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ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže

Úvodní slovo předsedy

Rok 2012 znamenal nejen vstup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do třetího desetiletí existence, ale přinesl také řadu zásadních novinek, především v oblasti hospodářské soutěže a veřejných
zakázek.
Dlouho připravovaná novela zákona o ochraně hospodářské soutěže, která nabyla účinnosti v prosinci,
je podstatným krokem vpřed v našem boji s kartelovými dohodami. Již přímo ze zákona dostáváme
do rukou účinné nástroje, které pomohou jak při odhalování, tak následném vyšetřování kartelů. Mám
na mysli zejména program shovívavosti neboli leniency program, jehož využití nyní bude, díky začlenění do právní úpravy, pro účastníky zakázaných dohod představovat ještě lákavější nabídku. Věříme,
že program bude v důsledku těchto změn ještě efektivnější než doposud, zvláště když výhody s ním
spojené podtrhují další úlevy pro žadatele o leniency, zejména pak výjimka z trestní odpovědnosti
a nezařazení na seznam firem se zákazem účasti ve veřejných zakázkách.
Právě leniency program v minulém roce výrazně přispěl k prokázání kartelové dohody mezi uchazeči
o zakázky v odpadovém hospodářství. Tento případ bid riggingové dohody byl potrestán pokutou téměř 100 milionů  Kč a je zářným příkladem toho, jak může Úřad využívat synergie plynoucí ze soustředění soutěžní regulace a kontroly veřejných zakázek pod jednu střechu. Bid rigging řadíme v posledních dvou letech k našim hlavním prioritám a i výše uvedený případ naznačuje, že směřujeme správně. 
Dalším důkazem pak může být údaj, že z pěti zahájených správních řízení v oblasti zakázaných dohod
se čtyři týkají právě kartelů ve veřejných zakázkách.

výroční zpráva 2012
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S novelou soutěžního zákona získal Úřad i novou pravomoc v podobě trestání orgánů veřejné správy
a samosprávy za protisoutěžní jednání. Obce a ministerstva se nicméně nemusejí bezprostředně obávat našeho zásahu, protože nejdříve potřebujeme analyzovat situaci a zvážit různé přístupy, jak tuto
novou kompetenci v praxi prosazovat.
Velká novela byla provedena k 1. dubnu 2012 i v zákoně o veřejných zakázkách. Zadavatelé se na ni
řádně připravili, a to zejména tím, že se snažili co nejvíce zakázek zadat ještě podle staré právní úpravy. 
Neexistence prováděcích předpisů a počáteční ostych zadavatelů pak způsobily, že Úřad se s případy
zakázek podle nového zákona v uplynulém roce ještě příliš nesetkával.  S hlavním náporem návrhů
a podnětů se tedy budeme muset nejspíše vyrovnat až letos. Personálně je již Úřad na předpokládaný
nárůst téměř připraven a věřím, že se s ním vyrovnáme se ctí.  I přes zatímní absenci většího počtu
zakázek podle novelizovaného zákona jsme opět zaznamenali podstatný nárůst zahájených správních
řízení i vydaných rozhodnutí.
V současné neklidné ekonomické situaci je více než kdy dříve nutné podporovat konkurenceschopnost českých firem rozvíjením zdravého soutěžního prostředí a transparentním a rovným přístupem při
přidělování veřejných zakázek. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o naplňování těchto cílů usiloval v roce 2012, který bilancujeme v této výroční zprávě, a nejinak tomu bude i v roce probíhajícím.

Petr Rafaj
předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
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O Úřadu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také „Úřad“ či „ÚOHS“) je ústředním orgánem státní
správy, který je zřízen zákonem č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad vykonává pravomoci v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí, dohledu nad zákazem zneužití významné tržní síly a plní rovněž funkci poradenské, koordinační a monitorovací jednotky pro oblast veřejné podpory.
Úřad byl zřízen v roce 1991 jako Český úřad pro ochranu hospodářské soutěže, v letech 1992–1996
fungoval jako Ministerstvo pro hospodářskou soutěž. Sídlem ÚOHS je Brno, v roce 2012 byla obnovena i pobočka v Praze.
V čele Úřadu stojí předseda, který je jmenován na návrh vlády prezidentem republiky. Funkční období
předsedy je šest let, přičemž nikdo nemůže mandát získat na více než dvě období. Role předsedy je
neslučitelná s členstvím v politické straně či hnutí.  Současným předsedou Úřadu je od 9.  července
2009 Ing. Petr Rafaj.

Základní legislativa spadající do kompetencí ÚOHS
• zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
• zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
• zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení
• zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů
a jejím zneužití
• zákon č.  215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje

Systém rozhodování
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, podobně jako ostatní správní orgány v České republice, rozhoduje dvoustupňově, a to na základě správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). O věci tedy nejprve
rozhoduje prvostupňový orgán. Proti jeho rozhodnutí může být do 15 dní od doručení podán rozklad
k předsedovi Úřadu, který plní úlohu druhé instance. Pokud není rozklad podán, pak rozhodnutí uplynutím lhůty nabývá právní moci.
V případě podání rozkladu rozhoduje předseda za pomoci svého poradního sboru – rozkladové komise – o tom, zda první stupeň postupoval v souladu s platnými právními předpisy a věc posoudil
správně.  Závěrem druhostupňového řízení může být potvrzení napadeného rozhodnutí a zamítnutí
rozkladu nebo změna prvostupňového rozhodnutí, například snížení výše pokuty, nebo zrušení a vrácení rozhodnutí k opětovnému zpracování do prvního stupně. Jestliže je rozhodnutí potvrzeno, pak
nabývá doručením účastníkům řízení právní moci. Proti pravomocnému rozhodnutí ÚOHS může být
podána žaloba k příslušnému správnímu soudu, kterým je Krajský soud v Brně.

výroční zpráva 2012
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Hospodářská soutěž
Zdravá hospodářská soutěž je bezesporu jedním z hlavních předpokladů prosperity a hospodářského
růstu. Právě díky soutěži se na trh dostávají inovativní podniky, výrobky i nové myšlenky. V konkurenčním prostředí vyrůstají silní soutěžitelé, kteří jsou schopni obstát i v obtížných podmínkách probíhající
hospodářské a finanční krize a zvyšují efektivitu a konkurenceschopnost české ekonomiky.
Úlohou soutěžního úřadu je zajistit rovné podmínky pro všechny hráče na trhu, neboť volný trh prospívá
tehdy, pokud jsou jasně dána pravidla zajišťující spravedlivou konkurenci. Jen za těchto okolností jsou
pozitivní výsledky inovací a produktivity podnikatelů přeneseny také na koncového spotřebitele. Účelem
soutěžního úřadu je přitom chránit pomyslný fenomén soutěže, nikoliv menší soutěžitele před většími. 
Hlavním příjemcem pozitivních dopadů této ochrany na ekonomiku je pak již zmíněný spotřebitel, který
by měl výsledky poznat v podobě nižších cen, lepší kvality a rozmanitějšího výběru zboží a služeb.
Soutěžní úřady uplatňují ex post regulaci, reagují tedy až na jednání podniků na trhu. Opačný přístup
mají sektoroví regulátoři, nejčastěji zřizovaní pro odvětví telekomunikací či energetiky, kteří nastavují
podmínky pro chování hráčů na trhu dopředu – ex ante.
V České republice je ochrana hospodářské soutěže upravena zákonem č.  143/2001 Sb., o ochraně
hospodářské soutěže.  Zákon rozlišuje tři hlavní oblasti, v nichž se soutěžní regulace uplatňuje.  Jde
o zakázané dohody, zneužití dominantního postavení a kontrolu spojování soutěžitelů.
V roce 2012 přijal Úřad v oblasti hospodářské soutěže 488 podnětů, zahájil 59 správních řízení, vydal
58 prvostupňových rozhodnutí. Ve dvou případech zneužití dominantního postavení a zakázaných dohod byly uloženy pokuty v celkové výši 190 milionů korun. Pět případů Úřad vyřešil soutěžní advokacií.

Zleva: Michal Petr, David Anderson, Petr Zákoucký - Svatomartinská konference 2012
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Obdržené podněty dle oblastí
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Legislativa
V prosinci 2012 nabyla účinnosti již devátá novela zákona o ochraně hospodářské soutěže (dále též
„ZOHS“).  Přinesla řadu změn, zejména začlenění institutů leniency a narovnání do zákona, ale také
možnost prioritizace při vyšetřování případů a novou kompetenci v podobě postihování protisoutěžního jednání orgánů veřejné správy.
Program leniency byl sice Úřadem zaveden již před více než deseti lety, jednalo se však pouze o oznámení Úřadu bez výslovné zákonné opory. Údajná nižší míra právní jistoty případných žadatelů o aplikaci
leniency nepůsobila v praxi zásadnější překážky jeho uplatnění. Skutečnost, že se nejednalo o zákonný
institut, ale současně komplikovala provázání programu leniency s jinými zákony, zejména správním
řádem a trestním zákoníkem. Právě z tohoto důvodu přistoupil Úřad k jeho zakotvení do ZOHS.
Vlastní úprava programu leniency je obsažena v § 22ba odst. 1 ZOHS; pod písmenem a) jsou shrnuty
podmínky pro leniency typu I, pod písmenem b) leniency typu II. Za pozornost stojí, že podmínkou
přiznání leniency už není, že žadatel neměl v kartelu vůdčí roli ani jeho uzavření neinicioval a že žadatel
ukončil účast v kartelu bezprostředně po podání žádosti.
Pokud jde o procesní aspekty, ZOHS stanoví pouze, že k upuštění od uložení pokuty nebo k jejímu snížení může dojít jen na základě žádosti (§ 22ba odst. 4 ZOHS), která může být podána v případě leniency
typu I nejpozději do sdělení výhrad a v případě leniency typu II do 15 dní po sdělení výhrad; ke zpětvzetí žádosti může dojít nejpozději do 15 dní od uplynutí lhůty pro její podání (§ 22ba odst. 5 ZOHS).
V zákoně dosud neexistovala při nahlížení do spisu výjimka pro ochranu dokumentů leniency. Nově tedy
je jednoznačně stanoveno, že žádost o leniency se až do sdělení výhrad uchovává mimo správní spis
(§ 21c odst. 3 ZOHS) a i poté je přístup k ní omezen – nahlížet do ní může jen účastník řízení nebo jeho
zástupce, a to v režimu, v jakém se nahlíží do dokumentů obsahujících obchodní tajemství (§ 21c odst. 
4 ZOHS). Ustanovení nečiní žádný rozdíl mezi ochranou vlastní žádosti o leniency (v unijní terminologii
corporate statement) a dalšími podklady a informacemi, které byly v souvislosti s ní Úřadu předloženy.
Nový zákon dále novelizuje i trestní zákoník, a to vložením zvláštního ustanovení o účinné lítosti (§ 248a
TrZák) ve vztahu ke kartelům (§ 248 odst. 2 alinea 1 TrZák); žadatel o leniency by se tak měl vyhnout
odpovědnosti nejen administrativní, ale i trestní.
Poprvé je zákonem upraveno i tzv. narovnání, kdy Úřad sníží o 20 procent pokutu soutěžiteli, který se
přizná ke spáchání správního deliktu (§ 22ba odst. 2 ZOHS). Také u narovnání může dojít ke snížení
pokuty jen na žádost soutěžitele (§ 22ba odst.  4 ZOHS), která může být podána nejpozději 15 dní
po sdělení výhrad (§ 22ba odst. 6 ZOHS).
Byť to není v zákoně uvedeno explicitně, z povahy věci vyplývá, že žadatel se musí přiznat k deliktu, tedy
ke skutkovému stavu a jeho právnímu hodnocení tak, jak jej vnímá Úřad. Pokud by se „přiznal“ k něčemu jinému, pro řízení Úřadu by to nemělo žádný význam a pro snížení pokuty by nebyl důvod.
Novela přinesla i změny týkající se sankcí.  Mezi nimi je patrně nejvýznamnější zavedení zcela nové
sankce za bid rigging dohody, a to tříletý zákaz účasti na zakázkovém a koncesním řízení (§ 22a odst. 
4 a 5 ZOHS). Sankce je konstruována tak, že za dohodu související se zadávacím řízení se uloží zákaz
účasti na veřejných zakázkách, ne však na koncesích, a obdobně za dohodu související s koncesním
řízením zákaz plnění koncesních smluv, ne však účasti na zakázkách. Rejstřík osob, kterým byla tato
sankce uložena, vede Ministerstvo pro místní rozvoj (§ 22a odst. 6 ZOHS).
Změn se dočkala i obecná ustanovení o pokutách. Při jejich ukládání má Úřad přihlížet nejen k závažnosti
deliktu, ale i k jednání právnické osoby v průběhu řízení před Úřadem a její snaze odstranit škodlivé následky správního deliktu (§ 22b odst. 2 ZOHS). Úřad nicméně k těmto okolnostem přihlížel i v minulosti.
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Jen za upřesnění lze považovat i to, že mezi výslovně uvedené delikty bylo doplněno i nesplnění závazků podmiňujících povolení spojení podle § 17 odst. 4 ZOHS (§ 22 odst. 1 písm. e), § 22a odst. písm. 
e) ZOHS). Vedle pokuty je za tento delikt možno uložit i opatření k obnově soutěže podle § 18 odst. 5
ZOHS.
Změnila se rovněž ustanovení o deliktním nástupnictví právnických osob, nově již není vyžadováno
prokázání, že nástupnická osoba věděla nebo mohla vědět o deliktním jednání svého předchůdce
(§ 22b odst. 6 ZOHS).
Konečně u procesních pokut byla zrušena lhůta pro jejich uložení (§ 22c ZOHS), což odpovídá tomu,
že se jedná o pokutu ukládanou za účelem dosažení účelu řízení a její uložení tak má smysl jen v rámci
„hlavního“ správního řízení.
Úřadu se nově dostalo oprávnění nezahajovat řízení ve věcech, kdy na vedení řízení není veřejný zájem s ohledem na nízkou míru škodlivého účinku jednání na hospodářskou soutěž. Při hodnocení míry
škodlivého účinku se přihlédne k povaze jednání, způsobu jeho provedení, významu dotčeného trhu
a počtu dotčených soutěžitelů (§ 21 odst. 2 ZOHS).
Možnost prioritizace by se měla týkat prakticky jen zakázaných dohod, a to v návaznosti na velmi nízký
tržní podíl jejich účastníků. Na rozdíl od pravidla de minimis, které některé dohody s nízkým tržním podílem nepokládá vůbec za zakázané, se v případě prioritizace o zakázané dohody sice jedná, ale Úřad
se jimi nebude zabývat. Případným poškozeným to nicméně ponechává možnost obrátit se na soudy
v rámci soukromoprávního vymáhání. Úřad naopak prakticky nepočítá s uplatněním prioritizace v případě zneužívání dominantního postavení a zakázané implementace spojení.
Pokud jde o poskytování informací Úřadu, zákon nyní stanoví, že soutěžitelé musí vždy poskytovat
podklady a informace úplné, správné a pravdivé (§ 21e odst. 1 ZOHS). Poskytnutí informací neúplných,
nesprávných nebo nepravdivých je spojeno s procesní pokutou (§ 22c odst.  1 ZOHS).  Zákon dále
vymezuje postup Úřadu při písemném vyžadování informací (§ 22e odst. 2), a to v zásadě ve stejném
rozsahu jako nyní. Povinnost informace poskytnout se nicméně nově vztahuje i na fyzické osoby, které
nejsou soutěžiteli (§ 22e odst. 3 ZOHS).
Pokud jde o šetření na místě, zákon především stanoví, že se na ně nevztahuje zákon o státní kontrole
(§ 22b ZOHS), což už ovšem jednoznačně vyplývalo z judikatury. Nově jsou vymezeny náležitosti pověření k provedení šetření na místě (§ 22f odst. 5 ZOHS), opět v rozsahu dosavadní praxe. I nadále bude
šetření prováděno toliko na základě pověření předsedy Úřadu, resp. jiné jím pověřené osoby, nikoliv
soudního rozhodnutí.
Poslanecká sněmovna v rámci projednávání novely přijala rovněž pozměňovací návrh, který rozšířil
působnost ZOHS nad rámec soutěžitelů i na orgány veřejné správy, kterými se rozumí orgány státní
správy při výkonu státní správy, orgány územní samosprávy při výkonu samosprávy a při přeneseném
výkonu státní správy a orgány zájmové samosprávy při přeneseném výkonu státní správy (§ 1 odst. 1
písm. d) ZOHS). Těmto orgánům má být zakázáno, aby podporou zvýhodňující určitého soutěžitele
nebo jiným způsobem narušovaly hospodářskou soutěž (§ 19a odst. 1 ZOHS). Zákon tak fakticky dopadá na všechny případy, kdy dochází k narušení soutěže v důsledku činnosti orgánu veřejné správy,
patrně včetně činnosti rozhodovací a legislativní.
O zcela revoluční ustanovení se nicméně nejedná, obdobnou pravomoc měl Úřad i podle původního zákona o ochraně hospodářské soutěže v 90. letech. Nová právní úprava se však od té minulé
liší přinejmenším ve třech klíčových aspektech. Zaprvé, vztahuje se i na orgány zájmové samosprávy. 
Zadruhé, ZOHS předpokládá, že s porušením zákona bude spojena sankce až do výše 10 milionů Kč
(§ 22aa ZOHS), zatímco v minulosti se počítalo pouze s deklarací porušení povinnosti. A zatřetí, zákon
předvídá i ingerenci dalších orgánů, které by měly zjednat nápravu, tedy zajistit odstranění opatření,
které hospodářskou soutěž narušuje (§ 19a odst. 3 ZOHS). Úřad v této oblasti přistoupí k vyhlášení
„přechodného období“ ve své aplikační praxi tak, že si vyhradí určitý čas k monitorování trhu, vytvoření
metodických pomůcek a podobně.
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Zakázané dohody
Zakázané jsou takové dohody mezi podniky, v jejichž důsledku dochází k vyloučení soutěže a k omezení svobodné tržní strategie a jednání jednotlivých účastníků dohody. Jde zejména o kartelové dohody o cenách, rozdělení trhu či zákazníků, dále o jednání ve vzájemné shodě, zakázaná rozhodnutí
sdružení soutěžitelů a v neposlední řadě i o dohody vertikální. Odhalování a potírání kartelových dohod je pro ÚOHS hlavní prioritou, neboť mají nejzhoubnější dopady na hospodářskou soutěž a tedy
i ekonomiku státu a spotřebitele.
V posledních letech se Úřad zaměřuje zejména na tzv. bid rigging, tedy zakázané dohody mezi uchazeči o veřejné zakázky, které mají negativní vliv na veřejné rozpočty.  Úřadu se v průběhu roku 2012
podařilo odhalit tři kartely tohoto typu a vydal rozhodnutí s pokutou téměř 100 milionů Kč za kartel
v oblasti odpadového hospodářství. Celkem bylo v oblasti zakázaných dohod zahájeno pět správních
řízení a vydáno jedno rozhodnutí. Jedno správní řízení pak bylo vedeno ve věci vertikální dohody. Úřad
také provedl celkem 18 místních šetření za účelem zajištění důkazů možného protisoutěžního jednání.

Počet zahájených správních řízení v oblasti zakázaných dohod
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Bid rigging
Absolutní prioritou Úřadu na poli odhalování zakázaných dohod je boj s kartelovými dohodami
typu bid rigging, tedy dohodami uzavíranými mezi uchazeči o veřejné zakázky s cílem ovlivnit výsledek zadání. Účinná soutěž mezi uchazeči o zakázku je nejefektivnějším nástrojem pro dosažení
nejvyšší kvality požadovaného plnění, tedy dodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, a to
za nejnižší možnou cenu.  Ze soutěže mezi uchazeči o zakázku profitují všichni zadavatelé, avšak
efektivní hospodaření veřejných zadavatelů je benefitem pro celou společnost.  Existence bid
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riggingové dohody může běžně prodražit veřejnou zakázku o 10 až 50 procent, zatímco každý další uchazeč, který se zúčastní soutěže coby nesmluvený konkurent, zlevní výsledné plnění až o pět
procent. Vzhledem k tomu, že každoročně jsou do veřejných zakázek investovány desítky procent
hrubého domácího produktu České republiky, řádově stovky miliard korun, jsou devastující účinky
kartelových dohod flagrantní.
V létě 2012 vydal Úřad informační list, jenž je celý věnován bid riggingovým dohodám. V úvodní části
jsou představeny bid riggingové dohody, zmíněn unijní rozměr této problematiky a nastíněna legislativní úprava dohod uzavíraných v souvislosti s veřejnými zakázkami, jak ji zakotvuje poslední velká
novela zákona o ochraně hospodářské soutěže. Stěžejní část informačního listu pak obsahuje praktický návod pro zadavatele (manuál), jenž je rozdělen do čtyř částí a čerpá z dosavadní vyšetřovací praxe Úřadu, Evropské komise, ale i dokumentů Organizace pro evropskou spolupráci a rozvoj (OECD). 
Manuál se postupně věnuje formám bid riggingu, představuje jeho důsledky a rizika s ním spojená,
dále mapuje trhy a sektory náchylné ke vzniku těchto kartelových dohod a v závěrečné části nabízí
přehled možných preventivních opatření, která mohou zadavatelé činit, aby bid riggingu předcházeli. 
Informační list rovněž obsahuje praktický návod pro zadavatele, kteří pojali podezření na spáchání
kartelu mezi uchazeči o veřejnou zakázku, jak postupovat, včetně praktického bodového letáku „první
pomoci“, jenž je vložen do informačního listu a jednoduchou formou shrnuje základní principy manuálu, ale obsahuje také kontakty na příslušné pracovníky Odboru kartelů, jichž mohou zadavatelé pro
potřeby své konzultace využít.
Cílem Úřadu při tvorbě zmíněného informačního listu, resp. manuálu pro zadavatele, bylo maximálně
přiblížit problematiku bid riggingu zadavatelům, seznámit je s riziky kartelových dohod a nabídnout
způsoby efektivního řešení. Tato aktivita Úřadu byla v roce 2012 doprovázena rovněž přednáškovou
kampaní pro pracovníky veřejných zadavatelů.

