízení, ale zároveň zadavatele seznamuje se všemi důležitými rozhodnými 
skutečnostmi i právními argumenty, opět urychluje přezkumnou činnost Úřadu a šetří zdroje 
účastníků správních řízení. K využití příkazu došlo v 36 řízeních.
Délka správního řízení se nadále pohybovala výrazně pod šedesátidenním limitem stanove-
ným zákonem, když Úřad v první instanci rozhodoval průměrně v 38 dnech, při započtení pří-
kazů pak v 37 dnech.

Celkový počet zahájených správních řízení v I. stupni

Počet správních řízení zahájených z moci úřední
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Rozhodovací činnost v prvním stupni v oblasti veřejných zakázek

Podněty

přijaté podněty 254

•	z toho zaplacen poplatek 98

veřejné zakázky přezkoumávané na základě přijatých podnětů 92

Správní řízení

zahájená správní řízení celkem 383

•	z toho na návrh 269

•	ex offo 114

o z toho na základě kontrol 16

neukončená správní řízení k 31. 12. 2018 27

Rozhodnutí  
I. stupně

vydaná prvostupňová rozhodnutí celkem 507

•	z toho rozhodnutí vydaná ve věci 242

•	příkazy 36

přehled výroků  
meritorních rozhodnutí

nápravné opatření 100

uložení pokuty 89

zastavení řízení zahájeného z moci úřední pro nezjištění důvodů pro uložení 
nápravného opatření 2

zamítnutí návrhu pro nezjištění důvodů pro uložení nápravného opatření 49

procesní důvody 115

•	předběžná opatření 149

o rozhodnutí o předběžném opatření 87

o rozhodnutí o zamítnutí předběžného opatření 53

o rozhodnutí o zrušení předběžného opatření 9

Pokuty

počet uložených pokut 89

celková výše uložených pokut 7 764 500 Kč

•	z toho 36 pokut příkazem 916 500 Kč

•	23 pokut rozhodnutím 5 540 000 Kč

•	30 pokut rozhodnutím po odporu proti příkazu 1 308 000 Kč

Pravomocně uložené pokuty (k 31. 12. 2018) 76 
v hodnotě 3 490 000 Kč

Náklady řízení

počet uložených nákladů řízení 139

celková výše uložených nákladů řízení 3 045 00 Kč

Pravomocně uložené náklady řízení (k 31. 12. 2018) 116 
v hodnotě 2 581 000 Kč

Kauce
celková výše složených kaucí 152 974 825,69 Kč

•	z toho kauce propadlé do státního rozpočtu 10 677 576,10 Kč

1 Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny 
důvody pro uložení nápravného opatření podle § 263 nebo pro uložení sankce podle § 268 nebo 
269.
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Počet doručených návrhů na zahájení správního řízení

Počet vydaných rozhodnutí I. stupně

Přehled nejvyšších uložených pokut

č. j. zadavatel veřejná zakázka výše pokuty v Kč právní moc

S0220, 0221/2018 Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Opravy lesních cest 2013 a 2014 1 200 000
rozhodnutí zrušeno 
a věc vrácena k novému 
projednání (R0141/2018)

S0438/2018 Všeobecná zdravotní pojišťovna 
České republiky

Zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých 
přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná 
očkování v letech 2018 až 2021

600 000 19. 3. 2019

S0314/2018 statutární město Brno, městská 
část Brno-sever Rekonstrukce objektu Cejl 68 v Brně 330 000 1. 4. 2019

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI ZADÁVÁNÍ 
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Z hlediska poměrného zastoupení byly v roce 2018 nejčastěji přezkoumávány veřejné zakázky 
v oblasti stavebnictví, informačních technologií a zdravotnictví, v menším počtu dodávky do-
pravních prostředků či tendry v oblasti zajištění dopravní obslužnosti.
Co se týče kategorie zadavatelů, nejčastěji jsou předmětem přezkumu veřejné zakázky zadáva-
né obcemi a městy, zdravotnickými zařízeními, ministerstvy nebo subjekty působícími v oblasti 
dopravy a výstavby dopravní infrastruktury.

Mezi nejčastější pochybení zadavatelů spadá:

•	 nepřiměřené (diskriminační) nastavení podmínek kvalifikace;

•	 neurčité a/nebo nejednoznačné vymezení zadávacích podmínek, případně nepřiměře-
nost zadávacích podmínek vymezených zadavatelem;

•	 nerozhodnutí, nebo neúplné vypořádání námitek dodavatele;

•	 nezákonné využití jednacího řízení bez uveřejnění;

•	 nezákonné rozdělení veřejné zakázky;

•	 zadání veřejné zakázky zcela mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek (ač byl 
zadavatel podle zákona povinen postupovat).

1

2

3

2010 348

2011 434

2012 507

2013 495

2014 634

2015 346

2016 278

2017 238

2018 269

2010 511

2011 710

2012 1049

2013 959

2014 1063

2015 1074

2016 943

2017 560

2018 507
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PŘÍPADY / I. STUPEŇ VZ

Zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků 
obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování v letech 2018 
až 2021
Zadavatelé: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Česká průmyslová 
zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, 
pojišťoven a stavebnictví, Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, 
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Zdravotní pojišťovna 
ministerstva vnitra České republiky, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda.
Pravomocné pokuty celkem: 1 790 000 Kč
(S00438/2018; PM 19. 3. 2019)
Úřad v dané věci rozhodoval o podezření ze spáchání přestupků, neboť smlouvy s vybraným 
dodavatelem již byly uzavřeny. Podle zjištění Úřadu se zdravotní pojišťovny, jež zakázku za-
dávaly společně, dopustily přestupků při stanovení minimální úrovně pro splnění požadavku 
na technickou kvalifikaci, která nebyla vymezena přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu 
předmětu veřejné zakázky. Požadovaly totiž doložení realizace nejméně dvou referenčních za-
kázek v souhrnné hodnotě alespoň 300 milionů korun bez DPH, přitom alespoň jedna z těchto 
zakázek musela být o objemu nejméně 25 milionů korun bez DPH. Tyto reference však byly 
omezeny pouze na  zakázky, jejichž předmětem byla přímá distribuce/dodávka léčivých pří-
pravků do ordinací praktických lékařů a dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících 
pravidelná očkování.
Tímto diskriminačním vymezením zadavatelé vyloučili ze soutěže o  zakázku všechny poten- 
ciální dodavatele, kteří dodávku a distribuci léčivých přípravků dříve realizovali, avšak činili tak 
například v  rámci zajištění dodávek a  distribuce léčivých přípravků do  nemocnic či lékáren. 
To ovšem vedlo k zásadnímu omezení hospodářské soutěže, přičemž zadavatelé ve správním 
řízení neprokázali, že by byl jejich požadavek na technickou kvalifikaci dodavatelů oprávněný, 
neboť   rovněž dodavatelé se zkušenostmi s dodávkami/distribucí léčivých přípravků do jiných 
míst plnění mohli být způsobilí předmět veřejné zakázky řádně plnit, tzn. zajistit komplexní 
dodávku a distribuci léčivých přípravků také do ordinací PZS.
Rozklady podané proti rozhodnutí byly předsedou ÚOHS zamítnuty.

účastník řízení pokuta v Kč

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 600 000

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 300 000

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 210 000

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 150 000

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 180 000

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 250 000

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 100 000

celkem 1 790 000

Systém elektronického mýtného
Po celý rok 2018 Úřad řešil věcně i procesně velice kom-
plikovaný případ týkající se zadávacího řízení Ministerstva 
dopravy České republiky na „Systém elektronického mýt-
ného“. Úřad v  dané věci vedl společné řízení, do  něhož 
postupně spojil správní řízení zahájené z  moci úřední 
a  celkem pět řízení zahájených na  základě návrhů do-
davatele Kapsch Telematic Services, spol.  s  r. o. Dne 9. 
5. 2018 vydal Úřad prvostupňové rozhodnutí, ve kterém 
mimo jiné uvedl, že zadavatel porušil při zadávání veřej-
né zakázky zásadu transparentnosti, když při poskytování 
části zadávací dokumentace veřejné zakázky nezajistil do-
davatelům takové technické řešení, na  jehož základě by 
bylo možno zcela jednoznačně určit a zpětně ověřit, jaký 
konkrétní obsah datového nosiče byl předán jednotlivým 
dodavatelům. V důsledku popsaného postupu zadavatele 
nemohl ani Úřad v  rámci své dozorové činnosti zpětně 
přezkoumat, zda se všem dodavatelům dostalo na dato-
vých nosičích totožných informací. Jako nápravné opat-
ření Úřad zadávací řízení zrušil. V navazujícím rozhodnutí 
o rozkladu však bylo toto prvostupňové rozhodnutí před-
sedou Úřadu na  základě doporučení rozkladové komise 
zrušeno, a to rozhodnutím ze dne 23. 8. 2019. 
Opakovaným prvostupňovým rozhodnutím ze dne 
20. 9. 2018 pak Úřad rozhodl v  části zahájené z  moci 
úřední o zastavení řízení, v návrhových částech pak částeč-
ně o zastavení řízení, případně o zamítnutí návrhu, neboť 
v návrzích nebylo obsaženo tvrzení o vzniklé nebo hrozící 
újmě na  právech navrhovatele, respektive Úřad nezjistil 
důvody pro uložení nápravného opatření. Bezprostředně 
po vydání rozhodnutí se zadavatel vzdal práva na podá-
ní rozkladu a uzavřel smlouvu s vybraným dodavatelem. 
V  následném rozhodnutí o  rozkladu již předseda Úřadu 
pouze konstatoval, že výroky napadené rozkladem ruší 
a řízení zastavuje, neboť již došlo k uzavření smlouvy.
V navazujícím správním řízení Úřad rozhodoval o návrhu 
dodavatele Kapsch na uložení zákazu plnění smlouvy kvů-
li tomu, že k podpisu smlouvy na systém elektronického 
mýtného mezi zadavatelem a  vybraným dodavatelem 
údajně došlo přes zákaz uložený předběžným opatřením 
ÚOHS. Rozhodnutím z  10. 12. 2018 Úřad návrh zamítl, 
když konstatoval, že předběžné opatření pozbylo platnosti, 
když se zadavatele vzdal práva na podání rozkladu a před-
mětný výrok nabyl právní moci. Tento výsledek potvrdil 
i předseda Úřadu v rozhodnutí o rozkladu v únoru 2019.
Rozhodnutí ve  věci systému elektronického mýtného: 
R0093/2018 – PM 23. 8. 2018; S0406,0429,0504/2017, 
0016,0092/2018; R0163/2018 – PM 20. 9. 2018,  
14. 12. 2018. Rozhodnutí o  návrhu na  zákaz plnění 
smlouvy: S0386/2018; R0218/2018 – PM 25. 2. 2019.
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Nákup munice 2017/I – ruční útočné granáty 2
Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
Nápravné opatření: uložení zákazu plnění smlouvy
(S0038/2018/VZ; PM 8. 9. 2018 – potvrzeno R0086,0087,0088/2018)
Správní řízení bylo zahájeno na návrh. Navrhovatel se domáhal uložení zákazu plnění smlouvy 
na veřejnou zakázku „Nákup munice 2017/I – ruční útočné granáty 2“, kterou uzavřel zadavatel 
s vybraným dodavatelem. Vzhledem k tomu, že se jednalo o zakázku v oblasti obrany a bez-
pečnosti bylo nutno posoudit, zda by důsledky zákazu plnění kupní smlouvy závažným způso-
bem ohrozily existenci širšího obranného nebo bezpečnostního programu, který má zásadní 
význam z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky a rovněž zda existují důvody hodné 
zvláštního zřetele spojené s veřejným zájmem na pokračování plnění smlouvy. 
Ve správním řízení Úřad učinil závěr, že sice existují důvody pro uložení zákazu plnění smlouvy, 
neboť byla uzavřena přes zákaz jejího uzavření stanovený zákonem, avšak současně byly shle-
dány důvody hodné zvláštního zřetele spojené s veřejným zájmem pro odložení zákazu plnění 
předmětné kupní smlouvy. Plnění kupní smlouvy tak je zakázáno uplynutím lhůty sedmi měsí-
ců od nabytí právní moci rozhodnutí.

Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení 
Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností
Zadavatel: Nemocnice Litoměřice, a. s.
Nápravné opatření: zrušení zadávacího řízení
(S0217/2018/VZ; PM 26. 11. 2018 – potvrzeno R0147/2018)
Úřad ve správním řízení zahájeném z moci úřední konstatoval, že zadavatel nedodržel ve zjed-
nodušeném režimu při zadávání koncese postup podle ustanovení § 99 odst. 2 ZZVZ tím, že 
ve lhůtě pro podání žádostí o účast změnil zadávací podmínky týkající se požadavků na pro-
kázání ekonomické a  technické kvalifikace, když změnou zadávací dokumentace zmírnil kri-
téria předmětné kvalifikace a následně neprodloužil lhůtu pro podání žádostí o účast tak, aby 
od změn zadávacích podmínek, respektive zadávací dokumentace, činila nejméně celou svou 
původní délku a dále, že postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele. Ve vztahu ke zjed-
nodušenému  režimu, v  němž byla koncese na  poskytování zdravotních služeb zadávána, se 
Úřad zabýval specifiky tohoto režimu zadávání, který stojí vedle podlimitního a nadlimitního 
režimu a vyznačuje se nejnižší mírou regulace a volností při nastavení zadávacích podmínek 
a postupu v zadávacím řízení. Úřad v rozhodnutí upozornil na ustanovení § 129 odst. 5 ZZVZ, 
jež zadavateli zadávajícímu koncesi ve  zjednodušeném režimu ukládá povinnost ve  vztahu 
k zadávacím podmínkám postupovat podle ustanovení § 96 až 99 ZZVZ obdobně. 
Úřad uvedl, že ačkoliv má zadavatel při zadávání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu 
možnost při dodržení základních zásad zadávacího řízení měnit zadávací podmínky i  v  prů-
běhu zadávacího řízení (§  129 odst. 7 ZZVZ), pro daný postup zadavatele platí §  99 zákona 
v plném rozsahu. Úřad dospěl k závěru, že postup zadavatele spočívající v neprodloužení lhůty 
pro podání žádostí o účast při dané změně zadávacích podmínek mohl odradit určitý okruh 
potenciálních dodavatelů, kteří by se v návaznosti na zmírnění kvalifikačních kritérií pro účast 
v zadávacím řízení kvalifikovali, a zadávací řízení zrušil. 

Operační mikroskop pro oční chirurgii – mikroskopický systém  
pro intraokulární chirurgii
Zadavatel: Fakultní nemocnice Ostrava
Nápravné opatření: zrušení rozhodnutí o vyloučení účastníka
(S0088/2018/VZ; PM 16. 8. 2018)

Správní řízení bylo zahájeno na  návrh. Navrhovatel napadl 
nezákonnost a  nedůvodnost svého vyloučení z  důvodu ne-
splnění technických podmínek, neboť se domáhal toho, že 
jím nabízené technické řešení RESIGHT 700 je minimálně 
adekvátní k vlastnostem uvedeným pro použití požadované 
v zadávacích podmínkách. 
Úřad si nechal vypracovat znalecký posudek, který porovnal 
nabízený mikroskop se systémem RESIGHT 700 s  technický-
mi podmínkami přístroje uvedenými v zadávací dokumentaci 
a po zhodnocení závěru znaleckého posudku došel k závěru, že 
nabízený mikroskop se systémem RESIGHT 700 je přístrojem 
minimálně adekvátním k uvedeným vlastnostem pro požado-
vané použití a aplikace. Úřad proto rozhodl, že zadavatel ne-
dodržel pravidlo pro zadání veřejné zakázky stanovené v § 48 
odst. 2 písm. a) ZZVZ, když účastníka zadávacího řízení vyloučil, 
ačkoliv nabízené řešení bylo rovnocenné k  zadavatelem po-
žadovaným technickým specifikacím předmětu plnění. Jako 
nápravné opatření k nezákonnému postupu zadavatele Úřad 
podle § 263 odst. 2 ZZVZ zrušil rozhodnutí zadavatele o vylou-
čení navrhovatele a i všechny následující úkony zadavatele.

IDM – Identity Management
Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace 
Nápravné opatření: zrušení rozhodnutí zadavatele 
o vyloučení účastníka
(S0076/2018/VZ; PM 11. 5. 2018)
V  šetřeném případě Úřad posuzoval rozhodnutí zadavate-
le o  vyloučení účastníka ze zadávacího řízení z  důvodu ne-
prokázání splnění technické kvalifikace podle §  79 odst. 2 
písm. b), c) a d) ZZVZ, přičemž dospěl k závěru, že tvrzení za-
davatele v rozhodnutí o vyloučení nemá oporu v zadávacích 
podmínkách.
Důvodem pro vyloučení navrhovatele byla skutečnost, že 
splnění kritérií technické kvalifikace neprokazoval referenč-
ními zakázkami souvisejícími se samostatným informačním 
systémem identity managementu, respektive že nepředlo-
žil certifikát na  samostatný informační systém (navrhovatel 
prokazoval svoje zkušenosti s identity managementem refe-
renční zakázkou na širší informační systém, jehož byl identity 
management součástí – slovy zadavatele se jednalo pouze 
o „modul“ identity managementu).
Úřad uzavřel, že požadavek v tom smyslu, že referenční zakáz-
kou může být pouze „samostatný informační systém identity 
managementu“ (tedy nikoli součást širšího systému), nebyl 
v zadávacích podmínkách stanoven. Zadavatel tak nedodržel 
pravidla stanovená v ustanovení § 48 odst. 1 a odst. 2 písm. 
a) ZZVZ a zároveň nedodržel zásadu transparentnosti zakotve-
nou v ust. § 6 odst. 1 ZZVZ. 
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Dodávka informačního systému  
pro Moravskoslezský kraj
Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Nápravné opatření: zrušení zadávacího řízení
(S0158/2018/VZ; PM 16. 11. 2018 – potvrzeno R0149/2018)
Úřad v tomto případě konstatoval, že zadavatel stanovil zadá-
vací podmínky veřejné zakázky v rozporu se zásadou zákazu 
diskriminace, když předmět plnění veřejné zakázky vymezil 
natolik široce, že v  důsledku této skutečnosti mohlo dojít 
k omezení okruhu potenciálních dodavatelů. 
Zadavatel v zadávacích podmínkách požadoval dodání hard-
ware včetně systému podle technické specifikace a  dodání 
personálního a mzdového aplikačního software, čímž spojil 
do  jedné veřejné zakázky dva odlišné předměty plnění, je-
jichž povaha a charakter jsou v běžných obchodních zvyklos-
tech neslučitelné. V  daném případě mohlo podat nabídku 
méně dodavatelů než za  situace, kdy jednotlivá plnění by 
byla poptávána samostatně. Přestože zadavatel postupoval 
vůči všem potenciálním dodavatelům předmětné veřejné za-
kázky shodně, ve svém důsledku některé z nich skrytě diskri-
minoval a svým postupem významně omezil hospodářskou 
soutěž. 

Průtokový cytometr
Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
chemická
Nápravné opatření: zrušení zadávacího řízení
(S0341/2018/VZ; PM 6. 11. 2018)
Zadavatel postupoval v rozporu s § 245 odst. 1 ZZVZ tím, že 
o  námitkách navrhovatele nerozhodl ve  lhůtě podle výše 
uvedeného ustanovení ZZVZ. Zadavatel o námitkách navrho-
vatele rozhodl de facto dvakrát – poprvé rozhodnutím ze dne 
17. 8. 2018, které však následně zrušil svým rozhodnutím ze 
dne 24. 9. 2018, a o námitkách navrhovatele rozhodl znovu 
rozhodnutím ze dne 9. 10. 2018. Úřad dospěl k  závěru, že 
lhůta pro vyřízení námitek ve smyslu § 245 odst. 1 ZZVZ je 
lhůtou jedinečnou a neopakovatelnou, kterou není možno, 
vyjma postupu podle ustanovení § 263 odst. 5 ZZVZ, tzn. po-
kud rozhodnutí zadavatele o námitkách zruší coby nápravné 
opatření samotný Úřad, žádným zákonným způsobem znovu 
aktivovat. Postup zadavatele spočívající ve zrušení původní-
ho rozhodnutí o námitkách ze dne 17. 8. 2018 po lhůtě podle 
§ 245 odst. 1 ZZVZ tedy není zákonem aprobovaný, přičemž 
jej nelze aplikovat, respektive zhojit, s odkazem na § 49 odst. 
1 ZZVZ po uplynutí lhůty podle § 245 odst. 1 ZZVZ. 

DRUHOSTUPŇOVÉ ŘÍZENÍ

V roce bylo podáno 188 rozkladů, tzn. mírný pokles oproti předchozímu roku. V průměru bylo 
napadeno téměř každé třetí prvostupňové rozhodnutí. Vydáno bylo 209 druhoinstančních roz-
hodnutí, jež v 66,5 procentech případů potvrdila napadené prvostupňové rozhodnutí a zamítla 
rozklad. V 38 případech byly potvrzeny uložené sankce v celkové výši 4,285 milionu korun, jež 
se tak staly příjmem státního rozpočtu.
Délka správního řízení ve druhém stupni byla zkrácena již v předchozím roce a tento trend pokra-
čuje. Průměrně byla vydávána rozhodnutí o rozkladech podaných v roce 2018 v 57 dnech, počí-
táno od předání spisové dokumentace prvostupňovým orgánem do vydání rozhodnutí předse-
dou Úřadu. K 31. 12. 2018 tak druhý stupeň evidoval v oblasti veřejných zakázek pouhých 40 
nedokončených případů. Jednalo se pouze o správní řízení o rozkladech přijatých v posledních 
dvou měsících roku 2018, o nichž se tak rozhodovalo až na počátku následujícího roku. 

