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1. Úvod 

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybral Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže a zhodnocení antimonopolní politiky ČR. Celá práce je rozdělena do tří základních 

kapitol, ve kterých se zabývám problematikou hospodářské soutěže. Cílem mé práce je 

popsat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako takový, zaměřit se blíže na 

problematiku veřejných zakázek a v poslední kapitole zhodnotit činnost Antimonopolního 

úřadu s bližším popsání boje proti kartelovým dohodám. Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže je v České republice hlavním vykonavatelem antimonopolní politiky. Kontroluje 

společnosti, které působí na domácím trhu, a následně uděluje sankce v případě zjištění, že 

některá ze společností se pokouší narušit chod hospodářské soutěže. Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže se snaží potírat veškerou nekalou soutěž a svými opatřeními nastoluje 

řád hospodářské soutěže. 

V první kapitole, která je nazvaná Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, je již 

z názvu jasné, čím se budu zabývat. V první kapitole popisuji historii Úřadu, poslání, 

činnosti, kterými se Úřad zabývá, a v neposlední řadě se zde zmiňuji i o personálním 

složení Úřadu. Tato kapitola je brána hodně teoreticky a slouží k nastínění toho, jak Úřad 

funguje. Jde o popsání Úřadu, aby každému bylo jasné, co to Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže vůbec je.  

Ve druhé kapitole detailně popisuji veřejné zakázky. Oblast veřejných zakázek je 

jednou z činností, která spadá do kompetencí ÚOHS. Úřad dohlíží na správnou manipulaci 

s veřejnými prostředky, ze kterých jsou veřejné zakázky financovány. V kapitole popisuji 

rozdělení veřejných zakázek, jakým způsobem jsou veřejné zakázky zadávány, jaké jsou 

zákonné lhůty v zadávacím řízení apod.  

Poslední kapitola je spíše hodnotící. Zabývám se problematikou kartelových dohod, 

které jsou jedním z nejzávažnějších způsobů porušení hospodářské soutěže, proto jsem jim 

věnoval dostatek prostoru ve své práci. Antimonopolní politika Úřadu je poměrně složitá 

věc, ale lze najít jedno společné heslo, které ji definuje. Je to heslo, kterým se prezentoval 

předseda Úřadu, již při svém zvolení. Prevence upřednostněná před represí je to, čeho se 

snaží Úřad ve své politice docílit. 
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2. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS nebo také známý jako 

antimonopolní úřad) je ústředním orgánem státní správy České republiky. ÚOHS se 

zabývá především ochranou v oblasti hospodářské soutěže, dohlíží na zadávání veřejných 

zakázek a sleduje a koordinuje veřejnou podporu. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

je nezávislým orgánem především ve své rozhodovací činnosti. V čele úřadu je předseda, 

který je jmenován prezidentem České republiky na základě návrhu vlády. Funkční období 

předsedy úřadu je 6 let a žádný předseda nemůže být jmenován na tuhle pozici na více jak 

dvě funkční období. Zároveň platí podmínka, že jmenovaný předseda nesmí být členem 

žádné politické strany nebo politického hnutí. Současným předsedou Úřadu je ing. Petr 

Rafaj, který působí ve funkci předsedy od 9. července 2009. 
1
 

 

2.1. Historie úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

 

Na základě zákona České národní rady č. 173/1991 Sb. ze dne 26. dubna 1991 byl 

zřízen Český úřad pro hospodářskou soutěž, který zahájil svou činnost 1. července 1991. 

Sídlem tohoto úřadu se stala moravská metropole Brno. Hlavním důvodem, proč se sídlem 

nestala Praha, jakožto sídlo většiny orgánů státní správy, bylo zajištění a demonstrování 

nezávislosti tohoto úřadu v jeho rozhodovací činnosti. V roce 1992 byl úřad nahrazen 

Ministerstvem pro hospodářskou soutěž. Tato změna bezesporu souvisela s probíhající 

ekonomickou transformací a také s úlohou, kterou plnilo v té době Ministerstvo 

v privatizačním procesu. Od 1. listopadu 1996 bylo Ministerstvo pro hospodářskou soutěž 

nahrazeno Úřadem pro hospodářskou soutěž a tento název je platný i v současné době. 

Sídlem i nadále zůstává Brno.
2
 Proti rozhodnutí úřadu se můžeme odvolat ke Krajskému 

soudu v Brně. K zajištění transparentnosti veškerých rozhodnutí ÚOHS zveřejňuje tyto 

rozhodnutí ve Sbírkách rozhodnutí úřadu a také na vlastních internetových stránkách.
3
 

                                                 

1
 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Compet.cz [online]. © 2006–2012 

 [cit. 2012-02-20]. Dostupné z: http://www.compet.cz/ 

2
 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Historie úřadu [online]. © 2006–2012  

[cit. 2012-02-20]. Dostupné z: http://www.compet.cz/o-uradu/historie-uradu/ 

3 
KUBÍČEK, Jan. Hospodářská politika. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-86898-99-7. 
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2.2. Poslání a kompetence Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

 

Mezi základní a stěžejní úlohy úřadu patří zajištění správného fungování trhu. Toto 

fungování musí odpovídat pravidlům hospodářské soutěže, a pokud toho bude docíleno a 

bude nad tímto fungováním trhu neustálý dohled ze strany úřadu, povede to ke 

spokojenosti soutěžitelů, což je další podstatná úloha Úřadu. Můžeme tedy jednoduše říci, 

že posláním Úřadu je zajištění ochrany v oblasti hospodářské soutěže, dohled nad 

zadáváním veřejných zakázek a také oblast veřejné podpory.  

 

Aby Úřad dosáhl svých cílu, a zajistil správné fungování trhů, které bude v souladu 

s hospodářskou soutěží: 

 

 snaží se zajistit, aby chování soutěžitelů bylo v souladu s pravidly soutěžního 

práva, 

 zasahuje v případě, že se objeví náznaky chování, které narušuje hospodářskou 

soutěž, např. zneužití dominantního postavení nebo například kartelové dohody, 

 dalším opatřením Úřadu je, že nabízí podnikům možnost, aby napravily své 

negativní chování, které zatím nenapáchalo nijak závratné škody na trhu, samy. 

 

V souvislosti s dohledem nad zadáváním veřejných zakázek, a také snahou zajistit 

průhlednost toků veřejných prostředků, vykonává úřad tyto úkony:  

 

 kontroluje správnost jednání a veškerých kroků zadavatelů veřejných zakázek, 

 provádí kontroly u jednotlivých zadavatelů, 

 podstatnou mírou se podílí na tvorbě legislativy, která se týká zadávání veřejných 

zakázek a koncesí.  

 

Mezi další úlohy Úřadu, jak již bylo zmíněno výše, patří oblast veřejné podpory. 

Úřad zajišťuje monitorování a poskytování poradenství v otázkách týkajících se veřejné 

podpory. Toto poskytování musí být v souladu s pravidly Evropského společenství. Hlavní 

činnost Úřadu v této oblasti spočívá:  

 

 sleduje a ovlivňuje poskytování veřejných podpor, 
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 poskytuje poradenskou činnost především poskytovatelům VP. 
4
 

 

Kompetence ÚOHS spočívají v těchto třech základních oblastech:  

 

 vytváří základní podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže, 

 je hlavním vykonavatelem dohledu nad zadáváním a průběhem veřejných zakázek, 

 vykonává další činnosti, které jsou stanovené zvláštními zákony. 
5
 

 

 

2.3. Působnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

 

Nejlepší informace o působnosti Úřadu pro hospodářskou soutěž získáme 

nahlédnutím do zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže, v pozdějším znění zákonů č. 187/1999 Sb., č. 359/2004 Sb., č. 626/2004 Sb., č. 

264/2006 Sb., č. 417/2009 Sb. V tomto zákoně, skládajícím se ze tří paragrafů,  je 

důkladně popsána působnost Úřadu.  

 

Nejdůležitějšími body v prvním paragrafu jsou: 

 

 ÚOHS je ústředním orgánem státní správy pro ochranu hospodářské soutěže se 

sídlem v Brně, 

 v čele Úřadu stojí předseda, který je volen prezidentem republiky na základě 

návrhu vlády, předseda je volen na období 6 let a žádná osoba nesmí být předsedou 

více než dvakrát, 

 výkon funkce předsedy Úřadu končí uplynutím jeho funkčního období, odvoláním 

ze strany prezidenta republiky na základě návrhu vlády, dnem nabytí rozsudku, 

kterým byl předseda odsouzen z úmyslného spáchání trestného činu, nebo ze 

svobodné vůle předsedy, 

                                                 

4
 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Poslání a kompetence [online]. © 2006–2012  

[cit. 2012-02-20]. Dostupné z: http://www.compet.cz/o-uradu/poslani-a-kompetence/ 

5
 § 2 zákona č. 273/1996 Sb. o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. In: Sbírka zákonů České 

republiky. 1996. Dostupné z: http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Legislativa/273_1996.pdf 



 7  

 předsedu zastupují 3 místopředsedové, kteří jsou voleni a zároveň i odvolání na 

základě rozhodnutí předsedy Úřadu, místopředsedové plní úkoly, které jim zadává 

předseda a pořadí jejich zastupování také volí předseda, 

 předseda společně s místopředsedy má nárok na plat, náhrady výdajů, naturální 

plnění a v případě, že nezůstane zaměstnancem Úřadu, má nárok i na odchodné. 

 

Ve druhém paragrafu tohoto zákona je zmíněno víceméně to, co tu bylo napsáno již 

několikrát, a to hlavní úlohy Úřadu. Pro pořádek a souvislost s problematikou tohoto 

zákona vyjmenuji ještě jednou, Úřad: 

 

 vytváří základní podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže, 

 je hlavním vykonavatelem dohledu nad zadáváním a průběhem veřejných zakázek, 

 vykonává další činnosti, které jsou stanovené zvláštními zákony. 

 

Třetí paragraf informuje pouze o faktu, že zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
6
 

 

2.4. Organizační struktura ÚOHS 

Jak bylo zmíněno výše, v čele Úřadu stojí předseda, jehož funkční období trvá 6 let. 

Dále předsedu zastupují 3 místopředsedové. Pořadí jejich zastupování si určuje sám 

předseda Úřadu. Z hlediska organizace je v dnešní době Úřad rozdělen do čtyř sekcí. První 

z nich je Sekce hospodářské soutěže, v jejímž čele stojí místopředseda JUDr. Michal Petr, 

Ph.D. Druhou sekcí v pořadí je Sekce veřejné regulace a správy Úřadu. Jejím vedením je 

pověřen I. Místopředseda JUDr. Hynek Brom. Vedením třetí sekce byla pověřena 

zástupkyně ženského pohlaví JUDr. Eva Kubišová, která má na starost Sekci veřejných 

zakázek. První tři sekce mají na starost místopředsedové Úřadu. Čtvrtá sekce pod názvem 

Sekce předsedy úřady spadá pod kompetence JUDr. Petra Gajduška. V současné době je 

v Úřadu stanoven limit 126 pracovníků. Většinu z těchto 126 pracovníků tvoří ekonomové 

a právníci.
7
 

                                                 

6
 KINDL, Jiří a Jindřiška MUNKOVÁ. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. 2. vyd. Praha:  

C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-173-4. 

7
 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Historie úřadu [online]. © 2006–2012  

[cit. 2012-02-20]. Dostupné z: http://www.compet.cz/o-uradu/historie-uradu/ 
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Obr. 2.1 Organizační struktura Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

 

Zdroj: ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Organizační struktura [online]. Dostupné z: 

http://www.compet.cz/o-uradu/organizacni-struktura/ 

2.5. Vedení Úřadu 

V následující kapitole bych rád blíže popsal hlavní postavy Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, mezi které patří předseda a místopředsedové. 