Vybrané případy

Kartel v odpadovém hospodářství
Účastníci: .A.S. A., spol. s r. o., van Gansewinkel, a. s., SITA CZ a. s., AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
Spisová značka: S346/2010
Pravomocná pokuta: 96 579 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 6. 12. 2012
Úřad uložil svým prvostupňovým rozhodnutím ze dne 19.  listopadu 2012 pokuty v souhrnné výši
96 579 000 korun společnostem .A.S.A., spol. s r. o., van Gansewinkel, a. s., SITA CZ a. s. a AVE CZ
odpadové hospodářství s. r. o. (ASA, AVE, SITA a van Gansewinkel). Soutěžitelé působící na trhu odpadového hospodářství a někteří i údržby komunikací si rozdělovali trh prostřednictvím manipulace
s výběrovými řízeními, což vedlo k narušení hospodářské soutěže.  Proti tomuto rozhodnutí nebyly
podány rozklady a verdikt obsahující zákaz plnění protisoutěžních dohod i zmíněné sankce je od 6. 
prosince 2012 pravomocný.
Úřad odhalil zakázanou dohodu na základě vlastního šetření a v září 2010 zahájil správní řízení se
společnostmi ASA, SITA a van Gansewinkel. V roce 2011 pak bylo správní řízení rozšířeno o firmu AVE. 
V rámci vyšetřování Úřad zjistil, že uvedení soutěžitelé si mezi lety 2007 a 2011 prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací rozdělovali zákazníky, když mezi sebou koordinovali svůj postup
ve veřejných zakázkách v oblasti nakládání s odpady, respektive údržby komunikací.
Dohody nebyly uzavírány mezi všemi účastníky řízení současně, jednalo se o šest dvoustranných dohod, které se vázaly k jednotlivým zadávacím řízením v odpadovém hospodářství a u společností ASA
a AVE i k zakázkám na údržbu komunikací.  Úřad při neohlášené inspekci v prostorách firem zajistil
důkazy, jež ukázaly, že mezi jednotlivými soutěžiteli docházelo ke kontaktům, které postupně přerostly v úzkou koordinaci postupu vůči zákazníkům, tedy do protisoutěžního jednání. To se projevovalo
především podáváním krycích nabídek do výběrových řízení (předložení nabídky, jejímž cílem nebylo
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zakázku získat, ale pouze vytvořit dojem, že soutěž o zakázku probíhá) či nepodáváním nabídek a neoslovováním zákazníků konkurence poptávajících služby odpadového hospodářství.
Společnosti ASA a AVE v průběhu správního řízení zažádaly o aplikaci leniency programu. Výměnou
za poskytnutí podstatných důkazů týkajících se protisoutěžního jednání jim byly sankce sníženy o 50,
respektive o 30 procent. Všichni účastníci řízení nadto požádali o uplatnění narovnání, kdy přiznali své
nezákonné jednání v mezích specifikovaných Úřadem, za což jim byla snížena sankce o 20 procent. 
Výsledné sankce pro jednotlivé účastníky kartelu jsou následující: .A.S.A., spol. s r. o. – 24 289 000 Kč,
van Gansewinkel, a. s. – 10 870 000 Kč, SITA CZ a. s. – 19 753 000 Kč, AVE CZ odpadové hospodářství
s. r. o. – 41 667 000 Kč.
Z hlediska sumy opatřených důkazů, citlivosti relevantního trhu nakládání s odpadem pro spotřebitele,
využití většího počtu leniency žádostí typu II a uplatnění procedury narovnání jde o jeden z nejvýznamnějších případů v historii Úřadu; nadto vedlo správní řízení k výběru pokut již v prvním stupni. Jednalo
se také o první případ čistě tuzemských leniency žádostí.

Případy soutěžní advokacie
V případech, kdy ÚOHS získá podezření, že některý soutěžitel postupuje v rozporu se zákonem, avšak
toto jednání je možno posoudit jako méně závažné, protože dosud nebylo realizováno nebo mělo
jen omezený dopad na hospodářskou soutěž, pak může kauzu řešit pomocí tzv. soutěžní advokacie. 
Úřad tedy nepřistoupí k zahájení správního řízení, pokud daný soutěžitel dobrovolně předloží návrh
opatření, které hrozící soutěžní problém zcela odstraní.

Počet případů vyřešených soutěžní advokacií
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Společenství čerpacích stanic
Úřad obdržel od Společenství čerpacích stanic (dále též „SCS“) dotaz ve věci závadnosti podávání
informací o vývoji trhu pohonných hmot. SCS začalo od ledna 2012 zveřejňovat analýzy vývoje cen
pohonných hmot sestávající z analytických informací a vlastní predikce cenového vývoje na následující
týden. Vydané analýzy bylo možno nalézt na webových stránkách SCS.
Úřad ověřil, že na webové adrese SCS byly veřejně dostupné analýzy trhu pohonných hmot sestávající
z hlavní analytické části a závěru predikujícího cenový vývoj v následujícím týdnu.  Provozovatelem
stránek bylo SCS, jež je oborovým sdružením nezávislých petrolejářů (provozovatelů čerpacích stanic,
distributorů ropných produktů, výrobců biopaliv apod.) působících na českém trhu.
Úřad v dané věci konstatoval, že SCS je sdružením soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže a že zveřejňování analýz s předpovědí vývoje trhu pohonných hmot na webových stránkách SCS s vysokou pravděpodobností naplňuje znaky zakázaného rozhodnutí sdružení soutěžitelů. 
Dokumenty byly publikovány na stránkách SCS, pod hlavičkou sdružení a podepsány analytikem SCS.
Týdenní informace o předpokládaném pohybu cen pohonných hmot byly dle Úřadu schopny ovlivnit
cenotvorbu členů SCS, ale i dalších soutěžitelů (konkurentů) stojících mimo sdružení, kteří se s obsahem analýz mohli seznámit na internetových stránkách SCS. Nadto byly tyto predikce schopny u zmíněných soutěžitelů vyvolat reálné očekávání, že i ostatní konkurenti se podle nich zachovají, čímž mohlo být dále oslabeno samostatné rozhodování vzájemných konkurentů v soutěži na trhu, a to v jednom
z nejzákladnějších parametrů soutěže, v ceně.
S ohledem na velmi krátkou dobu, po kterou dle zjištění Úřadu popsaná aktivita trvala, a dále na zájem SCS věc konzultovat a případně řešit, přistoupil Úřad k řešení věci bez zahájení správního řízení. 
SCS bylo vyzváno k ukončení zveřejňování predikce cenového vývoje pohonných hmot a stažení již
publikovaných odhadů cenového vývoje. Úřad dále požadoval, aby SCS informovalo své členy (např. 
prostřednictvím prohlášení na internetových stránkách SCS) o pravděpodobném střetu této aktivity se
zákonem. SCS uvedená opatření v Úřadem stanovené lhůtě splnilo.

Portál benziny.cz
Úřad obdržel podání s dotazem, zda je v souladu s právním řádem České republiky projekt na vytvoření internetového portálu benziny.cz. Zmíněný webový portál přináší čerpacím stanicím pohonných
hmot, respektive jejich provozovatelům, bezplatnou propagaci na internetu. Čerpací stanice, která se
na portálu zaregistruje, může do svého profilu uveřejnit svůj název, kontaktní údaje, přehled poskytovaných služeb, aktuální prodejní cenu pohonných hmot či foto.
Úřad prověřil provoz portálu benziny.cz z hlediska zákona o ochraně hospodářské soutěže. Zabýval
se především otázkou, zda možnost čerpacích stanic uveřejnit svoji aktuální cenu pohonných hmot
prostřednictvím portálu benziny.cz, může vést k omezení či narušení soutěže na trhu maloobchodního
prodeje pohonných hmot. Zveřejnění cenových informací totiž může být soutěžním problémem, a to
zejména v případech, kdy podnikům umožní, aby zjistily cenové strategie svých konkurentů. Dopad
zveřejnění informací na hospodářskou soutěž silně závisí na vlastnostech trhu, na němž se toto zveřejnění uskutečňuje (například koncentrace, transparentnost, symetrie, struktura, stálost atd.), a zároveň
i na druhu zveřejněných informací, které mohou změnit relevantní trh tak, že tento je náchylnější ke koordinaci soutěžitelů. Čím nižší je již existující úroveň transparentnosti na trhu, tím vyšší hodnotu budou
mít zveřejněné informace při dosahování tajně dohodnutého výsledku. Úřad dospěl k závěru, že zveřejnění informací čerpacích stanic o aktuálních prodejních cenách pohonných hmot prostřednictvím
portálu benziny.cz nezvyšuje podstatným způsobem existující úroveň transparentnosti trhu, a proto
ani nemůže vést ke koordinaci jednání soutěžitelů na trhu. Důvodem je, že v tomto odvětví soutěžitelé
prodejní ceny svých konkurentů aktivně sledují a aktuální ceny na trhu tudíž znají. Úřad dále přihlédl
k tomu, že zveřejnění aktuálních prodejních cen pohonných hmot jednotlivých čerpacích stanic může
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přinést přímý prospěch spotřebitelům, a to snížením jejich nákladů na hledání žádaného prodejce
a zlepšením jejich výběru. Úřad tedy neshledal v činnosti ani informacích, které portál benziny.cz zveřejňuje, prvky, jež by mohly být v rozporu se zákonem.

Uvolnění soutěže v oblasti certifikace a vzdělávání v oboru plynárenství
Úřad se zabýval podnětem k prošetření činnosti některých subjektů působících v oblasti plynárenství,
především Českého plynárenského svazu (dále jen „ČPS“), resp. společnosti GAS s. r. o. Úřad dospěl
ke zjištění, že určité jednání ČPS by mohlo narušovat hospodářskou soutěž.
S ohledem na menší závažnost vlivu posuzovaného jednání na hospodářskou soutěž přistoupil Úřad
k řešení věci soutěžní advokacií, bez zahájení správního řízení. Úřad vyzval ČPS, aby provedl změny
v technických pravidlech TPG 927 02 a TPG 927 03 obsahujících požadavek, aby odborný kurs podle
TPG 920 21 prováděly subjekty registrované u GAS s. r. o. a aby zrušil usnesení Grémia ČPS týkající se
vybudování jednoho certifikačního orgánu.
ČPS následně dopisem informoval a doložil Úřadu, že provedl požadovaná opatření k nápravě. Grémium
pro odborné plynárenské vzdělávání přijalo usnesení, jímž vzalo na vědomí, že kromě GAS s.  r.  o..
získal akreditaci pro certifikaci pracovníků katodické ochrany ve smyslu ČSN EN 15257 certifikační
orgán Česká společnost pro svařování produktů. Grémium dále zrušilo své rozhodnutí z roku 2011,
jímž stanovilo, že společnost GAS s. r. o. bude v České republice jediným uznávaným certifikačním
orgánem pro oblast plynárenství.
ČPS dále doložil záznam z jednání Technické schvalovací komise, na němž tato komise schválila změny
v TPG 927 02 a 927 03 (platné od 1. 9. 2012). Nové znění technických pravidel již neobsahuje požadavek, aby odborný kurs prováděly subjekty registrované u GAS s. r. o. Organizátor kurzu nově musí
být registrován v systému Odborného plynárenského vzdělávání.  Úřad rovněž písemně poučil ČPS
o povinnostech sdružení soutěžitelů z hlediska zákona o ochraně hospodářské soutěže.

14

ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže

Zneužití dominantního postavení
Zneužití dominantního postavení se mohou dopustit soutěžitelé, kteří mají takovou tržní sílu, jež jim
umožňuje jednat zcela nezávisle na svých konkurentech. Obecně se má za to, že v dominantní pozici
nejsou soutěžitelé s tržním podílem do 40 procent. Dominantní postavení není určeno pouze velikostí
tržního podílu, ale i řadou dalších faktorů; namátkou lze uvést hospodářskou a finanční sílu konkurentů nebo překážky ve vstupu na trh. I monopoly či dominantní firmy mají samozřejmě právo chovat se
na trhu konkurenčně, platí však pro ně přísnější pravidla než pro soutěžitele s menší tržní silou. Zneužití
dominance se může projevovat řadou způsobů.  Mezi nejčastější řadíme účtování nepřiměřeně vysokých cen, vázání prodeje zboží a služeb na koupi jiných produktů, věrnostní rabaty nebo prodej
za podnákladové ceny s cílem vytlačit konkurenci (tzv. predátorské ceny).
Úřad vedl v minulém roce celkem šest správních řízení týkajících se zneužití dominance. V opakovaném řízení se společností Telefónica Czech Republic, které bylo poprvé rozhodnuto již v roce 2004,
byla uložena sankce převyšující 93 milionů Kč. Další dvě starší řízení se společností Arcelor Mittal byla
zastavena. Tři správní řízení jsou v běhu.
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Opakovaná pokuta za věrnostní rabaty
Účastník: Telefónica Czech Republic, a. s.
Spisová značka: R316/2012 / S109/2011
Pravomocná pokuta: 91 909 700 Kč
Úřad uložil v říjnu 2012 pokutu ve výši 93 108 600 Kč účastníku řízení – společnosti Telefónica Czech
Republic, a. s., (dříve ČESKÝ TELECOM, a. s.) ve správním řízení sp. zn. S001/03 (kromě bodu 1. výroku
potvrzeném rozhodnutím R020/2003) pokračujícím poté, co bylo rozsudkem Krajského soudu v Brně
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z dubna 2011 pravomocně potvrzeno, že účastník řízení zneužil dominantního postavení na trhu poskytování veřejných telefonních služeb určených podnikatelským subjektům prostřednictvím veřejných pevných telekomunikačních sítí. Uvedený rozsudek Krajského soudu v Brně tedy potvrdil věcně
závěry Úřadu o tom, že došlo ke zneužití dominance, avšak zrušil část o uložení sankce s tím, že výše
pokuty není dostatečným způsobem odůvodněna.  Úřad se tedy v novém rozhodnutí zabýval výpočtem sankce, kdy zohlednil závažnost protisoutěžního jednání, délku trvání a opakované porušování
zákona ze strany účastníka řízení.
Předseda Úřadu svým druhostupňovým rozhodnutím z prosince 2012 pokutu pro účastníka řízení snížil o částku odpovídající přitížení za poskytnutí nesprávných a nepravdivých informací na konečných
91 909 700 Kč, neboť nesouhlasil s tím, že prvostupňový orgán do pokuty za delikt zahrnul i postih
za to, že účastník řízení v roce 2003 a 2012 Úřadu nahlásil nesprávnou výši obratu, na jehož základě
se vypočítává sankce za protisoutěžní jednání. Podle druhostupňového rozhodnutí tedy nemělo být
poskytnutí nesprávných a nepravdivých informací kvalifikováno jako přitěžující okolnost v rámci uložení pokuty za spáchaný delikt, nýbrž jako porušení procesních povinností, za které náleží pořádková
pokuta.
ČESKÝ TELECOM se zneužití dominantního postavení dopustil v letech 2001 a 2002, když s téměř třemi tisíci podnikatelskými subjekty uzavřel smlouvy na poskytnutí cenových plánů. V těchto smlouvách
se zákazník zavazoval provolat každý měsíc minimální stanovený objem hovorů, který musel uhradit,
i když objem hovorů plně nevyčerpal.  Smlouvy také nemohly být zákazníkem vypovězeny před datem ukončení stanoveným ve smlouvě a zákazníci rovněž nesměli využívat hlasových služeb od jiného poskytovatele než účastníka řízení. Nadto ČESKÝ TELECOM vůči některým zákazníkům uplatňoval
individuální podmínky odlišné od podmínek standardních cenových plánů pro podnikatele a rovněž
aplikoval programy Winback/Retence s cílem získat či udržet zákazníky na úkor konkurence.
Popsaným jednáním ČESKÉHO TELECOMU došlo v období, kdy existoval veřejný zájem na liberalizaci
telekomunikačního sektoru, k narušení hospodářské soutěže. A to nejen vytvořením bariéry pro rozvoj
konkurence, ale i cenovou diskriminací podnikatelských subjektů, které s účastníkem řízení uvedené smlouvy neuzavřely.  V daném případě získali jednotliví zákazníci od soutěžitele v dominantním
postavení různé slevy či výhody za závazek odebírat služby či předem stanovené množství služeb,.
de facto tedy šlo o zakázané věrnostní rabaty. Obchodní politika ČESKÉHO TELECOMU vedla k narušení hospodářské soutěže, což znesnadnilo vstup alternativních operátorů na trh. Za protisoutěžní
jednání byla Úřadem uložena v roce 2004 sankce ve výši 81,7 milionu Kč. O případu následně téměř
osm let rozhodovaly správní soudy, které vydaly celkem pět rozsudků.

Případy
soutěžní
advokacie

Lodní doprava na Vranově
Šetření bylo zahájeno na podnět společnosti OSOBNÍ LODNÍ DOPRAVA s.  r.  o.  (dále jen „OLD“). 
Stěžovatel, zájemce o provozování lodní dopravy na vodním díle Vranov, uvedl, že Povodí Moravy, s. p..
(dále jen „Povodí Moravy“) odmítlo společnosti OLD pronájem břehových pozemků za účelem vyvázání přístavního zařízení k provozování osobní lodní dopravy v lokalitě vodního díla Vranov. V tomto
jednání stěžovatel spatřoval porušení ZOHS.
Za účelem prošetření podnětu se Úřad obrátil se žádostí o poskytnutí podkladů a informací na vlastníka předmětných břehových pozemků – Povodí Moravy, s.  p.  Šetřením bylo mimo jiné zjištěno, že
některé břehové pozemky jsou na základě platné a účinné nájemní smlouvy užívány stávajícím provozovatelem lodní dopravy na vodním díle Vranov, společností Lodní doprava Vranov s.  r.  o.  Dále
bylo zjištěno, že na vodním díle Vranov existují břehové pozemky, resp. jejich části, které jsou vhodné
k dlouhodobějšímu vyvázání přístavního zařízení k provozování lodní dopravy a které mohou sloužit
k provozování lodní dopravy společností OLD. V souvislosti se zjištěnými skutečnostmi se v prosinci
2012 uskutečnilo v sídle ÚOHS jednání se zástupci Povodí Moravy.
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V návaznosti na toto jednání Povodí Moravy k 1. březnu 2012 předložilo společnosti OLD návrh nájemní smlouvy na pronájem břehových pozemků a návrh smlouvy o provozování veřejné vodní dopravy. 
Příslušné smlouvy byly mezi Povodím Moravy a společností OLD po zapracování připomínek společnosti OLD uzavřeny dne 26. dubna 2012.
Lze konstatovat, že uzavřením předmětných smluv ještě před datem možného zahájení aktuální „plavební sezony“ na vodním díle Vranov se předešlo možnému narušení hospodářské soutěže, respektive byl vytvořen prostor pro vytvoření funkční hospodářské soutěže při provozování osobní lodní
dopravy na vodním díle Vranov.