Rozhodovací činnost ve druhém stupni v oblasti veřejných zakázek

Počet rozkladů podaných proti prvoinstančním rozhodnutím 188

Zahájená správní řízení II. stupně 188

Správní řízení znovuotevřená vzhledem k zrušujícím rozsudkům správních soudů 14

Správní řízení II. stupně neukončená k 31. 12. 2018 40

Vydaná rozhodnutí 
o rozkladech 

celkem 209

z toho 

•	 potvrzeno rozhodnutí I. stupně a rozklad zamítnut
139

•	 zrušeno rozhodnutí I. stupně a vráceno Úřadu k dalšímu 
řízení 31

•	 zrušeno rozhodnutí I. stupně a správní řízení o rozkladu 
zastaveno 21

•	 rozklad zamítnut pro nepřípustnost 3
•	 rozhodnutí I. stupně změněno 1
•	 usnesení předsedy o zastavení řízení o rozkladu 

(pro zpětvzetí rozkladu) 9

•	 zrušeno rozhodnutí I. stupně 5
Počet rozkladů vyřízených prvním stupněm (autoremedura) 0

Procesní usnesení předsedy Úřadu 42

Rozhodnutí vydaná předsedou Úřadu o nařízení předběžného opatření 5

Opravné rozhodnutí předsedy Úřadu 1

Pokuty
počet uložených pokut 38

výše uložených pokut 4 285 000 Kč

209
vydaných rozhodnutí

57 
dnů – rychlost rozhodování

D Ů L E Ž I T Á  Č Í S L A
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PŘÍPADY / II. STUPEŇ VZ

Výroba a dodávka ocelových příhradových celošroubovaných 
stožárových konstrukcí pro venkovní vedení 400kV
Zadavatel: ČEPS, a. s.
Rozhodnutí zrušeno a vráceno k dalšímu projednání.
(R0153/2018/VZ; PM 7. 11. 2018)
Předmětem případu bylo použití výjimek v souvislosti s odkazem na konkrétní výrobek. Pod-
le § 89 odst. 5 zákona může zadavatel použít odkaz, kterým zvýhodní nebo znevýhodní určité 
dodavatele nebo výrobky, pokud je to odůvodněno předmětem veřejné zakázky. Tato první vý-
jimka dopadá především na situace, kdy zadavatel prostřednictvím odkazů specifikuje své stá-
vající vybavení, se kterým musí být předmět veřejné zakázky kompatibilní. Je-li to odůvodněno 
zvláštností či specifiky předmětné veřejné zakázky, zadavatel rovněž může odkázat na  určitý 
výrobek, který požaduje dodat v rámci plnění předmětu veřejné zakázky, přičemž dodavatelé 
musí takový požadavek akceptovat a nemohou nabídnout rovnocenné řešení.
Druhá výjimka ze zákazu používání odkazů, které zvýhodňují nebo znevýhodňují určité dodava-
tele nebo výrobky, je uvedena v § 89 odst. 6 zákona. Tato výjimka dopadá na situace, kdy nelze 
předmět veřejné zakázky specifikovat dostatečně přesně a srozumitelně pouze prostřednictvím 
technických podmínek stanovených v  souladu s  §  89 odst. 1 zákona. V  takovém případě je 
dovoleno odkaz na určitého dodavatele nebo výrobek použít. Zadavatel je však u každého tako-
vého odkazu povinen připustit možnost nabídnout rovnocenné řešení.
Obě výjimky ze zákazu používání odkazů je třeba vykládat restriktivně (velmi přísně), a v pří-
padě, že zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz použije, musí být schopen prokázat, že se 
jednalo o oprávněné použití odkazu dle § 89 odst. 5 nebo 6 zákona.

Úklidové služby pro FEKT
Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních 
technologií
Rozklad zamítnut.
(R0211/2017/VZ; PM 12. 2. 2018)
Předmětem posouzení byl v daném případě postup zadavatele reagující na uplatnění institutu 
tzv. self-cleaningu ze strany vyloučeného účastníka zadávacího řízení. Úřad konstatoval, že mo-
hou nastat okolnosti, kdy lze o přijatém opatření uvažovat jako o objektivně dostatečném, pro-
čež je následně v rámci dodržení zásady transparentnosti na straně zadavatele možné dovodit 
povinnost takové opatření přijmout. V takovém případě pak dojde k obnově účasti dodavatele 
v  zadávacím řízení. V  tomto případě byl   navrhovatel vyloučen ze zadávacího řízení, protože 
osoba jednatele navrhovatele byla během posledních pěti let v České republice pravomocně 
odsouzena pro spáchání trestného činu, který je uveden v příloze č. 3 zákona, což byla překážka 
splnění základní způsobilosti ve  smyslu §  74 zákona. Navrhovatel na  toto reagoval přijetím 
nápravného opatření, kdy původní osoba jednatele byla nahrazena novým jednatelem, jehož 
výpis z Rejstříku trestů fyzických osob neobsahuje žádný záznam. V  daném případě předsta-
vovalo nápravné opatření přijaté navrhovatelem nástroj, který jednoznačně vedl k  tomu, že 
navrhovatel obnovil svou způsobilost účastnit se zadávacího řízení na předmětnou veřejnou 
zakázku.

Počet rozkladů podaných proti rozhodnutím I. stupně 

Počet rozkladů vyřízených v řízeních o rozkladech 

2010 171

2011 258

2012 356

2013 389

2014 436

2015 395

2016 242

2017 246

2018 188
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Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pradubice, a. s.
Rozklad zamítnut.
(R0053/2018/VZ; PM 1. 6. 2018)
Úřad ve  správním řízení zahájeném z  moci úřední ulo-
žil v  návaznosti na  své předchozí rozhodnutí č.  j. ÚOHS- 
S0098/2017/VZ-12065/2017/523/ASo, kterým uložil  
zadavateli nápravné opatření spočívající ve  zrušení rozhod-
nutí o námitkách, zadavateli pokutu za postup při vyřizování 
námitek v rozporu se zákonem. Zadavatel v rozkladu zejména 
namítal, že za jedno pochybení (v tomto případě nedostateč-
né vypořádání námitek) nelze uložit nápravné opatření a ná-
sledně v dalším řízení i pokutu. Předseda Úřadu napadené 
rozhodnutí potvrdil, když uzavřel, že s  ohledem na  různé 
účely obou institutů (nápravné opatření a  pokuta) se před-
pokládá a ve správní praxi taktéž hojně užívá jejich souběžné 
ukládání. Nejedná se tedy o porušení zásady ne bis in idem, 
neboť nápravné opatření a pokuta se vzájemně nijak nevylu-
čují. Oddělení řízení o  přezkoumání úkonů zadavatele a  ří-
zení o přestupku je s ohledem na různé účely těchto řízení 
i na odlišný okruh účastníků a odlišné zásady ovládající tato 
řízení žádoucí.

Chovné zařízení pro slony – zpracování PD
Zadavatel: ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková 
organizace
Rozhodnutí zrušeno a vráceno k dalšímu projednání.
(R0152/2018/VZ; PM 15. 11. 2018)
Předseda Úřadu se v tomto rozhodnutí vyjádřil k požadavkům 
na  podrobnost rozhodnutí zadavatele o  výběru dodavatele 
ve  zjednodušeném podlimitním řízení. Vzhledem k  tomu, 
že se ve   zjednodušeném podlimitním řízení na  oznámení 
o výběru nepoužije § 123 zákona a zákonodárce nepřistou-
pil k tomu, že by popsal, jak má zadavatel výběr v oznámení 
o  výběru odůvodnit, pak je zřejmé, že ve  zjednodušeném 
podlimitním řízení jsou nároky na  oznámení o  výběru do-
davatele méně přísné. Zároveň platí, že ve zjednodušeném 
podlimitním řízení nemusí být zpráva o hodnocení nabídek 
součástí oznámení o výběru dodavatele. 

Statistika soudního přezkumu

Počet žalob podaných ke Krajskému soudu v Brně 52

Počet kasačních stížností podaných k Nejvyššímu správnímu soudu 29 (z toho 14 podal ÚOHS 
+ 15 žalobce)

Počet vydaných rozsudků
Krajský soud v Brně 76

Nejvyšší správní soud 46

z toho
ve prospěch ÚOHS

Krajský soud v Brně 54

Nejvyšší správní soud 23

ve prospěch protistrany
Krajský soud v Brně 22

Nejvyšší správní soud 23

Usnesení o uložení předběžného opatření (zákazu uzavřít smlouvu) 
Krajským soudem v Brně 1

Procento úspěšnosti rozhodnutí ÚOHS vzhledem k celkovému počtu 
vydaných rozhodnutí I. a II. stupně v roce 2018 (tj. 716 rozhodnutí)  96,8 %

SOUDNÍ PŘEZKUM

V oblasti soudního přezkumu je patrný výrazný meziroční pokles podaných žalob ke Krajskému 
soudu v Brně (o 40 %) i kasačních stížností k Nejvyššímu správnímu soudu (43 %). Žalobami 
bylo napadeno v  průměru přibližně každé čtvrté druhostupňové rozhodnutí. Krajský soud 
v Brně vydal v loňském roce 76 rozsudků, což znamená téměř 12% meziroční navýšení počtu 
rozsudků, z nichž v šesti případech bylo zrušeno druhostupňové rozhodnutí ÚOHS z důvodu 
pozdější právní úpravy příznivější pro stěžovatele. Změna zákona nastala až po právní moci 
rozhodnutí předsedy Úřadu. Nejvyšší správní soud vydal 46 rozsudků, jež znamenají 24% me-
ziroční navýšení počtu rozsudků.