2.5.1. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

Předsedou ÚOHS je již několikrát zmiňovaný Ing. Petr Rafaj, který se narodil 23. 

června 1961 ve Valašském Meziříčí. Studoval Vysokou školu báňskou v Ostravě, fakultu 

Hornicko-geologickou. Poměrně dlouhou dobu po vystudování podnikal v soukromém 

sektoru. V roce 1998 nastala změna, stal se místostarostou Frýdku-Místku. Jeho život začal 

pomalu směřovat k politice a v roce 2002 se Ing. Petr Rataj stal členem Parlamentu České 

Republiky. Působil mimo jiné i v rozpočtovém výboru. V roce 2009 byl zvolen předsedou 
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Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a působí zde jako předseda dodnes. Jeho funkce 

předsedy se neslučuje se členstvím v jakékoliv politické straně nebo politickém hnutí. 

 

Ing. Petr Rafaj na stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže komentoval 

svou funkci a celkově funkci Úřadu, a tvrdí: „Cílem Úřadu je zajistit férové a rovné 

podmínky na trhu pro všechny soutěžitele. Takové tržní prostředí bude prospěšné jak pro 

rozvoj české ekonomiky, tak pro spotřebitele. Podobně žádoucí je i vytvoření 

transparentních podmínek pro uchazeče o veřejné zakázky, aby bylo  zajištěno efektivní 

vynakládání veřejných prostředků.“
8
 

       

2.5.2. Místopředsedové Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

I. místopředsedou, kterého si zvolil Petr Rataj za svého zástupce je JUDr. Hynek 

Brom, který se narodil 19. října 1975 v Plzni. Hynek Brom vystudoval práva na 

Západočeské univerzitě v Plzni. S fakultou po vystudování nepřerušil kontakt, jako většina 

absolventů, ale od roku 2000 zde vyučuje na katedře veřejné správy. Od roku 2002 se začal 

politicky angažovat, nejdříve jako místostarosta Plzně, později dokonce jako starosta 

Městského obvodu Plzně 4. Zde působil do roku 2009. V listopadu 2009 přichází do Úřadu 

nejdříve jako vedoucí Sekce veřejné podpory a správy úřady. O měsíc později, tedy 

v prosinci 2009 je předsedou Petrem Rafajem jmenován I. místopředsedou ÚOHS. 

V současné době stojí v čele jedné ze čtyř sekcí, na které je rozdělen Úřad. JUDr. Hynek 

Brom má na starosti Sekci veřejné regulace a správy Úřadu.  

 

Stejně jako předseda Úřadu, tak i místopředsedové se vyjadřují k činnosti ÚOHS na 

jejich stránkách. JUDr. Hynek Brom o Úřadu tvrdí: „Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže mimo svou kontrolní a represivní roli plní také úlohu konzultační a poradenskou. 

Proto je jeho cílem ve všech oblastech působnosti takovou pozici budovat. Toto se úspěšně 

daří i v oblastech veřejné podpory a významné tržní síly. Cílem je, aby tyto aktivity vedly 

k vyššímu povědomí široké veřejnosti o problematice spojené s činností Úřadu. Současně 

                                                 

8
 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Vedení úřadu [online]. © 2009 [cit. 2012-02-23]. 

Dostupné z: http://www.compet.cz/o-uradu/vedeni-uradu/predseda/ 
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však musejí působit jako prevence proti jednáním, jež jsou v rozporu s platnou právní 

úpravou.“
9
 

 

Mezi místopředsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže má ženské pohlaví 

také svou zástupkyni. Je jí JUDr. Eva Kubišová, která se narodila 31. března 1955. 

Úspěšně vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Ještě do nedávna 

působila v Brně a v Olomouci na právnických fakultách, kde se zaměřovala na oblast 

zadávání veřejných zakázek a oblast teorie práva. Na rozdíl od svých místopředsednických 

kolegů působí v Úřadě už poměrně dlouhou dobu. Od roku 1995, kdy na Úřad nastoupila, 

vystřídala velké množství funkcí. Nejdříve působila jako tajemnice rozkladové komise pro 

oblast hospodářské soutěže, později dokonce i jako předsedkyně této komise. Poslední 

funkcí, kterou Eva Kubišová vykonávala předtím, než byla jmenována místopředsedkyni 

ÚOHS, byla funkce ředitelky odboru druhostupňového rozhodování. Eva Kubišová se 

opírá o dlouholeté zkušenosti z odborné praxe, které využívá ve své práci. Nyní působí 

jako místopředsedkyně pověřená řízením Sekce veřejných zakázek Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže.  

Svoji práci Eva Kubišová hodnotí jednoduše a stručně: „Prioritou naší práce je 

zajištění efektivní soutěže mezi dodavateli a striktní dodržování zákona o veřejných 

zakázkách - to je to, oč budu usilovat.“
10

  

 

Poslední z trojice místopředsedů ÚOHS je JUDr. Michal Petr, Ph.D. Michal Petr se 

narodil 11. srpna 1977. Stejně jako jeho kolegové vystudoval práva. Jeho útočištěm se stala 

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a zároveň také vystudoval práva na 

Masarykově univerzitě v Brně. V akademické sféře zůstává i v současné době. Působí 

v oboru soutěžního a evropského práva na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy 

univerzity v Brně a také působí i na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 

Další jeho záslužnou činností je vydání několika publikací o soutěžním právu. Na Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže působí již řadu let a to od roku 2003. Pracoval v mnoha 

funkcích, např. jako ředitel Sekce ekonomiky, legislativy a mezinárodních záležitostí, dále 

                                                 

9
 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Vedení úřadu [online]. © 2009 [cit. 2012-02-23]. 

Dostupné z: http://www.compet.cz/o-uradu/vedeni-uradu/mistopredsedove/ 

10
 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Vedení úřadu [online]. © 2009 [cit. 2012-02-23]. 

Dostupné z: http://www.compet.cz/o-uradu/vedeni-uradu/mistopredsedove/ 
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jako předseda rozkladové komise pro oblast hospodářské soutěže nebo působil jako ředitel 

Legislativně právního odboru. Od svého jmenování do funkce místopředsedy ÚOHS 

působí jako vedoucí Sekce Hospodářské soutěže.  

 

Na stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže komentuje oblast, která mu je 

velmi blízká a provází ho celým pracovním životem. Tato oblast se týká soutěžního práva 

a celkově soutěžní politiky. O Soutěžní politice Michal Petr pronáší: „Smyslem soutěžní 

politiky je umožnit působení férové soutěže na fungujících trzích, a napomoci tak efektivní 

alokaci zdrojů, inovacím a zkvalitňování nabídky. Soutěž ovšem není cíl sám pro sebe. 

Soutěžní politika je především nástrojem zajištění blaha spotřebitelů – to je jejím 

základním posláním, vůči kterému je třeba poměřovat její působení.“
11

 

 

 

2.6. Problematika ochrany hospodářské soutěže 

 

Jedním z hlavních úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je zajištění čisté 

soutěžní hry. Aby vše v tržní ekonomice probíhalo podle pravidel hospodářské soutěže, 

dohlíží úřad na tuto volnou soutěžní hru. V případě, že se nějaká společnost snaží nastolit 

svoje pravidla, Úřad se dostává do pozice rozhodčího, který se snaží docílit toho, aby 

všechny společnosti hrály podle stejných pravidel. V případě potřeby může Úřad uložit i 

pokuty těm společnostem, které nedodržují pravidla soutěžního práva.
12

  

 

V tržní ekonomice je soupeření podnikatelských subjektů velmi důležitým 

společenským procesem. Každý subjekt snaží předstihnout ten druhý a tím si zajistit lepší 

hospodářský prospěch. Hospodářská soutěž podnikům umožňuje na vlastní odpovědnost 

nakládat se svými využitelnými zdroji a zároveň připouští spotřebitelům svobodnou volbu 

mezi podobnými nabídkami. To vede ke svobodné soutěži, kde se podnikatelské subjekty 

snaží zatraktivnit své produkty, zkvalitnit produkci a také samozřejmě snížit spotřebitelské 

                                                 

11
 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Vedení úřadu [online]. © 2009 [cit. 2012-02-23]. 

Dostupné z: http://www.compet.cz/o-uradu/vedeni-uradu/mistopredsedove/ 

12
 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Hospodářská soutěž [online]. © 2006–2012  

[cit. 2012-02-23]. Dostupné z: http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/ 
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ceny. Zároveň se předpokládá svoboda jednání a svoboda výběru na straně spotřebitelů. 

V každé ekonomice se vyskytují ekonomické subjekty, které se snaží vyhnout se poctivé 

soutěži. Snaží se oslabit tlak soutěže, což vede ke zvýšení zisku oproti konkurenci. Pro 

tyhle případy si většiny ekonomiky vytvořily systémy obranných pravidel. Mezi ně patří 

především vytvoření soutěžního práva a vytvoření vládní politiky ochrany této 

hospodářské soutěže.
13

 

 

Jednoznačná definice pojmu hospodářská soutěž téměř neexistuje a různých definic 

soutěže je nespočet. Jednotlivé definice jsou poměrně složité a hlavně různorodé, proto je 

takový problém vytvořit jednu a obecnou. Nicméně takové obecné vymezení bere 

hospodářskou soutěž jako současné usilování většího počtu osob o dosažení co nejlepšího 

výsledku v oblasti uspokojování jejich zájmu. Pokud tuto definici ještě rozšíříme, 

dostaneme vymezení soutěže jako
14

 „soupeření dvou nebo více hospodářských subjektů na 

téže straně tržních vztahů (nabídky či poptávky) k dosažení hospodářského výsledku 

záležejícího v uskutečnění směny výrobků nebo služeb s týmiž potenciálními účastníky trhu, 

a to takové soupeření, které vzájemně ovlivňuje hospodářskou činnost těchto subjektů a 

vytváří na straně druhých potenciálních účastníků tržních vztahů objektivní možnost volby 

mezi různými soutěžními nabídkami či poptávkami.“
15

 

 

Obchodní zákoník ve svém ustanovení stanovuje dvě formy zneužití účasti v 

hospodářské soutěži. Jednu z forem představuje zneužití hospodářské soutěže neboli 

protisoutěžní jednání. Druhou formou zneužití účasti v hospodářské soutěži je nekalá 

soutěž neboli nekalosoutěžní jednání. Problematiku protisoutěžního jednání a nekalé 

soutěže upravuje obchodní zákoník.
16

  

 

 

 

 

                                                 

13
 KUBÍČEK, Jan. Hospodářská politika. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-86898-99-7. 

14
 KINDL, Jiří a Jindřiška MUNKOVÁ. Soutěžní právo. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009.  

ISBN 978-80-7400-173-4. 

15
 KNAP, Karel. Právo hospodářské soutěže. Praha: Orbis, 1973. s.17.  

16
 NERUDA, Robert a David RAUS. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. 2.vyd. Praha: Linde, 2006. 

ISBN 80-7201-563-X 
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Obr. 2.6 Zneužívání hospodářské soutěže 

 

Zdroj: CZECHTRADE. Businessinfo.cz [online]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/ 

orientace-v-pravnich-ukonech/hospodarska-soutez-opu/1000818/47329/ 

 

Zneužívání hospodářské soutěže je upraveno speciálním zákonem na ochranu 

hospodářské soutěže. Tato ochrana není zaměřena ani tak na soutěžitele a jejich ochranu, 

ale spíše na ochranu hospodářské soutěže jako takové. Ochrana není zaměřena na 

jednotlivce, ale na správné a bezchybné fungování hospodářské soutěže jako mechanismu. 