První novinová společnost
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže šetřil řadu podnětů drobných prodejců tisku na stáncích, kteří
si stěžovali na jednání První novinové společnosti a. s. (dále jen „PNS“) zejména v souvislosti se změnou Všeobecných obchodních podmínek při dodávkách tisku (dále jen „VOP“) provedenou v roce
2010. Stížnosti byly zaměřené na několik oblastí.
Některé stížnosti byly směřovány na pevně stanovenou prodejní cenu zboží dodávaného společností
PNS. Soutěžní právo toleruje tzv. vázané ceny periodického tisku (tedy povinnost prodávat tisk za cenu,
která je vytištěna na obalu), a to za účelem vytvoření předpokladů pro kontinuální a celoplošný odbyt
spojený s co možná největší rozmanitostí tisku v husté maloobchodní síti. Tato zvláštnost systému distribuce tisku je považována za přínosnou pro spotřebitele (zajištění dostupnosti informací obsažených
v tištěných médiích). V případě doplňkového zboží by však stanovení pevné fixní ceny mohlo být z hlediska hospodářské soutěže problematické, neboť se může jednat o uzavření zakázané dohody. Proto
Úřad doporučil společnosti PNS zvážit v případě prodejní ceny doplňkového zboží jiné než doposud
praktikované řešení, které by z hlediska soutěžního práva nevzbuzovalo obavy z porušení soutěžních
pravidel. Na základě konzultace s Úřadem společnost PNS s účinností od 1. 8. 2012 stanovila maximální výši konečné prodejní ceny doplňkového zboží. Takový způsob stanovení prodejní ceny zboží
je soutěžním právem akceptovaný a umožňuje prodejcům stanovit si vlastní prodejní cenu při zachování možnosti PNS eliminovat vznik remitendy v souvislosti s možným požadováním příliš vysoké ceny
za zboží ze strany prodejce.
V rámci šetření se ÚOHS zabýval též otázkou požadování finanční jistoty (kauce) společností PNS
po prodejcích tisku. Úřad považuje vyžadování kauce (zamezuje vysoké míře pohledávek po splatnosti) v daném případě za ospravedlnitelné, neboť ani dominantnímu soutěžiteli nelze bránit v tom, aby
si chránil své vynaložené finanční prostředky. Úřad nicméně společnost PNS upozornil, že je nutné,
aby kauce byla požadována po všech prodejcích za přesně definovaných a transparentních podmínek
nediskriminačním způsobem. Na základě těchto připomínek Úřadu přistoupila společnost PNS k podrobné úpravě této problematiky v aktualizovaných obchodních podmínkách platných od 1. 8. 2012,
přičemž Úřad ověřil, že tato úprava je v souladu se shora uvedenými podmínkami transparentnosti
a nediskriminace.
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Spojování soutěžitelů
Kontrola spojování soutěžitelů je základním nástrojem soutěžní regulace, jímž se zabraňuje, aby v důsledku fúzí vznikaly subjekty s dominantním postavením, jež by mohly negativně ovlivnit hospodářskou soutěž na relevantních trzích. Spojující se společnosti tedy musejí, pokud jejich obraty dosahují
zákonem stanovené úrovně, podat návrh na povolení spojení k soutěžnímu úřadu. Fúze je úřadem posouzena z hlediska potenciálních dopadů na hospodářskou soutěž. Pokud regulátor shledá, že dopady na trh nebudou negativní, pak fúzi povolí. V opačném případě může povolení podmínit splněním
nápravných opatření, například v podobě odprodeje části podniku, nebo zcela zakázat. Bez povolení
soutěžního úřadu nesmí být fúze realizována. Standardní lhůta pro vydání rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů je 30 dní. U jednodušších případů mohou účastníci požádat o vyřízení ve zjednodušeném řízení, pak je rozhodnutí vydáno do 20 dní. Naopak u případů, kdy Úřad získá podezření, že
spojení by mohlo mít negativní dopady na soutěž, může řízení převést do druhé fáze, která řízení
prodlouží až o další čtyři měsíce.
Odbor fúzí zahájil v roce 2012 celkem 53 správních řízení.  Vydáno bylo 54 rozhodnutí, z toho 33
ve zjednodušené proceduře. Ve třech případech získal Úřad obavy z možného narušení hospodářské
soutěže a převedl řízení do druhé fáze. Ve třech případech ÚOHS spojení povolil až poté, co soutěžitelé předložili Úřadu dostatečné závazky pro zachování účinné hospodářské soutěže.  Žádná fúze
nebyla v roce 2012 zablokována. Na správních poplatcích spojených s návrhem na povolení spojení
soutěžitelů bylo vybráno 5 210 000 Kč.
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Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a. s./EURO BAKERIES HOLDING a. s.
Spisová značka: S472/2011
Datum nabytí právní moci: 1. 5. 2012
Výrok: povoleno se závazky
Úřad posuzoval spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.  s (dále jen „AGROFERT“) a EURO
BAKERIES HOLDING a. s. (dále jen „EBH“), k němuž mělo dojít získáním výlučné kontroly společnosti AGROFERT nad společností EBH. Společnost AGROFERT je mateřskou společností podnikatelské
skupiny AGROFERT sdružující výrobní a obchodní společnosti na území České republiky i v zahraničí,
které se zabývají zejména činnostmi v oblasti zemědělství (rostlinná i živočišná prvovýroba, výkup plodin, jejich uskladnění, ošetření, zpracování i jejich další prodej, ale i těžba a zpracování dřeva), potravinářství (zpracování vepřového, hovězího a drůbežího masa a výroba masných výrobků, dále zpracování mléka a výroba mléčných výrobků a výroba pekárenských a cukrářských výrobků) a chemického
průmyslu (anorganická i organická chemie). Společnost EBH je holdingovou společností bez vlastní
výrobní činnosti, přičemž v České republice kontroluje především společnost UNITED BAKERIES a. s.,
která se zabývá zejména produkcí a prodejem pekárenských a cukrářských výrobků.
Na základě 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 spojením dotčených trzích v oblasti výroby a dodávek pekárenských a cukrářských výrobků, a proto předmětné spojení posunul do druhé fáze. Následné podrobné
šetření ukázalo, že uskutečněním daného spojení soutěžitelů by došlo k významnému posílení tržní síly
spojením vzniklého subjektu, přičemž oba spojující se soutěžitelé byli již před realizací spojení nejvýznamnějšími subjekty v dané oblasti, a to především na relevantních trzích velkoobchodního prodeje
čerstvého chleba a chlebových výrobků a velkoobchodního prodeje čerstvých rohlíků.
Úřad dospěl k závěru, že by dané spojení soutěžitelů v případě jeho povolení bez jakýchkoli omezení
mohlo přinést nežádoucí unilaterální efekty spočívající ve vzniku dominantního postavení se schopností negativně ovlivňovat hospodářskou soutěž na uvedených relevantních trzích.  Hlavní obavu
z narušení hospodářské soutěže Úřad spatřoval zejména v možnosti úspěšného podstatného zvýšení
velkoobchodních cen pekárenských produktů, zejména pak u základního, tj. velkoobjemového, sortimentu pečiva, jež by se podstatnou měrou promítlo i do konečných cen pro spotřebitele.
Za účelem odstranění obav z tohoto narušení hospodářské soutěže účastník řízení přijal závazky
ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže spočívající v odprodeji několika pekáren a navrhl, 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 podstatného narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích velkoobchodního prodeje čerstvého chleba a chlebových výrobků a velkoobchodního prodeje.
čerstvých rohlíků a posuzované spojení povolil za podmínky splnění přijatých závazků.

Spojení soutěžitelů: AGROFERT HOLDING, a. s./Loredana Corporation, a. s.
Spisová značka: S396/2011
Datum nabytí právní moci: 6. 2. 2012
Výrok: povoleno se závazky
Úřad posuzoval spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a. s., a Loredana Corporation, a. s., (dále
jen „Loredana“), k němuž mělo dojít získáním výlučné kontroly společnosti AGROFERT nad společností Loredana.
Společnost Loredana je holdingovou společností, která prostřednictvím svých dceřiných subjektů, působí na území České republiky především v oblasti prodeje pohonných hmot, v oblasti zemědělské
prvovýroby (rostlinná výroba, poskytování zemědělských služeb, živočišná produkce) a dále v prodeji
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transportního betonu a betonových prefabrikátů.  Působí také v maloobchodním prodeji průmyslových minerálních hnojiv, avšak pouze na území Plzeňského kraje.
Analýza relevantních trhů a možných dopadů spojení na hospodářskou soutěž na těchto trzích ukázala,
že uskutečněním daného spojení soutěžitelů by došlo na trhu maloobchodního prodeje průmyslových
minerálních hnojiv na území Plzeňského kraje k vytvoření situace, kdy by spojením vzniklý soutěžitel
dosahoval významného tržního podílu, který by byl srovnatelný s tržním podílem nejvýznamnějšího
konkurenta, společnosti AGRO Blatná a. s. (dále jen AGRO Blatná). Další konkurenti by pak disponovali
výrazně nižšími tržními podíly. V důsledku tohoto zjištění bylo správní řízení převedeno do druhé fáze,
v níž se detailně prošetřují potenciální dopady fúze.
Úřad poté došel k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů by mohlo vést k narušení hospodářské
soutěže následkem tzv.  koordinovaných účinků.  Mezi podnikatelskou skupinou AGROFERT a jejím
nejvýznamnějším konkurentem, tedy společností AGRO Blatná, existovalo v době podání návrhu
na povolení spojení personální propojení. Úřad se obával, že by toto personální propojení mohlo
umožňovat skupině AGROFERT například přístup k obchodním plánům společnosti AGRO Blatná. 
To by následně mohlo omezovat snahu společnosti AGRO Blatná o přímé konkurenční chování
vůči skupině AGROFERT.  Případné úsilí AGRO Blatná o získání vyššího množství zákazníků, například prostřednictvím stanovování nižších cen produktů, by bylo okamžitě identifikováno skupinou
AGROFERT, která by pak následnou odvetnou reakcí (například snížením svých cen hnojiv dodávaných konečným spotřebitelům nebo zvýšením cen hnojiv dodávaných společnosti AGRO Blatná)
mohla eliminovat potenciální ekonomické zisky svého největšího konkurenta. Tím by snižovala motivaci společnosti AGRO Blatná k budoucímu soutěžnímu chování. Uvedené skutečnosti mohly podle
Úřadu vést k umožnění protisoutěžní koordinace jednání skupiny AGROFERT a společnosti AGRO
Blatná na relevantním trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv v Plzeňském
kraji. Za účelem vyloučení obavy z možné koordinace chování spojením vzniklého soutěžitele s jeho
konkurentem tak společnost AGROFERT přijala závazky směřující k odstranění zjištěného personálního propojení.
Po přijetí závazků odstraňujících personální vazbu mezi skupinou společnosti AGROFERT a jejím konkurentem AGRO Blatná Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů již nevzbuzuje vážné
obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže na zkoumaném relevantním trhu a posuzované
spojení povolil.

Spojení soutěžitelů ČEZ, a. s./Energotrans, a. s.
Spisová značka: S492/2011
Datum nabytí právní moci: 20. 6. 2012
Výrok: povoleno
Úřad posuzoval spojení soutěžitelů ČEZ, a. s. (dále jen „ČEZ“) a Energotrans, a. s. (dále jen „Energotrans“),
k němuž mělo dojít získáním výlučné kontroly společnosti ČEZ nad společností Energotrans.
Společnost ČEZ stojí v čele skupiny společností, která působí na území České republiky zejména v oblastech výroby elektrické energie, obchodu s elektrickou energií, distribuce elektrické energie, dodávek elektrické energie konečným zákazníkům (spotřebitelům) a poskytování podpůrných služeb
elektrizační soustavy, těžby hnědého uhlí (včetně hnědého energetického uhlí), výrobou a dodávkami
tepelné energie, dodávkami zemního plynu konečným zákazníkům (spotřebitelům). Nabývaná společnost Energotrans se v České republice zabývá výrobou a dodávkami tepelné a elektrické energie a je
činná rovněž v oblasti poskytování podpůrných služeb elektrizační soustavy.
Šetření Úřadu provedené v první fázi řízení ukázalo, že posuzované spojení by mohlo narušit hospodářskou soutěž na území České republiky narušit na trhu výroby a velkoobchodu s elektrickou energií,
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na trzích jednotlivých podpůrných služeb elektrizační soustavy a na trhu hnědého energetického uhlí
na volném trhu, proto se dopady spojení na těchto trzích podrobně zabýval v následující druhé fázi
řízení.
Pokud jde o trh výroby a velkoobchodu s elektrickou energií na území České republiky, dospěl Úřad
po provedeném šetření v druhé fázi řízení k závěru, že spojení na tomto trhu nenaruší hospodářskou
soutěž zejména proto, že dosavadní významné tržní postavení skupiny ČEZ bude sice získáním kontroly nad společností Energotrans posíleno, avšak navýšení tržní síly nebude natolik významné, aby mělo
dopad na cenu elektrické energie v České republice.
Rovněž tak ve vztahu k trhům jednotlivých podpůrných služeb elektrizační soustavy na území České
republiky vedlo podrobné šetření Úřadu k závěru, že spojení nebude mít za následek narušení hospodářskou soutěže, neboť spojující se soutěžitelé jsou na těchto trzích vystaveni dostatečnému tlaku ze
strany konkurenčních poskytovatelů podpůrných služeb elektrizační soustavy a na poptávkové straně
trhů podpůrných služeb elektrizační soustavy na území České republiky existuje monopol (společnost
ČEPS, a. s.) uplatňující svoji tržní sílu.
Při zkoumání dopadů spojení na hospodářskou soutěž na poptávkové straně trhu hnědého energetického uhlí, které se používá například k výrobě elektrické a tepelné energie, dospěl Úřad k závěru, že
skupina ČEZ v důsledku akvizice společnosti Energotrans nezíská možnost chovat se nezávisle na dodavatelích hnědého energetického uhlí.
Předmětné spojení soutěžitelů tak bylo povoleno ve druhé fázi řízení bez nutnosti přijetí závazků.

Spojení soutěžitelů Česká lékárna, a. s./Lékárny Lloyds s. r. o.
a Lloyds Holding CZ s. r. o.
Spisová značka: S544/2012
Datum nabytí právní moci: 5. 11. 2012
Výrok: povoleno se závazky
Úřad povolil spojení soutěžitelů spočívající v nabytí výlučné kontroly společnosti Česká lékárna, a. s.,
nad společnostmi Lékárny Lloyds s. r. o. a Lloyds Holding CZ s. r. o. Souhlasné rozhodnutí však bylo
podmíněno splněním strukturálních závazků, neboť při posouzení fúze vyvstaly obavy z podstatného
narušení hospodářské soutěže ve vztahu k relevantním trhům maloobchodního prodeje léčiv konečným spotřebitelům na území měst Frýdlant nad Ostravicí a Trutnov.
Spojením došlo k horizontálnímu propojení aktivit spojujících se soutěžitelů v oblasti maloobchodního prodeje léčiv a lékárenských produktů, když společnost Česká lékárna, a. s., provozuje síť lékáren
Dr. Max, nabývané subjekty pak síť lékáren Lloyds.
Společnost Česká lékárna, a. s., náleží do podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost PENTA
HOLDING LIMITED. Skupina PENTA kromě maloobchodního prodeje léčiv rovněž působí mimo jiné
i na trhu předcházejícím, tedy na trhu velkoobchodního prodeje léčiv, a to prostřednictvím společnosti
GEHE Pharma Praha, spol. s r. o., jež se stala součástí skupiny PENTA rovněž v roce 2012.
Úřad v průběhu řízení vyjádřil obavy z možného narušení hospodářské soutěže vyplývající zejména
z horizontálního propojení činností spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje léčiv
konečným spotřebitelům a rovněž i posuzoval dopady z vertikálního propojení činností spojujících se
soutěžitelů.
Z hlediska maloobchodního prodeje léčiv konečným spotřebitelům v celostátním měřítku docházelo
k mírnému nárůstu tržního podílu skupiny PENTA, když tato podnikatelská skupina bude po uskutečnění navrhovaného spojení disponovat přibližně desetinou z celkového počtu 2 700 existujících lékáren v České republice. S ohledem na skutečnost, že spotřebitel většinou poptává léčiva, popřípadě
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hledá alternativní dodavatele předmětného zboží, v regionálně omezeném území, zabýval se ÚOHS
šetřením dopadů i na úžeji vymezeném geografickém trhu.  Posouzen byl tedy dopad spojení soutěžitelů na území okresů, měst a obcí, na nichž oba spojující se soutěžitelé provozovali své lékárny. 
V případě dvou lokálních trhů, a to na území měst Trutnov a Frýdlant nad Ostravicí dospěl Úřad v první
fázi řízení k předběžnému závěru, že realizace spojení by mohla vést k vytlačení některých konkurentů
z trhu a v kombinaci s relativně malým množstvím konkurenčních subjektů v daných městech i k negativnímu vlivu na hospodářskou soutěž.
Pro odstranění výše uvedených obav z možného narušení hospodářské soutěže v oblasti maloobchodního prodeje léčiv a lékárenských produktů na území jmenovaných měst navrhl účastník řízení závazky spočívající v odprodeji celkem tří lékáren. Úřad uvedené závazky shledal jako dostatečné
ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže a navrhované spojení pod podmínkou splnění
závazků povolil. Uvedené rozhodnutí bylo Úřadem vydáno již v rámci první fáze řízení.

Výše uložených sankcí v I. stupni v milionech Kč
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Rozkladová řízení a soudní přezkum
Proti prvostupňovým rozhodnutím z oblasti hospodářské soutěže bylo v roce 2012 podáno celkem
sedm rozkladů k předsedovi Úřadu.  Jen ve dvou případech se nicméně jedná o meritorní řízení. 
Vydáno bylo celkem 21 rozhodnutí, z toho 13 bylo procesního charakteru. V rozhodnutí týkajícím se
zneužití dominantního postavení společností Telefónica Czech Republic, a. s., byla snížena v prvním
stupni uložená sankce na výsledných 91 909 600 Kč (podrobnosti v kapitole Zneužití dominantního
postavení). V dalším opakovaném řízení, jež se vrátilo od soudu, byla společnosti Tupperware uložena
pokuta 765 000 Kč.  Na 617 000 Kč pak byla zvýšena sankce pro společnost Best za uskutečňování
nepovoleného spojení soutěžitelů.
Správní soudy obdržely v minulém roce 24 žalob týkajících se rozhodnutí ÚOHS, které dosud nebyly
projednány. Z případů z předcházejících let bylo pouze sedm právních sporů definitivně ukončeno,
tedy byl vynesen rozsudek, který již není možno zvrátit. U Krajského soudu v Brně byl ÚOHS ve dvou
případech úspěšný a ve dvou případech nikoliv, Nejvyšší správní soud vydal dva konečné rozsudky
ve prospěch a jeden v neprospěch Úřadu.

vybrané případy

Uskutečňování nepovoleného spojení Best a. s. / BETA
Spisová značka: R72/2011 / S29/2010
Datum nabytí právní moci: 9. 3. 2012
Pravomocná pokuta: 617 000 Kč
Prvostupňové rozhodnutí ÚOHS deklarovalo porušení zákazu uskutečňovat spojení soutěžitelů před
podáním návrhu na zahájení řízení o povolení spojení soutěžitelů a před právní mocí rozhodnutí
Úřadu, kterým se spojení povoluje. Za toto porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže byla prvostupňovým orgánem společnosti BEST uložena pokuta ve výši 517 000 Kč. Rozhodnutím předsedy
Úřadu byla potvrzena deklarace deliktu, avšak pokuta byla navýšena.
Společnost BEST v září 2008 nabyla akcii představující 50procentní podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti BETA. Koncem roku 2008 pak začala vykonávat na valné hromadě společnosti BETA svá hlasovací práva spojená s vlastnictvím akcie, zejména při volbě členů představenstva,
a dále vykonávala rozhodující vliv na činnost nabývaného soutěžitele v podobě blokování některých
rozhodnutí a též vystupovala jako akcionář vůči některým důležitým obchodním partnerům. Druhou
akcií v té době držela fyzická osoba. Později společnost BEST nabyla onu druhou akcii představující
rovněž 50procentní podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti BETA a pokračovala ve výkonu hlasovacích práv, když změnila členy představenstva a rozhodla o uzavření některých
provozních kapacit společnosti BETA. V lednu 2010 společnost BEST podala návrh na zahájení řízení
o povolení spojení; to pak bylo povoleno rozhodnutím Úřadu z června 2010, které nabylo právní moci
dne 7. 7. 2010. Dle Úřadu tak uskutečňování nedovoleného spojení trvalo od prvního výkonu hlasovacích práv až do právní moci rozhodnutí o povolení spojení.
V čem se předseda Úřadu odchýlil od prvostupňového orgánu, bylo určení pokuty za spáchaný správní
delikt. Úřad delikt klasifikoval jako závažný. Za polehčující okolnost však prvostupňový orgán shledal,
že účastník řízení nemusel vědět, že jemu vytýkaný způsob výkonu kontroly je považován za uskutečňování spojení soutěžitelů. S tím se však neztotožnil předseda Úřadu, neboť výkon negativní kontroly
odpovídá praxi a přístupu Evropské komise aplikující unijní právo. Jedná se tedy o věc veřejnosti známou a soutěžitel se tak nemůže dovolávat toho, že nevěděl, jak ji bude Úřad posuzovat. Deliktní jednání účastníka řízení bylo jednáním úmyslným a mělo by tedy být považováno za přitěžující okolnost. 
Z tohoto důvodu předseda Úřadu přistoupil ke zvýšení pokuty o sto tisíc korun.
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Soudní přezkum
Kartel výrobců obrazovek s žalobou neuspěl
Krajský soud v Brně zamítl 23. 2. 2012 žalobu proti rozhodnutí Úřadu, které se týkalo kartelové dohody
výrobců CPT obrazovek. V roce 2010 byla společnostem Samsung SDI Co., Ltd., Chunghwa Picture
Tubes, Ltd., Koninklijke Philips Electronics N. V., Technicolor S. A., Panasonic Corporation, MT Picture
Display Co., Ltd., Toshiba Corporation, a LG Electronics, Inc., uložena pokuta téměř 52 milionů Kč za porušení ZOHS, a to jejich účastí v zakázané dohodě o určování cen mezi rokem 1998 a 30. dubnem 2004. 
Evropská komise vyšetřovala tutéž kartelovou dohodu v rámci evropského hospodářského prostoru.
Soud potvrdil s odkazem na rozsudek Pfleiderer postup Úřadu, který nepovolil účastníkům řízení přístup do   spisu obsahujícího dokumenty z leniency žádosti.  Soud uvedl, že je možné úplně zakázat
přístup do leniency spisu po určité období, avšak tento úplný zákaz by měl platit nejdéle do vydání
sdělení výhrad. Soud ocenil, že v daném případě bylo sdělení výhrad vypracováno velmi přesně a důkladně a účastníkům bylo poskytnuto značné množství informací z části spisu obsahujícího leniency
dokumenty. Z tohoto důvodu nedošlo k porušení zákona.
Krajský soud dále odmítl stížnost na porušení zásady ne bis in idem s odkazem na rozhodnutí Soudního
dvora Evropské unie. Podle soudu byl Úřad oprávněn penalizovat kartel za dopad jeho aktivit na český
trh v době před vstupem České republiky do Evropské unie. Vyšetřování kartelu u Evropské komise
bylo zaměřeno na aktivity kartelu v rámci evropského hospodářského prostoru, a proto nedošlo k porušení uvedené zásady.
Všichni účastníci kartelové dohody byli podle soudu odpovědní za negativní dopady kartelu na český trh, ačkoliv pouze jeden z účastníků byl v České republice aktivní, uvedl soud. Obchodní aktivity
účastníků kartelu byly koordinované na globální úrovni, včetně českého trhu, na kterém existovala také
poptávka po CPT obrazovkách, a proto i na tomto trhu docházelo k poškozování spotřebitelů.
Navzdory drobným pochybením Soud potvrdil rozhodnutí Úřadu a odvolání zamítl. Mírně byla snížena výše pokuty pro společnost Toshiba Corporation z 11,726 milionu Kč na 10,373 milionu Kč. Proti
rozsudku byla podána kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Pokuta za vertikální dohody byla potvrzena
Krajský soud v Brně potvrdil v květnu 2012 pokutu ve výši 2 316 000 korun uloženou výrobci outdoorového vybavení Husky CZ.  ÚOHS jmenované společnosti uložil v roce 2011 pravomocně sankci
za uzavírání zakázaných vertikálních dohod.
Firma Husky CZ uzavírala s internetovými prodejci svého zboží ústní dohody o povinném dodržování
doporučených maloobchodních cen. Ve správním řízení se prokázalo, že firma plnění dohod o doporučených cenách pro další prodej u odběratelů kontrolovala. Pod hrozbou přerušení dodávek zboží či
jiných sankcí pak plnění těchto dohod i vymáhala. Jako důkaz o porušení zákona posloužila zejména
emailová komunikace. Podle zákona o ochraně hospodářské soutěže nemůže dodavatel závazně určit
svému odběrateli minimální prodejní cenu. Za zakázané určování cen pro další prodej, tzv. resale price
maintenance, je považováno i takové jednání, kdy si dodavatel vynucuje dodržování doporučených
maloobchodních cen.
Ačkoliv společnost Husky CZ zpochybňovala uzavření zakázaných dohod, Krajský soud v Brně dal
za pravdu ÚOHS a ve svém rozsudku jeho rozhodnutí potvrdil. Soud dokonce uznal za přípustný důkaz
užitý Úřadem ve správním řízení i telefonní nahrávku pořízenou jedním internetovým prodejcem, který
tak dokládal, že je mu ze strany dodavatele diktována prodejní cena.
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Benzínový kartel
Správní soudy zrušily rozhodnutí, podle kterého několik distributorů pohonných hmot jednalo od.
28.  5.  2001 do konce listopadu 2001 ve vzájemné shodě, čímž měli narušit hospodářskou soutěž
na trhu automobilových benzínů dodávaných spotřebitelům prostřednictvím čerpacích stanic. Tehdy
uložená pokuta činila celkově 313 milionů Kč.
Zásadním důvodem pro zrušení rozhodnutí bylo posouzení procesního nástupnictví.  Během správního řízení, respektive po uskutečnění vytýkaného jednání, došlo u několika společností (tehdejších
účastníků řízení) k zániku (přeměnám), kdy jejich obchodní jmění převzali jiní soutěžitelé.  Úřad následně přisoudil deliktní odpovědnost těmto právním sukcesorům, které rovněž potrestal pokutami,
přestože tehdy účinné znění zákona přechod deliktní odpovědnosti nezakotvovalo.
V rámci soudního přezkumu nejprve Krajský soud v Brně dovodil, že Úřad byl oprávněn deklarovat
uzavření zakázané dohody vůči právním nástupcům, avšak nebyl oprávněn rozhodnout též o uložení
sankce těmto nástupcům. Závěry Krajského soudu později korigoval Nejvyšší správní soud, a to tak, že
potrestat právního nástupce porušitele zákona lze pouze tehdy, pokud se pachatel soutěžního deliktu
svým zánikem pokusil obejít soutěžní pravidla. Věc proto byla Úřadu vrácena k došetření.
Předseda ÚOHS následně zrušil prvostupňové rozhodnutí a věc vrátil prvostupňovému orgánu, aby
konformně s právním názorem správních soudů provedl dokazování v tom směru, zda k zániku subjektů a k právnímu nástupnictví došlo s cílem vyhnout se postihu za deliktní jednání a jedná se tedy
o takové zneužití práva, za něž lze postihnout právní nástupce porušitelů.