96,8% 
úspěšnost rozhodnutí Úřadu  
v oblasti veřejných zakázek

Úspěšnost rozhodnutí ÚOHS v oblasti veřejných zakázek v roce 2018

počet rozhodnutí vydaných ÚOHS v I. a II. stupni, která nebyla napadena žalobou 
(včetně pravomocných příkazů)

počet rozhodnutí ÚOHS napadených žalobou u Krajského soudu v Brně 
(bez nezvratně zrušených rozhodnutí)

počet rozhodnutí ÚOHS nezvratně zrušených správními soudy

664

29

23

D Ů L E Ž I T É  Č Í S L O
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PŘÍPADY / SOUDNÍ PŘEZKUM

Rekonstrukce kina Vzlet
Zadavatel: městská část Praha 10
Žaloba zamítnuta KS Brno.
(R0070/2016/VZ; 62 Af 29/2017)
V posuzované věci zadavatel původně uzavřel s vybraným uchazečem nájemní smlouvu a sou-
časně smlouvu, na základě které se vybraný uchazeč zavázal opravit objekt kina Vzlet. Stavební 
úpravy objektu měly být uhrazeny slevou na nájemném a proplacením nákladů. Smlouvy byly 
částečně plněny. Následně byla mezi stranami uzavřena dohoda o skončení nájmu a o narov-
nání. Zadavatel se touto dohodou zavázal uhradit vybranému uchazeči náklady spojené s pro-
vedením stavebních prací. Tím fakticky došlo k uzavření úplatné smlouvy na veřejnou zakázku, 
jejímž předmětem bylo provedení stavebních úprav na objektu kina Vzlet, tedy stavebních pra-
cí, které byly veřejnou zakázkou, aniž by proběhlo jakékoli zadávací řízení.
Rozhodnutí předsedy Úřadu zadavatel napadl žalobou. Krajský soud posoudil věc tak, že přes-
tože dohoda o narovnání navazovala na předchozí závazek, vznikl uzavřením dohody o narov-
nání závazek nový, a to závazek zadavatele poskytnout protiplnění za stavební práce provedené 
uchazečem pro zadavatele. Původní závazek zanikl a skutková podstata správního deliktu byla 
naplněna právě v okamžiku uzavření dohody o narovnání. Skutečnost, že v okamžiku uzavření 
dohody o narovnání už zadavatel neměl reálnou možnost stavební práce poptávat v zadávacím 
řízení (a ani to činit nehodlal), neznamená, že svým postupem neporušil zákon. Do situace, 
v níž byla dohoda o narovnání uzavřena, se zadavatel dostal sám v důsledku svého předchozího 
postupu. Nejde tak o liberační důvod z porušení zákona. 

GŘ OL – Poskytování zabezpečených komunikačních služeb 
pro vězněné osoby
Zadavatel: Česká republika – Vězeňská služba České republiky
Žaloba zamítnuta KS Brno.
(R0161,R0163/2017/VZ; 30 Af 23/2018)
Zadavatel se dopustil správního deliktu podle § 27 odst. 1 písm. c) koncesního zákona, když za-
dal veřejnou zakázku v koncesním řízení malého rozsahu bez uveřejnění oznámení o zahájení 
koncesního řízení, aniž by k takovému postupu byly splněny zákonné předpoklady. Zadavatel 
ve správním řízení neprokázal, že předpokládaný příjem koncesionáře stanovený ke dni zahá-
jení koncesního řízení nepřesáhne limit stanovený koncesním zákonem, přičemž k takovému 
závěru nelze dospět ani na základě podaných nabídek. V takovém případě bylo na místě zvolit 
postup přísnější, tedy zadání koncese ve standardním koncesním řízení. Využil-li zadavatel vý-
jimky z pravidla a vypsal koncesní řízení malého rozsahu, je na něm, aby spolehlivě doložil, že 
předpokládaný příjem koncesionáře nepřekročí limitní hranici 20 milionů korun stanovenou 
v § 5 odst. 2 koncesního zákona. Zadavatel splní svoji povinnost zjistit předpokládaný celkový 
příjem koncesionáře vyplývající z § 4 zákona koncesního zákona provedením odborné a kva-
lifikované úvahy o předpokládaném příjmu koncesionáře. Hodlá-li zadat koncesi v koncesním 
řízení malého rozsahu, musí být schopen oprávněnost svého postupu prokázat. Analýza zada-
vatele však nebyla podložena žádnými konkrétními podklady.
Krajský soud v Brně se s žalobními námitkami žalobců neztotožnil a konstatoval, že hodnotu 
předpokládaného příjmu koncesionáře je třeba posuzovat z hlediska všech jeho proměnných, 
kdy o  potvrzení odhadu nabídkou vybraného uchazeče by bylo možno uvažovat ve  vztahu 
k předpokládané ceně, nikoliv však ve vztahu k předpokládanému objemu volání, ve vztahu 
ke kterému nebyly zohledněny relevantní a rozhodné okolnosti dané věci. 

Obnova infuzní techniky
Zadavatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Žaloba zamítnuta KS Brno.
(R0062/2018/VZ; 62 Af 76/2018)
Úřad neshledal porušení zákona ve  vztahu k  podmínkám 
stanovených zadávací dokumentací. Požadavek zadavatele 
na zajištění kompatibility poptávaných přístrojů se spotřeb-
ním materiálem minimálně od čtyř různých výrobců a smluv-
ní pokuta naplňovaly legitimní cíle a  potřeby zadavatele 
a nečinily tak nepřiměřeným způsobem ani způsobem, který 
by byl v přímém rozporu se zákonem či jeho zásadami. Za-
dávací podmínky přitom byly dostatečně určitě formulované 
a transparentní. Rozklad byl zamítnut.
V  rámci řízení o  žalobě soud neshledal smluvní podmínky 
nezákonnými a uzavřel, že byly odůvodněny ve vztahu k po-
třebám zadavatele, který se jejich prostřednictvím snažil 
zajistit funkční hospodářskou soutěž při budoucím nákupu 
spotřebního materiálu k  poptávaným přístrojům. K  namí-
tané „nové formě diskriminace“, kterou dle navrhovatele 
představuje mimo jiné i požadavek na zajištění kompatibility 
přístrojů po  určitou dobu po  jejich dodání, jelikož je tento 
způsobilý odradit některé dodavatele svou rizikovostí a širo-
kým prostorem pro libovůli na straně zadavatele, pak soud 
konstatoval, že Úřad musí obecně zkoumat zjevnou exce-
sivnost smluvních podmínek zakládající porušení zákona či 
jeho zásad, nikoli nakolik vyhovují zadavatelům parametry 
soukromoprávního závazkového vztahu, k jehož vzniku dojde 
případným uzavřením smlouvy. Dle soudu pak neobstojí ani 
tvrzení navrhovatele o  nedostatečně zjištěném skutkovém 
stavu. Úřad totiž neměl důvod skutečnosti sdělené zadavate-
lem (jako je například existence určitého počtu potenciálních 
dodavatelů spotřebního materiálu) dále přezkoumávat nebo 
činit průzkum trhu, pokud tyto skutečnosti navrhovatel v prů-
běhu správního řízení nikterak věcně nerozporoval.
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Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je v  oblasti ve-
řejné podpory koordinačním orgánem vykonávajícím 
centrální koordinační, poradenskou, konzultační a moni-
torující činnost ve všech oblastech, s výjimkou oblasti ze-
mědělství a rybolovu, kde je věcně příslušné Ministerstvo 
zemědělství. Výhradní rolí Úřadu v  oblasti veřejné pod-
pory je především spolupráce s poskytovateli při přípra-
vě oznámení opatření veřejné podpory Evropské komisi, 
dále Úřad spolupracuje s Evropskou komisí a poskytova-
telem v  rámci řízení před Komisí, a  to jak v  řízeních tý-
kajících se oznámené veřejné podpory, tak i v případech 
protiprávní veřejné podpory, zneužití veřejné podpory, 
existujících režimů veřejné podpory, či v případě, že Ko-
mise provádí na území České republiky šetření na místě. 
Úřad poskytuje poradenství a konzultace poskytovatelům 
podpory, a  to již ve  fázi přípravy programů nebo ad hoc 
podpor. Úřad je dále správcem centrálního registru pod-
por malého rozsahu a od roku 2016 také národním koor-
dinátorem informačního systému Evropské komise Trans-
parency Award Module (dále jen „elektronický systém 
Evropské komise TAM“). 

VEŘEJNÁ PODPORA

I v roce 2018 se na půdě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za účasti více než 150 účast-
níků uskutečnila dvoudenní mezinárodní konference o veřejné podpoře (více informací v ka-
pitole Informační servis). Na podzim se v sídle Úřadu v Brně konaly dva workshopy týkající se 
problematiky podpory de minimis určené pro poskytovatele této podpory. Na workshopu byla 
představena pravidla poskytování podpory de minimis a v praktické části si účastníci zkusili 
vyřešit cvičné příklady a analyzovali modelové případy. V rámci školení poskytovatelů veřejné 
podpory se uskutečnilo školení zaměstnanců Všeobecné zdravotní pojišťovny na téma podpory 
de minimis a jejího záznamu do centrálního registru a dále školení pracovníků Nejvyššího kon-
trolního úřadu se zaměřením na veřejnou podporu v oblasti zdravotnictví.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s ministerstvy, krajskými úřady a většinou 
obcí zpracoval pravidelnou zprávu o  provádění rozhodnutí Komise 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 hos-
podářského zájmu. Znění zprávy bude zveřejněno na webové stránce Evropské komise, která 
obsahuje rovněž zprávy shrnující údaje o provádění zmíněného rozhodnutí v minulých letech.
V roce 2018 Úřad spolupracoval s poskytovateli mimo jiné ve věcech monitoringů prováděných 
ze strany Evropské komise. Jednalo se o monitoring režimů v oblasti výzkumu a vývoje a v ob-
lasti filmového průmyslu a byl rovněž ukončen monitoring programu podpory výzkumu a vý-
voje zahájený již v roce 2017. Komise ani v jednom z těchto případů nekonstatovala porušení 
podmínek obecného nařízení o blokových výjimkách GBER.

Vybrané statistické údaje z oblasti veřejné podpory za rok 2018

stanoviska k problematice veřejné podpory

249
připomínky k návrhům právních předpisů ČR

66

žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím

4

136
prenotifikace, notifikace, oznámení dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014

16 
účast na poradních výborech a jednáních k oznámeným případům

13 
stížnosti u EK a spojená agenda
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Úřad rovněž spolupracoval na vypracování střednědobé zprávy hodnocení režimu investičních 
pobídek, jež byla předána Evropské komisi v prosinci 2018. 
V  roce 2018 se v  Bruselu uskutečnilo setkání pracovní skupiny pro transparentnost složené 
ze zástupců členských států a  Evropské komise, které bylo tentokrát zaměřeno na  výměnu 
osvědčených postupů ve věci monitoringu veřejných podpor. Komise představila mimo jiné 
současný stav pravidla transparentnosti, s odkazem na výsledky a postřehy z prvních kontrol 
souladu s pravidly provedených v březnu a dubnu 2018. Zejména byl zmíněn fakt, že podobné 
kontroly, se širším rozsahem, budou provedeny počátkem roku 2019. Evropská komise také 
upřesnila výklad pojmu „jednotlivá podpora“ ve vztahu k plnění povinnosti transparentnosti. 
Ačkoliv transparentnost v  zásadě vyžaduje kumulaci a  zveřejnění podpory na  projekt nebo 
podpořenou činnost, a  to i  v  případě, že jsou zahrnuty různé způsobilé náklady nebo cíle, 
formální kontroly souladu budou omezeny na  nutnost kumulovat akty udělující podporu 
témuž příjemci a  pro stejné způsobilé náklady na  stejný cíl v  rámci téhož projektu, aby 
byly splněny přinejmenším minimální požadavky stanovené v  článku 8 GBER. Systém TAM 
byl v roce 2018 doplněn o možnost zaznamenat podpory udělené přeshraničním projektům, 
hromadné evidování podpor a o funkce kontroly duplicity systému. 