Ochrana proto přichází z důvodu vyloučení, zabránění nebo jakéhokoliv narušení této 

hospodářské soutěže. Toto narušení může probíhat právě výše znázorněnými formami   

(viz Obr. 2.6). Patří sem dohody soutěžitelů, zneužití dominantního postavení a spojení 

soutěžitelů neboli fúze.
17

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

17
CZECHTRADE. Businessinfo.cz [online]. © 2010 [cit. 2012-02-27]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/hospodarska-soutez-opu/ 

1000818/47329/ 
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Obr. 2.7 Nekalá soutěž 

 

 Zdroj: CZECHTRADE. Businessinfo.cz [online]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/ 

orientace-v-pravnich-ukonech/hospodarska-soutez-opu/1000818/47329/ 

 

Nekalá soutěž je takové chování v hospodářské soutěži, které je v rozporu 

s dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže. Hlavním účelem vzniku nekalé soutěže 

je přivodit újmu jiným spotřebitelům nebo soutěžitelům. Mezi hlavní formy nekalé soutěže 

patří především klamání spotřebitelů, podplácení, porušování obchodního tajemství nebo 

například ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí. Celý výčet všech forem 

nekalé soutěže viz Obr. 2.7.
18

  

 

Hlavní rozdílem mezi nekalou soutěží a zneužíváním hospodářské soutěže spočívá 

v tom, že nekalá soutěž je něco negativního v hospodářské soutěži, přesto se to odehrává 

ještě v mezích hospodářské soutěže. Naopak zneužívání hospodářské soutěže probíhá nad 

mezí hospodářské soutěže. Je to porušování pravidel soutěže, něco, co je proti základům 

                                                 

18
CZECHTRADE. Businessinfo.cz [online]. © 2010 [cit. 2012-02-27]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/hospodarska-soutez-opu/ 

1000818/47329/ 
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soutěže. V případě zneužívání hospodářské soutěže dochází především k nepoctivému 

získání nějakého zájmu, jakého nemohl dosáhnout druhý subjekt poctivou cestou. Ochrana 

proti nekalé soutěži spočívá v ochraně jednotlivých subjektů, jejich zájmů a zabránění 

nepřípustného jednání těchto podnikatelských subjektů. Ochrana hospodářské soutěže se 

zaměřuje na správný chod hospodářské soutěže jako takové. Pro lepší vysvětlení jeden 

příklad z boxerského prostředí:  „Rána pod pás by byla posouzena jako nekalá soutěž (v 

jinak vymezených podmínkách), na předem domluvený zápas by se potom hledělo jako na 

zneužití hospodářské soutěže.“
19

 

 

Obr. 2.8 Rozdíl mezi nekalou soutěží a omezováním hospodářské soutěže 

 

Zdroj: CZECHTRADE. Businessinfo.cz [online]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/ 

orientace-v-pravnich-ukonech/nekala-soutez-opu/1000818/49059/ 

 

2.6.1. Dohody narušující soutěž 

Dohody mezi soutěžiteli, které mohou vést k narušení hospodářské soutěže, jsou 

zakázané a neplatné. A to ve všech případech, pokud zákon, zvláštní zákon nebo Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže nestanoví prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu 

výjimku. Mezi dohody, které jsou zakázané a zároveň nejčastější patří například: 

 ujednání o přímém nebo nepřímém určování cen, 

 ujednání o omezení a kontrole výroby, 

 ujednání o rozdělení trhu 

 ujednání o tom, že účastníci nebudou jinak spolupracovat s jinými 

soutěžiteli, kteří nejsou účastníky dohody. 

 

                                                 

19
CZECHTRADE. Businessinfo.cz [online]. © 2010 [cit. 2012-03-01]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/nekala-soutez-opu/1000818/49059/ 
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Dále v zákoně stojí, že pokud se důvod zákazu týká pouze části dohody a tuto část 

můžeme bez problému oddělit od zbytku dohody, tak je zakázaná a neplatná pouze tato 

vyjmutá část dohody. V případě, že tak učinit nemůžeme,  tak je zakázaná a neplatná celá 

dohoda. Jak bylo řečeno, jsou i výjimky, které zákon nepovažuje za zakázané dohody. Jde 

o dohody, které přispívají k podpoře výroby, k technickému a hospodářskému rozvoji, a 

dohody, které přinášejí pro spotřebitele určité výhody plynoucí z této uzavřené dohody. 

Dále to jsou dohody, které svým charakterem nevylučují hospodářskou soutěž v podstatné 

části trhu zboží, který je předmětem dohody.
20

 

 

Mezi nejčastější a zároveň nejzávažnější dohody patří kartelové dohody. Kartelové 

dohody jsou dohody mezi podniky, které by si za normální situace měly konkurovat, ale 

ony naopak uzavřou dohodu o společném fungování. Nejčastěji se tyto dohody týkají 

tvorby cen. Ceny jsou pak vyšší, protože dříve konkurenční podniky jsou nyní v kartelu. 

Na tohle však nejvíce doplácí spotřebitel, protože v případě zdravé soutěže by ceny byly 

konkurenční a podnikatelské subjekty by se snažily mít ceny nižší, kdežto takhle v případě 

kartelových dohod jsou ceny vyšší a navíc většinou dochází k prodeji méně kvalitního 

zboží. Odhalování kartelových dohod je poměrně problematické a náročné. Proto Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže zavedl v roce 2001 tzv. program leniency, což v překladu 

znamená shovívavost. Tento program spočívá v tom, že pokud nějaký subjekt je součástí 

kartelové dohody a dobrovolně tuto dohodu opustí, a zároveň dodá potřebné informace 

Úřadu o tomto kartelu, který na základě těchto informací kartel odhalí a subjekt, který 

informace dodal, by neměl být nijak pokutován. Subjekt musí však z kartelu vystoupit 

dobrovolně a informace, které dodá Úřadu, musí být pro něj stěžejní. Dále musí platit, že 

bez těchto dodaných informací by ÚOHS nebyl chopen kartel odhalit. Pokud je toto 

splněno, neměl by být subjekt nijak pokutován a bude plnit funkci korunního svědka, 

známého z trestního práva.
21

  

Další dohody, které jsou neméně závažné, jsou dohody o rozdělení trhu. Opět to 

spočívá v tom, že soutěžitelé, kteří by si měli konkurovat, uzavřou dohodu o rozdělení trhu 

a to zajistí zánik přirozené konkurence na trhu, trh se nijak nevyvíjí a stagnuje. Soutěžitelé 

                                                 

20
 § 3 zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže. In: Sbírka zákonů České republiky. 2001. 

21
 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Informační listy 2011 [online]. © 2011  

[cit. 2012-03-03]. Dostupné z: http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Informacni_listy/2011/ 

Infolist_2011_02_03_20let.pdf 
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si těmito dohodami budují poměrně pevnou pozici na trhu a vytváří pomyslnou hradbu pro 

ostatní konkurenty, kteří se snaží vstoupit na trh, což se jim daří velmi obtížně. Jako vždy 

na to doplácí obyčejný spotřebitel, který má mnohem menší možnost výběru zboží a také 

se setkává s cenou, která je často vyšší, než v případě zdravé hospodářské soutěže. Výše 

zmíněné dohody, tedy ujednání o přímém nebo nepřímém určování cen a ujednání o 

rozdělení trhu, nejsou jedinými zakázanými dohodami. Těmto výše zmiňovaným dohodám 

se říká tzv. tvrdé kartely. Mezi ty pomyslné měkké kartely patří dohody, které mají za úkol 

narušit určitým způsobem chod hospodářské soutěže, pokud toto jednání nemá pouze 

zanedbatelný dopad na hospodářskou soutěž.
22

  

 

2.6.2. Zneužití dominantního postavení 

Dominantní postavení v hospodářské soutěži znamená, že konkrétní soutěžitel nebo 

skupina soutěžitelů má takovou tržní sílu, která jim umožňuje chovat se zcela nezávisle na 

ostatních soutěžitelích nebo spotřebitelích. Tržní síla se určuje na základě tržního podílu 

dosaženého soutěžitelem nebo skupinou soutěžitelů za určité období a také na základě 

dalších ukazatelů, mezi které patří například hospodářská a finanční síla. Za dominantního 

soutěžitele nebo skupinu soutěžitelů se bere takový soutěžitel, který ve zkoumaném období 

dosáhl na trhu většího než 40% tržního podílu.
23

 

 

V případě, že dojde ke zneužívání dominantního postavení určitého soutěžitele a 

vznikne újma jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, je toto jednání nezákonné. 

Zneužitím dominantního postavení soutěžitele nebo skupiny soutěžitelů se pak považuje 

zejména:  

 vynucování si nepřiměřených podmínek v případě uzavírání smluv s jinými 

účastníky 

 uplatňování různých podmínek pro jednotlivé účastníky na trhu v rámci 

stejných činností, jimiž se tito účastníci stávají znevýhodněni 

 omezení nebo zastavení výroby, prodeje nebo vývoje a výzkumu, přičemž 

toto omezení povede k problémům spotřebitelů a způsobí jim určité újmy 

                                                 

22
 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Hospodářská soutěž [online]. © 2009 [cit. 2012-

03-03]. Dostupné z: http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/zakazane-dohody-a-zneuziti-dominance/ 

23
 § 10 zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže. In: Sbírka zákonů České republiky. 2001. 
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 dlouhodobé prodávání zboží za nepřirozené ceny, které vede nebo může 

vést k narušení chodu hospodářské soutěže.
24

 

 

Mezi nejzávažnější formy zneužívání dominantního postavení soutěžitele patří 

snaha vytlačit z trhu slabší konkurenty. Tito konkurenti nemají dostatek tržní síly, kterou 

by vzdorovali dominantově síle, nicméně by mohli přijít s novým, inovovaným zbožím a 

službami, které by mohly najít své místo na trhu. V případě kartelů je poměrně jednoduché 

najít hranici mezi tím, co je správné a co už tuto hranici překračuje. Proto je pak 

jednoduché posoudit, co je nezbytné zakázat. Kdežto v případě zneužívání dominantního 

postavení je velmi úzká hranice mezi zdravým, agresivním chováním na trhu a 

zneužíváním dominantního postavení. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tedy musí 

posoudit, jestli jde o chování, které je důsledkem kvality a efektivity soutěžitele, toto 

chování podporuje hospodářskou soutěž i za cenu, že musejí trh opustit slabší konkurenční 

jedinci. Na druhou stranu musí Úřad posoudit, zda ta zmiňovaná tenká hranice nebyla 

překročena, nedochází k zneužívání dominantního postavení a tedy k narušování chodu 

hospodářské soutěže. Jak bylo řečeno, je velmi těžké určit, co je za hranicí, proto v dnešní 

době ÚOHS využívá nejrůznějších ekonomických a ekonometrických analýz ke 

správnému vymezení situace na trhu. Tento postup nazýváme více ekonomický přístup. 

Stejně jako program leniency je i více ekonomický přístup budoucností v odhalování 

protisoutěžního jednání, což je jedna ze základních priorit Úřadu. 
25

 

Stejně jako ostatní soutěžitelé, má i soutěžitel nebo skupina soutěžitelů, která 

zaujímá na trhu dominantní postavení právo chovat se konkurenčně a tím hájit své zájmy 

na trhu. Je proto nutné posoudit, zda jejich chování a jednání splňuje podmínky 

konkurenčního boje, a zda toto jednání není nepřiměřené vzhledem k určitým okolnostem. 