Oskarta aneb služby obecného hospodářského významu
Od správních soudů se Úřadu vrátil rovněž případ prodeje dobíjecích kupónů pro předplacenou službu „Oskarta“. Rozhodnutím z roku 2004 předseda Úřadu deklaroval, že společnost Vodafone (dříve
Oskar Mobil) uzavírala se svými distributory Oskaret zakázané a neplatné dohody o přímém určení cen, když tyto distributory zavazovala k dodržování prodejních cen stanovených svým ceníkem. 
Za toto jednání byla společnosti uložena pokuta 6,5 milionu Kč, posléze snížená Krajským soudem
v Brně na 3 miliony Kč.
Nicméně v řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že prodej dobíjecích kupónů
není samostatným trhem (zbožím poptávaným spotřebiteli), nýbrž je součástí trhu telekomunikačních
služeb, neboť spotřebitel dle NSS poptává telekomunikační službu, která je placena (předplacena)
dobíjecími kupóny; jiné využití tyto kupóny nemají a jejich cena proto ovlivňuje cenu telekomunikačních služeb.  Dále NSS poukázal na ustanovení telekomunikačního zákona, dle kterého musí být
telekomunikační služby nabízeny pouze a výhradně za publikované ceny oznámené před nabízením
těchto služeb. Z toho NSS dovodil, že cena za dobíjecí kupón tak musí být pod kontrolou poskytovatele služby, aby ten dostál svým zákonným závazkům. Účastník řízení tedy poskytoval na základě telekomunikačního zákona telekomunikační služby, které jsou službami obecného hospodářského významu. 
Distribuce předplacených dobíjecích karet v plné konkurenci za předem nestanovené a oznámené
ceny by tedy znemožnila poskytování telekomunikačních služeb za podmínek stanovených telekomunikačním zákonem, a tudíž z tohoto důvodu se ZOHS (zákaz dohod dle § 3 odst.  1) na dohody
účastníka řízení s distributory v této části neuplatnil, což soud opřel o ustanovení § 1 odst. 3 zákona.
Jelikož správní soudy jasně deklarovaly, že na posuzované dohody se neuplatní zákaz dohod s odkazem na vynětí z působnosti zákona, bylo prvostupňové rozhodnutí konstatující porušení zákona
zrušeno a správní řízení zastaveno. Popisované rozhodnutí předsedy Úřadu je pro praxi přínosné tím,
že shrnuje právní názor správních soudů k posuzování služeb obecného hospodářského významu
v oblasti mobilní telefonie.
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Předběžná otázka u Soudního dvora v Lucemburku
Soudní dvůr Evropské unie se sídlem v Lucemburku vyhlásil v polovině února 2012 rozsudek ve věci
mezinárodního kartelu šestnácti společností, které byly v roce 2007 Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokutovány rekordní souhrnnou částkou 941 881 000 korun. Soudní dvůr Evropské unie
dal v rámci řízení o předběžné otázce ÚOHS za pravdu s tím, že byl oprávněn pokutovat účastníky
kartelové dohody za dobu před vstupem České republiky do Evropské unie, i když tyto účastníky také
trestala Evropská komise za stejný kartel na území Unie. Jednalo se o tzv. bid rigging výrobců plynem
izolovaných spínacích ústrojí (PISU), kdy se účastníci řízení mezi sebou vzájemně domlouvali na tom,
kdo nabídne jakou cenu těchto výrobků, aby pak došlo k přidělení zakázky předem dohodnuté společnosti, respektive která společnost se bude o zakázku vůbec ucházet. Nejvyšší pokuta byla tehdy
uložena společnosti Siemens AG (126 588 000 korun).  Případ následně putoval zpět ke Krajskému
soudu v Brně, který předběžnou otázku k Soudnímu dvoru položil.  Krajský soud pak sice definitivně potvrdil existenci kartelu a jeho nezákonné působení na trh v České republice, avšak rozhodnutí
ÚOHS zrušil kvůli nedostatečnému odůvodnění deliktní odpovědnosti firem v rámci jednotlivých skupin. Proti rozsudku byla podána kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.
Rozsudky soudů jsou zveřejněny na webu Úřadu:
https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/soudni-prezkum-rozhodnuti.html

Zleva: John Markham, Wilko Töllner, Pavel Vepřek, Martti Virtanen, Martin Vitula - Svatomartinská konference 2012
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Veřejné zakázky a koncese
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vykonává od ledna 1995 dohled nad zadáváním veřejných
zakázek, jehož cílem je zajištění rovné, transparentní a nediskriminační soutěže, což v konečném důsledku přináší i úspory veřejných financí. Úřad rozhoduje, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky
postupoval v souladu se zákonem, ukládá nápravná opatření a sankce, projednává správní delikty
a plní další úkoly stanovené příslušnými zákony. Svá rozhodnutí ÚOHS zveřejňuje ve sbírkách rozhodnutí na internetových stránkách www.uohs.cz. V oddílu nazvaném Soudní přezkum rozhodnutí jsou
k daným případům doplněny rozsudky.
Od 1. 7. 2006 Úřad dohlíží také nad uzavíráním koncesních smluv podle koncesního zákona a od 1. 7. 
2010 také nad uzavíráním smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na základě nabídkového
řízení nebo přímým zadáním podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících.

Shrnutí legislativních změn
Stěžejní událostí loňského roku v oblasti zadávání veřejných zakázek bylo nabytí účinnosti novely zákona o veřejných zakázkách (č. 55/2012 Sb.), a to dnem 1. dubna 2012.
Ke klíčovým změnám této novely patří:
• snížení dolních finančních limitů pro podlimitní zakázku – ze šesti, resp. dvou milionů Kč na tři, resp. 
jeden milion Kč,
• výrazné omezení ekonomické a finanční kvalifikace – ekonomická kvalifikace je nahrazena prohlášením dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku,
• omezení technické kvalifikace – jako technickou kvalifikaci bude moci zadavatel požadovat pouze
reference (nikoli již systém certifikátů ISO či jiné certifikáty),
• rozšíření povinného uveřejňování – povinně zadavatel nyní uveřejňuje textovou část zadávací dokumentace, smlouvy od 0,5 milionu korun, skutečně uhrazenou cenu za celou zakázku a také subdodavatele, kterým hlavní dodavatel za plnění subdodávky uhradil více než 10 procent nebo více než
5 procent v případě významné veřejné zakázky,
• povinné zrušení zadávacího řízení při malém počtu hodnocených – pokud by zadavatel měl hodnotit méně než dvě nabídky, musí zadávací řízení zrušit,
• revize užšího řízení a jednacího řízení s uveřejněním – odstranila se možnost omezovat počet účastníků na základě lepší kvalifikace nebo losování,
• zpřísnění sankcí – všechny sankce ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže mohou být
nyní až dvojnásobné,
• povinné elektronické aukce – u dodávek vymezených prováděcím předpisem bude zadavatel povinen provést hodnocení prostřednictvím elektronické aukce.
Tam, kde Úřad považoval za vhodné podat výklad k určitému ustanovení novely, uveřejnil obecné
výkladové stanovisko, jako je například výkladové stanovisko k problematice prokazování kvalifikace
ve zjednodušeném podlimitním řízení po 1. 4. 2012.
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Pokračování trendu nárůstu činnosti ÚOHS
Zcela zřejmým trendem je dlouhodobý nárůst počtu případů řešených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže jako orgánem dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. Trvale roste počet návrhů
na zahájení řízení podle zákona o veřejných zakázkách, počet podnětů k zahájení správního řízení dle
správního řádu a v roce 2012 výrazně vzrostl i počet správních řízení zahájených z moci úřední.
Nabytí účinnosti novely č. 55/2012 Sb. k 1. 4. 2012 přineslo zejména kvůli významnému snížení dolních finančních limitů pro podlimitní veřejné zakázky i další nárůst činnosti pro Úřad. ÚOHS však očekává, že dopad novely zákona č. 55/2012 Sb. se v činnosti Úřadu v plné míře projeví až v roce 2013. 
K tomuto závěru vede Úřad skutečnost, že velké množství zadavatelů zadávalo veřejné zakázky ještě
podle znění zákona účinného do 31. 3. 2012 a také fakt, že prováděcí právní předpisy k novele zákona
nabyly účinnosti až 1. 9. 2012. Dalším důvodem je také skutečnost, že před Úřad jako orgán dohledu se veřejné zakázky dostávají až s určitým časovým odstupem od nabytí účinnosti novely. Teprve
na konci roku 2013 tak bude možné kvalifikovaně vyhodnotit vliv novely na administrativní zatížení zadavatelů a také na nárůst podnětů k zahájení správního řízení z moci úřední a návrhů na přezkoumání
úkonů zadavatelů na Úřad.
I přes výše uvedené vzrostl za rok 2012 ve srovnání s rokem 2011 počet podaných návrhů na zahájení
správního řízení o 16,8 procenta. Proti roku 2008 se jedná o nárůst více než trojnásobný. Výrazně narostl počet veřejných zakázek přezkoumávaných v rámci podnětů. Zatímco v roce 2011 směřoval jeden
podnět v průměru na méně než dvě veřejné zakázky a ÚOHS na základě podnětů přezkoumával 1 036
veřejných zakázek, v roce 2012 do účinnosti novely č. 55/2012 se již jednalo o téměř tři veřejné zakázky
na jeden podnět a od 1.  4.  2012 vzrostl průměr počtu veřejných zakázek v rámci jednoho podnětu
na přibližně 4,6 zakázky. Objem Úřadem přezkoumávaných veřejných zakázek tak výrazně přesahuje
počet obdržených podnětů a dosáhl hodnoty 2 900 veřejných zakázek přezkoumávaných na základě
přijatých podnětů. Počet správních řízení zahájených v roce 2012 z moci úřední vzrostl o 49 procent, což
rovněž svědčí o zvýšené aktivitě Úřadu v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.
Z rozhodovací praxe Úřadu lze vyčíst, že v roce 2012 bylo shledáno porušení zákona o veřejných zakázkách (uložil nápravné opatření či pokutu) ve 33,5 % vedených správních řízeních.  Více než 50 %
správních řízení pak bylo zastaveno z různých procesních důvodů. Počet uložených pokut vzrostl meziročně o 34 procent a jejich celková výše o 37 procent – dosáhla téměř 40 milionů korun.

Nejčastější pochybení zadavatelů veřejných zakázek
Z pohledu nejčastějších oblastí trhů, které byly dotčeny v roce 2012 v rámci případů šetřených před
Úřadem, se jednalo nejčastěji o stavebnictví, dodávky a služby z oblasti informačních technologií
a zdravotnictví. Zde k žádnému výraznému posunu oproti roku 2011 nedošlo.
Za nejčastější pochybení zadavatelů pak lze označit:
• pochybení při posouzení a hodnocení nabídek (tj. nedostatek transparentnosti ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, zejména nedostatečný popis způsobu a provedení hodnocení, nesprávný postup při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny),
• stanovení netransparentních a diskriminačních zadávacích podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky, včetně technických podmínek,
• vyžadování dokladů nesouvisejících s předmětem veřejné zakázky, nepřiměřenost kvalifikace
ve vztahu ke složitosti, druhu a rozsahu předmětu veřejné zakázky.
Ani v této oblasti k žádnému výraznému posunu oproti roku 2011 nedošlo.
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Vzhledem k tomu, že Úřad zatím neměl příležitost rozhodovat větší množství případů, kde by byly
řešeny případné sporné výkladové otázky vyplývající ze znění novely č. 55/2012 Sb., nelze z pohledu
rozhodovací praxe Úřadu říci, že by například docházelo k významným změnám v četnosti výskytu
konkrétních pochybení.

Posílení administrativní kapacity Úřadu
V souvislosti s přijetím novely č. 55/2012 Sb., a s tím souvisejícím plánovaným výrazným rozšířením
agendy, bylo stěžejním úkolem Úřadu zajistit podmínky pro její organizační zvládnutí.
Ve velmi krátkém čase se Úřadu podařilo zajistit nábor nových kvalitních, kvalifikovaných a odpovědných zaměstnanců, včetně jejich proškolení a začlenění do organizační struktury tak, aby byli schopni
řádně aplikovat zákon o veřejných zakázkách. Na sekci veřejných zakázek ke konci roku 2012 pracovalo 77 zaměstnanců, což znamená 70procentní nárůst, a odbor druhostupňového rozhodování v oblasti veřejných zakázek byl co do počtu zaměstnanců zdvojnásoben. V rámci sekce veřejných zakázek
nyní existují tři úseky, z nichž jeden sídlí v pražské pobočce ÚOHS. Úkoly související s prioritou Úřadu
v oblasti vyšetřování zakázaných dohod uchazečů o veřejné zakázky plní odbor monitoringu veřejných
zakázek a bid riggingu.
Kvůli novým zaměstnancům bylo rozšířeno i sídlo Úřadu, když na Úřad byla bezúplatně převedena
budova Vojenské ubytovací správy sousedící se sídlem Úřadu. V roce 2012 byla dokončena vnitřní
rekonstrukce budovy a vytvořeny kvalitní kancelářské prostory.

Projekt Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů
Projekt OTVEZ spolufinancovaný ze strukturálních fondů Evropské unie je zaměřen na zvyšování povědomí zaměstnanců veřejné správy v oblasti zadávání veřejných zakázek a bid riggingu, tedy zakázaných dohod dodavatelů veřejných zakázek.  V roce 2012 Úřad realizoval odborné dvoudenní
semináře v Jihočeském, Moravskoslezském, Karlovarském a Plzeňském kraji a také v kraji Vysočina. 
Další tři odborné semináře byly pro zájemce z řad zaměstnanců veřejné správy realizovány v sídle
Úřadu. Internetový portál projektu www.otvez.cz poskytuje průběžně aktualizované informace související s problematikou veřejných zakázek a bid riggingu, například judikaturu ÚOHS, českých soudů
či Soudního dvora Evropské unie, a rovněž možnost zaslat dotazy či připomínky související s touto
problematikou odborníkům z Úřadu.
V roce 2012 ÚOHS vydal pro zaměstnance veřejné správy publikaci s názvem Zadávání veřejných
zakázek a zakázané dohody dodavatelů obsahující vysvětlení základních pojmů, se kterými se zadavatelé setkají při aplikaci zákona o veřejných zakázkách, a vysvětlení základních postupů používaných
v zadávacích řízeních. Další publikace nazvaná Rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek a bid
riggingu obsahuje výtahy z rozhodnutí ÚOHS, vnitrostátních soudů a Soudního dvora Evropské unie
zabývající se problematickými aspekty zadávání veřejných zakázek a otázkami bid riggingu a podávající upřesňující výklad některých pojmů či institutů obsažených v zákoně o veřejných zakázkách.
Významnou součástí projektu Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů je rovněž činnost Odboru
monitoringu veřejných zakázek a bid riggingu. Monitoring je prováděn analýzou podnětů zaslaných
fyzickými či právnickými osobami. Odbor úzce spolupracuje s dalšími útvary Úřadu. Například odboru
kartelů na sekci hospodářské soutěže postupuje po provedené analýze případy, u kterých získal pochybnosti o souladu postupu dodavatelů s příslušnými právními předpisy.
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Přehled správních řízení I. stupně vedených v roce 2012
Počet přijatých návrhů

507

Počet veřejných zakázek přezkoumávaných na základě přijatých podnětů

Správní řízení

zahájená správní řízení celkem

650

na návrh

507

ex offo

143

neukončená správní řízení

155

vydaná prvostupňová rozhodnutí celkem
z toho
• rozhodnutí vydaná ve věci

Rozhodnutí

Náklady řízení

Kauce

1 049*
695

o rozhodnutí o nápravě + sankce

233

o zastavená správní řízení – neshledáno pochybení

113

o zastavená správní řízení z procesních důvodů

349

• předběžná opatření

205

• zamítnutí předběžného opatření

121

• zrušení rozhodnutí o uložení předběžného opatření
Pokuty

2 900

počet uložených pokut
celková výše uložených pokut

počet uložených nákladů řízení
celková výše uložených nákladů řízení

výše složených kaucí
kauce propadlé do státního rozpočtu

28
119
39 511 000 Kč

114
3 420 000 Kč

134 019 777 Kč
5 688 881 Kč

*Rozhodnutí jsou vydávána pouze ve správních řízeních. V případě podnětů, které jsou shledány neopodstatněnými, je šetření ukončeno písemným sdělením výsledku šetření podavateli.
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Nejvyšší pokuty uložené v roce 2012
číslo
jednací

zadavatel

S 364/2011 Hlavní město Praha
S 446/2012

Severočeská vodárenská
společnost

veřejná zakázka

výše pokuty
v milionech Kč

Jednotný ekonomický systém
(JES)

5

Intenzifikace úpravny vody
v Meziboří

5

S 593/2011 Statutární město České Budějovice

Outsourcing serverové farmy

S 338/2012 Lesy České republiky

Dodávky osobních ochranných
pracovních prostředků
(rámcová smlouva)

1

více zakázek

1

S 169/2011

Centrum služeb pro silniční
dopravu, s. p. o.