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY
Od února do května 2018 proběhla veřejná konzultace týkající se přezkumu definice malých 
a  středních podniků (dále MSP). Konzultaci vyhlásila Evropská komise s  ohledem na  to, že 
doporučení Komise k definici MSP 2003/361/EC ze dne 6. května 2003 již plně nereflektuje 
současnou situaci zejména z ekonomického pohledu (situace na trhu, nezaměstnanost apod.), 
ale není rovněž plně v souladu ani s legislativním rámcem, a to s ohledem na vyvíjející se praxi 
soudního dvora EU a rozsudky T-675/13 a T-587/14. Úřad v rámci veřejné konzultace uplatnil 
své připomínky.
Evropská komise prodloužila s  účinností k  31. 12. 2018 použitelnost nařízení Komise (EU) 
č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 
minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu o dva roky. 
Nařízení č. 360/2012 bude tedy použitelné do 31. 12. 2020. 
Změna nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (zmocňo-
vací nařízení), účinná ke dni 27. 12. 2018, má vést k lepší souhře horizontálních a odvětvových 
programů financovaných EU s pravidly veřejné podpory. 
Přijatá změna zmocňovacího nařízení znamená, že do nařízení byly přidány dvě nové katego-
rie: 1) Financování členskými státy poskytované nebo podporované z finančních nástrojů nebo 
rozpočtových záruk EU centrálně spravovaných Komisí, 2) Podpora Evropské územní spolupráce. 
Vztahují se především k oblastem: vnitrostátní financování kombinované s nástroji fondu In-
vestEU; výzkum, vývoj a inovace a Evropská územní spolupráce.
Co se týká vnitrostátního financování kombinovaného s  nástroji fondu InvestEU, jak uvedla 
Komise v  předloženém návrhu, bude přínosné, aby byla prostřednictvím novely nařízení 
2015/1588 zmocněna k uplatňování blokové výjimky na podporu udělovanou členskými stá-
ty prostřednictvím financování, které je poskytováno na základě finančních nástrojů centrálně 
spravovaných Komisí. 

Notifikace, prenotifikace, oznámení dle nařízení Komise 
(EU) č. 651/2014 za rok 2018

oznámení dle blokové výjimky

notifikace prenotifikace

122

8 6
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V souvislosti s podporou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 
Komise svůj návrh na  změnu nařízení 2015/1588 odůvod-
nila tím, že podle návrhu programu Horizont Evropy lze ně-
kterým výzkumným projektům malých a středních podniků 
udělit tzv. pečeť excelence (seal of excellence). 
Podpora Evropské územní spolupráce je dle Evropské komise 
již řadu let hlavní prioritou politiky soudržnosti EU. Současná 
pravidla pro veřejnou podporu umožňují projekty Evrop-
ské územní spolupráce podporovat z  veřejných prostředků. 
Na podporu pro malé a střední podniky na náklady vzniklé 
v souvislosti s projekty Evropské územní spolupráce se vzta-
huje rovněž současný GBER. Komise tak získala v oblasti pod-
pory opatření zaměřených na  propagaci projektů Evropské 
územní spolupráce značné zkušenosti. Z  tohoto důvodu je 
Komise toho názoru, že je ji prostřednictvím zmocňovacího 
nařízení možné oprávnit, aby na  financování poskytova-
né na  podporu těchto projektů byly uplatňovány blokové 
výjimky. 
V červenci 2018 Evropská komise schválila nový Kodex osvěd-
čených postupů pro řízení ve věcech kontroly státní podpory 
popisující postupy a  spolupráci členských států a  Evropské 
komise při řešení problematiky veřejné podpory. Kodex tak 
nově upravuje postup při provádění prenotifikace opatření 
podpory, řešení stížností či nově zavádí tzv. racionalizovaný 
postup v jednoznačných případech, tj. Komise vydá rozhod-
nutí konstatující neexistenci podpory či slučitelnost podpory 
do  25 dnů od  obdržení oznámení, a  to zejména v  případě 
opatření, které je dostatečně podobné jiným opatřením 
schváleným nejméně ve  třech rozhodnutích Komise přija-
tých v  posledních deseti letech před datem předběžného 
oznámení. Nově byla do  Kodexu vložena také ustanovení 
upravující postupy v  případě Komisí prováděných ex-post 
monitoringů oznámených opatření podpory.  
Dne 18. 12. 2018 přijala Evropská komise sdělení, které 
upravuje časový harmonogram zavedený sdělením Pokyny 
ke  státní podpoře letišť a  leteckých společností. Prosincové 
sdělení prodlužuje platnost zvláštního režimu pro letiště 
s ročním objemem přepravy do 700 000 cestujících do dne 
3. 4. 2024 (z původně pětiletého období na desetileté). Sdě-
lení rovněž uvádí konkrétní příklad výpočtu, v němž je pro-
mítnuta změna v  podobě prodloužení zmíněného režimu. 
Na  základě nově přijatého sdělení dále dochází k  odkladu 
přehodnocení zvláštního režimu platného pro menší letiště, 
které bude provedeno v rámci celkového hodnocení pokynů, 
tedy do 4. 4. 2020.

1 Sdělení Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby, 
Úřední věstník EU ze dne 11. 1. 2012, C 8, str. 15

PŘÍPADY / EVROPSKÁ KOMISE

Školní stravování
Dne 4. 6. 2018 Evropská komise vydala rozhodnutí ve věci Státní podpora SA. 38651 (2017/
NN) – Poskytování stravovacích služeb ve školách v České republice. Evropská komise tak reago-
vala na obdrženou stížnost, dle které financování stravovacích služeb na základních a středních 
školách v České republice (dále jen „školní stravování“) představuje veřejnou podporu ve smy-
slu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU (dále jen „SFEU“). Evropská komise ve svém rozhod-
nutí dospěla k  závěru, že financování školního stravování zajišťovaného samotnými školami 
(veřejnými i soukromými) ze státního rozpočtu nepředstavuje veřejnou podporu. Poskytování 
školního stravování školami pro žáky a studenty v České republice nepředstavuje hospodář-
skou činnost, jelikož je součástí českého vzdělávacího systému a plní vzdělávací účel. Evropská 
komise ve svém rozhodnutí dále dospěla k závěru, že financování školního stravování, které 
je žákům a studentům škol poskytováno prostřednictvím externího soukromého provozovate-
le stravování (školského zařízení, jehož hlavní činností je poskytování školního stravování) ze 
státního rozpočtu, představuje veřejnou podporu, která je však slučitelná s vnitřním trhem dle 
Rámce pro služby obecného hospodářského zájmu1 a čl. 106 odst. 2 SFEU. Evropská komise 
rovněž konstatovala, že stravovací služby nabízené široké veřejnosti veřejnými a soukromými 
školami a soukromými provozovateli stravování v rámci jejich doplňkové činnosti nejsou finan-
covány z veřejných prostředků a nejedná se tak o veřejnou podporu. 

Česká pošta
Evropská komise na začátku roku 2018 schválila dvě opatření podpory ve prospěch České pošty, 
a to podporu na financování provozu informačního systému datových schránek v letech 2018–
2022, a podporu určenou na financování tzv. všeobecné poštovní služby v letech 2013–2017. 
Vydání obou rozhodnutí předcházela poměrně dlouhodobá spolupráce s  Evropskou komisí, 
první kontakt se zástupci Evropské komise byl navázán již během roku 2015. Na české straně 
byla komunikace s Evropskou komisí koordinována Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 
a byli do ní zapojeni zástupci Českého telekomunikačního úřadu, Ministerstva vnitra, Minister-
stva průmyslu a obchodu a také společnosti Česká pošta, s. p. Délku projednávání obou přípa-
dů ovlivnila zejména existence dvou stížností, které se týkaly obdobných opatření a kterými se 
musela Evropská komise souběžně zabývat. Ve druhém případě se navíc vyskytla komplikace 
v podobě nástroje určeného k financování všeobecné poštovní služby, který byl původně zave-
den pro období let 2013–2014. Z důvodu závažných pochybností o jeho slučitelnosti ze strany 
Evropské komise, které naznačovaly významné časové zdržení celého procesu, ovšem přistou-
pily české úřady bez prodlení k zahájení procesu spojeného s novelou poštovního zákona, v dů-
sledku čehož nebylo příslušné ustanovení již aplikováno. 
Výše podpory se v obou případech pohybuje v řádu miliard korun – na provoz informačního 
systému datových schránek by měl stát v  pětiletém období 2018–2022 vynaložit přes dvě 
miliardy korun; zajištění tzv. univerzální poštovní služby za celé období 2013–2017 pak zatíží 
státní rozpočet v rozsahu nejvýše 2,6 miliardy korun. 
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Statistika poskytnuté podpory de minimis v roce 2018 dle předpisů

DRUHOSTUPŇOVÉ ŘÍZENÍ  
A SOUDNÍ PŘEZKUM
V rámci správních řízení vedených Úřadem ve věci zápisu do centrálního registru přijal Úřad 
v roce 2018 jeden rozklad proti prvoinstančnímu rozhodnutí, zahájeno bylo jedno druhostup-
ňové správní řízení. Vydána byla v této oblasti čtyři druhostupňová rozhodnutí, z nichž v jednom 
případě bylo prvostupňové rozhodnutí zrušeno a vráceno k dalšímu posouzení, ve zbývajících 
případech byla prvostupňová rozhodnutí potvrzena. Na základě druhostupňových rozhodnutí 
byly v oblasti veřejné podpory uloženy pokuty v celkové výši 28 600 korun.
V  roce 2018 byla podána jedna žaloba proti druhostupňovému rozhodnutí vztahujícímu se 
k poskytování a evidenci podpor malého rozsahu a nebyly vydány žádné rozsudky. 