Dominant se tedy může vyhnout nařčení ze zneužívání dominantního postavení v případě, 

že existují zcela jasné a ospravedlnitelné důvody pro jeho chování a jednání. V tomto 

případě není jednání dominanta bráno jako zneužívání dominantního postavení a Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže nepovažuje toho jednání za zákonem zakázané.
26

  

                                                 

24
 § 11 zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže. In: Sbírka zákonů České republiky. 2001. 

25
 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Informační listy 2011 [online]. © 2011 [cit. 2012-

03-03]. Dostupné z: http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Informacni_listy/2011/ 

Infolist_2011_02_03_20let.pdf 

26
 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Hospodářská soutěž [online]. © 2009 [cit. 2012-

03-03]. Dostupné z: http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/zakazane-dohody-a-zneuziti-dominance/ 
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2.6.3. Spojení soutěžitelů 

Spojení soutěžitelů představuje třetí základní formu protisoutěžního jednání, které 

vede k narušení chodu zdravé hospodářské soutěže. Hlavním důvodem, proč se Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže rozhodl zabývat se kontrolou této oblasti, bylo zabránění 

vzniku živelného spojování soutěžitelů, které by v konečné fázi vedlo ke vzniku mnoha 

monopolistů a dominantů, kteří by se snažili využít svého postavení ke zvyšování vlastních 

příjmů na úkor znevýhodněných ostatních soutěžitelů.
27

 

Hlavní formou spojení soutěžitelů je fúze jednoho nebo více soutěžitelů, kteří 

předtím působili na trhu samostatně. Dle zákona je možné brát jako spojení soutěžitelů i 

případ, kdy jeden ze soutěžitelů nabude podniku jiného soutěžitele na základě smlouvy, 

dražby nebo jiným způsobem.
28

  

Fúze je v dnešní době celkem běžným jevem v hospodářské soutěži. Většinou je 

fúze založena na silném hráči, který se snaží koupit menší hráče, a to vše za účelem získání 

větší moci na trhu. V případě, kdy hrozí, že v souvislosti s fúzí by mohlo dojít k narušení 

chodu hospodářské soutěže, jsou nuceny fúzující firmy se zavázat, že k možnému ohrožení 

a narušení hospodářské soutěže nedojde. Pak teprve je možné ze strany antimonopolních 

úřadů fúzi povolit. Z převážné většiny se pak stává, že skoro všechny návrhy jsou 

povoleny. Vyskytly se i případy, kdy ÚOHS nějaký návrh na fúzi zamítl, ale soutěžitelé to 

nevzdali a návrh podali po čase znovu. Krok to byl celkem chytrý, protože situace na trhu 

se mění poměrně rychle, a proto mají soutěžitelé, usilující o fúzi podruhé, velkou šanci 

uspět. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se v oblasti fúzí nesnaží zhatit plány 

soutěžitelů na budoucí rozmach, který by jim měla fúze přinést. Úřad se pouze snaží, aby 

v důsledku těchto fúzí nedocházelo k narušení hospodářské soutěže. Proto, jak již bylo 

řečeno, většině návrhů na fúzi dává Úřad zelenou.
29

   

V případě, že soutěžitelé splňují následující podmínky, jsou nuceni požádat o 

povolení fúze Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Spojení soutěžitelů podléhá povolení 

Úřadu, jestliže: „celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední 

účetní období na trhu České Republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze 

                                                 

27
 NERUDA, Robert a David RAUS, ref. 16 

28
 § 12 zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže. In: Sbírka zákonů České republiky. 2001. 

29
 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Spojení soutěžitelů [online]. © 2006-2012  

[cit. 2012-03-06]. Dostupné z: http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/spojeni-soutezitelu/ 
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spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České Republiky 

čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo čistý obrat dosažený za poslední účetní 

období na trhu České Republiky je vyšší než 1 500 000 000 Kč a zároveň celosvětový čistý 

obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 

1 500 000 000 Kč.“
30

  

 

Graf 2.1 Počty zahájených správních řízení v oblasti hospodářské soutěže 

 

Zdroj: ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Informační centrum [online].  

     Dostupné z: http://www.compet.cz/informacni-centrum/statistiky/statistiky-hs/ 

 

Graf 2.2 Výše uložených sankcí 

 

Zdroj: ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Informační centrum [online]. Dostupné z: 

http://www.compet.cz/informacni-centrum/statistiky/statistiky-hs/ 

                                                 

30
 § 13 zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže. In: Sbírka zákonů České republiky. 2001. 
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2.7. Veřejná podpora 

Mezi trojici hlavních oblastí, kterými se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

zabývá, patří i oblast veřejné podpory. Rok 2000 byl pro Úřad z hlediska této oblasti 

zlomový. V tomto roce se kompetence Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže rozšířily 

právě o dohled nad poskytováním veřejných podpor. Mezi léty 2000 až 2004 ÚOHS 

dohlížel na dodržování zákazu poskytováním veřejných podpor, které byly v rozporu 

s evropským právem. V těchto letech měl i hlavní rozhodovací pravomoci. Další zlom 

přišel, když v roce 2004 vstoupila Česká republika do Evropské Unie. Po vstupu ČR do 

EU má za úkol Úřad sledovat poskytování pomoci z veřejných prostředků, ale také třeba 

poradenskou činnost českým subjektům. Hlavní rozhodovací pravomoci nyní spadají pod 

Evropskou komisi. 
31

 

Veřejnou podporu můžeme chápat jako určitý druh pomoci, který zvýhodňuje 

určitý podnik před ostatními nebo zvýhodňuje určité odvětví výroby. Pokud jsou splněny 

tyto výše uvedené podmínky, pak se jedná o narušení hospodářské soutěže a tím pádem je 

veřejná podpora zakázána. Existují však veřejné podmínky, které mohou být povoleny na 

základě blokových výjimek nebo na základě rozhodnutí Evropské komise. Mezi základní 

činnosti Úřadu v oblasti veřejných podpor patří sledování a koordinování poskytování 

veřejných podpor, spolupracuje s poskytovateli na notifikacích národních opatření 

veřejných podpor a předkládá je Evropské komisi k posouzení, a dále poskytuje také 

poradenství v oblasti veřejných podpor, především poradenství poskytovatelům veřejných 

podpor.
32

 

 

4 definiční znaky veřejné podpory: 

 podpora je poskytována státem nebo z veřejných prostředků 

 VP zvýhodňuje některé podniky nebo odvětví výroby 

 ovlivňuje obchod mezi členskými státy EU 

 dochází k narušení hospodářské soutěže 
33

 

                                                 

31
 KOLEKTIV AUTORŮ. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Brno: Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže, 2008. ISBN 978-80-254-2242-7. 

32
 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Výroční zpráva 2010 [online]. © 2010 [cit. 2012-

03-15]. Dostupné z: http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/VZ_verejnost/Vyrocni_zprava_2010.pdf 

33
 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Veřejná podpora [online]. © 2006-2012  

[cit. 2012-03-15]. Dostupné z: http://www.compet.cz/verejna-podpora/ 
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3. Veřejné zakázky 

 

Problematika veřejných zakázek tvoří třetí oblast, kterou se zabývá Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže. V dnešní době jsou veřejné zakázky poměrně známým 

pojmem, ale spíše v negativním slova smyslu. Veřejné zakázky a jejich zadávání je v 

poměrně hodně případech diskutabilní a vychází neustále na povrch nové a nové případy, 

kdy si někdo na základě zadávání veřejných zakázek přišel na celkem pěknou sumu peněz 

bokem. V dnešní době to tak prostě chodí a proto je tady Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže, aby případům zneužívání veřejných zakázek zabránil.  

Velká část výdeje veřejných prostředků plyne právě na zadávání veřejných 

zakázek. Úřad se proto snaží nastolit takovou situaci, která povede ke svobodné soutěži a 

bude zaručovat správnost zadávání veřejných zakázek a transparentní volbu uchazeče, kde 

nebude nikdo znevýhodněn. ÚOHS vytvořil Sekci veřejných zakázek, která se zabývá 

především přezkoumáváním zadávaných veřejných zakázek, prováděním kontrol u 

zadavatelů a také se podílí na vytváření legislativy týkající se veřejných zakázek. 

Dohledem nad veřejnými zakázkami se zabývá Úřad již od roku 1995.
34

 

3.1. Vymezení základních pojmů 

V této kapitole se seznámíme s pojmy jako je veřejná zakázka nebo například, kdo 

je zadavatel veřejné zakázky. 

3.1.1. Veřejná zakázka 

Na veřejné zakázky můžeme pohlížet ze dvou základních hledisek. 

Z ekonomického a právnického hlediska. Veřejná zakázka je specifický způsob uzavírání 

smluv, kdy na jedné straně je veřejný zadavatel. Tato smlouva musí mít písemnou podobu. 

Předmětem smlouvy je poskytnutí dodávek nebo služeb za úplatu nebo také provedení 

stavebních prací za peníze. Účelem veřejných zakázek je zajištění úspory veřejných 

financí, kterými je daná zakázka financována. Na začátku veškeré nabídky projdou 

výběrovým řízením a vybere se ta nejvhodnější. Díky veřejným zakázkám dochází 

k zabezpečení transparentního hospodářského prostředí, ve kterém dochází k efektivnímu a 

                                                 

34
 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Veřejné zakázky [online]. © 2009  

[cit. 2012-04-01]. Dostupné z: http://www.compet.cz/verejne-zakazky/ 
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účelnému vynakládání veřejných prostředků. Specifickým rysem, který odlišuje veřejné 

zakázky od ostatních je, že zadavatel musí postupovat podle pokynů, které jsou uvedeny 

v zákoně o veřejných zakázkách. Mezi základní podmínky, kterými se musí zadavatel řídit, 

patří: 

 zajištění transparentnosti, 

 rovnost všech soutěžících, 

 vyhnutí se jakékoliv diskriminace jednotlivých účastníků, 

 zajištění, aby vybraná nabídka opravdu zajišťovala úsporu veřejných 

prostředků.
35

 

 

Z právního hlediska je veřejná zakázka každá zakázka, která je hrazena z veřejných 

rozpočtů a jejím zadavatelem je zákonem stanovený veřejný zadavatel. Základem každé 

zakázky je její zadavatel a uchazeč, který se uchází o provedení dané zakázky. Dále ve 

veřejných zakázkách má svoji pozici i veřejnost, která je nedílnou součástí každé 

zakázky.
36

 

 

3.1.2. Zadavatel veřejné zakázky 

V zákoně je stanoveno, že zadavatelem veřejných zakázek může být veřejný 

zadavatel, dotovaný zadavatel nebo sektorový zadavatel. Zadavatelem může být fyzická, 

ale i právnická osoba. V případě, že se spojí více zadavatelů za účelem zadání jedné 

zakázky, vystupují jako jeden zadavatel.
37

 Zjednodušeně se dá říct, že zadavatel se snaží 

zadáním veřejné zakázky oslovit cílovou skupinu a musí ze zadané zakázky plynout pro 

veřejnost určitý veřejný zájem. Pak se stává pro uchazeče daná zakázka zajímavá a uchází 

se o ni. Zadavatel zadá veřejnou zakázku podle postupu stanoveného zákonem a 

z ucházejících uchazečů vybere tu nejvhodnější nabídku.
38

  

 

                                                 

35
CZECHTRADE. Businessinfo.cz [online]. © 2010 [cit. 2012-04-9]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/verejne-zakazky-opu/1000818/46143/ 

36
 OCHRANA, František. Veřejné zakázky. Praha: Express, 2004. ISBN 80-86119-79-3. 

37
CZECHTRADE. Businessinfo.cz [online]. © 2010 [cit. 2012-04-9]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/verejne-zakazky-opu/1000818/46143/ 

38
 OCHRANA, František. Veřejné zakázky. Praha: Express, 2004. ISBN 80-86119-79-3. 
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Obr. 3.2 Schéma zadavatelů veřejných zakázek 

 

Zdroj: CZECHTRADE. Businessinfo.cz [online]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/ 

/orientace-v-pravnich-ukonech/verejne-zakazky-opu/1000818/46143/ 

 

Veřejný zadavatelem může být: 

 Česká republika, 

 státní příspěvková organizace, 

 územní samosprávní celek,  

 jiná právnická osoba, která musí mít právní subjektivitu, musí to být 

právnická osoba založená za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, 

které nemají povahu průmyslového ani obchodního, musí se jednat o 

právnickou osobu, která je z převážné většiny financována nebo ovládána 

státem nebo jiným veřejným zadavatelem.
39

 

 

Je důležité zdůraznit, že veřejným zadavatelem nemusí být třeba jen Česká 

republika, ale zadavatelem se mohou stát i její organizační složky. Stejně tak tomu bude i 

v případě například samosprávného celku, kdy zadavatelem mohou být i jeho městské části 

nebo obvody. Veřejným zadavatelem, jak vyplývá z výše uvedených podmínek, nemůže 

nikdy být fyzická osoba.  

