
 

 

 

 

 

 

PŘIPOMÍNKY 
 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 17. června 1993, oddíl A, vložka 8179 

Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 49 27 95 30 

e-mail: pripominkovani@komora.cz, telefon: + 420 266 721 415, mobil: 724 613 980 

www.komora.cz 

 

k materiálu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 

soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

V Praze dne 15. května 2020 

Č.j.:  38/6000/2020 

 

A. Obecná připomínka 

Cílem návrhu zákona je, jak uvádí důvodová zpráva k návrhu zákona, „zapracování směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2018 o posílení postavení orgánů 

pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o 

zajištění řádného fungování vnitřního trhu“. HK ČR vyjadřuje pochybnost, zda zvyšování a zpřísňování 

sankcí ukládaných za delikty, které nemají meritorní charakter, je skutečně tou správnou cestou 

k posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž. Ostatně i sama odkazovaná „evropská“ 

směrnice uvádí, že má vnitrostátním orgánům zajistit „potřebné záruky nezávislosti, zdroje a 

pravomoci při prosazování práva a ukládání pokut“. Zajišťuje pravomoci k získávání potřebných 

informací příslušným orgánům ochrany hospodářské soutěže, avšak neukládá povinnost 

ke zpřísnění již existujících (ne)meritorních sankcí. V daném případě se jeví, že předkladatel návrhu 

zákona se pokouší využít snahy EU o eliminaci nedostatků a omezení nástrojů a záruk, jež mají 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž zatím k dispozici, k nadbytečné extenzifikaci svých 

sankčních nástrojů, aniž by byla explicitně stanovena pravidla, kdy a za jakých podmínek může k 

možným postihům a dalším krokům přistoupit.  

B. Konkrétní zásadní připomínky 

1. Připomínka k bodu 46, § 22c odst. 1  

Požadujeme text upravit takto: 

„(1) Pořádkovou pokutu lze uložit každému, kdo 

a) neposkytne na výzvu úplné, správné nebo pravdivé obchodní záznamy, 

b) se nedostaví na předvolání, nebo 

c) se nepodrobí šetření na místě, 

až do výše 100 000 1 000 000 Kč nebo 10 % z průměrného denního čistého obratu soutěžitele 

za poslední ukončené účetní období za každý den prodlení.“. 

Odůvodnění: 

Hospodářská komora ČR má za to, že původní výše pokuty byla za tento typ porušení uložené 

povinnosti zcela dostatečná. Nejedná se o meritorní sankce, ale jen mezitímní rozhodnutí. 

Domníváme se, že navrhované sankce jsou zbytečně přísné. 
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S ohledem na skutečnost, že se obratové kritérium (alternativní procentuální sankce) mění z pevné 

roční částky ukládané bez ohledu na dobu trvání prodlení se splněním povinnosti na proměnnou 

denní částku (za každý den trvání prodlení), může navrhovaná úprava vyvolávat u soutěžitelů (u nichž 

jedině může být podle důvodové zprávy obratové kritérium při stanovení výše sankce užito) vyšší 

stupeň právní nejistoty pro případnou aplikační praxi, neboť není zřejmé, jakým způsobem bude 

určováno prodlení např. v případě nedostavení se na předvolání (písm. b)) nebo nepodrobení se 

šetření na místě (písm. c)). Dostavení se na předvolání jistě vyžaduje určení nového termínu ze strany 

správního úřadu. Výše sankce by tedy mohla záviset na (ne)konání správního úřadu, nikoli na 

součinnosti soutěžitele. Požadujeme, aby tyto aspekty byly vyjasněny minimálně v důvodové zprávě, 

která však odpovědi na tyto otázky neobsahuje.    

2. Připomínka k bodu 47, § 22c odst. 2 

Požadujeme ponechat ustanovení v původním znění. 

Odůvodnění: 

Původní výše pokuty byla, dle našeho názoru, za tento typ porušení uložené povinnosti zcela 

dostatečná. Nejedná se o meritorní sankce, ale jen mezitímní rozhodnutí, máme tedy za to, že 

navrhovaná sankce je nadměrně přísná. 

3. Připomínka k bodu 48, § 22d  

Požadujeme text nově vkládaného ustanovení upravit takto: 

„§ 22d 

Donucovací pokuta 

(1) Donucovací pokutu lze uložit každému, kdo 

a) nesplní nepeněžitou povinnost vyplývající z rozhodnutí, nebo 

b) nesplní nepeněžitou povinnost vyplývající z přijatého závazku, 

až do výše 100 000 1 000 000 Kč nebo 10 % z průměrného denního čistého obratu soutěžitele 

za poslední ukončené účetní období za každý den prodlení. 

(2) Donucovací pokutu lze uložit i opakovaně. Celková výše opakovaně ukládaných pokut nesmí 

přesáhnout 1 000 000 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem 

za poslední ukončené účetní období.“. 

Odůvodnění: 

U nově navrhovaných donucovacích pokut považujeme horní hranici možné sankce za nepřiměřeně 

vysokou a přísnou. 

 