Žádosti o přístup do registru de minimis
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PODPORA MALÉHO 
ROZSAHU 
Úřad v  oblasti veřejné podpory vede správní řízení 
vůči poskytovatelům podpory de minimis, a to ve věci 
porušení ustanovení § 3a odst. 4 zákona č. 215/2004 
Sb. Předmětné ustanovení se týká zaznamenávání 
údajů o  poskytnuté podpoře de minimis v  zákonem 
stanovené lhůtě do  centrálního registru podpory de 
minimis a  dále uvedení odkazu na  název právního 
předpisu v právním aktu poskytnutí podpory de mini-
mis, na základě něhož byla daná podpora poskytnuta. 
Krom výše uvedených řízení Úřad též vykonává v ob-
lasti podpory de minimis konzultační a poradenskou 
činnost a  připravuje ve  spolupráci s  Ministerstvem 
zemědělství metodické dokumenty v  souvislosti se 
zápisem do centrálního registru podpor malého rozsa-
hu. V roce 2018 došlo k úpravám metodického pokynu 
k  registru de minimis tak, aby reflektoval aktualizaci 
vzoru čestného prohlášení žadatele o podporu de mi-
nimis a  změnu postupu podávání žádostí o  přístup 
do registru de minimis.

Zahájená správní řízení a vydaná rozhodnutí
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MEZINÁRODNÍ
SPOLUPRÁCE

Nedílnou součástí aktivit Úřadu je spolupráce se zahranič-
ními institucemi podílejícími se na tvorbě a prosazování 
práva hospodářské soutěže, a to jak na evropské, tak glo-
bální úrovni. 
I v roce 2018 se Úřad zapojil do aktivit mezinárodních 
organizací či platforem, jako jsou Evropská síť soutěžních 
úřadů – ECN (European Comeptition Network) sdružují-
cí soutěžní úřady členských států EU nebo Mezinárodní 
síť soutěžních úřadů – ICN (International Competition 
Network) sdružující soutěžní úřady z celého světa. Třetí 
důležitou organizací zabývající se problematikou soutěž-
ního práva, ve které se Úřad aktivně účastní pravidelných 
jednání, je mezivládní Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj – OECD (Organization for Economic 
Cooperation and Development).

EVROPSKÁ SOUTĚŽNÍ SÍŤ
Zaměstnanci Úřadu se aktivně podílejí na pracovních sku-
pinách sítě ECN, jež se zaměřují na dílčí aspekty zejména 
unijního soutěžního práva. Mezi nejvíce činné pracovní 
skupiny patří skupiny pro kartely, fúze, mezinárodní spo-
lupráci soutěžních úřadů, problematiku potravin a ob-
chodních řetězců či pro digitální vyšetřování. 
V rámci sítě ECN dochází rovněž k intenzivní výměně 
informací, jež národní soutěžní úřady navzájem sdílejí 
ve formě tzv. RFI (Request for Information). V roce 2018 
ÚOHS odpověděl na 75 žádostí o poskytnutí informací, 
jež se dotýkaly širokého spektra aspektů a problémů 
soutěžního práva, od regulační praxe v různých odvět-
vích českého hospodářství po konkrétní otázky týkající se 
jednotlivých protisoutěžních praktik. Současně Úřad pro-
střednictvím Mezinárodního oddělení vznesl za rok 2018 
dva dotazy tohoto typu.

Další formu spolupráce soutěžních úřadů sdružených v síti ECN tvoří žádosti o asistenci při vy-
šetřování na základě článku 22 nařízení č. 1/2003. Tyto žádosti Úřad v loňském roce obdržel 
a zpracoval ve třech případech, dvakrát se pak formou takové žádosti obrátil na partnerské úřady 
v rámci ECN. Jedna z těchto žádostí, zaměřená na výši autorských poplatků stanovených kolek-
tivními správci, byla adresována hned sedmi soutěžním úřadům členských států Evropské unie.
Úřad i v roce 2018 dále pokračoval ve svém aktivním zapojení do unijního legislativního proce-
su, když se v rámci projektu ECN+ zástupci Úřadu připojili k připomínkovacímu procesu Rady 
EU k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánů pro hospo-
dářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění 
řádného fungování vnitřního trhu. Směrnice, která by měla soutěžním orgánům členských stá-
tů umožnit účinněji vymáhat pravidla Unie v oblasti hospodářské soutěže tak, aby byly schop-
ny přijímat rozhodnutí zcela nezávisle, měly dostatek lidských, finančních i technických zdrojů 
a aby měly k dispozici účinné nástroje k zastavení protiprávního jednání i k ukládání sankcí 
za porušování příslušných soutěžních předpisů, byla přijata na konci roku 2018 a publikována 
v Ústředním věstníku EU dne 14. 1. 2019. Úřad se bude během následujících dvou let podílet 
na její transpozici do vnitrostátního práva.

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽNÍ SÍŤ
V rámci Mezinárodní soutěžní sítě ICN se zástupci Úřadu v roce 2018 zúčastnili výroční konfe-
rence konající se v březnu v Novém Dillí a také mezinárodního workshopu pracovní skupiny 
pro oblast fúzí, který se uskutečnil v listopadu 2018 v Tokiu. S rozvíjejícími se technickými mož-
nostmi většího počtu států se postupně zvyšuje podíl zapojení členských institucí ICN a tedy 
i Úřadu na sledování online „webinářů“ ICN, díky kterým je snadné diskutovat o aktuálních 
soutěžních problémech s experty z celého světa na dálku a šetřit tak prostředky. 

ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU 
SPOLUPRÁCI A ROZVOJ
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj se dlouhodobě zabývá nejen novými trendy 
a inovacemi, jež hýbou právem hospodářské soutěže, ale zároveň se také věnuje ekonomikám roz-
vojových zemí a klade si cíl přičleňovat nové členské státy, jež pak mohou čerpat výhody a benefity 
plynoucí z členství v této organizaci a vyměňovat si zkušenosti s kolegy z vyspělých států. Při červ-
novém a listopadovém zasedání Soutěžního výboru OECD se diskutovaná témata týkala leniency 
programů, uplatňování soutěžních mechanismů na farmaceutických trzích či tzv. gun-jumpingu 
v oblasti fúzí, kde se zástupci Úřadu zapojili do diskuze příspěvkem na posledně zmíněné téma. 
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SVĚTOVÝ SOUTĚŽNÍ DEN 2018
I v roce 2018 Úřad podpořil úsilí o vyhlášení Světového dne soutěže (World Competition Day 
2018) a připojil se tak k více než třicítce soutěžních institucí hlásících se k této iniciativě. Da-
tum 5. prosince, na které má připadnout tento významný den, bylo pečlivě vybráno tak, aby 
korespondovalo s datem 5. prosince 1980, což je den, kdy OSN přijala mezinárodní normy pro 
uplatňování soutěžního práva, tj. multilaterálně dohodnuté principy a pravidla pro kontrolu 
omezujících obchodních praktik. Tématem Světového soutěžního dne 2018 byl především roz-
voj digitální ekonomiky, inovací a jejich vliv na hospodářskou soutěž. 

BILATERÁLNÍ VZTAHY
Vedle pravidelných setkání se zástupci soutěžních úřadů různých států v rámci mezinárodních 
konferencí a platforem věnuje Úřad pozornost také rozvíjení bilaterálních vztahů s partnerský-
mi soutěžními úřady z celého světa. 
V lednu 2018 bylo uzavřeno memorandum o spolupráci se slovenským Úradem pre verejné 
obstarávanie (ÚVO), který má u našeho východního souseda svěřeny pravomoci v oblasti do-
zoru nad zadáváním veřejných zakázek. Memorandum podepsali předseda Úřadu Petr Rafaj 
a předseda ÚVO Miroslav Hlivák. Smyslem memoranda je posílit dvoustrannou spolupráci 
obou institucí, a to zejména prostřednictvím pravidelných konzultací a vzájemné výměny 
zkušeností a informací o legislativě, metodologii a judikatuře. Dvoustranná spolupráce v této 
oblasti je o to důležitější, že pro veřejné zakázky neexistuje na evropské úrovni žádná společná 
platforma, která by sloužila jako obdoba Evropské soutěžní sítě. Praktickým projevem naváza-
ného partnerství byla například podzimní účast předsedy ÚOHS na osvětové akci na jedné ze 
základních škol v Bratislavě, kde zástupci obou úřadů vysvětlovali malým školákům zábavnou 
formou, jak funguje zadávání veřejných zakázek a s ním spojené účelné a hospodárné vynaklá-
dání veřejných prostředků. 
Úřad v roce 2018 přivítal delegaci gruzínského soutěžního úřadu vedenou jeho předsedou 
Nodarem Khadurim, s níž se zástupci Úřadu podělili o své zkušenosti z oblasti prosazování 
práva hospodářské soutěže a prezentovali fungování a stěžejní pravomoci Úřadu s důrazem 

(zleva) Alberto Lozano Ferrera, Petr Rafaj (14. 11. 2018) (zleva) Miroslav Hlivák, Petr Rafaj (26. 1. 2018)

(zleva) Hynek Brom, Nodar Khaduri (25. 7. 2018)

na analýzu zajímavých soutěžních případů. Tato návštěva 
navazovala na první setkání zástupců obou úřadů v Gruzii 
v roce 2017, jíž se účastnilo několik českých expertů na sou-
těžní právo, kteří zde v rámci lektorské činnosti prováděli 
osvětu odborné veřejnosti s cílem zvýšit povědomí o prosa-
zování národního i unijního soutěžního práva.
Během Svatomartinské konference pořádané ve dnech 
14.–15. 11. 2018 podepsal předseda Úřadu v rámci budová-
ní partnerských vztahů se soutěžními úřady mimoevropských 
států Memorandum o spolupráci s předsedou honduraského 
soutěžního úřadu Albertem Lozano Ferrerrou. Touto dohodou 
se oba soutěžní úřady především dohodly na vzájemné pod-
poře formou výměny poznatků a zkušeností.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA

Informování odborné i laické veřejnosti o činnosti patří k prioritám Úřadu pro ochranu hospo-
dářské soutěže. Děje se tak zejména prostřednictvím internetových stránek (www.uohs.cz), jež 
kromě aktualit obsahují rovněž například sbírky pravomocných rozhodnutí, soudní přezkum 
rozhodnutí, přehled výročních zpráv a informačních listů vydávaných Úřadem na konkrétní od-
borná témata, informace o konferencích pořádaných Úřadem, souhrn platné české i evropské 
legislativy a další informace ze všech kompetenčních oblastí ÚOHS: hospodářské soutěže, ve-
řejných zakázek, veřejné podpory a významné tržní síly. Úřad vydal v roce 2018 kromě Výroční 
zprávy 2017 i dva informační listy, Veřejná podpora a ÚOHS – efektivní dozor nad veřejným 
zadáváním a soutěžní regulací. Nově začal Úřad v loňském roce komunikovat prostřednictvím 
sociální sítě Twitter. 
Media relations tvoří klíčovou složku vztahů Úřadu s veřejností. Úřad poskytl v roce 2018 
médiím 85 tiskových zpráv a stovky odpovědí na dotazy novinářů a zástupců různých nezis-
kových organizací a agentur. Mediálním partnerem obou mezinárodních konferencí pořáda-
ných Úřadem v roce 2018, Svatomartinské konference a Konference o veřejné podpoře, byl 
Ekonomický deník, jenž přinášel z konferencí detailní on-line zpravodajství. Média zveřejnila 
5 752 příspěvků o Úřadu. Dle mediální analýzy společnosti Newton Media se z vybraných 
médií nejvíce o ÚOHS zajímal deník Mladá fronta Dnes, s větším odstupem pak následovaly 
deníky Právo a Hospodářské noviny. Z audiovizuálních médií to byla ČT1 a ČT24. Úřad dlou-
hodobě spolupracuje i s dalšími médii, například Českým rozhlasem, zdopravy.cz, TV Nova 
i Prima. Podle hodnotového zabarvení informovala v roce 2018 média převážně neutrálně 
(89 % příspěvků), ambivalentní vyznění mělo 10 % příspěvků. Téměř dvě třetiny (62,9 %) 
příspěvků se zaměřily na oblast veřejných zakázek, z nichž 67 % bylo věnováno veřejným za-
kázkám v oblasti dopravy a 24 % v oblasti stavebnictví. Z novinářů o Úřadu nejčastěji refero-
vali Jan Sůra (zdopravy.cz), Tomáš Cafourek (MF Dnes), Michal Pavec (Lidové noviny) a Adam 
Váchal (Hospodářské noviny).