  

                                                 

39
 § 2 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006. 
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V případě dotovaného zadavatele se jedná o zadavatele, který zadává veřejnou 

zakázku, která je z více jak 50 % hrazena z finančních prostředků veřejného zadavatele. 

Tato veřejná zakázka je dotovaná, proto se také jedná o dotovaného zadavatele. Zase jako 

tomu bylo v případě veřejného zadavatele, musí být splněny následující základní 

podmínky. Musí se jednat o veřejné zakázky na stavební práce nebo služby, kde výše dané 

zakázky musí mít hodnotu větší než 125 451 000 Kč. V tomto případě mluvíme o 

nadlimitní zakázce. Dotovaný zadavatel v zadávání veřejných zakázek postupuje podle 

zákona jako veřejný zadavatel. 

 

Sektorovým zadavatelem rozumíme osoby, které vykonávají jednu z relevantních 

činností, které jsou uvedeny v zákoně. Mezi tyto relevantní činnosti patří například výkon 

v odvětví plynárenství, teplárenství, energetiky, vodárenství apod. 

  

Centrální zadavatel je poměrně nová věc. Zadavatelé si pořizují zboží, služby nebo 

stavební práce prostřednictvím centrálního zadavatele. Tito zadavatelé nemusejí 

podstupovat výběrové řízení, to se týká jen centrálního zadavatele. Zadavatelé uzavírají 

s centrálním zadavatelem písemnou smlouvu, kde jsou upřesněny podmínky zastoupení. 

Centrálním zadavatelem musí být veřejný zadavatel.
40

 V zákoně je stanoveno, že centrální 

zadavatel pro jiné zadavatele pořizuje dodávky nebo služby, které následně prodává 

zadavatelům za cenu stejnou, za jakou je pořídil ve výběrovém řízení. Druhou možností je, 

že centrální zadavatel provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky, 

služby nebo stavební práce na účet jiných zadavatelů. V případě, že dojde k porušení 

zákona, odpovídá za toto porušení centrální zadavatel. Není tomu tak, pokud za porušení 

zákona může zadavatel, na jehož účet je centrální zastoupení prováděno.
41

  

 

3.1.3. Zájemce o veřejnou zakázku 

Pokud chceme mluvit o zájemci o veřejnou zakázku, musíme rozlišovat rozdíly 

mezi pojmy jako je dodavatel, zájemce a uchazeč. Dodavatelem je právnická nebo fyzická 

osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební činnosti. Uchazečem je 

                                                 

40
 CZECHTRADE. Businessinfo.cz [online]. © 2010 [cit. 2012-04-10]. Dostupné z: 
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dodavatel, který poskytl nabídku v otevřeném řízení v řádné, zákonem stanovené lhůtě. 

Zájemcem se rozumí dodavatel, který podal v řádné, zákonem stanovené lhůtě žádost o 

účast v užším řízení, v jednacím řízení nebo byl vyzván zadavatel, aby tuto žádost o účast 

v jednacím řízení podal. Jednotliví zájemci o veřejnou zakázku jsou vůči ostatním 

zájemcům jako konkurenti, a proto se každý zájemce snaží, aby ta jeho nabídka byla co 

nejvíce atraktivní. Zadavatel musí do doby, než uzavře s dodavatelem smlouvu, dodržovat 

zákonem stanovený postup neboli zadávací řízení.
42

  

 

3.2. Druhy veřejných zakázek 

     Veřejné zakázky můžeme dělit podle jejich předmětu na tři základní kategorie, 

kterými jsou veřejné zakázky na dodávky, VZ na stavební práce a VZ na služby. Druhým 

druhem dělení veřejných zakázek je dělení podle předpokládané ceny. Zde máme 

nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a VZ malého rozsahu. 

 

Obr. 3.1 Schéma dělení veřejných zakázek 

 

Zdroj: CZECHTRADE. Businessinfo.cz [online]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/ 

orientace-v-pravnich-ukonech/verejne-zakazky-opu/1000818/46143/ 
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3.2.1. Veřejné zakázky na dodávku 

Veřejnou zakázkou na dodávku se rozumí taková veřejná zakázka, jejímž 

předmětem je pořízení věci. Takovéto pořízení zboží můžeme provést jeho koupí, koupí na 

splátky, nájmem, nájmem s následnou koupí nebo leasingem. Předmětem veřejné zakázky 

na dodávku mohou být věci movité i nemovité, ale rovněž i ovladatelná přírodní síla, mezi 

kterou patří zejména energie. Za veřejnou zakázku na dodávku je možné považovat 

nejenom pořízení věci, ale i poskytnutí služby. Poskytnutí služby spočívá v umístění, 

montáži nebo uvedení do provozu nějakého zboží. Služba jako taková není předmětem 

veřejné zakázky, ale pouze doplňuje pořízení zboží a tyto služby jsou nezbytné ke splění 

veřejné zakázky na dodávku. 

 

3.2.2. Veřejné zakázky na stavebné práce 

Veřejnou zakázkou na stavební práce je taková veřejná zakázka, jejímž předmětem 

je provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených v příloze č.3 

zákona o veřejných zakázkách, kde za předmět se bude považovat jednak provedení 

samotné, ale také projektová nebo inženýrská činnost, pokud není zadávána samostatně. 

Zhotovení stavby, která může plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci je 

také veřejnou zakázkou na stavební práce. Veřejnou zakázkou na stavební práce je i 

zakázka, jejímž předmětem je poskytnutí dodávek nebo služeb bezprostředně spojených 

s provedením předmětu veřejné zakázky. Poslední podskupinu veřejných zakázek na 

stavební práce tvoří zakázky na stavební práce pořizované za pomoci 

zprostředkovatelských nebo podobných služeb, které zadavateli poskytuje jiná osoba.
43

  

 

3.2.3. Veřejná zakázka na služby 

Z důvodu velké rozmanitosti služeb jsou veřejné zakázky na služby vymezeny jako 

zakázky, které nejsou veřejnými zakázkami na dodávky ani veřejnými zakázkami na 

stavební práce. Za veřejnou zakázku na služby lze považovat i veřejnou zakázku, jejímž 

předmětem je poskytnutí dodávky, pokud hodnota poskytnuté služby je vyšší než hodnota 
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poskytnuté služby nebo provedení stavebních prací, když tyto práce nejsou účelem veřejné 

zakázky, ale jejich zhotovení je nezbytné ke splnění předmětu veřejné zakázky na služby.
44

 

 

3.2.4. Nadlimitní veřejné zakázky 

Nadlimitní veřejné zakázky jsou takové, jejichž předpokládaná cena předmětu 

veřejné zakázky se bude rovnat nebo dokonce překročí finanční limity nařízené vládou. 

Tyto hraniční hodnoty jsou stanoveny pro každý druh veřejných zakázek jinak. V případě 

veřejných zakázek na dodávky a služby jsou tyto hraniční limity ještě dále rozděleny podle 

druhu zadavatele. U veřejných zakázek na stavební práce se druh zadavatele nerozlišuje. 

V případě veřejné zakázky na stavební práce je za nadlimitní veřejnou zakázku 

považována zakázka, jejíž cena přesahuje 125 451 000,- Kč. U veřejných zakázek na 

dodávky nebo služby jsou zákonem stanoveny tři podmínky, za kterých se jedná o 

nadlimitní zakázky:  

 

 zadavatelem zakázky je Česká republika nebo státní příspěvková organizace 

a hodnota veřejné zakázky na dodávky nebo služby je rovna nebo vyšší než 

3 236 000,- Kč, 

 zadavatelem je územní samosprávný celek nebo jeho organizační složka, 

právnická osoba, která je založena za účelem uspokojování veřejného zájmu 

nebo je zakázka financována převážně státem, a zároveň musí být hodnota 

veřejné zakázky na dodávky nebo služby rovna nebo vyšší než 4 997 000,- 

Kč, 

 zadavatelem je sektorový zadavatel a hodnota veřejné zakázky na dodávky a 

služby je rovna nebo vyšší než 10 020 000,- Kč.
45

 

 

3.2.5. Podlimitní veřejné zakázky 

Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí taková zakázka, jejíž předpokládaná cena 

předmětu veřejné zakázky bude u veřejných zakázek na služby nebo na dodávky alespoň 2 

miliony korun bez DPH a u veřejných zakázek na stavební práce tuto dolní hranici tvoří 
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hodnota 6 milionu korun bez DPH. Horní hranicí finančního limitu podlimitních veřejných 

zakázek tvoří logicky spodní hranice hodnot pro nadlimitní veřejné zakázky. 

 

3.2.6. Veřejné zakázky malého rozsahu 

Logicky je zřejmé, že veřejnou zakázkou malého rozsahu jsou takové zakázky, u 

nichž se předpokládaná cena předmětu zakázky nedostane před finanční hranici 2 milionu 

korun bez DPH u veřejných zakázek na dodávky nebo služby. Veřejnou zakázkou malého 

rozsahu je i zakázka na stavební práce s cenou předmětu zakázky nižší než 6 milionu korun 

bez DPH. U veřejných zakázek malého rozsahu má zadavatel výhodu v tom, že tyto 

zakázky nemusí zadávat podle zákona o veřejných zakázkách. Avšak i v tomto případě 

musí zadavatel dodržovat podmínky transparentnosti, rovnosti všech zúčastněných 

zájemců a nabídek a také zásadu nediskriminace.
46

 

 

3.3. Postup při zadávání veřejných zakázek 

Prvním krokem zadavatele je především uvědomit a stanovit si rámcové podmínky, 

které jsou určující při výběru způsobu zadání veřejných zakázek. Mezi základní rámcové 

podmínky patří odpovědi na otázky, kde se zrovna nacházíme, kam se chceme dostat nebo 

jakým způsobem se tam chceme dostat. Zadavatel si vytvoří rozvahu o veřejné zakázce, 

kde dostává opět určité informace o veřejné zakázce. Zadavatel například zjistí, jaké budou 

dostupné zdroje, jaký bude rozpočet, předběžné kalkulace veřejné zakázky nebo například 

i předběžné termíny řešení veřejné zakázky.  