1,3

Nárůst počtu veřejných zakázek přezkoumávaných na základě podnětů

2900

1036

2011

2012

výroční zpráva 2012
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Počet zahájených prvostupňových správních řízení
650
530
425
309

245

2008

2009

2010

2011

2012

Počet správních řízení zahájených na návrh
507
434
348
210
154

2008

2009

2010

2011

2012

Počet správních řízení zahájených z moci úřední
143

91

99

96
77

2008

32

2009
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2010

2011

2012

Počet vydaných prvostupňových rozhodnutí
1049

710
508
386

2007

Vybrané případy

511

391

2008

2009

2010

2011

2012

Silniční most přes Labe v Poděbradech
Zadavatel: Ředitelství vodních cest České republiky
Spisová značka: S304/2011
Pravomocná pokuta: 300 000 Kč
Ex offo
Datum nabytí právní moci: 21. 2. 2012
Ředitelství vodních cest České republiky se dopustilo správního deliktu tím, že veřejnou zakázku na silniční most přes Labe v Poděbradech zadalo v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž byly splněny podmínky stanovené zákonem. S vybraným uchazečem zadavatel uzavřel dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na plnění této veřejné zakázky. Postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. 
Úřad zadavateli uložil pokutu ve výši 300 tisíc korun.
Zadavatel v daném případě nesplnil jednu z podmínek nezbytných pro použití jednacího řízení bez
uveřejnění, neboť celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb překročil
20 % ceny původní veřejné zakázky. Úřad ve svém rozhodnutí konstatoval, že k posouzení věcné náplně sporných položek není jejich cena relevantní. Ačkoliv lze připustit, že montáž nosné konstrukce
mostu oběma různými technologiemi směřuje ke stejnému cíli, tedy k instalaci, resp. zásunu mostní
konstrukce, nelze zároveň konstatovat, že by se jednalo o stejná věcná plnění, jak dovozuje zadavatel. 
Za situace, kdy jsou ke stejnému účelu použity dvě odlišné technologie, nelze tyto technologie podle
Úřadu považovat za věcně totožné. Úřad uvedl, že pro účely výpočtu ceny víceprací v šetřeném případě je nezbytné započíst do celkových víceprací v plné výši i položku obsahující technologie zásunu
mostní konstrukce, neboť tato položka nebyla zahrnuta v předmětu plnění původní veřejné zakázky.

Zařízení na třídění balíkových zásilek
Zadavatel: Česká pošta, s. p.
Spisová značka: S009/2012
Datum nabytí právní moci: 23. 2. 2012
Česká pošta nedodržela při zadávání veřejné zakázky na zařízení na třídění balíkových zásilek postup
stanovený zákonem, když dodatečné informace k zadávacím podmínkám nedoručila italské společnosti Elsag Datamat, která byla zájemcem ve výše uvedeném jednacím řízení s uveřejněním. Postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
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uložil opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele a zrušil předmětné zadávací řízení, neboť
ještě nedošlo k uzavření smlouvy.
Zadavatel při poskytování upřesňujících informací k zadávacím podmínkám musí důsledně dbát na dodržení zásady rovného zacházení v zadávacím řízení a doručit dodatečné informace spolu s přesným
zněním žádosti všem dodavatelům, kteří o poskytnutí zadávací dokumentace požádali, nebo jim byla
poskytnuta.  Tím, že zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám nedoručil společnosti Elsag Datamat, nedodržel postup stanovený zákonem, ani zásadu rovného zacházení v zadávacím
řízení, neboť ostatní dodavatelé, kteří si zadávací dokumentaci vyzvedli, tyto dodatečné informace
od zadavatele obdrželi. Společnost Elsag Datamat svoji nabídku v zadávacím řízení nepodala a nelze
vyloučit, že mohla být pro zadavatele ekonomicky výhodnější, než obdržené nabídky.

Františkánský klášter Hostinné
Účastník správního řízení: RESA – sanace a rekonstrukce, spol. s r. o.
Spisová značka: S306/2011
Pravomocná pokuta: 300 000 Kč + zákaz plnění veřejných zakázek na dobu tří let
Zadavatel: město Hostinné
Datum nabytí právní moci: 8. 9. 2012
Společnost RESA – sanace a rekonstrukce, spol. s r. o., se dopustila správního deliktu tím, že jako uchazeč o veřejnou zakázku města Hostinné předložila k prokázání technických kvalifikačních předpokladů
falzifikát osvědčení o řádném plnění stavebních prací. Doklad mohl mít vliv na posouzení kvalifikace
uchazeče v zadávacím řízení. Úřad uložil společnosti RESA – sanace a rekonstrukce pokutu ve výši 300
tisíc korun a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu tří let.
Zadavatel požadoval v rámci prokázání technických kvalifikačních předpokladů předložení seznamu
alespoň tří stavebních prací na stavbách obdobného charakteru s minimálním finančním objemem
30 milionů korun bez DPH a nejméně dvou stavebních prací s objemem 10 milionů korun bez DPH
na budovách zapsaných v seznamu památek Ministerstva kultury České republiky. Uchazeč RESA předložil osvědčení od společnosti WINRO, s. r. o., o plnění veřejné zakázky na rekonstrukci fasády a interiérů Bílého zámku v Hradci nad Moravicí včetně statického zajištění objektu v objemu 30,8 milionu korun
včetně DPH. Na dotaz zadavatele posléze společnost RESA údaje o této zakázce upravila s tím, že se
jedná o částku bez DPH. Zadavatel následně požádal přímo společnost WINRO o upřesnění reference
a vyšlo najevo, že dané osvědčení nevystavila. Uchazeč RESA posléze přiznal, že falešnou referenci vytvořila bez vědomí vedení společnosti jedna ze zaměstnankyň a jednatel dokument při podepisování
nabídky přehlédl.  Úřad ve svém rozhodnutí konstatoval, že společnost RESA se dopustila správního
deliktu, který mohl mít vliv na posouzení kvalifikace. Přestože se referenční list objevil v nabídce podle
tvrzení uchazeče bez jeho vědomí, byla nabídka podepsána jednatelem, který nese plnou odpovědnost za obsah nabídky. Úřad tento fakt zohlednil jako polehčující okolnost při ukládání sankce.

Služby datového centra
Účastník správního řízení: UPC Česká republika, s. r. o.
Spisová značka: S437/2012
Pravomocná pokuta: 400 000 Kč + zákaz plnění veřejných zakázek na dobu tří let
Zadavatel: NET4GAS, s. r. o.
Datum nabytí právní moci: 8. 11. 2012
Společnost UPC Česká republika jako uchazeč o veřejnou zakázku společnosti NET4GAS, s.  r.  o.,
na poskytování služeb datového centra předložila k prokázání technických kvalifikačních předpokladů
informace o referencích tak, že z trojice realizovaných dodávek dvě neodpovídaly skutečnosti, přičemž
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Petr Rafaj
předseda ÚOHS
byly pro posouzení kvalifikace rozhodné.  U společnosti Nodus Technologies byl uveden nepravdivý objem plnění za rok a služby nebyly poskytovány ze dvou datových center, ale pouze z jednoho,
a u společnosti SuperNetwork, kde i přesto, že neexistoval smluvní vztah mezi těmito dvěma subjekty,
uvedl uchazeč nepravdivou délku smluvního vztahu i objem plnění z něj plynoucí. Společnost UPC
Česká republika na základě interního šetření potvrdila předložení informací neodpovídajících skutečnosti v předmětném zadávacím řízení s tím, že se jednalo o pochybení jednotlivce a následné selhání
vnitřní kontroly společnosti.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti UPC Česká republika, s. r. o., za porušení zákona o veřejných zakázkách pokutu ve výši 400 tisíc korun a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu tří let.

Tiskové služby pro Českou televizi
Zadavatel: Česká televize
Spisová značka: S205/2012
Datum nabytí právní moci: 22. 11. 2012
Zadávací dokumentace České televize na tiskové služby obsahovala požadavek a odkaz na specifické
označení zboží, aniž by byl tento odkaz odůvodněn předmětem veřejné zakázky a aniž by zadavatel
umožnil pro plnění předmětné veřejné zakázky použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, avšak k uzavření smlouvy nedošlo. 
Jako opatření k nápravě Úřad zadávací řízení zrušil.
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ÚOHS ve svém rozhodnutí konstatoval, že není možné upírat zadavatelům možnost stanovit technické
podmínky podle vlastních potřeb. Současně však uvedl, že technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky, tiskového jazyka Original Adobe PostScript, nesmí být diskriminační a musí vždy umožnit dodavatelům poskytnout technicky a kvalitativně obdobná technická řešení. V předmětné veřejné
zakázce byla specifikace požadavků zadavatele na tiskové jazyky stanovena příliš úzce a v některých
případech předmětu plnění veřejné zakázky dokonce bez možnosti využití obdobného technického
řešení. Nelze vyloučit, že v případě, kdy by ze strany zadavatele nebyly takto úzce nastaveny zadávací
podmínky, obdržel by více nabídek potenciálních uchazečů a mohlo dojít k výběru výhodnější nabídky
v rámci daných kritérií.

Odpadové hospodářství Břeclav
Zadavatel: město Břeclav
Spisová značka: S318/2012
Datum nabytí právní moci: 8. 12. 2012
Město Břeclav nepostupovalo v souladu se zásadou transparentnosti, když v zadávací dokumentaci
na odpadové hospodářství Břeclav požadovalo předložení dvou časově rozdílných variantních řešení,
avšak nevymezilo způsob hodnocení nabídek pro tato variantní řešení.  Současně zadavatel v zadávacích podmínkách uvedl, že „varianty nabídky nejsou povoleny“. Postup zadavatele mohl podstatně
ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, k uzavření smlouvy však nedošlo. Úřad jako opatření k nápravě
zadávací řízení zrušil.
Zadavatel požadoval, aby uchazeč v rámci jedné souhrnné nabídky podal dvě nabídky dílčí, lišící se
dobou plnění. Pokud zadavatel zamýšlel, že si vybere cenově příznivější nabídku ve vztahu k době plnění, čímž by připustil, že dílčí nabídky považuje za samostatné, jednalo by se o varianty nabídky. V takovém případě by ale zadavatel musel připustit varianty nabídky a hodnotit je na základě hodnoticího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky (resp.  jednotlivých dílčích kritérií vyjadřujících vztah užitné
hodnoty a ceny). Zadavatel však v zadávací dokumentaci současně uvedl, že „varianty nabídky nejsou
povoleny“ a hodnotil nabídky podle základního kritéria nejnižší nabídkové ceny.
Zadávací dokumentace se tak dle Úřadu dostala do zjevného rozporu, když zadavatel nejprve nepovolil varianty nabídek, které následně požaduje, a navíc nevymezil způsob hodnocení těchto nabídek. 
Úřad konstatoval, že zadávací dokumentace musí obsahovat požadavky a technické podmínky v takovém rozsahu, aby byla úplná, správná a zároveň jasná, srozumitelná, určitá a dostatečně podrobná, aby potenciální dodavatel si po přečtení zadávací dokumentace dokázal udělat představu, co je
předmětem veřejné zakázky, jaká jsou hodnoticí kritéria, případně parametry požadovaného plnění. 
Zadávací dokumentace musí vyloučit možnost dvojího výkladu technických podmínek a požadavků
zadavatele.  Uchazeči se však v šetřeném případě ze zadávací dokumentace nedozvěděli údaje rozhodující o hodnocení nabídek. V zájmu zachování transparentnosti musí být vždy způsob hodnocení
nabídek jednoznačný.
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Rozkladová řízení a soudní přezkum
V roce 2012 pokračoval nárůst počtu podaných rozkladů proti prvoinstančním rozhodnutím. ÚOHS
přijal 356 rozkladů a zahájil stejný počet druhoinstančních správních řízení. Ve srovnání s předchozím
rokem se jedná o 38procentní nárůst podaných rozkladů.
Úřad vydal v roce 2012 celkem 229 rozhodnutí II. stupně. Předseda Petr Rafaj potvrdil v téměř 74 procentech prvoinstanční rozhodnutí Úřadu, ve 46 rozhodnutích předseda uznal námitky rozkladu a zrušil
prvoinstančních rozhodnutí, 5 rozkladů bylo zamítnuto pro opožděnost a bylo vydáno 9 (procesních)
usnesení předsedy ÚOHS.
Na základě druhostupňových rozhodnutí bylo v roce 2012 pravomocně uloženo 44 pokut v celkové výši přesahující 22 milionů korun. Nejvyšší pokuta ve výši 9 milionů Kč byla uložena společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice. Druhá nejvyšší pokuta (5 milionů Kč) pak byla uložena statutárnímu
městu Liberec.

Počet podaných rozkladů
356

258
205

204
167

2007

2008

2009

171

2010

2011

2012

V oblasti soudního přezkumu zaznamenávají statistiky za rok 2012 více než dvojnásobný nárůst celkového počtu podaných žalob a kasačních stížností a 36procentní nárůst rozsudků vydaných Krajským
soudem v Brně a Nejvyšším správním soudem v oblasti veřejných zakázek.  Statistiky pravomocně
ukončených soudních řízení prokazují 50procentní úspěšnost ÚOHS v soudním přezkumu v roce 2012.
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Přehled správních řízení II. stupně a soudních přezkumů vedených v roce 2012
Rozkladová řízení
Rozklady podané proti prvoinstančním rozhodnutím

356

Správní řízení II. stupně zahájená
v roce 2012

356

Správní řízení II. stupně neukončená v roce 2012

145

Rozhodnutí o rozkladech vydaná
v roce 2012

Pokuty

celkem

229

z toho
potvrzeno rozhodnutí I. stupně

169

zrušeno rozhodnutí I. stupně

46

rozklady zamítnuté pro opožděnost

5

procesní usnesení předsedy

9

počet uložených pokut
výše uložených pokut

44
22 085 000 Kč

Soudní přezkum
Počet žalob podaných ke Krajskému soudu v Brně v roce 2012

52

Počet kasační stížností podaných
k Nejvyššímu správnímu soudu
v roce 2012

25

Počet pravomocně ukončených
soudních řízení v obou stupních
v roce 2012

24
z toho
rozhodnutí ÚOHS
potvrzeno

12

rozhodnutí ÚOHS zrušeno

12

Procento úspěšnosti ÚOHS
v soudním přezkumu v roce 2012

Rozsudky soudů jsou zveřejněny na webu Úřadu:
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/soudni-prezkum-rozhodnuti.html
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50 %

Vybrané případy

Úklid stanic metra
Zadavatel: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.
Spisová značka: R22,23/2011 / S267/2008
Pravomocná pokuta: 800 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 26. 3. 2012
Předseda ÚOHS zamítl rozklad zadavatele a potvrdil pokutu ve výši 800 tisíc korun uloženou za správní
delikt při zadávání veřejné zakázky na úklid stanic metra, spočívající v nedovoleném omezení počtu
zájemců o zakázku pouze na firmy, které již služby úklidu ve stanicích metra zajišťovaly. Do tendru se
mohl přihlásit pouze uchazeč, jehož průměrný obrat za obdobnou činnost neklesl za poslední tři roky
pod limit 20 milionů korun. Dopravní podnik také požadoval doložení, že zájemce o veřejnou zakázku
v minulosti již služby komplexního a nepřetržitého úklidu stanic podzemní hromadné dopravy poskytoval, a to minimálně po dobu 12 měsíců a v rozsahu minimálně šesti uklízených stanic. Zadavatel
v průběhu správního řízení trval na tom, že úklid stanic metra je zcela specifickou a ojedinělou činností,
která jen stěží nalezne srovnání s úklidem v jakýchkoliv jiných prostorách.
Tendr vyhlásil dopravní podnik v roce 2008. Výběrové řízení ale zrušil, neboť hodnoticí komise vyřadila
nabídky všech tří uchazečů.  Dopravní podnik hlavního města Prahy poté uzavřel smlouvu s jedním
z uchazečů, sdružením firem CDV služby, s. r. o., a V-Trade, s. r. o.

Kongresové centrum Zlín – dodatky ke smlouvě o dílo
Zadavatel: statutární město Zlín
Spisová značka: R75/2012 / S301/2011
Pravomocná pokuta: 100 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 24. 7. 2012
Zadavatel se dopustil správního deliktu spočívajícího v uzavření tří dodatků ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku Kongresové centrum Zlín s vybraným uchazečem na základě neoprávněného použití tří
jednacích řízení bez uveřejnění. Předseda zamítl rozklad zadavatele a potvrdil pokutu ve výši 100 tisíc
korun uloženou rozhodnutím v prvním stupni.
Zadavatel oslovil k podání nabídky na realizaci dodatečných stavebních prací pouze dodavatele původní
veřejné zakázky – sdružení akciových společností PSG-International a Metrostav – s odůvodněním, že proti
původnímu projektu je nutno pro účely kladného výsledku kolaudačního řízení provést změny a dodatky
v zadávací dokumentaci na základě novelizací některých českých technických norem a předpisů především v oblasti zatížení konstrukcí sněhem. Tyto okolnosti však nastaly ještě před zahájením původního zadávacího řízení a nelze je tedy dle Úřadu považovat za objektivně nepředvídatelné a nebylo proto možné
využít jednací řízení bez uveřejnění. Zadavatel měl mít povědomí o platnosti nové normy a možných důsledcích jejího neplnění. I v případě, pověří-li zadavatel přípravou či realizací zadávacího řízení jinou osobu, stále nese plnou odpovědnost za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Nedodržení postupu
pro zadání veřejné zakázky stanoveného zákonem mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Modernizace biologické čistírny odpadních vod v pardubické části Semtín
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice
Spisová značka: R11/2012 / S214/2011
Pravomocná pokuta: 9 000 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 26. 7. 2012
Předseda ÚOHS zamítl rozklad společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a potvrdil pokutu ve výši
devíti milionů korun. Důvodem uložené sankce byly chyby v tendru za 300 milionů korun na modernizaci biologické čistírny odpadních vod v pardubické části Semtín. Vodárenská společnost chybovala,
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když ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek neuvedla, jakým způsobem dospěla k výsledkům
posouzení zdůvodnění mimořádně nízkých nabídkových cen uchazečů a vysvětlení jejich nabídek. 
Postup zadavatele se tak stal nepřezkoumatelným a netransparentním.
Vodovody a kanalizace Pardubice vyzvaly po otevření nabídek hned čtyři uchazeče ke zdůvodnění
mimořádně nízkých nabídkových cen. Jak v protokolu o jednání hodnoticí komise, tak ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek bylo pouze stroze uvedeno, že hodnoticí komise se otázkou zdůvodnění
mimořádně nízkých nabídkových cen zabývala a akceptovala je. Blíže se však nevyjádřila k výsledkům
posouzení a nebylo zřejmé, které informace přesvědčily zadavatele o skutečnosti, že nabídková cena
je na trhu v daném místě a čase obvykle dostupná nebo že při výrobě dané položky budou dodrženy všechny předepsané nebo obvykle doporučované výrobní a technologické postupy. Podobně
netransparentně si zadavatel počínal při posuzování vysvětlení některých nejasností, která si vyžádal
od tří uchazečů. I zde chyběl jakýkoliv konkrétní popis toho, proč uznal vysvětlení za dostatečná.

Stejnokroj 95, stejnokroj 95 letní-R
Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
Spisová značka: R207/2012 / S181/2012
Datum nabytí právní moci: 26. 11. 2012
Ministerstvo obrany nedodrželo při zadávání veřejné zakázky rozdělené na dvě části na stejnokroj 95
a stejnokroj 95 letní-R postup stanovený zákonem o veřejných zakázkách tím, že neodeslalo dodatečné informace všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla
zadávací dokumentace poskytnuta.  Postup ministerstva mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější
nabídky, avšak smlouva nebyla uzavřena. Jako opatření k nápravě Úřad zrušil zadávací řízení. Rozklad
podaný společností STV Group a. s. předseda ÚOHS zamítl a potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu.
Jednalo se o přibližně 80milionový tendr na nákup 50 tisíc blůz a 42 tisíc kalhot. Podle dalších závěrů ÚOHS nebyla specifikace této veřejné zakázky dostatečná. Týkalo se to šablony a desénu potisku
na stejnokroje. Armáda veřejnou zakázku vypsala v říjnu 2011 a do tendru rozděleného na dvě části
se přihlásilo šest firem. V jedné části ministerstvo vybralo nabídku společnost BLAŽEK PRAHA a.  s.,
v druhé uspěla společnost STV GROUP a. s.