ÚOHS  
NA TWITTERU
V létě 2018 začal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
využívat účet na sociální síti Twitter. Během několika málo 
měsíců získal účet @UOHS_CZ více než 550 pravidelných 
sledujících.
Úřad na Twitteru samozřejmě upozorňuje na své tiskové 
zprávy o vydávaných rozhodnutích, chystaných konferen-
cích a seminářích nebo jiných aktivitách, které podniká 
v oblasti hospodářské soutěže, veřejných zakázek, vý-
znamné tržní síly a veřejné podpory. Kromě toho však vel-
kou část obsahu twitterového účtu tvoří převzaté příspěvky 
týkající se činnosti Evropské komise a zahraničních soutěž-
ních úřadů či rozsudků Soudního dvora Evropské unie. Pra-
videlným sledujícím by tak nemělo ujít žádné významné 
rozhodnutí z oblasti hospodářské soutěže, které je v Evro-
pě vydáno. Konečně třetí skupinu příspěvků tvoří odkazy 
na publicistické i odborné texty, které se věnují aktuálním 
tématům a trendům z oblasti hospodářské soutěže.
Výše popsanou skladbou příspěvků hodlá Úřad ze svého 
twitterového účtu učinit užitečný informační doplněk pro 
všechny, kteří se chtějí právem ochrany hospodářské sou-
těže zabývat do větší hloubky.
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Počet vydaných tiskových zpráv

Počet příspěvků o ÚOHS v monitoringu médií

SVATOMARTINSKÁ KONFERENCE 2018
Tradiční úvodní přehled aktuálních trendů v oblasti soutěžního práva v českém a evropském 
právním prostoru na dvanáctém ročníku dvoudenní Svatomartinské konference, který Úřad 
pořádal ve dnech 14.–15. listopadu, doplnil předseda honduraského soutěžního úřadu Alberto 
Lozano Ferrera o výklad systému ochrany hospodářské soutěže v této středoamerické repub-
lice. Jeden z nejvýznamnější evropských expertů na soutěžní právo Frederic Jenny, předseda 
soutěžního výboru Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, ve své speciální přednáš-
ce shrnul pět oblastí, v nichž spatřuje největší výzvy, jimž musí soutěžní úřady v dnešní době 
čelit. Patří k nim spolupráce mezi soutěžními úřady, přístup k excesivním cenám, důležitost 
soutěžní neutrality v souvislosti s poskytovanou veřejnou podporou, posuzování a význam ino-
vací při povolování spojení soutěžitelů a otázka zohledňování aspektu spravedlnosti (fairness) 
při rozhodování soutěžních úřadů, související například se zvažováním dopadů na pracovní trh, 
neboť ten je často obětí soutěžní efektivity.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

139

108

92

113

105

73

105

77

85

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

11 418

9 718

9 028

7 672

7 629

6 905

5 360

5 752

Hynek Brom, Alberto Lozano Ferrera, Boris Gregor, Frédéric Jenny 

Hynek Brom, Alberto Lozano Ferrera
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V rámci diskuse k vybraným otázkám soukromoprávního 
vymáhání soutěžního práva srovnal Michael Mikulík, ře-
ditel Sekce druhostupňového rozhodování ÚOHS, poža-
davky na role soutěžních úřadů formulované evropskou 
směrnicí (2014/104/EU) s požadavky kladenými na ÚOHS 
zákonem o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže 
(zákon č. 262/2017 Sb.).  Na rozdíl od české soudní praxe, 
která zatím nevyužívá pomoci ekonomických expertů při 
výpočtu škody způsobené porušením soutěžních pravi-
del, proběhlo dle profesorky Doris Hildebrand (EE&MC) 
před civilními soudy v Německu již 500 až 600 řízení, 
v rámci nichž soudy spolupracovaly s ekonomickými ex-
perty při kvantifikaci škody v oblasti soutěžního práva. 
Před německými soudy jsou uplatňovány i škodní nároky, 
které mají svůj původ v České republice, protože české 
soudy nemají s touto problematikou dostatek zkušeností. 
S praxí v Rakousku seznámila přítomné Anita Lukaschek 
z vídeňské pobočky AK Baker McKenzie a Hans-Petter H. 
Hanson z Generálního ředitelství pro hospodářskou sou-
těž Evropské komise prezentoval návrh nové metodiky ur-
čené národním soudům, která bude rámcově upravovat 
otázky spojené s přenosem navýšení cen.  
Další téma konference bylo zaměřeno na hospodářskou 
soutěž v silně regulovaném sektoru zdravotnictví. Ad-
vokátka Barbora Dubanská popsala mimo jiné specifika 
zdravotnického sektoru v České republice, zejména nedo-

Michael Mikulík, Michal Výtisk, Jiří Kindl, Anita Lukaschek, Doris Hildebrand, Hans-Petter H. 
Hanson

Petr Solský, Jeroen Capiau, Jindřich Fialka, Jacek Marczak 
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statečný systém hodnocení a benchmarkingu a s tím 
spojenou nemožnost lépe oceňovat kvalitní zdravot-
nická zařízení.
V rámci panelu Významná tržní síla – harmonizace boje 
proti „nekalým“ obchodním praktikám v Evropské unii 
se Petr Solský, místopředseda ÚOHS, věnoval situaci 
v České republice. Jeroen Capiau z pracovní skupiny 
pro potraviny při Generálním ředitelství pro hospo-
dářskou soutěž Evropské komise prezentoval návrh 
evropské směrnice o nekalých obchodních praktikách 
v rámci potravinového řetězce, představený v dubnu 
2018 Radě EU. Předmětem směrnice je zavedení spo-
lečné minimální úrovně ochrany malých a středních 
podniků, dodavatelům v potravinovém řetězci, proti 
nekalým obchodním praktikám ve všech členských 
zemích Unie.  
Paralelní workshopy se zaměřily na téma narovnání, 
excesivní ceny a významná tržní síla. V závěrečném 
panelu konference věnovaném bid riggingu vystoupil 
i Alexandros Papanikolaou z Generálního ředitelství 
pro hospodářskou soutěž Evropské komise a shrnul pří-
stup Evropské komise ke kartelovým dohodám ve ve-
řejných zakázkách.
Více informací: https://www.uohs.cz/cs/informacni-
-centrum/konference-a-seminare/uskutecnene-akce/
svatomartinska-konference-2018.html

Hynek Brom, Hassan Qaqaya, Daniela Lukáčová, Barbora Dubanská

(zleva) Kamil Nejezchleb, Alexandros Papanikolaou, Petr Zákoucký, Michal Fiala   
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V panelu na téma podpora výzkumu, vývoji a inovací disku-
tovali zástupce Evropské komise Bernhard von Wendland 
s příspěvkem na téma transferu znalostí, výzkumných or-
ganizací a vzdělávání na vysokých školách, Sibylle Summer 
z rakouského Federálního ministerstva pro digitální a hospo-
dářské záležitosti, které se zaměřila na výzkumné organizace 
a jejich financování, Martin Bunček z Technologické agentury 
České republiky zprostředkoval pohled poskytovatele veřej-
né podpory na výzkum, vývoj a inovace a Milan Bumbálek 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pak představil 
aspekty veřejné podpory spojené s operačním programem 
Věda, výzkum a vzdělávání. 
Michael Kincl z Nejvyššího soudu České republiky podal tra-
diční přehled rozhodovací praxe Evropské komise a soudních 
orgánů Evropské unie.  
Účastníci konference se dále dozvěděli praktické rady, užiteč-
né informace a zkušenosti podložené evropskou judikatu-
rou, které jsou nepostradatelné především pro poskytovatele 
veřejné podpory v oblasti infrastrukturních projektů. Zástup-
kyně DG COMP Evropské komise Lida-Konstantina Balta se 
zaměřila na financování vodohospodářské infrastruktury 
a infrastruktury související s odpadovým hospodářstvím. 
Více informací: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/
konference-a-seminare/uskutecnene-akce/konference-o-ve-
rejne-podpore-2018.html

KONFERENCE O VEŘEJNÉ PODPOŘE 2018
Dvoudenní mezinárodní konference o veřejné podpoře pořádaná Úřadem ve dnech 
30.–31. 5. 2018 seznámila zástupce poskytovatelů a příjemců veřejné podpory a další odbor-
níky s novinkami v této oblasti. Zaměřila se především na témata financování infrastrukturních 
projektů a podpory na výzkum, vývoj a inovace. V úvodu místopředseda ÚOHS Petr Solský 
prezentoval výsledky činnosti Úřadu v oblasti veřejné podpory. Náměstek ministryně financí 
Ondřej Landa hovořil o státní účasti v obchodních společnostech a podnicích z hlediska veřejné 
podpory, zejména pak o poskytování úvěrů či navyšování kapitálu. Vedoucí oddělení veřejné 
podpory ÚOHS Libuše Bílá se zaměřila na novelu Obecného nařízení o blokových výjimkách 
a regionální investiční podporu. Martin Fott ze Stálého zastoupení ČR při EU informoval o pro-
bíhající revizi soft law Evropské komise k nejlepším praktikám v řízeních o veřejné podpoře. 
Novelizace tohoto metodického dokumentu by měla být pomyslným dovršením již uskutečně-
né reformy procesních předpisů. 