 

3.3.1. Způsob zadání veřejné zakázky 

Po zvážení výše zmíněných problému se zadavatel musí rozhodnout, jakou si zvolí 

formu zadání veřejné zakázky. Zadavatel musí veřejnou zakázku zadat v zadávacím řízení, 

pokud není zákonem stanoveno jinak. Dále musí rozlišovat skutečnost, zda se jedná o 

nadlimitní veřejnou zakázku nebo tzv. podlimitní veřejnou zakázku. O nadlimitní veřejnou 
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zakázku se jedná v případě, že předpokládaná cena veřejné zakázky bez daně bude rovna 

nebo překročí finanční limit stanovený zákonem. 

 

Volba formy zadávacího řízení závisí čistě na zadavateli, musí však brát v potaz, do 

jaké skupiny zadavatelů veřejných zakázek patří. Jestli se jedná o veřejného, dotovaného 

nebo sektorového zadavatele. Musí také zvážit, zda při použití dané formy bude zajištěno 

dodržení zákonem stanovených podmínek. Zadávací řízení, kterého se týkají veřejné 

zakázky, může nabývat následujících forem: 

 

 otevřené zadávací řízení, kde mohou podat nabídku na dodávku, služby 

nebo stavební práce všichni zájemci o tuto veřejnou zakázku, 

 užší zadávací řízení, ve kterém mohou podat žádost pouze zájemci, kteří 

k tomu byli vyzvání zadavatelem veřejné zakázky, 

 jednací řízení s uveřejněním, ve kterém zadavatel oznamuje širokému 

okruhu dodavatelů záměr zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, 

 jednací řízení bez uveřejnění, kde kontaktuje písemně zadavatel vybraný 

okruh dodavatelů a informuje je o svém záměru zadat veřejnou zakázku 

v zadávacím řízení,
47

 

 soutěžní dialog, kde zadavatel veřejné zakázky vyzývá široký okruh 

dodavatelů k účasti na tomto soutěžním dialogu, 

 zjednodušené podlimitní řízení, kde opět vyzývá zadavatel nejméně pět 

zájemců k předložení svých nabídek.
48

 

 

3.3.2. Způsob podávání nabídek a způsoby hodnocení 

Veškeré nabídky se podávají v uzavřené obálce, v písemné podobě. Na každé 

obálce musí být uveden název veřejné zakázky a také adresa uchazeče o veřejnou zakázku. 

Adresa zde plní důležitou funkci v případě, kdy uchazeč pošle nabídku po skončení lhůty 

na podání nabídek. Taková opožděná nabídka není otvírána a je zaslána zpět uchazeči. 

Každý zájemce může podat jenom jednu nabídku, avšak jednu nabídku může podat více 
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dodavatelů nebo zájemců společně. Zadavatel může po zájemcích požadovat, aby poskytli 

určitou jistotu. Výše hodnoty jistoty může být až 3% z předpokládané ceny veřejné 

zakázky. Aby všechny nabídky byly v souladu se zadávacím řízením, musí každý uchazeč 

uvést následující identifikační údaje: 

 

 v případě právnických osob to musí být obchodní firma nebo název, sídlo 

firmy, právní forma, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, bylo-li 

přiděleno, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně 

jiné FO, která může jednat jménem této PO, 

 u fyzických osob musí být uvedeno jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, 

místo podnikání, je-li jiné než bydliště, IČO, DIČ, jestliže bylo přiděleno.
49

 

 

Způsob hodnocení nabídek patří svým významem k jednomu z rozhodujících 

faktorů pro zadávání veřejných zakázek a díky těmto hodnotícím kriteriím dochází také 

k zajištění souladu se zásadami transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení se 

všemi uchazeči zadávacího řízení. Hodnotící kritéria obecně představují určité parametry, 

podle kterých se hodnotí jednotlivé nabídky uchazečů. Zákonem jsou stanoveny dvě 

varianty, mezi kterými si zadavatel může vybrat. První možností je zohlednění ekonomické 

výhodnosti nabídky a druhá možnost představuje volbu nejnižší nabídkové ceny. V případě 

veřejných zakázek zadávaných formou soutěžního dialogu je jedinou přípustnou variantou 

pro zadavatele ekonomická výhodnost nabídky. V ostatních případech má možnost volby. 

Důležitou roli při výběru hodnotícího kritéria hraje předmět veřejné zakázky. 

Zjednodušeně se dá říct, že výše nabídkové ceny bývá zadavatelem uplatňována 

v případech, kdy předmět je obecného charakteru. Jakmile je předmět veřejné zakázky 

specifického charakteru, volí zadavatel převážně celkovou ekonomickou výhodnost jako 

hodnotící kritérium. Z důvodu zachování zásady transparentnosti je zadavatel povinen 

oznámit už v oznámení o zahájení zadávacího řízení jím zvolené hodnotící kritérium. 

Kritérium může být později blíže specifikováno, nesmí být však již měněno. Pokud si 

zadavatel vybere právě kritérium celkové ekonomické hospodárnosti, je povinen uvést i 

dílčí hodnotící kritéria. Tyto dílčí kritéria musí být alespoň dvě.
50
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3.3.3. Průběh veřejné soutěže po jejím vyhlášení 

Po vyhlášení soutěže musí zadavatel opět vykonat několik kroků, které vedou až 

k uzavření smlouvy s jedním z uchazečů, a tyto kroky jsou realizovány v následujícím 

sledu za sebou: 

 

 přijímání nabídek, 

 jmenování hodnotící komise, což má na starost zadavatel, 

 sestavení protokolu o otevírání obálek, které realizuje komise pro otevírání 

obálek, 

 jednání hodnotící komise, které řídí předseda, 

 hodnocení nabídek komisí v čele se zvoleným předsedou komise, 

 sestavení zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, což má na starost 

komise pro hodnocení nabídek, 

 rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, které spadá do kompetencí 

zadavatele 

 uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi zadavatelem a uchazečem. 

 

Prvním krokem po vyhlášení soutěže je tedy přijímání nabídek od uchazečů. 

Zadavatel je povinen zajistit, aby každá přijatá obálka byla označena pořadovým číslem, 

hodinou a datem přijetí této nabídky. Takto označená obálka se pak zapíše do seznamu 

nabídek. V případě osobního předání obálky uchazečem je zadavatel povinen vydat 

uchazeči potvrzení o přijetí, na kterém budou právě tyto údaje. Pokud tyto označovací 

podmínky nebudou splněny, musí zadavatel obálku vrátit uchazeči a nemůže ji zahrnout do 

soutěže.
51

  

Druhým krokem je jmenování hodnotící komise. Komisi jmenuje zadavatel a musí 

být minimálně pětičlenná. Další podmínkou je, že komise musí být minimálně z jedné 

třetiny složena z členů, kteří mají odbornou způsobilost podle zvláštních právních 

předpisů. Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce zadavatele. Jednou 

z nejdůležitějších podmínek při výběru hodnotící komise je zajištění nepodjatosti jejich 

členů k zakázce nebo k některému z uchazečů. Proto každý člen na začátku prvního 

jednání hodnotící komise podepisuje čestné prohlášení, ve kterém stvrzuje svoji 
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nepodjatost. Toto první jednání svolává ještě zadavatel. Na prvním jednání se volí 

předseda a místopředseda komise. Další jednání hodnotící komise proto již svolává 

předseda nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. Z každého jednání se zapisuje 

protokol o jednání.  

Třetím krokem je otevírání obálek a následné sestavení protokolu o otevírání 

obálek. Hodnotící komise obdrží obálky společně se seznamem nabídek od zadavatele. 

Hodnotící komise poté otevírá obálky podle pořadových čísel na nich uvedených a 

kontroluje, zda jsou nabídky v pořádku z hlediska formálního. Po provedení této prvotní 

kontroly sděluje komise přítomných uchazečům identifikační údaje, nabídkovou cenu 

jednotlivých zúčastněných uchazečů a také zda splnily požadavky kontroly. V případě, že 

nejsou splněny některé základní požadavky obsahu nabídky, pak je nabídka vyřazena 

z další účasti. Veškeré nedostatky a odůvodnění vyloučení ze soutěže musí neprodleně 

podat zadavatel uchazeči. Obálky se otevírají po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nesmí 

to být však později než do 30 dnů od uplynutí této lhůty. Obálka, která dojde po uplynutí 

lhůty pro podání nabídky, není otevírána, ale je vrácena zpět uchazeči a samozřejmě není 

zařazena do soutěže. Po skončení otevírání obálek sestaví hodnotící komise protokol o 

otevírání obálek, ve kterém uvede u každé nabídky identifikační údaje, které uváděl 

uchazeč při podání nabídky. Dále hodnotící komise uvádí, zda jednotlivé nabídky prošly 

kontrolním řízením. Každý člen hodnotící komise podepíše tento protokol a společně se 

seznamem zúčastněných na otevírání obálek se přiloží k seznamu nabídek. Každý uchazeč 

má možnost nahlédnout do protokolu a zadavatel zveřejňuje výsledky otevírání obálek.
52

 

Dalším krokem je posuzování a hodnocení nabídek hodnotící komisí. Komise 

posuzuje nabídky, zda splnily veškeré potřebné podmínky. Pokud se tak nestane, tak je 

samozřejmě nabídka vyřazena. Komise také zkoumá výši nabídkových cen a v případě, že 

je cena výrazně nižší než předpokládaná cena projektu, vyžádá si od uchazeče písemné 

vysvětlení, jak k ceně došel. Pokud toto vysvětlení nepodá do 7 dnů, je rovněž jeho 

nabídka vyřazena ze soutěže. Při hodnocení jednotlivých nabídek vychází hodnotící 

komise ze základních kritérií pro hodnocení nabídek, které si stanovil zadavatel ještě před 

zahájením soutěže. Těmi mohou být právě celková ekonomická výhodnost nebo nabídková 

cena. Pokud hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost, musí komise ještě hodnotit 
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i dílčí kritéria, která musí být ze zákona stanovena.
53

Co se týče kritéria nejnižší nabídkové 

ceny, postupuje komise logicky a řadí nabídky od nejnižší nabídkové ceny. 

Na základě posouzení a hodnocení sestaví komise zprávu o posouzení a hodnocení 

nabídek, která musí obsahovat: 

 

 seznam posuzovaných nabídek, 

 listinu vyřazených nabídek, ve které musí být uvedeny i důvody vyřazení 

jednotlivých nabídek, 

 hodnocení nabídek, které nebyly vyřazeny, 

 výsledek hodnocení, 

 údaje o složení hodnotící komise. 

 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek je podepsána všemi členy hodnotící 

komise. Poté předá komise celou zprávu i s ostatní dokumentací zadavateli, který musí 

umožnit všem uchazečům nahlédnout do této zprávy a pořizovat si případně její výpis nebo 

opis. Zpráva musí být na formuláři, jehož vzor i obsah stanovuje prováděcí předpis. 