Jurkovičova rozhledna
Zadavatel: Rožnov pod Radhoštěm
Spisová značka: R96/2012 / S169/2012
Pravomocná pokuta: 40 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 10. 12. 2012
Rožnov pod Radhoštěm se dopustil správního deliktu tím, že nezaslal Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže originál dokumentace o veřejné zakázce Jurkovičova rozhledna, čímž závažně ztížil postup
Úřadu v tomto správním řízení.  Předseda ÚOHS potvrdil pořádkovou pokutu ve výši 40 tisíc korun
uloženou městu v prvostupňovém řízení za neuposlechnutí pokynu úřední osoby.
Úřad v předmětné věci zdůraznil, že k řádnému a objektivnímu přezkoumání postupu zadavatele
je zcela nezbytné mít k dispozici dokumentaci o průběhu zadávání veřejné zakázky v originále, a to
v celém jejím rozsahu. Za průkazné důkazy nelze považovat jakékoliv podklady a dokumenty, neboť
nemohou být posouzeny v širších souvislostech patrných z úplné dokumentace o veřejné zakázce
v originále. Nedoručení originálu dokumentace o šetřené veřejné zakázce vedlo k porušení několika
základních zásad správního řízení (materiální pravdy, volného hodnocení důkazů, rychlosti a hospodárnosti správního řízení) a dále skutečnost, že neuposlechnutí pokynu úřední osoby má zcela zásadní
dopad na možnost Úřadu přezkoumat postup zadavatele v tomto zadávací řízení.
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Expozice času
Zadavatel: město Šternberk
Spisová značka: R218/2012 / S159/2012
Pravomocná pokuta: 100 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 14. 12. 2012
Předseda ÚOHS zamítl rozklad zadavatele a potvrdil pokutu ve výši 100 tisíc korun uloženou městu
Šternberku za zadání veřejné zakázky na Expozici času v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by k tomu
byly splněny podmínky dle zákona o veřejných zakázkách. Tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr
nejvhodnější nabídky. Město již uzavřelo smlouvu s vybraným uchazečem.
Rozhodnutí podává výklad podmínek, které musejí být naplněny, pokud zadavatel hodlá veřejnou zakázku zadat v jednacím řízení bez uveřejnění v návaznosti na provedenou soutěž o návrh. Předmětem
takto zadávané veřejné zakázky musejí být služby odpovídající předmětu soutěže o návrh. Dle ustálené rozhodovací praxe Úřadu musí předmět zakázky spočívat v dopracování, resp. dotvoření návrhu,
který byl v rámci předcházející soutěže o návrh vybrán jako nejvhodnější. Předmětem zadávacího řízení realizovaného v režimu jednacího řízení bez uveřejnění nebylo výhradně plnění spočívající v rozpracování, dotvoření či dopracování původních myšlenek či tvůrčích řešení zakotvených ve vybraném
návrhu a není možné konstatovat, že navazující dotvoření vítězného návrhu by byl schopen provést
pouze autor tohoto návrhu. Vzhledem k charakteru činností souvisejících s plněním předmětu veřejné
zakázky nebylo podle Úřadu nezbytné, aby realizaci prováděl výhradně předkladatel vítězného návrhu. Zadavatel tedy nebyl oprávněn veřejnou zakázku zadat v jednacím řízení bez uveřejnění.

výroční zpráva 2012

41

Veřejná podpora
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je v oblasti veřejné podpory orgánem vykonávajícím centrální koordinační, poradenskou, konzultační a monitorující činnost ve všech sektorových odvětvích,
s výjimkou oblasti zemědělství a rybolovu. Úřad především spolupracuje s poskytovateli při přípravě
oznámení opatření veřejné podpory Evropské komisi (dále jen „Komise“), spolupracuje s Komisí a poskytovatelem v rámci řízení před Komisí, a to jak v řízeních týkajících se oznámené veřejné podpory, tak
v případech protiprávní veřejné podpory, zneužití veřejné podpory, existujících režimů veřejné podpory, dále také v případě, že Komise provádí na území České republiky šetření na místě. Úřad předkládá
Komisi v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie výroční zprávu o veřejných podporách poskytnutých v předchozím kalendářním roce na území České republiky. V oblasti legislativy Úřad zastupuje
Českou republiku při projednávání a přípravě právních předpisů Evropské unie v oblasti veřejné podpory. V neposlední řadě je Úřad správcem centrálního registru podpor malého rozsahu.
Ústředním tématem roku 2012 bylo zahájení procesu modernizace pravidel platných v oblasti veřejné
podpory. Dne 8. května 2012 Komise zveřejnila dokument Modernizace státní podpory v Evropské
unii, ve kterém vytyčila hlavní cíle modernizace, jimiž jsou:
• přesměrování veřejné podpory k iniciativám efektivně a účinně podporujícím dosažení prorůstových cílů obsažených ve strategii Evropa 2020;
• prioritizace těch druhů opatření veřejné podpory, které jsou potenciálně nejškodlivější pro vnitřní trh;
• racionalizace a zjednodušení pravidel a urychlení řízení ve věcech veřejné podpory.

Hynek Brom
I. místopředseda ÚOHS

K modernizaci pravidel se v průběhu roku v Bruselu uskutečnila tři strategická setkání Komise s členskými státy, kterých se účastnili rovněž zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Za účelem
projednání návrhů Komise ke konkrétním předpisům se zástupci Úřadu dále účastnili poradních výborů, které Komise s členskými státy uspořádala, a to např.  k návrhu nového Nařízení podpory de
minimis pro podniky vykonávající služby obecného hospodářského zájmu (dále také „SOHZ“), k revizi
pravidel pro regionální podporu či k návrhu Sdělení Komise o státní podpoře filmů a dalších audiovizuálních děl. Modernizace a revize pravidel v oblasti veřejné podpory bude pokračovat v roce 2013,
kdy se očekává přijetí konečného znění zbývajících revidovaných pravidel.
V rámci svých vzdělávacích aktivit v oblasti veřejné podpory uskutečnil Úřad v roce 2012 řadu seminářů. V první polovině roku dokončil vzdělávací kampaň v oblasti práva veřejné podpory, určenou městům a obcím a zahájenou v roce 2011. Vzdělávací kampaň byla věnována zejména podpoře malého
rozsahu, včetně problematiky zápisů do Centrálního registru podpor malého rozsahu (dále také „centrální registr“) a službám obecného hospodářského zájmu. Zástupci měst a obcí byli dále seznámeni
s praktickou aplikací pravidel veřejné podpory v oblastech patřících do jejich působnosti. Ani v roce
2012 nechyběla tradiční Jarní konference o veřejné podpoře, která byla věnována nově přijatým předpisům Evropské unie v oblasti poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.
Začátkem roku vydala Komise tiskové prohlášení, v němž konstatovala, že je nezbytné zabývat se
pravidly veřejné podpory při financování profesionálních fotbalových klubů z veřejných prostředků. 
Současně provedla šetření týkající se výstavby sportovních infrastruktur v Německu, Švédsku a Dánsku. 
Svoji pozornost Komise zaměřila na tuto oblast sportu především z důvodu většího počtu stížností,
obdržených od subjektů z několika členských států na údajná opatření naplňující znaky veřejné podpory a zvýhodňující profesionální fotbalové kluby, a také s ohledem na malý počet notifikací opatření
v oblasti sportu, které byly Evropské komisi dosud předloženy. Ve druhé polovině roku se Evropská
komise obrátila na členské státy Evropské unie s žádostí o poskytnutí informací, jakým způsobem je
v příslušné zemi financován profesionální fotbal.
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Z hlediska fungování centrálního registru bylo důležitou událostí roku 2012 přijetí nového nařízení
o podpoře de minimis pro podniky vykonávající služby obecného hospodářského zájmu. Jelikož byl
centrální registr zřízen k monitorování podpor de minimis poskytnutých na území České republiky,
došlo v roce 2012 k jeho rozšíření o výše uvedené nařízení. Další významná změna v oblasti podpory
de minimis se týká zrušení povinnosti poskytovatele vyžadovat od příjemců čestné prohlášení o obdržených podporách malého rozsahu, neboť centrální registr již obsahuje úplná data rozhodná pro
stanovení možnosti čerpání podpory malého rozsahu.
Dne 1. 8. 2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů (dále
také „zákon č. 215/2004 Sb.“), která přinesla podstatné změny pro poskytovatele podpory de minimis. 
O novinkách zavedených novelou zákona podrobněji v části Legislativní změny.

Statistické údaje z oblasti veřejné podpory za rok 2012
Stanoviska k problematice veřejné podpory vydaná
poskytovatelům/příjemcům

448

Prenotifikace, notifikace, oznámení dle blokové výjimky

45

Připomínky k návrhům právních předpisů České republiky a vládním materiálům

75

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

30

Stížnosti u Evropské komise a spojená agenda

15

Prvostupňová správní řízení ve věcech registru de minimis
Zahájená správní řízení

34

Neukončená správní řízení

10

Vydaná rozhodnutí

41

Počet uložených pokut

26

Výše uložených pokut

472 400 Kč

Výše splacených pokut dle výpisu ČNB

464 500 Kč

S agendou centrálního registru je také spojeno vedení správních řízení vůči poskytovatelům, kteří se
dopustili správního deliktu vymezeného v § 8a) odst. 2 písm. b) zákona č. 215/2004 Sb. V roce 2012
bylo zjištěno na 600 pochybení spočívajících v nezaznamenání údajů o podpoře de minimis do centrálního registru v zákonem stanovené lhůtě. Zahájeno bylo 34 správních řízení, vydáno 41 správních
rozhodnutí a uloženo 26 pokut v celkové výši 472 400 Kč.
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Legislativní změny
Česká republika
Dne 1. 8. 2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb. 
Novela zákona zavedla nové a nově upravila některé stávající pojmy, jako například pojmy veřejná
podpora, podpora malého rozsahu a den jejího poskytnutí.  Novelou zákona byla rovněž zavedena
nová povinnost poskytovatele podpory malého rozsahu uvést v právním úkonu poskytnutí podpory malého rozsahu název přímo použitelného předpisu Evropské unie, podle kterého byla podpora
malého rozsahu poskytnuta.  Podle novely je neuvedení názvu příslušného předpisu Evropské unie
správním deliktem. Na základě novely zákona může Úřad nově poskytovateli uložit opatření k nápravě,
a to dodatečně označit poskytnutou podporu jako podporu malého rozsahu nebo provést záznam
do centrálního registru.
Novela dále rozšířila působnost koordinačních orgánů, kterými jsou Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže a v oblasti zemědělství a rybolovu Ministerstvo zemědělství, o vydání stanoviska k podpoře
malého rozsahu ještě před jejím poskytnutím. Poskytovatel podpory malého rozsahu tak má možnost
požádat koordinační orgán o stanovisko, zdali se v konkrétním případě skutečně jedná o podporu de
minimis a jsou-li splněny podmínky pro její poskytnutí.

Evropská unie
V souvislosti s aplikací pravidel veřejné podpory došlo v roce 2012 k zásadnímu zlomu v přístupu
Evropské komise při posuzování financování výstavby infrastruktury, a to na základě rozsudku Tribunálu
ve věci Leipzig/Halle z roku 2011, dle kterého může být za ekonomickou aktivitu označen nejen provoz
letiště či letištní infrastruktury, ale také samotná výstavba infrastruktury, pokud tato má být v budoucnu
využívána pro ekonomické činnosti. V kontextu uvedeného rozsudku tak může být veřejná podpora
přítomna i v případě výstavby stadionů a multifunkčních arén, infrastruktury pro zpracování odpadu,
lanovek a lyžařských vleků, nákupních a obchodních center, infrastruktury určené na výzkum a vývoj,
širokopásmových sítí, energetických sítí a podobně. Pro účely usnadnění identifikace veřejné podpory při financování infrastrukturních projektů vypracovala Evropská komise analytické formuláře, které
Úřad zveřejnil na svých internetových stránkách.
Dne 31. 1. 2012 nabyly účinnosti předpisy upravující poskytování vyrovnávací platby za výkon služeb
obecného hospodářského zájmu, a sice Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby, Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
a rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské
unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Rozhodnutí je možno aplikovat v případech, kdy v rámci financování veřejné služby nejsou dodržena všechna kritéria stanovená
v rozsudku Altmark, ale zároveň jsou splněny všechny definiční znaky veřejné podpory. Kompenzace
za výkon služby obecného hospodářského zájmu představuje veřejnou podporu, která může být
označena za slučitelnou s vnitřním trhem, pokud splňuje podmínky obsažené v tomto rozhodnutí. 
V souvislosti s financováním služeb obecného hospodářského zájmu bylo dále v dubnu přijato nařízení Komise 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. Podle uvedeného
nařízení může podnik písemně pověřený výkonem služby obecného hospodářského zájmu čerpat
podporu de minimis až do maximální výše 500 tisíc eur v kterémkoli tříletém období.
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V průběhu roku dále vstoupily v platnost Pokyny k některým opatřením státní podpory v souvislosti
se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2012 a byly přijaty
Pokyny Evropské unie k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí a Sdělení Komise členským státům o uplatňování článků 107 a 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie na krátkodobé pojištění vývozních úvěrů.

VÝZNAMNÉ případy Podpora kultury ve Zlínském kraji a v Ostravě
Ve druhé polovině roku vydala Evropská komise hned dvě rozhodnutí schvalující opatření Zlínského
kraje a statutárního města Ostravy na podporu kultury. Výjimka schválená Evropskou komisí u obou
programů pokrývá všechna kulturní odvětví s výjimkou audiovizuálního umění, které není podle
zlínského opatření podporováno vůbec a v rámci opatření ostravského pouze v rámci režimu de
minimis.  Na základě obou opatření lze podporovat subjekty vyvíjející činnost například v oblasti hudby a scénického umění, literatury a publicistiky, výtvarného umění a architektury a kulturně
vzdělávací činnosti.  Zajímavá byla zejména rychlost, s níž Evropská komise schválila opatření statutárního města Ostravy, notifikovaného v dubnu 2012. Rychlost lze vysvětlit zejména podobností
s opatřením posouzeným a schváleným Evropskou komisí v roce 2010.  Byl jím grantový systém
hlavního města Prahy.

Opatření týkající se rizikového kapitálu
Evropská komise schválila rozhodnutími ze dne 14. prosince 2012 Program podpory v podobě kapitálu v rané fázi v rámci Českého rozvojového, uzavřeného investičního fondu a Program poskytování kapitálu na rozšíření bez podpory v rámci Českého rozvojového, uzavřeného investičního fondu. 
Podpora poskytování rizikového kapitálu cílovým podnikům bude probíhat prostřednictvím uzavřeného fondu, tj. Českého rozvojového, uzavřeného investičního fondu, a. s. (dále jen „ČRUIF“), který bude
založen. Opatření potrvají po dobu dvanácti let.
ČRUIF bude sloužit jako prostředník pro převod finančních prostředků cílovým podnikům. Veškeré
obchodní činnosti ČRUIF bude řídit nezávislá profesionální investiční společnost (dále jen „správce ČRUIF“), vybraná v otevřeném, transparentním a nediskriminačním veřejném výběrovém řízení. 
Opatření jsou zaměřena na malé a střední podniky v raných fázích rozvoje nebo ve fázi rozšíření.
Soukromí investoři zajistí v rané fázi u každé jednotlivé investice nejméně 30 % kapitálu.  Správce
ČRUIF vybere soukromé investory na základě tržních zásad v souladu s cíli fondu. Jelikož nelze vyloučit, že se soukromí investoři i cílové malé a střední podniky nepodílejí na obchodu uvnitř Evropské
unie a nekonkurují podnikům v jiných členských státech, nelze vyloučit ani dopad na hospodářskou
soutěž a obchod.  Opatření týkající se rané fáze tak představuje státní podporu ve smyslu čl.  107
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) na úrovni soukromých investorů i cílových malých a středních podniků, do kterých je investováno. Ověření slučitelnosti programu podpory v podobě kapitálu v rané fázi v rámci ČRUIF s vnitřním trhem podle č. 107 odst. 3 SFEU bylo
posouzeno podle Pokynů Společenství pro státní podporu investic rizikového kapitálu do malých
a středních podniků. Evropská komise považuje opatření za slučitelné s vnitřním trhem podle čl. 107
odst. 3 písm. c) SFEU.
Program poskytování kapitálu na rozšíření bez podpory v rámci ČRUIF umožní jeho investice do cílových podniků spolu s odpovídajícími soukromými spoluinvesticemi na základě zásady rovnocennosti. Soukromí investoři v tomto případě zajistí u každé jednotlivé investice nejméně 50 % kapitálu
v souladu s dohodou o společném investování. Investice do cílových podniků v rámci daného opatření budou muset být prováděny přísně podle zásady rovnocennosti a soukromým investorům nesmí
být poskytována žádná výhoda, tj. fond ČRUIF a soukromí investoři budou sdílet přesně stejná rizika
fluktuací směrem nahoru a dolů a mít stejnou úroveň podřízenosti. Evropská komise se domnívá, že
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na úrovni investorů neexistuje žádná výhoda a tudíž žádná státní podpora ve smyslu čl. 107 odst. 1
SFEU. Evropská komise shledala, že financování na základě programu poskytování kapitálu na rozšíření bez podpory v rámci ČRUIF splňuje podmínky právního předpokladu neexistence státní podpory
stanovené v oddílu 3.2 Pokynů Společenství pro státní podporu investic rizikového kapitálu do malých
a středních podniků a nepovažuje opatření za veřejnou podporu.

Rozhodnutí ve věci ČSA
V roce 2012 přijala Evropská komise dvě rozhodnutí týkající se možné veřejné podpory pro společnost
České aerolinie, a. s. (ČSA). V březnu 2012 dospěla Komise k názoru, že úvěr od společnosti Osinek,
a. s., ve prospěch ČSA nezahrnoval veřejnou podporu, jelikož byl poskytnut za podmínek, které by
vyžadoval investor v tržním hospodářství. Komise dále konstatovala, že i kdyby tento úvěr obsahoval
prvky veřejné podpory, byla by slučitelná s vnitřním trhem.
V září 2012 Komise rozhodla, že opatření spočívající v kapitalizaci pohledávky z úvěru ve prospěch
ČSA představuje veřejnou podporu, která je jako restrukturalizační opatření slučitelná s vnitřním
trhem, jelikož byla poskytnuta v souladu s podmínkami Pokynů Společenství pro podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích.  Komise uznala, že ČSA byly v rozhodném období
způsobilým podnikem v obtížích a usoudila, že ČSA jsou schopny ve stanoveném restrukturalizačním období pěti let obnovit svou dlouhodobou životaschopnost.  Komise uznala, že navrhované
omezení snížení kapacity, vzdání se leteckých slotů na evropských letištích a prodej majetku zamezí
přílišnému narušení hospodářské soutěže.  Navíc se ČSA budou podílet adekvátním vlastním příspěvkem na nákladech restrukturalizace, například v podobě prodeje dceřiných společností, letounů a dalšího majetku.

Schéma udělování bezplatných emisních povolenek za účelem modernizace
elektráren v České republice
Evropská komise koncem roku schválila režim dočasného udělování meziročně snižovaného objemu bezplatných emisních povolenek na vypouštění CO2 v letech 2013–2019 pro elektrárenské zdroje
v České republice, které budou výměnou za povolenky investovat do dekarbonizačních technologií.
Novelizovaná směrnice Evropské unie o evropském obchodovacím systému s emisními povolenkami (EU ETS) od roku 2013 ruší možnost členských států přidělovat určité množství povolenek
zdarma a zavádí všeobecnou povinnost podniků nakupovat si povolenky pouze z vlastních zdrojů. 
Protože ovšem značná část největších producentů CO2 zapojených do EU ETS jsou elektrárny spalující fosilní zdroje, zvýšení nákladů na povolenky by se díky této změně v některých zemích skokově
promítlo do cen elektřiny. Proto Unie zavedla pro státy s vyšší mírou závislosti na elektřině z fosilních
paliv (včetně České republiky) výjimku s možností poskytnout určitý objem povolenek elektrárnám
„zdarma“ za podmínky, že takto zvýhodněné podniky zainvestují odpovídající objem finančních prostředků do moderních čistých technologií a infrastruktury v zařízeních na základě zpracovaného
Národního investičního plánu.  Česká republika této možnosti využila a vypracovala plán poskytování „derogačních“ povolenek, jejichž množství bude postupně klesat z 83,6 milionu v roce 2013 až
na nulu v roce 2020. Tržní hodnota celkového objemu udělených povolenek dosáhne dle Komise
1,878 miliardy eur, zatímco souhrnná hodnota investic v dotyčných elektrárnách je plánována ještě
několikanásobně vyšší.

46

ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže

Rozkladová řízení a soudní přezkum
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v roce 2012 přijal v oblasti veřejné podpory tři rozklady
proti prvostupňovým rozhodnutím, zahájil tři druhostupňová správní řízení a vydal čtyři rozhodnutí,
ve všech předseda potvrdil rozhodnutí první instance. Celková výše pokut uložených na základě prvostupňových rozhodnutí a potvrzených druhostupňovými rozhodnutími v oblasti veřejné podpory
dosáhla 150 900 korun.
V oblasti veřejné podpory byla v roce 2012 podána jedna žaloba ke Krajskému soudu v Brně. Soudy
v roce 2012 nevydaly žádný rozsudek v oblasti veřejné podpory.
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Významná tržní síla
Od roku 2010 je ÚOHS rovněž orgánem dohledu nad dodržováním zákona č.  395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití. Cílem tohoto zákona je narovnat nevyvážené vztahy mezi velkými obchodními řetězci a jejich dodavateli z řad
zemědělců a potravinářů.  Odběratelé si díky své značné tržní síle mohli v mnoha případech téměř
neomezeně určovat podmínky svého vztahu s dodavateli a jejich jednání přitom nebylo možno postihnout na základě pravidel hospodářské soutěže. Schválený zákon o významné tržní síle však trpí řadou
nedostatků, které značně omezují a znesnadňují jeho aplikaci.
Téměř od počátku účinnosti zákona se proto intenzivně diskutuje o jeho novelizaci nebo náhradě. 
Mezirezortní pracovní skupina složená ze zástupců ÚOHS, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,
Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva financí ČR vyhodnotila stávající zkušenosti s praktickou aplikací zákona a navrhla již několik řešení, nicméně žádné z nich nebylo přijato. Ze zvažovaných variant,
jimiž je buď úplné zrušení zákona o významné tržní síle a převedení některých jeho ustanovení do zákona o ochraně hospodářské soutěže, nebo novelizace zákona o významné tržní síle, se v poslední
době diskutuje spíše o druhé možnosti. Stávající zákon tedy dosud zůstává bez jakékoliv novelizace.
I přes výše uvedené nedostatky se nicméně díky zákonu podařilo do jisté míry kultivovat oblast maloobchodního prodeje potravin. Jedná se především o praktické ustanovení zákona o maximálně třicetidenní lhůtě splatnosti faktur, které začalo být ze strany obchodních řetězců plošně uplatňováno.
V roce 2012 obdržel Odbor kontroly tržní síly 23 podnětů a vedl celkem 5 správních řízení pro možné
porušení zákona o významné tržní síle. Pravomocně však nebylo ukončeno žádné správní řízení. Již
v roce 2010 bylo zahájeno správní řízení se společností Kaufland. V případě bylo vydáno prvostupňové rozhodnutí, které však bylo napadeno rozkladem a druhostupňovým rozhodnutím bylo toto rozhodnutí zrušeno a věc byla vrácena k novému projednání.
Zbývající řízení byla zahájena v roce 2011 a dosud nebyla ukončena vydáním prvostupňového rozhodnutí.  Důvodem je skutečnost, že ve všech případech se jedná o poměrně rozsáhlá šetření, kdy
získávání důkazů je složité zejména vzhledem k počtu subjektů, jejichž informace musí odbor získat
a následně prověřit. V každém jednotlivém případě se jedná řádově o stovky subjektů.
V roce 2012 nebylo zahájeno žádné nové správní řízení a rovněž nebyla uložena žádná sankce za porušení zákona.