Petr Solský, Ondřej Landa, Libuše Bílá, Martin Fott

Sibylle Summer, Bernhard von Wendland 
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POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.,  
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ZA ROK 2018

1. Počet podaných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

oblast počet žádostí počet vydaných rozhodnutí

hospodářská soutěž 46 23

veřejné zakázky 50 13

veřejná podpora 4 2

významná tržní síla 1 1

legislativně-právní 1 0

všeobecné 13 2

celkem 109 41

 
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutím Úřadu podle zákona č. 106/1999 Sb.:

10 odvolání

3. Počet podaných stížností na postup při vyřizování žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.:

3 stížnosti

4. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací:

•	 29 A 167/2015-33 – Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 11. 12. 2017, rozhodnutí předsedy se ruší;
•	 29 A 219/2017-45 – Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 13. 7. 2018, rozhodnutí předsedy se ruší;
•	 5 As 47/2017-38 – Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2018, kasační stížnost Úřadu se zamítá;
•	 1 As 417/2017-39 – Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 3. 2018, kasační stížnost Úřadu se zamítá;
•	 9 As 178/2017-34 – Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 9. 2018, kasační stížnost Úřadu se zamítá.

5. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:

•	 potvrzena úhrada nákladů ve smyslu § 17 InfZ;
•	 příkaz k opětovnému vyřízení žádosti;
•	 potvrzení správného postupu Úřadu při odmítnutí žádosti.

6. Výčet poskytnutých výhradních licencí:

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
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AGENDA 2019

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ
V oblasti ochrany hospodářské soutěže jsou z pohledu roku 
2019 stěžejní tři oblasti.
První je pokračování v nastavení trendu odhalování a šet-
ření zakázaného jednání jak v oblasti zakázaných dohod, 
tak v oblasti zneužití dominantního postavení jednotlivých 
soutěžitelů. Aby tohoto cíle mohlo být dosaženo, bude Úřad 
dále prohlubovat, již tak silnou spolupráci s orgány činných 
v trestním řízení, a to nejen na úrovni zákonné výměny infor-
mací, ale i edukativními prostředky směrem k dalším orgá-
nům veřejné správy. Dále Úřad plánuje intenzivněji využívat 
možností zajištění důkazních prostředků v „online prostoru“ 
pomocí nových metod i za využití algoritmů, které mu umož-
ní rychlejší a přesnější zásah proti případnému narušení sou-
těžního prostředí. Ze současné praxe úřadu je zcela zjevné, že 
mnohá jednání, která ohrožují, nebo dokonce narušují řádný 
průběh soutěže, se dnes odehrávají ve virtuálním prostoru. 
Na tento fakt je úřad povinen reagovat a přizpůsobit své vy-
šetřovací metody. 
Druhou oblastí je zvýšení povědomí o otázkách ochrany hos-
podářské soutěže nejen v pro zasvěcené odborníky, ale i pro 
běžného občana, který má mnohdy jen mlhavou představu 
o tom, co je soutěžní právo. K naplnění tohoto bude sloužit 
spuštění samostatného webového portálu s názornými postu-
py, informačními videi a vysvětleními pro širokou podnikatel-
skou veřejnost. Tato aktivita je tak přispění úřadu otevřenější 
a lépe definovatelnou roli orgánů veřejné správy v dnešní 
moderní společnosti.
Třetí oblastí pro rok 2019 je promítnutí Směrnice o posílení 
postavení orgánů pro hospodářskou soutěž Evropského par-
lamentu a Rady (EU) č. 1/2019 do českého právního řádu tak, 
aby byl zajištěn účel směrnice, tzn. účinněji prosazovat pravi-
dla hospodářské soutěže v České republice a zároveň zajistit 
řádné fungování vnitřního trhu Evropské unie. I když nová 
evropská právní norma zajišťuje úřadu vyšší míru nezávislos-
ti, nezabavuje jej odpovědného a řádného výkonu svěřené 
oblasti správních činností.

VÝZNAMNÁ TRŽNÍ SÍLA
Nejdůležitějším bodem v legislativní oblasti pro rok 2019 bude zahájení legislativních prací 
na novele zákona o významné tržní síle navazující na schválení směrnice o nekalých obchod-
ních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci. Výzvou je nejen nové uchopení silnější 
vyjednávací pozice na trhu, ale i vhodné nastavení zákonných podmínek pro smluvní vztahy 
mezi odběrateli a dodavateli. 
Prioritou Úřadu bude i v následujícím období dozor nad dodržováním zákona o významné trž-
ní síle a postihování nekalých obchodních praktik v odběratelsko-dodavatelském řetězci. Úřad 
v uplynulém období aplikoval několik alternativních procesních postupů s cílem zefektivnit na-
rovnání vztahu mezi obchodními řetězci a jejich dodavateli. Stanovisko k tomu, zda je národní 
právní úprava v souladu s ústavněprávními standardy by měl v roce 2019 konečně zaujmout 
i Ústavní soud ČR. 
V roce 2019 Úřad hodlá ukončit sektorové šetření zahájené v roce 2018. Cílem tohoto šetře-
ní je najít co nejkomplexnější odpověď na aktuální témata, s nimiž byl Úřad v poslední době 
konfrontován. Jedná se zejména o vliv novely zákona o významné tržní síle č. 50/2016 Sb., 
fungování některých ustanovení této novely v praxi, působnost Úřadu v oblasti cen apod. Svá 
výsledná zjištění Úřad využije při přípravě příští novely zákona. 
Za účelem kultivace odběratelsko-dodavatelských vztahů bude Úřad pokračovat ve spolupráci 
s jinými orgány státní správy a oborovými sdruženími či asociacemi. Aktuálním otázkám v ob-
lasti nekalých obchodních praktik bude opět věnována část programu v rámci Svatomartinské 
konference.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Úřad v souladu se zvyšující se mírou elektronizace zadávání veřejných zakázek i veřejné správy 
přistoupil k dalšímu kroku na cestě k elektronizaci jím vedených správních řízení a spisy nově 
zakládané v roce 2019 vede již pouze v elektronické podobě. V souladu se změnou formy do-
kumentů byla rovněž připravena změna způsobu nahlížení do správního spisu, které nyní pro-
bíhá v sídle Úřadu v elektronické podobě.
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VEŘEJNÁ PODPORA
Evropská komise oznámila záměr o dva roky prodloužit účinnost sedmi předpisů upravujících 
poskytování veřejné podpory, které by jinak pozbyly účinnosti s koncem roku 2020. Zároveň 
zahájila proces hodnocení (evaluace) těchto a dalších předpisů, na něž bude navazovat roz-
hodnutí o případné aktualizaci těchto předpisů či prodloužení jejich platnosti i po roce 2022. 
Jedná se o:

•	 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, 
tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER);

•	 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; 

•	 Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020;

•	 sdělení Komise Pokyny k státní podpoře investic v rámci rizikového financování; 

•	 sdělení Komise Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky 
na období 2014–2020; 

•	 sdělení Komise Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních 
podniků v obtížích;

•	 sdělení Komise Kritéria pro analýzu slučitelnosti státní podpory, která má podpořit realiza-
ci významných projektů společného evropského zájmu, s vnitřním trhem. 

Očekává se rovněž pokračování revize definice malých a středních podniků a předložení návrhu 
nového znění uvedené definice ze strany Evropské komise, dále uskutečnění veřejné konzulta-
ce k návrhu sdělení Komise o navracení protiprávních a neslučitelných státních podpor. 
Ke dni 30. dubna 2019 mají všichni poskytovatelé veřejné podpory povinnost poskytnout 
Úřadu informace o výši poskytnuté (tj. vyplacené) veřejné podpory za kalendářní rok 2018. 
Předmětná informační povinnost se netýká opatření poskytnutých v režimu podpory malého 
rozsahu (de minimis) či na základě předpisů upravujících poskytování služeb v obecném hos-
podářském zájmu.
Pokračovat budou také jednání s Evropskou komisí ve věci (pre)notifikovaných opatření a stíž-
ností na údajnou protiprávní podporu. Na řešení těchto případů Úřad aktivně spolupracuje 
s Evropskou komisí i příslušnými poskytovateli veřejné podpor.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
V roce 2019 bude Úřad usilovat o dosažení konsensu se 
svým slovenským protějškem v otázce uzavření mezinárodní 
smlouvy o spolupráci v souladu s ustanovením § 20 odst. 5 
ZOHS, jejímž cílem by mělo být posílení vzájemné spoluprá-
ce a výměny informací nad rámec unijní úpravy. K uzavření 
takovéto dohody je Úřad oprávněn přímo ze zákona o ochra-
ně hospodářské soutěže.
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ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Bezpečnostní  
ředitel

Sekce legislativy 
a veřejné regulace

Sekce hospodářské 
soutěže

Oddělení dominance 
a vertikálních dohod – 

výroba

Oddělení dominance 
a vertikálních dohod – 

služby

Oddělení fúzí

Odbor veřejných 
zakázek I

Oddělení veřejných 
zakázek 2

Oddělení veřejných 
zakázek 1

Oddělení veřejných 
zakázek 3

Odbor kartelů

Oddělení kartelů 1

Oddělení kartelů 2

Oddělení platebního 
styku

Oddělení hlavního 
ekonoma

Odbor legislativně 
právní

Odbor metodiky 
a kontroly tržní síly

Oddělení veřejné 
podpory

Oddělení právní

Oddělení kontroly  
tržní síly 1

Oddělení kontroly  
tržní síly 2

Interní auditor

ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA
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PŘEDSEDA

Sekce veřejných  
zakázek

Sekce  
druhostupňového 

rozhodování
Sekce vnějších vztahů 

a správy Úřadu

Oddělení  
druhostupňového 
rozhodování VZ 1

Ekonomický odbor

Oddělení  
druhostupňového 

rozhodování HS
Tiskové oddělení

Oddělení  
druhostupňového 
rozhodování VZ 2

Oddělení účtárny

Oddělení hospodářské 
správy

Odbor  
druhostupňového 

rozhodování VZ
Mezinárodní  

oddělení

Oddělení  
druhostupňového 
rozhodování VZ 3

Personální oddělení

Oddělení autodopravy

Odbor veřejných 
zakázek II

Odbor veřejných 
zakázek III

Odbor veřejných 
zakázek IV

Oddělení veřejných 
zakázek 5

Oddělení veřejných 
zakázek 8

Oddělení veřejných 
zakázek 11

Oddělení veřejných 
zakázek 4

Oddělení veřejných 
zakázek 7

Oddělení veřejných 
zakázek 10

Oddělení veřejných 
zakázek 6

Oddělení veřejných 
zakázek 9

Oddělení kontroly, 
monitoringu  

veřejných zakázek  
a bid riggingu

Pověřenec 
GDPR

Kabinet poradců 
předsedy Sekretariát Úřadu

Kabinet předsedy 
Úřadu

43