Předposledním krokem je rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Toto 

rozhodnutí má na starosti zadavatel na základě podkladů, které mu předloží hodnotící 

komise. Zadavatel je povinen přidělit zakázku uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena 

jako ekonomicky nejvýhodnější, nebo jehož nabídková cena byla nejnižší. Rozhodnutí o 

výsledku soutěže musí zaslat zadavatel všem zúčastněným uchazečům. V rozhodnutí by 

mělo být uvedeno odůvodnění, proč právě tato nabídka zvítězila a proč ostatní nabídky 

byly odmítnuty. Také by mělo rozhodnutí obsahovat pořadí jednotlivých nabídek a jejich 

hodnocení.
54

 

Posledním krokem je uzavření písemné smlouvy mezi zadavatelem veřejné zakázky 

a jedním nebo více uchazeči nebo zájemci. Před uzavřením smlouvy musí uplynout lhůta 

15 dnů určených k podání námitek. Tato lhůta začíná běžet ode dne doručení rozhodnutí o 

výběru nejvhodnější nabídky. Poměrně velká a zdlouhavá překážka v uzavření smlouvy 

nastává v případě, kdy někdo z uchazečů vznese námitku. Jakmile uplyne lhůta na 

vznesení námitek, nic nebrání tomu, aby došlo k uzavření smlouvy. Zadavatel musí však 
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uchazeče vyzvat neprodleně k podepsání smlouvy, aby byla smlouva uzavřena nejpozději 

do 15 dnů od uplynutí lhůty na vznesení námitek. Podepsání smlouvy je jediným právně 

přípustným výsledkem součinnosti zadavatele a vybraného uchazeče. Informaci o uzavření 

smlouvy je zadavatel povinen oznámit i ostatním uchazečům, se kterými mohla být 

smlouva uzavřena.
55

 

Zadavatel ke každé uzavřené smlouvě s vybraným uchazečem vypracovává 

písemnou zprávu. Takto vypracovanou zprávu je zadavatel povinen řádně uschovat a na 

vyžádání poskytnout k nahlédnutí Evropské komisi nebo Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže. Tato zpráva obsahuje především: 

 

 předmět a celkovou cenu veřejné zakázky, 

 identifikační údaje vybraného uchazeče, 

 podmínky použití jednacího řízení s uveřejněním nebo jednacího řízení bez 

uveřejnění, 

 odůvodnění uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
56

 

 

3.4. Zákonné lhůty 

Ze zákona o veřejných zakázkách jasně vyplývá, že lhůty, které stanoví zadavatel, 

musí být odvozeny od předmětu veřejné zakázky. Osobou zodpovědnou za stanovení lhůt 

je tedy zadavatel, přičemž musí brát v úvahu již zmíněný předmět veřejné zakázky a také 

dobu nezbytně nutnou pro zpracování a předložení nabídek ze strany uchazečů. Veškeré 

lhůty se začínají počítat ode dne, který následuje po dni, ve kterém bylo oznámeno 

zahájení zadávacího řízení nebo výzva k podání nabídek. Mezi základní lhůty, se kterými 

se můžeme nejčastěji setkat, patří lhůta pro doručení žádosti o účast ve výběrovém řízení a 

lhůta pro dodání nabídky. Obě tyto lhůty jsou stanoveny zákonem, a jsou tedy pro každého 

zadavatele veřejné zakázky závazné. Pokud dojde k porušení minimální lhůty, má každý 

uchazeč o veřejnou zakázku možnost se bránit a domáhat se svých práv. Pro zadavatele 

bude ale spíše přínosem stanovit takovou lhůtu, která bude vyhovovat oběma stranám a 

bude vést ku prospěchu věci a ke zdárnému konci výběru nejvhodnější nabídky. 
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Obr. 3.2 Zákonné lhůty 

 

Zdroj: CZECHTRADE. Businessinfo.cz [online]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/ 

orientace-v-pravnich-ukonech/verejne-zakazky-opu/1000818/46143/ 

 

3.4.1. Lhůty pro doručení žádosti o účast ve výběrovém řízení 

V případě lhůt pro doručení žádosti o účast ve výběrovém řízení je třeba ještě 

zohlednit, zda se jedná o veřejného nebo sekretového zadavatele. V případě sektorového 

zadavatele je právní úprava lhůt skoro stejná, zadavatel musí brát v úvahu předmět veřejné 

zakázky. Hlavní odlišností u sektorového zadavatele je, že lhůta pro podání nabídek 

v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním může být stanovena i na základě domluvy 

s ostatními zájemci. Takto dohodnutá lhůta je platná pro všechny zájemce a není možné 

stanovit více lhůt pro více zájemců. V případě veřejného zadavatele jsou lhůty odlišné pro 

nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky.
57

  

 

Lhůty pro doručení žádosti o účast ve výběrovém řízení u nadlimitních veřejných 

zakázek u veřejného zadavatele nesmí být kratší než:  

 37 dní v případě užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním nebo 

soutěžního dialogu, 

 15 dní v případě užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním, u 

kterých není možné z objektivních důvodů stanovit lhůtu 37 dní. 
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Lhůty pro doručení žádosti o účast ve výběrovém řízení u podlimitních veřejných 

zakázek u veřejného zadavatele nesmí být kratší než: 

 15 dní pro užší řízení, jednací řízení s uveřejněním nebo soutěžní dialog, 

 10 dní pro případ užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním, u 

kterých nelze z objektivních důvodů stanovit lhůta 15 dní. 

 

U sektorového zadavatele jsou lhůty pro podání žádostí u nadlimitních veřejných 

zakázek jiné, lhůty nesmí být kratší než: 

 37 dní u užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním nebo pro doručení 

potvrzení zájmu o účast, 

 22 dní u užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním nebo potvrzení zájmu 

o účast, pokud nelze z naléhavých důvodů stanovit lhůta 37 dní.
58

 

3.4.2. Lhůty pro podání nabídek 

Stejně jako v případě lhůt pro podání žádostí o účast ve výběrovém řízení jsou lhůty 

pro podání nabídek odlišné pro veřejného zadavatele a pro sektorového zadavatele. U 

veřejného zadavatele jsou lhůty pro podání nabídek rozděleny podle toho, zda se jedná o 

nadlimitní nebo podlimitní veřejnou zakázku.  

 

Lhůta pro podání nabídek u veřejného zadavatele nesmí být u nadlimitních 

veřejných zakázek kratší než: 

 52 dní u otevřeného řízení, 

 40 dní u užšího řízení,  

 10 dní v případě užšího řízení, pokud z objektivních důvodů nelze stanovit 

minimální lhůta 40 dní, 

 dle uvážení zadavatele u soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním 

nebo jednacího řízení bez uveřejnění. 

 

Lhůty pro podání nabídek u veřejného zadavatele u podlimitních veřejných zakázek 

nesmí být kratší než lhůta: 

 22 dní v případě otevřeného řízení, 

 15 dní u užšího řízení nebo zjednodušeného podlimitního řízení, 
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 7 dní u užšího řízení nebo zjednodušeného podlimitního řízení, když nelze, 

z objektivních důvodu, stanovit lhůta 15 dní, 

 dle uvážení zadavatele v případě soutěžního dialogu, jednacího řízení 

s uveřejněním nebo jednacího řízení bez uveřejnění. 

 

Lhůty pro podání nabídek u sektorového zadavatele nesmí být u nadlimitních 

veřejných zakázek kratší než lhůta: 

 52 dní u otevřeného řízení, 

 24 dní u užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním, 

 10 dní v odůvodněných případech u užšího řízení nebo jednacího řízení 

s uveřejněním.
59

 

 

3.4.3. Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta představuje lhůtu, během které jsou uchazeči o veřejnou zakázku 

vázání svojí nabídkou podanou zadavateli. Jde tedy o dobu, kdy je zájemce vázán ke své 

nabídce, kterou podal zadavateli a nesmí jí po stanovenou dobu měnit nebo rušit. 

Povinnost stanovit zadávací lhůtu má zadavatel veřejné zakázky, přičemž není stanoveno 

zákonem jakou délku má zadávací lhůta mít. Stejně jako v ostatních případech, kdy 

stanovuje zadavatel určité lhůty, musí zohledňovat předmět veřejné zakázky a také druh 

řízení, v němž je nabídka uchazeče podána. Z hlediska náročnosti posouzení a hodnocení 

nabídek, je jako dostačují brána lhůta 90dní. Zadavatel má povinnost oznámit tuto zadávací 

lhůtu v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Zadávací lhůta může být stanovena jako 

počet dní nebo jako přesné datum, kdy má zadávací lhůta skončit. Zadávací lhůta začíná 

běžet ode dne skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem, kdy je všem uchazečům 

doručeno oznámení o výběru nejvhodnějšího uchazeče zadavatelem. Po obdržení oznámení 

o výběru nejvhodnější nabídky začíná běžet tzv. prodloužená zadávací lhůta uchazečům, 

kteří připadají v úvahu na uzavření smlouvy se zadavatelem. Mezi uchazeče, kteří připadají 

v úvahu, patří samozřejmě vybraný uchazeč, poté druhý a třetí uchazeč v pořadí. 

Prodloužená zadávací lhůta běží až do doby, kdy je uzavřena smlouva na veřejnou zakázku 

s některým s uchazečů. Zadávací lhůta může však všem uchazečům skončit, aniž by došlo 
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k výběru nejvhodnějšího uchazeče. Taková situace může nastat ve dvou případech. První 

možností je, že dojde ke zrušení zadávacího řízení ještě před samotným výběrem 

nejvhodnější nabídky. Druhou možností je, že zadávací lhůta uplyne a v této lhůtě nedojde 

k vyhlášení nejvhodnější nabídky ze strany zadavatele.
60

 

 

3.5. Dohled nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách 

Dohled nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách má na starost Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže. Jeho hlavním cílem je dohlížet na zákonnost kroků 

zadavatele při výběrovém řízení, aby nedocházelo k porušování zásady transparentnosti, 

rovného zacházení a nediskriminování. Každý uchazeč o veřejnou zakázku, který pociťuje 

určité poškození ze strany zadavatele, má možnost podat nejprve odůvodněné námitky 

samotnému zadavateli. V případě, že nedojde k žádnému zlepšení chování ze strany 

zadavatele, může se uchazeč o veřejnou zakázku obrátit právě na Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahajuje přezkoumání 

zadavatele buďto na vlastní popud nebo právě na základě nějaké stížnosti na konkrétního 

zadavatele od uchazeče o veřejnou zakázku. Úřad nejčastěji přezkoumává úkony 

zadavatele, kdy došlo k určité újmě nebo by mohlo k této újmě na právech uchazečů dojít.  

 

Většinou ze strany uchazečů dochází k podání návrhů proti: 

 zadávacím podmínkám, 

 obsahu oznámení nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení, 

 vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení, 

 rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, 

 použití druhu zadávacího řízení. 
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3.5.1. Kauce k řízení o přezkoumání úkonů zadavatele 

Každý návrh, který je předkládán Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, musí 

obsahovat zákonem stanovené náležitosti a zároveň musí být doplnění dokladem o 

zaplacení kauce. Hlavním účelem kauce je, aby došlo k zabránění bezdůvodného podávání 

stížnosti a zajištění toho, aby se Úřad zabýval pouze závažnými a oprávněnými případy 

porušení zákona. V případě, že Úřad dojde k závěru, že návrh je opravdu bezdůvodný, 

zastaví celé řízení a kauce navrhovateli propadne. Taková kauce se stane příjmem státního 

rozpočtu. V ostatních případech je kauce i s úroky vrácena navrhovateli zpět. Kauce musí 

být složena na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a to s dostatečným předstihem 

před podáním návrhu o přezkoumání. Pokud nedojde k uhrazení kauce, Úřad řízení 

nezahájí. 

Výše kauce je případ od případu různá, ale obecně platí, že výši kauce tvoří 1% 

z nabídkové ceny. Zákonem o veřejných zakázkách je stanovena dolní a horní hranice této 

kauce, která je v případě dolní hranice 50 tisíc korun a v případě horní hranice je to částka 

2 miliony korun. Mohou nastat i situace, kdy je nabídková cena špatně zjistitelná. 