Významné případy
Ze shora uvedeného plyne, že každé ze správních řízení je významné, a to především s ohledem na rozsah informací, které musí odbor zajistit, prověřit a vyhodnotit. Nicméně, zmínit je možné především
správní řízení vedené se společností TESCO, které bylo zahájeno místním šetřením v sídle společnosti,
při němž bylo zajištěno značné množství dokumentů a informací, které byly uloženy na CD nosičích. 
Následovala kontrola těchto dokumentů a informací s cílem vyloučit ty, jež se nevztahují k předmětu
zahájeného správního řízení. S ohledem na rozsah zajištěných informací proběhla tato kontrola v průběhu roku 2012 celkem třikrát, kdy v sídle Úřadu byly informace a dokumenty uložené na CD nosičích
kontrolovány za účasti zástupců společnosti TESCO.
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Mezinárodní spolupráce
ÚOHS se v uplynulém roce věnoval ve všech oblastech své působnosti reprezentaci České republiky, a to jak v rámci Evropské unie, tak i za jejími hranicemi. Zástupci ÚOHS jsou tradičními účastníky
důležitých akcí týkajících se hospodářské soutěže, veřejných zakázek i veřejné podpory, ať už v úloze
odborného publika nebo v rolích prezentujících. V rámci hospodárného nakládání s finančními i lidskými zdroji i z časového hlediska byly osobní účasti na setkáních nahrazovány v maximální možné
míře tzv. konferenčními hovory. Loňský rok přinesl také celou řadu zajímavých setkání na bilaterální
úrovni, jejichž cílem bylo upevnění stávajících a vytváření nových vztahů mezi zúčastněnými stranami.

Evropská unie
Evropská soutěžní síť (European Competition Network – ECN)
Nejvýznamnější část mezinárodních aktivit ÚOHS tvoří spolupráce s Evropskou komisí a národními
soutěžními úřady členských států Evropské unie v rámci Evropské soutěžní sítě. V roce 2012 se uskutečnila stejně jako i v uplynulých letech celá řada jednání pracovních skupin, například v oblasti kartelových dohod, bankovnictví, dopravy, fúzí aj. Na jednáních pracovních skupin dochází k výměně zkušeností a poznatků mezi zástupci jednotlivých členských států a výstupy, které vychází z práce skupin,
může Úřad využít při aplikaci soutěžních pravidel, případně i pro návrhy legislativních změn. Rok 2012
se nesl v duchu publikace dokumentů, které byly v prvotní fázi tvořeny v rámci jednotlivých pracovních skupin pouze pro interní účely. Jako příklad uvádíme trojici dokumentů, na kterých se také přímo
podíleli zástupci ÚOHS.
Aktivní byla pracovní skupina zabývající se problematikou potravinářství. Výstupem z činnosti této skupiny
je obsáhlá zpráva shrnující aktivity členských zemí ECN právě v tomto sektoru (Report on competition law
enforcement and market monitoring activities by European competition authorities in the food sector),
publikovaná 24. května 2012 na stránkách Evropské komise. Závěry obsažené ve zprávě by měly sloužit
především jako nástroj advokacie při řešení problémů v potravinářském sektoru.
Dalšími dokumenty, jež nepochybně přispějí k lepší informovanosti v oblasti prosazování hospodářské soutěže v rámci členských zemí ECN, jsou obsáhlé zprávy, které přehledným způsobem představují a srovnávají vyšetřovací a rozhodovací pravomoci jednotlivých členských států ECN, včetně ÚOHS. 
(Investigative Powers Report a Decision-making Powers Report). Zprávy jsou založeny na informacích,
které poskytlo celkem 28 jurisdikcí a uvádí stav k 31. 10. 2012. Cílem obou projektů bylo vytvořit základy, na nichž by bylo možné dále diskutovat o budoucí konvergenci soutěžních režimů v členských
státech Evropské unie.
Mimo informace uvedené ve výše zmíněných dokumentech se mohla zahraniční veřejnost seznámit
s aktuálními informacemi z ÚOHS prostřednictvím publikace ECN Brief, pravidelně (5x ročně) zveřejňované na webových stránkách Evropské komise.  Bulletin přináší zejména aktuality o případech
z oblasti hospodářské soutěže šetřených podle unijního práva (články 101 a 102 SFEU) Evropskou komisí a národními soutěžními úřady členských států, ale také informace o chystaných nebo proběhlých
konferencích a další zajímavosti z oblasti působnosti jednotlivých evropských soutěžních úřadů, které
nepodléhají utajení.
Všechny dokumenty, které ECN publikovalo nejen v loňském roce a mnohé další jsou veřejnosti k dispozici na odkazu: http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html.
ÚOHS se také úspěšně zhostil role zpravodaje (rapporteur), jehož úkolem je seznámit s konkrétním
případem účastníky poradního výboru organizovaného Evropskou komisí, který přijme formální
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rozhodnutí. Poradní výbory se zabývají přípravou nových i revizí existujících unijních předpisů, řešením
konkrétních případů či vzájemnou výměnou informací a zkušeností.

Evropské soutěžní dny
Role zemí předsedajících Radě Evropy připadla v první polovině roku Dánsku a poté Kypru. Předsedající
země se kromě jiných povinností tradičně věnují organizaci významné soutěžní konference nazvané
Evropský soutěžní den. Setkání v Kodani, kterého se zúčastnil i předseda ÚOHS Petr Rafaj, tradičně představovalo jednu z nejlepších příležitostí seznámit se s aktuálním vývojem v oblasti soutěžní politiky a především s prioritami, jež dané předsednictví hodlalo prosazovat. Kypr se během svého Evropského soutěžního dne zaměřil na přiblížení problematiky hospodářské soutěže spotřebitelům i odborné veřejnosti.

Spolupráce a výměna zkušeností za hranicemi Evropské unie
Mezinárodní soutěžní síť (International Competition Network – ICN)
V rámci platformy Mezinárodní soutěžní sítě (dále jen ICN) proběhla v Riu de Janeiro pravidelná výroční
konference umožňující setkání představitelů soutěžních úřadů, odborníků, akademické obce a nevládních organizací. V diskusním panelu o spolupráci soutěžních úřadů se soudy a soudci vystoupil také
místopředseda ÚOHS Michal Petr. Pro ÚOHS je účast na podobných akcích velmi důležitá, vzhledem
k tomu, že se jedná o průřezové seznámení s výstupy pracovních skupin ICN (např. v oblasti spojování
soutěžitelů či kartelů, jichž je členem), jejich pracovním plánem a výsledky dosaženými v posledním
roce. Akce dále umožnila navazování kontaktů s předními světovými odborníky na soutěžní právo. Právě
výměna informací a zkušeností touto formou představuje nezastupitelnou součást rozvoje odbornosti
zástupců ÚOHS a lze ji tak hodnotit jako jednu z nejvýznamnějších událostí se značným přínosem pro
český soutěžní úřad.
Začátkem listopadu roku 2012 se v kolumbijské Bogotě uskutečnil pod hlavičkou ICN workshop
na téma role kvantitativních ekonomických důkazů při posuzování spojování soutěžitelů.  Program
zahrnoval informace o shromažďování ekonomických důkazů, jež mohou jednotlivým soutěžním
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úřadům při vyšetřování případů pomoci lépe pochopit specifika trhu, zformulovat koherentní ekonomickou teorii újmy či poskytnout nástroje pro vymezení
relevantního trhu.
Na sklonku roku 2012 se v Panamě uskutečnil také ICN workshop v oblasti kartelových dohod. Účastníci diskutovali o posilování globálního boje proti kartelovým dohodám. Jednalo se především o srovnávání rozdílných systémů boje
s kartelovými dohodami, efektivitu místních šetření a vztahy a spolupráci s advokáty. V rámci panelu týkajícího se vztahu soutěžních úřadů a advokátů vystoupil
s přednáškou Kamil Nejezchleb z Odboru kartelů ÚOHS, který rovněž celý panel
moderoval.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(Organisation for Economic Co-operation and
Development – OECD)

Zástupci makedonské
Komise pro ochranu
hospodářské soutěže

Zástupci Úřadu se v roce 2012 opět zúčastnili všech zasedání pořádaných
v rámci Soutěžního výboru OECD, Globálního soutěžního fóra a spřízněných
pracovních skupin. Únorové setkání se neslo v duchu následujících témat: hospodářská soutěž v oblasti nemocničních služeb či jednostranného prozrazení
informací s protisoutěžními efekty. Na červnovém setkání se pak projednávalo
spojování soutěžitelů a bid rigging.
Další významnou akcí, které se představitelé Úřadu zúčastnili v rámci utužování vztahů se světovými
soutěžními institucemi a která se uskutečnila v Bratislavě, byl Eastern European Competition Workshop. 
Jednalo se již o páté setkání s tímto označením, jež bylo tradičně organizováno pracovníky Federální
obchodní komise Spojených států amerických (Federal Trade Commission – FTC). Hostitelem obdobné akce byl v červnu roku 2011 na téma ekonomických otázek v soutěžním právu i ÚOHS. V Bratislavě
se uskutečnil formou dvoudenního semináře na téma prokazování kartelů bez přímých důkazů a zneužití dominantního postavení.  Program byl založen především na soutěžním právu Spojených států
amerických s krátkými komparačními odbočkami k evropské úpravě a úpravě dalších států (např. Indie
a Jihoafrické republiky), což zástupcům ÚOHS umožnilo jejich porovnání s právní úpravou Evropské unie.

Bilaterální vztahy
Evropský soudní dvůr v Lucemburku
V červnu roku 2012 se zástupci ÚOHS zúčastnili dvoudenní návštěvy Soudního dvora Evropské unie
(dále jen „SDEU“) v Lucemburku. Pracovníci ÚOHS měli možnost osobního setkání s Irenou Pelikánovou,
Jánem Mazákem a Jiřím Malenovským, které nabídlo možnost diskuze na celou řadu témat. V rámci
návštěvy se též naskytla příležitost zúčastnit se slyšení případu přímo na půdě SDEU.
Irena Pelikánová všechny přítomné seznámila s informacemi týkajícími se pravomocí jednotlivých
soudních instancí i práce u soudu od přidělení věci až po její procesní dokončení soudem a zmínila
též statistiku Tribunálu. Ján Mazák popsal práci generálních advokátů, jejich nezávislost při poskytování odborného stanoviska pro soud (a to přesto, že je do funkce nominován vládou – v případě Jána
Mazáka vládou Slovenské republiky). Soudce SDEU za Českou republiku Jiří Malenovský se ve svém
tematickém okénku zabýval dichotomií „štrasburského“ a „lucemburského“ modelu uplatňování unijního práva na národní úrovni, přičemž se v rámci analýzy těchto modelů zaměřil zejména na komparaci negativních důsledků jejich aplikace. V neposlední řadě v rámci návštěvy došlo také k velmi
zajímavému setkání s poradcem v kabinetu soudce Jiřího Malenovského Davidem Petrlíkem, který se
ve své přednášce věnoval mimo jiné i přístupu SDEU k problematice veřejných zakázek.
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Velvyslankyně Lichtenštejnského knížectví Maria Pia Kothbauer
2.  května 2012 velvyslankyně Lichtenštejnského knížectví v Rakousku s gescí pro Českou republiku
Maria Pia Kothbauer navštívila Jihomoravský kraj. Velvyslankyni také přijal předseda ÚOHS Petr Rafaj. 
Maria Pia Kothbauer projevila velký zájem o činnost ÚOHS a zdůraznila, že v současné době je zdravé
konkurenční prostředí jedním z nejdůležitějších motorů malých a ekonomicky vyspělých zemí, jako je
Lichtenštejnsko.  Předseda ÚOHS stručně představil základní pravomoci českého soutěžního úřadu
a věnoval se problematice přeshraniční kontroly spojování soutěžitelů, která se úzce dotýká i malých
států a také riziku kartelových dohod ve stavebnictví a dopravě. Velvyslankyně zmínila několik případů,
kdy bylo zjištěno, že veřejné zakázky, o které se ucházely subjekty z několika zemí, byly značně předražené a státní správa nyní zvažuje přísnější kontrolu zadávání veřejných zakázek v Lichtenštejnsku. 
Na závěr jednání se oba představitelé shodli na tom, že i přes pokračující ekonomickou recesi v Evropě
je nezbytné, aby soutěžní pravidla byla dodržována a vynucována – jenom tak může dojít k postupnému ozdravení ekonomiky v rámci Evropské unie.

Návštěva Komise pro přezkum veřejných zakázek (Slovinsko)
11.  května 2012 se místopředsedkyně pro oblast veřejných zakázek JUDr.  Eva Kubišová setkala
v Lublani s předsedkyní slovinské Národní přezkumné komise pro veřejné zakázky Miriam Ravnikar
Šurk. Schůzka proběhla v rámci navázání bilaterálního kontaktu a diskusí nad vývojem legislativy na evropské úrovni. V rámci návštěvy také došlo k výměně informací o připravovaných iniciativách Evropské
komise a vyjasnění dalšího postupu při spolupráci, výměně informací a best practices.

Úřad pro regulaci cen zhejiangské provincie (Čína)
12. července 2012 do Brna zavítala čínská delegace v čele s ředitelkou Úřadu pro regulaci cen zhejiangské
provincie Liuou Ping. Dalšími členy delegace byl výzkumný pracovník Li Ruicheng, zástupkyně ředitele pro
monitoring Su Yihu, výzkumný pracovník pro zdroje a životní prostředí Wang Jinzhang, ředitel Liu Wenshi
a zástupce ředitele Zhang Weiping. Čínští odborníci se zajímali především o fungování kontroly tržních
mechanismů Úřadem, neboť sami zastupují instituci, která (na rozdíl od ÚOHS) přímo reguluje ceny.

Komise pro ochranu hospodářské soutěže (Makedonie)
9. října 2012 přivítal předseda ÚOHS Petr Rafaj v Brně delegaci z makedonské Komise pro ochranu
hospodářské soutěže v čele s předsedou Komise Blagojem Churlinovem a předsedou sankční komise
Čedomirem Kraljevským.  Akce se uskutečnila v rámci twinningového programu pro oblast veřejné
podpory, který zaštiťuje britské ministerstvo obchodu a inovací. Cílem návštěvy bylo převážně zvýšení
informovanosti poskytovatelů podpory a zkvalitnění plánování a monitoringu podpory v Makedonii. 
Zástupci ÚOHS delegaci poskytli sérii prezentací a přednášek, které byly zaměřeny na detailní informace o systému a mechanismech poskytování a kontroly veřejné podpory v České republice a také
představili obecný přehled o dalších kompetencích ÚOHS.

Federální antimonopolní úřad (Rusko)
V listopadu přivítal ÚOHS také návštěvu z ruského soutěžního úřadu z jeho centrály v Moskvě a z detašovaného pracoviště regionu Uljanovsk Annu Matjevič a Alexandru Zubovou, jež se zajímaly především o zapojení ÚOHS do ECN a obecně o fungování této formy spolupráce, která je již od roku 2004
nastavena mezi členskými i nečlenskými státy Evropské unie. Zástupce Sekce veřejných zakázek ÚOHS
obě účastnice na jejich žádost poté seznámil také s problematikou veřejných zakázek. Představil jak
právní úpravu z oblasti veřejných zakázek v České republice, tak úpravu Evropské unie.
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Personální agenda
Rok 2012 byl pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rokem velmi významným, rokem, který se
nesl ve znamení mnoha změn. Jednalo se především o změny organizační a personální. V souvislosti
s dlouhodobým zvyšováním počtu zaměstnanců, které si vyžádala novela zákona o veřejných zakázkách,
se ÚOHS rozrostl o 50 zaměstnanců. Noví zaměstnanci nastupovali především na Sekci veřejných zakázek a odbory druhostupňového rozhodování, které jsou součástí Sekce předsedy Úřadu. Významné
personální rozšíření se odrazilo v organizační struktuře ÚOHS. V Praze vznikl nový úsek Sekce veřejných
zakázek se 13 zaměstnanci a v současné době sídlí v budově Ministerstva pro místní rozvoj. Prostorové
změny nastaly také v Brně, kde se část zaměstnanců přesunula do nově zrekonstruované budovy na adrese tř. Kpt. Jaroše 7a. Tento přesun byl vzhledem k množství zaměstnanců nejenom nutností, ale umožnil také prostorově sjednotit jednotlivé útvary a zefektivnit využívání stávajícího prostoru. Obsazování
uvolněných kanceláří původní budovy ÚOHS bude pokračovat v roce 2013.
V roce 2012 došlo k ukončení některých projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské
unie, které se na ÚOHS realizovaly od roku 2010 a které byly zaměřeny na nastavení nového systému
práce se zaměstnanci. Výstupy z projektu zaměřeného na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců byly v průběhu roku úspěšně implementovány, mimo jiné byla zavedena nová podoba plánování vzdělávání
na ÚOHS, systém pravidelného hodnocení a sebehodnocení zaměstnanců a revidovaný katalog pracovních pozic, který reflektuje současnou systemizaci ÚOHS. Cílem všech uvedených změn je investice do dlouhodobého rozvoje zaměstnanců, poskytování podpory a plánování jejich individuálních
vzdělávacích i kariérních drah. V souvislosti s projekty vznikla také řada nových vnitřních předpisů zaměřených mimo jiné na pravidla správné telefonické a písemné komunikace, zavedení doporučeného
oděvního řádu nebo nového kodexu etiky zaměstnanců ÚOHS.

Organizační struktura ÚOHS platná k 31. 12. 2012
Předseda

Bezpečnostní ředitel

Kabinet poradců
předsedy

Sekce veřejné regulace
a správy Úřadu

Sekce hospodářské
soutěže

Sekce předsedy úřadu

Odbor hospodářské
správy

Odbor kartelů

Ekonomický odbor

Odbor veřejné .
podpory

Odbor fúzí

Odbor právní

Odbor dominance
a vertikálních dohod
– výroba

Odbor mezinárodní
a vnějších vztahů

Odbor kontroly
tržní síly
Referát legislativy

Odbor dominance
a vertikálních dohod
– služby
Odbor hlavního
ekonoma

Odbor
druhostupňového
rozhodování I
Hospodářská soutěž
Odbor
druhostupňového
rozhodování II
Veřejné zakázky

Sekretariát Úřadu

Interní auditor

Sekce veřejných
zakázek

Úsek veřejných
zakázek I

Úsek veřejných .
zakázek II

Úsek veřejných .
zakázek III

Odbor veřejných
zakázek I

Odbor veřejných
zakázek IV

Odbor veřejných
zakázek VII

Odbor veřejných
zakázek II

Odbor veřejných
zakázek V

Odbor veřejných
zakázek VIII

Odbor veřejných
zakázek III

Odbor veřejných
zakázek VI

Odbor kontroly
veřejných zakázek I

Odbor kontroly
veřejných zakázek II

Odbor monitoringu
veřejných zakázek
a big riggingu

Odbor ICT a forenzní
analýzy
Referát personalistiky
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Počet zaměstnanců v jednotlivých letech
211
161
126

2008

129

126

2009

2010

2011

2012

Rozdělení zaměstnanců dle sekcí
projekty
3%
Sekce předsedy Úřadu
23 %

ostatní
3%
Sekce veřejné regulace
a správy Úřadu
14 %

Sekce hospodářské soutěže
20 %
Sekce veřejných zakázek
37 %
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Struktura zaměstnanců dle věku
61 let a více let – 1 %

do 25 let – 11 %

41–60 let – 22 %

26–40 let – 66 %

Struktura zaměstnanců dle nejvyššího dosaženého stupně vzdělání

vyučení bez maturity
5
vyučení s maturitou
3
střední s maturitou
(odborné i všeobecné)
22

vyšší odborné
2
vysokoškolské
179
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Délka trvání pracovního poměru

83
75

18

do 1 roku

do 5 let

do 10 let

21
14

do 15 let

Rozdělení zaměstnanců dle pohlaví

115

96

ženy
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muži

do 20 let

Informační činnost
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže klade velký důraz na efektivní informovanost a komunikaci s odbornou i širší veřejností, získávající informace především z médií. V roce 2012 byly uvedeny
do provozu nové internetové stránky Úřadu www.uohs.cz.  Moderní grafický design je přehlednější
a přináší uživatelům i snazší orientaci ve vyhledávání informací. Webové stránky jsou průběžně aktualizovány a zájemci zde naleznou tiskové zprávy, k jejichž automatickému odběru se mohou zaregistrovat, pravomocná rozhodnutí ve sbírkách rozhodnutí, rozsudky Krajského soudu a Nejvyššího správního soudu související s kauzami ÚOHS, přehled platné legislativy ze všech oblastí působnosti Úřadu:
hospodářské soutěže, veřejných zakázek, významné tržní síly a veřejné podpory. Další oblast informací
se týká seminářů a konferencí pořádaných Úřadem.
K významným událostem roku 2012 patřila již šestá Svatomartinská konference věnovaná tradičnímu
tématu Co nového v hospodářské soutěži s přehledem posledních trendů a vývoje soutěžního práva
v České republice, Evropské unii i USA. Řečníci v jednotlivých diskusních panelech se věnovali rovněž
často diskutovanému dozoru nad orgány veřejné správy jako případné nové kompetence ÚOHS, ekonomickému přístupu v síťových odvětvích, soutěžiteli jako hospodářské jednotce, soutěži ve zdravotnictví a novým procesním institutům soutěžního práva.
Cílem Jarní konference ÚOHS o veřejné podpoře bylo s ohledem na aktuální přijetí balíčku předpisů
v oblasti poskytování služeb obecného hospodářského zájmu poskytnout přehled o právních titulech,
na jejich základě je možno financovat služby obecného hospodářského zájmu a rovněž informovat
o změnách, které budou muset brát v potaz nejen poskytovatelé při vyrovnávací platbě za výkon služby obecného hospodářského zájmu.

zakázaná dohoda o ovlivňování nabídek

VEŘEJnÁ
PoDPora

vývoj | statistiky | legislativa | registr | případy

informační list 4|2012

Bid
rigging

informační list 2–3|2012

informační list 1|2012

V roce 2012 vydal Úřad celkem 92 tiskových zpráv, z toho 37 z oblasti hospodářské soutěže, 30 z oblasti veřejných zakázek, 23 k veřejné podpoře a dvě o mezinárodní spolupráci. Monitoring médií zachytil
za loňský rok 9 718 zpráv o činnosti Úřadu, v nichž výrazně převládalo téma veřejných zakázek. Analýza
mediálního obrazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ukázala, že média se staví k Úřadu téměř

Významné
události
roku2012
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výhradně neutrálně, což dokládá drtivá převaha neutrálních příspěvků, která byla narušena jen dvojicí
negativních a šesti ambivalentními referencemi. Publicitu ÚOHS obstarávaly častěji celostátní deníky,
než vysílání rozhlasu a televize. Významnou roli v nich sehrály regionální rubriky, nejčastěji Mladé fronty Dnes, stejně jako regionální zpravodajské relace stanice ČT 1 v rámci skupiny televize a rozhlasu. 
Tento stav měl souvislost s řadou událostí regionálního významu, které ÚOHS řešil. Čtenáři, případně
diváci či posluchači, si antimonopolní úřad mohli ztotožnit nejčastěji s postavou jeho předsedy Petra
Rafaje, který v médiích zastupoval Úřad v nejvíce příspěvcích. Sledovaná média v roce 2012 prezentovala antimonopolní úřad jako instituci, která má svou neoddiskutovatelnou váhu v řadě kauz regionální i celonárodní úrovně.

Počet vydaných tiskových zpráv
151
134

131

139

111

108
92

73
53
30
12

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal v roce 2012 kromě výroční zprávy také informační listy
Bid rigging s indikátory pomáhajícími odhalit kartel, dvojčíslo Veřejná podpora a shrnující číslo nazvané Významné události roku 2012. Všechny tyto publikace lze stáhnout z internetových stránek Úřadu:
https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/informacni-listy.html.
Ve snaze stále zlepšovat komunikaci Úřad oslovil příslušné cílové skupiny anketou, jejíž vyhodnocení
poskytlo cenné informace o potřebách odborné veřejnosti ve vztahu k informacím a službám ÚOHS.
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Schválený rozpočet ÚOHS pro rok 2012
Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 2012
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem

24 481

Výdaje celkem

146 516

Specifické ukazatele – příjmy
Daňové příjmy 2)

4 600

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

19 881

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

18 981

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

900

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

146 516

Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

59 831

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)

20 343

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

580

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

52 622

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

5 394
100

Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 22 331
v tom: ze státního rozpočtu

3 350

podíl rozpočtu Evropské unie

18 981

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

16 589

povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné
na veřejné zdravotní pojištění

1)

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

2)
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Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
rozpočet po změnách k 31. 12. 2012
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem

24 481

Výdaje celkem

265 199

Specifické ukazatele – příjmy
Daňové příjmy 2)

4 600

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

19 881

v tom:

18 981

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

900

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

265 199

Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

89 012

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 

30 265

1)

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů

873
81 803
5 394

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

100

Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 22 331
v tom: ze státního rozpočtu

3 350

podíl rozpočtu Evropské unie

18 981

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

57 770

povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

1)

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

2)
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Využívání finančních prostředků z fondů
Evropské unie

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže využívá na zkvalitnění služeb poskytovaných veřejnosti finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie, a to především lepším nastavením řízení procesů, zapojováním více ekonomického přístupu do šetření, definováním strategie řízení a plánování,
zkvalitňováním agendy lidských zdrojů a řady dalších. Z Evropského sociálního fondu – operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z Integrovaného operačního programu Úřad uvedl v život
celkem šest projektů, z nichž tři projekty již byly úspěšně ukončeny a další tři projekty financované
z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou ve fázi realizace.

Projekty ukončené v průběhu roku 2012
Prvním z úspěšně ukončených projektů je projekt Nastavení systému strategického řízení a plánování
včetně zpracování strategie řízení a rozvoje lidských zdrojů, jehož realizace byla ukončena k 30. dubnu
2012.  Hlavním cílem tohoto projektu byla podpora systematizace rozvojových činností ÚOHS prostřednictvím vytvoření a implementace dvou zásadních strategických dokumentů (Strategie rozvoje
ÚOHS, Personální strategie).
Hlavní cíl byl rozdělen na dvě klíčové aktivity. První z nich – tvorba a implementace personální strategie – vedla k nastavení efektivního systému řízení rozvoje lidských zdrojů v návaznosti na aktuální potřeby Úřadu. Zastřešujícím výstupem z realizace této aktivity je dokument Personální strategie ÚOHS
obsahující návrhy změn včetně harmonogramu a metodiky jejich implementace. Mezi jednotlivé kroky
realizace této části byla zahrnuta analýza struktury organizace, identifikace požadavků na typové pozice, analýza stávajícího personálního potenciálu a v neposlední řadě analýza vzdělávacích potřeb
zaměstnanců Úřadu.
Druhou klíčovou aktivitou projektu byla tvorba a implementace strategického řízení a plánování, jejímž cílem bylo nastavení strategického směřování organizace s cílem identifikace jejího možného
rozvoje v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu. Zastřešujícím výstupem
realizace této části projektu je dokument Strategie rozvoje ÚOHS, který obsahuje návrh rozvoje všech
oblastí působení Úřadu včetně návrhu akčního plánu vedoucího k dosažení vytyčených rozvojových
cílů. V rámci realizace této dílčí aktivity byla provedena SWOT analýza a analýza rozvojového potenciálu Úřadu a byly zjišťovány nejnovější trendy vztahující se k oblastem působnosti Úřadu. Realizace
projektu trvala 24 měsíců.
Druhým z úspěšně ukončených projektů v uvedeném roce je projekt Zavedení efektivního systému řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚOHS (ukončen 30. září 2012), který byl realizován za účelem podpory systémového přístupu v oblasti řízení lidských zdrojů a vycházel z provedené vstupní analýzy se zaměřením
na optimalizaci personálních procesů realizovaných v rámci projektu Nastavení systému strategického
řízení a plánování, včetně zpracování strategie řízení a rozvoje lidských zdrojů. Jednalo se především
o činnosti související s realizací přímých kroků navazujících na vytvořenou personální strategii Úřadu.
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V souvislosti s výstupy uvedeného projektu byl v prosinci 2012 dokončen plán vzdělávání zaměstnanců ÚOHS, který je nezbytnou součástí celkové strategie rozvoje organizace a nastavení nového
systému práce se zaměstnanci a jejich motivací. Plán je zaměřen na identifikaci vzdělávacích potřeb
zaměstnanců v návaznosti na výkon jejich funkce, kompetence a pracovní dispozice. Příprava vzdělávacího plánu byla rozdělena do tří základních kroků. Kromě definice současných problémů a stanovení plánu vzdělávání potřebného pro efektivní fungování organizace se jednalo o navržení systematického konceptu – vzdělávacího programu včetně odpovídajících metod a s ním souvisejících aktivit. 
Celý vzdělávací rámec tak kromě lepšího přístupu k profesnímu rozvoji zaměstnanců ÚOHS umožní
optimalizovat finanční náklady vzešlé z potřeby vzdělávání zaměstnanců. Projekt spolu s předpokladem permanentního vzdělávání zaměstnanců směřuje k efektivnějšímu fungování ÚOHS.

Projekty v realizaci
Třetím projektem, jehož realizace končí 31. ledna 2013, je projekt Nastavení systému bezpečnosti informací a komunikace na ÚOHS. Jeho náplní je implementace systému řízení bezpečnosti informací
(Information Security Management System – ISMS). Realizace projektu je z větší části zajišťována dodavatelským způsobem, a to odbornou poradenskou firmou F. S. C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ.
Na začátku tohoto projektu byla dokončena důsledná analýza, jejíž součástí bylo vydefinování rizik
v oblasti fyzické bezpečnosti, administrativní bezpečnosti, personální bezpečnosti, bezpečnosti ICT
a rizik souvisejících s oblastí utajovaných informací dle zákona č. 412/2005 Sb. Na základě této analýzy
byl formulován a následně implementován návrh vyplývajících opatření, čímž došlo k naplnění hlavního projektového cíle, kterým bylo zavedení a kontrola efektivních opatření pro řízení bezpečnosti
informací. Součástí projektu bylo také proškolení všech zaměstnanců Úřadu na problematiku ISMS.
Projekt byl zahájen 1. února 2011.
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Čtvrtým projektem je projekt Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS. Jeho hlavním cílem je zefektivnění
Úřadem vykonávaných činností, přiblížení Úřadu klientům a důsledné zmapování procesů probíhajících uvnitř ÚOHS. Zmíněný projekt v souvislosti se stanovenými cíli zahrnuje tři klíčové aktivity – implementaci procesního řízení včetně vzdělávání vybraných zaměstnanců; implementaci systému zpětné
vazby s uživateli služeb Úřadu, image ÚOHS; a integraci systému finančních, ekonomických a ekonometrických analýz do struktury řízení činností Úřadu.
Implementace procesního řízení byla zaměřena na zjednodušení a zefektivnění činností souvisejících
s řízením vybraných procesů prostřednictvím jejich systémového ukotvení a zavedením jednotného
informačního systému pro jejich řízení a sledování. Cílem implementace systému zpětné vazby s uživateli služeb ÚOHS bylo především zajištění optimálního nastavení komunikace mezi Úřadem a dalšími subjekty, které jsou na jeho činnost napojeny. Třetí oblast – integrace systému finančních analýz
do struktury řízení činností ÚOHS – zvyšuje efektivitu činnosti Úřadu formou důslednějšího uplatňování effect based approach. Jedná se o přístup ekonomického posuzování praktik s negativními dopady
na hospodářskou soutěž a na prospěch/neprospěch spotřebitelů. Tento přístup je spojen s aplikací
ekonomických a ekonometrických analýz a analytických metod, testů a přístupů vybudovaných na kvalitním získávání, zpracování a analýze dat. Součástí této aktivity je i vyškolení zaměstnanců Úřadu, kteří
budou v procesu zavádění systému fungovat jako odborná podpora.
Realizace projektu byla rozložena do 36 měsíců od 1. března 2010 do 28. února 2013.
Posledním z realizovaných projektů je Projekt Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů zaměřený na zvyšování povědomí zaměstnanců veřejné správy v oblasti zadávání veřejných zakázek a v otázkách zakázaných dohod uchazečů o veřejné zakázky (tzv. bid rigging). V rámci projektu je v období let
2011–2014 pro zaměstnance veřejné správy organizována řada odborných seminářů, a to jak v sídle
Úřadu, tak i v jednotlivých krajích České republiky.
V rámci projektu Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů byl spuštěn internetový portál projektu – www.otvez.cz, na kterém jsou po dobu realizace projektu postupně uveřejňovány informace
související s problematikou veřejných zakázek a bid riggingu, a to zejména aktuální judikatury Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže, popřípadě českých soudů či Soudního dvora Evropské unie. 
V rámci uvedeného projektu jsou k dispozici on-line konzultace formou zasílání dotazů či připomínek
k problematice veřejných zakázek a bid riggingu. V rámci projektu byla vydána publikace s názvem
Rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek a bid riggingu. Obsahem této publikace jsou výtahy
z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, rozhodnutí vnitrostátních soudů a rozhodnutí
Soudního dvora Evropské unie (dříve Evropského soudního dvora), která se zabývají problematickými
aspekty zadávání veřejných zakázek a otázkami bid riggingu a podávají upřesňující výklad některých
pojmů či institutů obsažených v zákoně o veřejných zakázkách. Uvedená publikace slouží jako doplňkový školicí materiál pro potřeby vzdělávacích aktivit konaných v rámci tohoto projektu.
Významnou součástí projektu Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů je též vznik Odboru
monitoringu veřejných zakázek a bid riggingu na ÚOHS.  Monitoring je prováděn analýzou podnětů od fyzických i právnických osob. Velmi důležitá je spolupráce tohoto odboru se Sekcí veřejných
zakázek a se Sekcí ochrany hospodářské soutěže – Odborem kartelů, kterým Odbor monitoringu veřejných zakázek a bid riggingu v případě nabytí pochybností o souladu postupu zadavatele či dodavatelů s příslušnými právními předpisy postupuje případy k dalšímu zpracování.
Realizace projektu začala 1. února 2011 a je plánována do 31. ledna 2014.
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Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
1. Počet podaných žádostí o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

počet podaných
žádostí

počet vydaných
rozhodnutí

9

5

Veřejné zakázky

13

1

Veřejná podpora

1

0

Významná tržní síla

3

1

Legislativně-právní

12

4

1

0

39

11

oblast
Hospodářská soutěž

Všeobecné
celkem

2. Počet podaných odvolání a stížností proti rozhodnutím dle zák.
č. 106/1999 Sb.:
11 odvolání + 2 stížnosti

3. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací:
0

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:
Nebylo vedeno žádné řízení.
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Agenda 2013
Hospodářská soutěž
Sekce hospodářské soutěže bude i v roce 2013 považovat za svou hlavní prioritu dohody typu bid
rigging.  Obdobně jako v minulých letech, očekává Úřad i v letošním roce zahájení několika řízení
v této oblasti. Pomoci by k tomu měla jak vlastní vyšetřovací činnost Úřadu, tak spolupráce s veřejnými
zadavateli, kteří by již měli být díky vzdělávacím programům Úřadu s problematikou bid riggingu blíže
seznámeni. Měly by být rovněž ukončeny některé případy zahájené v předchozích letech.
Dále bude nezbytné, aby Úřad vydal své stanovisko k aplikaci nového ustanovení soutěžního zákona,
podle kterého má vykonávat dozor nad činností orgánů veřejné správy a zabránit tomu, aby jejich
aktivitami došlo k narušení hospodářské soutěže. K tomuto ustanovení zákona neexistuje důvodová
zpráva, takže orgánům veřejné správy nemuselo být zcela zřejmé, jaká pravidla pro ně platí a jak je
bude Úřad vykládat. Ustanovení navíc nabylo účinnosti v podstatě ihned po vyhlášení zákona, takže
jeho adresáti neměli ani příležitost své jednání novým pravidlům uzpůsobit. Úřad je proto v prvních
měsících při využití svých nových kompetencí spíše zdrženlivý, avšak po publikaci připravovaných výkladových pravidel lze očekávat aktivitu i v této oblasti.
Nová, respektive modernizovaná výkladová pravidla hodlá Úřad vydat i v dalších oblastech, jednak
ve vztahu k posuzování koncentrací, jednak ve vztahu ke specifickým procesním nástrojům jako program leniency nebo narovnání.

Veřejné zakázky a koncese
Další novelizace na obzoru?
Očekáváme, že i v letošním roce bude pokračovat odborná i laická diskuse nad dalším směřováním
právní úpravy v oblasti veřejných zakázek, neboť oblast veřejných zakázek se stala celospolečensky
sledovaným fenoménem. Těchto diskusí se Úřad bude chtít aktivně účastnit a bude v nich podporovat
každé řešení, které uchazečům o zakázku bude zajišťovat podmínky pro férovou a transparentní soutěž
o veřejnou zakázku a současně bude zadavatelům vytvářet funkční a srozumitelné a právní prostředí
pro výběr nejvhodnější nabídky.  Úřad nebude naopak podporovat taková legislativní řešení, která
by nedůvodně zvyšovala administrativní zátěž zadavatelů nebo uchazečů, či která by snižovala míru
transparentnosti zadávacích řízení.
Modernizační balíček směrnic Evropské unie
Diskuse a jednání o podobě pravidel pro zadávání veřejných zakázek budou na pořadu nejen v České
republice, ale i na úrovni Evropské unie.  Reforma legislativy v oblasti veřejných zakázek na úrovni
Evropské unie je totiž jedním z 12 prioritních opatření uvedených v Aktu o jednotném trhu, schváleném v dubnu 2011. Nyní probíhají jednání o podobě nové směrnice Evropského parlamentu a Rady
o zadávání veřejných zakázek a směrnice vztahující se na sektorové zadavatele v Evropském parlamentu. Současně se zvažuje na úrovni Evropské unie i zavedení nové úpravy koncesí, které dosud byly
právem Evropské unie regulovány jen v omezené míře. Dle původního harmonogramu Evropské unie
měly orgány Unie přijmout  ještě před koncem roku 2012 revidovaný a modernizovaný právní rámec
zadávání veřejných zakázek, jenž by zadávání zakázek učinil pružnějším a umožnil, aby byly veřejné zakázky lépe používány na podporu jiných politik. Jednání o finální podobě textu však pokračují i v roce
2013 a ukončení schvalovacího procesu se nyní předpokládá v druhé polovině roku 2013. Pokud budou návrhy schváleny v současné podobě, lze očekávat, že zásadní změnou bude zejména zavedení
povinného elektronické zadávání.
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Veřejná podpora
V souvislosti s přijetím tzv. modernizačního balíčku, jehož cílem je komplexní reforma pravidel v oblasti
veřejné podpory, budou v průběhu roku 2013 pokračovat revize klíčových předpisů upravujících poskytování veřejné podpory. Nová znění revidovaných předpisů by měla být přijata do konce roku 2013,
aby podle nich bylo možno již od 1. 1. 2014 postupovat. Do poloviny roku by měla být přijata pravidla
pro regionální podporu, na jejichž základě Úřad předloží Komisi k notifikaci novou mapu regionální
podpory na období 2014–2020.
Na základě zahájených konzultací budou v průběhu roku Komisí předloženy konkrétní návrhy nového
znění jednotlivých předpisů, a to například návrh nového Rámce Společenství pro státní podporu
výzkumu, vývoje a inovací, obecného nařízení o blokových výjimkách1, nařízení o de minimis2 či k procesnímu nařízení3. Za českou stranu veškeré činnosti v souvislosti s projednáváním a přijetím nových
předpisů Evropské unie koordinuje ÚOHS, který se rovněž účastní jednání členských států s Evropskou
komisí v Bruselu a připravuje finální pozice České republiky k jednotlivým návrhům Komise.
Rok 2013 je posledním rokem současného programového období; v kontextu přípravy na nové programové období 2014+ bude úsilí věnováno také přípravě nových operačních programů.  Za účelem zajištění dodržení příslušných právních předpisů Evropské unie, jakož i na základě přímé výzvy
Evropské komise adresované členským státům na zajištění souladu poskytování finančních prostředků
z evropských fondů s pravidly veřejné podpory, bude nutno operační programy koncipovat tak, aby
všem těmto pravidlům vyhovovaly.  Programy, v jejichž rámci bude identifikována veřejná podpora,
bude nutno notifikovat Evropské komisi, a to ať již na základě blokové výjimky či prostřednictvím řádné
notifikace.
Úřad se v roce 2013 zaměří rovněž na zvyšování povědomí a informovanosti poskytovatelů veřejné
podpory a další odborné veřejnosti o novém přístupu Evropské komise při posuzování financování
infrastrukturních projektů z hlediska přítomnosti veřejné podpory, a to s ohledem na zmiňovaný rozsudek Tribunálu ve věci Leipzig/Halle.
V návaznosti na nové předpisy Evropské unie upravující oblast veřejné podpory poskytované formou
vyrovnávací platby za výkon služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ), které v roce 2012 vstoupily v účinnost, vzniká v současné době díky podpoře Ministerstva pro místní rozvoj metodická příručka, která by měla objednatelům i dodavatelům těchto služeb napomoci v legislativním kontextu České
republiky zajišťovat SOHZ způsobem konformním též s pravidly Evropské unie. Pod SOHZ spadá široká škála místních služeb, například zdravotní, sociální služby, provoz objektů občanské vybavenosti,
přičemž jejich typickými objednateli jsou kraje, města a obce. Zejména pro ně by tak měl vzniknout
praktický návod na konkrétní postupy pro výběr dodavatelů, jejich pověřování, kalkulace vyrovnávacích plateb a dalších povinností objednatele, a to pomocí příkladů nejtypičtějších SOHZ. Manuál by
měl být k dispozici do poloviny roku 2013.

Významná tržní síla
Vzhledem k tomu, že potřeba novelizace, či zpracování návrhu nového zákona je stále aktuální, je hlavním cílem pro rok 2013 připravit návrh nového znění zákona. Práce již byly zahájeny v závěru roku 2012
a v průběhu roku 2013 budou pokračovat tak, aby do konce roku byl návrh připraven.

1

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie
podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)
2 Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis
3 Nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES
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Personální politika
Rok 2012 byl rokem dynamickým, rokem, ve kterém se povedlo uvést v život množství dlouho připravovaných změn, od zvýšení počtu kmenových zaměstnanců, přes prostorové rozšíření úřadu, až
k nové systemizaci ÚOHS. Byly úspěšně ukončeny některé dlouhodobé projekty a jejich výstupy se
staly součástí personální politiky ÚOHS. Spolu se zavedením nových postupů vzniklo také množství
nových organizačních směrnic.  Cílem pro rok 2013 je proto především stabilizace, a to po stránce
organizační i personální. Nově zavedené postupy budou v tomto roce testovány a podle potřeb dále
upravovány tak, aby se dosáhlo co možná nejlepšího výsledku v oblasti řízení lidských zdrojů.

výroční zpráva 2012
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