V takovém případě je za kauci brána částka ve výši 100 tisíc korun.
61
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4. Antimonopolní politika České republiky 

Ústředním institutem, který je spojován v České republice s výkonem 

antimonopolní politiky, je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Antimonopolní zákony 

a jejich dodržování hrají poměrně důležitou roli při ochraně a podpoře hospodářské 

soutěže. Současně však musí existovat určitá hospodářská politika státu, která zajišťuje 

existenci bariér vstupu a výstupu na trh. Společné fungování antimonopolních zákonů a 

hospodářské politiky by mělo vést ke zdravému chodu hospodářské soutěže na trhu. 

V současné době má antimonopolní zákony téměř každý moderní stát.
62

  

 

Moderní antimonopolní zákony zahrnují především: 

 zákaz kartelových dohod, 

 zákaz zneužívání monopolního postavení, 

 kontrolu spojování ekonomických subjektů, 

 kontrolu státní pomoci, 

 dohled nad veřejnými zakázkami. 

 

Je velmi důležité odlišovat antimonopolní politiku od politiky regulační. Regulací 

se rozumí nějaké nařízení, které nám říká, co a jak se má dělat. Regulační politika je 

politika aktivní a obvykle regulace představuje dlouhodobější proces. Naopak 

antimonopolní politika je politikou pasivní, což znamená, že zákon stanovuje pouze to, co 

je zakázané. Antimonopolní politika je akt jednorázový, končí rozhodnutím Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže.
63

 

  

Již od roku 2009, kdy do funkce předsedy antimonopolního úřadu nastoupil Petr 

Rafaj, začal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prosazovat nový směr antimonopolní 

politiky. Po nástupu do své funkce Rafaj prosazoval prevenci před represí a zdůvodňoval 

to především tím, že to vede ke kultivaci soutěžního prostředí. Což se později ukázalo jako 

správné tažení. Prevence spočívá především: 

 v poskytování výkladové praxe, 
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 zveřejňování stanovisek Úřadu, 

 rostoucí nabídka nejrůznějších konzultací 

 pořádání a organizování konferencí a seminářů. 

 

V poslední době se Úřad snaží i ve výjimečných případech, kdy došlo k méně 

závažnému porušení, upustit od sankcí. Ačkoliv v roce 2010 oproti roku 2009 stoupl počet 

uložených pokut i celková výše uložených pokut v oblasti veřejných zakázek, stále se Úřad 

snaží klást stěžejní důraz na nápravná opatření ve formě zrušení nezákonných úkonů 

zadavatelů nebo ve formě celkového zrušení zadávacího řízení. Největší část činnosti 

Antimonopolního úřadu tvoří správní řízení týkající se veřejných zakázek. ÚOHS dosáhl 

více než sedmdesáti procentní úspěšnosti u soudního řízení. Tato skutečnost svědčí o 

vysoké kvalitě jeho rozhodovací činnosti, protože většina ostatních soutěžních úřadů bere 

úspěšnost vyšší jak 50% jako velmi úspěšnou činnost daného úřadu.
64

 

 

Tab. 4.1 Přehled nejvyšších pokut v oblasti veřejných zakázek 

zadavatel rok č. Správního 

Řízení 

výše pokuty právní moc 

Moravské naftové doly, s.p. 2007 S 195/07    5 000 000 Kč ANO 

Statutární měto Liberec 2010  3 000 000 Kč ANO 

Statutární město Zlín 2007 S 395/06 3 000 000 Kč, 

sníženo na 800 000 

Kč 

ANO 

Lesy ČR 

Ministerstvo zemědělství 

2009 

2009 

S 204/09 

S 108/09 

1 000 000 Kč 

1 000 000 Kč 

ANO 

ANO 

Ministerstvo zemědělství 2009 S109/09 800 000 Kč ANO 

DP hl.m. Prahy 2009 S267/08 800 000 Kč NE 

MPSV 

Královehradecký kraj 

Hl. město Praha 

2009 

2009 

2002     

S 47/09 

S 01/09 

S 155/02 

800 000 Kč 

800 000 Kč 

715 000 Kč 

ANO 

ANO 

ANO 

St. město Hradec Králové 

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice 

2007 

2005 

S 249/05 

S 048/05 

700 000 Kč 

500 000 Kč 

ANO 

ANO 

MPSV 2006 S 213/06 500 000 Kč ANO 

Město Prostějov 2008 S 140/06 500 000 Kč ANO 

St. město Karlovy Vary 2007 S 169/07 500 000 Kč ANO 

Statutární město Brno 2002 S 114/02 480 284 Kč ANO 

České dráhy, a.s., Praha 1997 S 097/97 300 000 Kč ANO 
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Obec Dolní Třebonín 

Vítkovice Aréna a.s. 

2004 

2007 

S 106/04 

S 196/07 

300 000 Kč 

300 000 Kč 

ANO 

ANO 

Zdroj: ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Informační centrum [online]. Dostupné z: 

http://www.compet.cz/informacni-centrum/statistiky/prehled-nejvyssich-pokut-vz/ 

4.1. Leniency program 

Leniency program neboli program shovívavosti neboli program mírnějšího režimu 

při udělování pokut u zakázaných dohod porušujících hospodářskou soutěže je program, 

který pomáhá Úřadu pro hospodářskou soutěž při odhalování kartelových dohod. Tento 

program byl v České republice zaveden od července 2001. Leniency program není ve světě 

žádnou novinkou, Antimonopolní úřad ČR aplikuje tento program jako sedmý stát v pořadí 

na světě.  

Mezi hlavní cíle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže patří právě boj proti 

kartelovým dohodám. Odhalování kartelů je poměrně složitý a krkolomný proces, Úřad 

naráží na řadu překážek, především zajišťování důkazů, kterých bývá opravdu málo. 

Kartelové dohody patří k těm nejzávažnějším druhům porušení hospodářské soutěže. 

Kartelové dohody vedou především ke zvyšování ceny zboží, vytváření bariér na trhu a 

k celkovému znevýhodnění konečného spotřebitele. Proto je tento problém v hledáčku 

všech vyspělých zemí, které se snaží najít účinný způsob jak proti kartelovým dohodám 

bojovat. Jednou z možností je aplikace právě Leniency programu. Princip tohoto programu 

spočívá v tom, že soutěžitel se obrací na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s tím, že je 

součástí určité kartelové dohody a je ochoten podat důležité informace o tomto kartelu. 

Takový soutěžitel se sice přiznává k protisoutěžnímu jednání, ale jelikož poskytne Úřadu 

potřebné informace, které by bez něj nejspíš nikdy neměl a daný kartel by nejspíš ani 

neodhalil, může tomuto soutěžiteli snížit nebo dokonce zrušit pokutu, kterou by obdržel za 

toto protisoutěžní jednání. Soutěžitel, který podá informace Úřadu, se stává svým 

způsobem korunním svědkem, jako by tomu bylo v trestním procesu.  

Leniency program se ukázal jako významný nástroj antimonopolní politiky, který 

napomáhá k odhalování kartelových dohod a k celkové destabilizaci uvnitř kartelu. 

Program je určen těm soutěžitelům, kteří by rádi ukončili svoji účast na kartelu, ale před 

tímto krokem je brzdí strach z možná sankce.
65
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Ačkoli se Leniency program zdá být velmi úspěšný, v České republice je poměrně 

málo efektivní. Hlavním problémem je, že dodnes má tento program pouze podobu sdělení 

předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, zveřejněné na webových stránkách 

Úřadu. Jedná se tedy pouze o metodický pokyn, který není právně závazný a nezavazuje 

ani Úřad samotný. A právě zmiňovaná právní nezávaznost je jedním z hlavních důvodů, 

proč je tento program v ČR poměrně neefektivní. Uzákoněním program by jistě došlo ke 

zvýšení jeho atraktivity a hlavně ke zvýšení efektivity tohoto programu. 

 

Navrhovaná novela zákona rozlišuje dva druhy imunity: 

 upuštění od potrestání pro ty soutěžitele, kteří jako první oznámí svou účast 

na kartelu a dodají stěžejní informace, které doposud Úřad neměl. 

 snížení pokuty o 50% pro ty soutěžitele, kteří se neohlásili jako první nebo 

podali informace, které svou kvalitou pouze doplňují informace, které 

doposud měl Úřad k dispozici.
66

 

 

V únoru 2012 vláda schválila návrh zákona, kterým by mělo dojít k úpravě zákona 

o hospodářské soutěže. Hlavním bodem tohoto návrhu bylo právě zakotvení tzv. leniency 

programu do zákona. Zakotvením do zákona dojde k zajištění právní jistoty žadatelů na 

snížení nebo úplné zrušení pokuty a dále zakotvením dojde ke sladění fungování programu 

leniency s dalšími právními instituty.
67

 

 

4.1.1. Leniency 2001 oproti Leniency 2007 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začal od července 2001 aplikovat program 

leniency, který vychází z tehdejšího Leniency programu Komise Evropských společenství. 

Na rozdíl od Komise, kde program fungoval téměř bez problému, v České republice tak 

úspěšný nebyl. Úřad na základě tohoto programu vyšetřoval jen malé množství případů, 
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proto bylo jasné, že je potřeba zasáhnout a program výrazným způsobem změnit. V červnu 

2007 vyhlásil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nový program leniency, který 

vychází z Modelového programu  European Competition Network a také vychází i 

z nového programu Komise. Tento program by měl přinést úspěšnější a efektivnější 

odhalování kartelových dohod, a tím zvýšit i kvalitu práce Úřadu. 

Je jasné, že nový Leniency program přinesl velkou řadu změn. Hlavní změna 

spočívá v tom, že se tento program nyní zabývá pouze horizontálními dohodami a nikoliv i 

vertikálními, jak tomu bylo u programu z roku 2001. Jednak se musí jednat o horizontální 

dohodu a navíc to musí být dohoda s vysokou nebezpečností, neboli tzv. hard-core kartely. 

Další podstatnou změnou v programu bylo podrobné rozdělení podmínek, kdy můžeme 

aplikovat Leniency program. Došlo také k rozdělení na kategorie Leniency typu I a 

Leniency typu II. Zjednodušeně řečeno Leniency typu I poskytne jeho žadateli imunitu, 

která umožňuje úplné odproštění od pokuty. V rámci této kategorie ještě rozlišujeme mezi 

Leniency typu IA a Leniency typu IB. Do jaké kategorie žadatel spadá, záleží na 

důležitosti a povaze informací, které předkládá Úřadu. Leniency typu II umožnuje jeho 

žadateli snížit pokutu a dosáhnout tak nižších sankcí než by tomu bylo v případě odhalení 

účasti na kartelové dohodě. V případě Leniency typu II předkládá soutěžitel informace, 

které nejsou stěžejní, ale určitým způsobem doplňují informace, které již Úřad získal. 

Hlavním důvodem ke kategorizaci Leniency programu je zvýšení motivace u soutěžitelů, 

kteří jsou součástí určitého kartelu. Samozřejmě je jasné, že čím více informací a čím dříve 

tyto informace žadatel o program podá, tím menší bude jeho sankce. Každopádně zavedení 

Leniency programu se ukázalo jako dobrý krok a tento program je výhodný pro obě strany.  

Mezi další podstatné změny v programu patří především podrobné definování, 

jakým způsobem mají uchazeči podávat žádosti o tento program a také následný postup 

úřadu. Například tato problematika nebyla v Leniency programu z roku 2001 vůbec řešena 

a vytyčena. Další významnou změnou v programu je možnost zarezervovat si první místo 

v tomto programu. Týká se to případu, kdy nějaký kartelista je ochoten poskytnou 

informace, které ještě nemá, ale bude je shromažďovat a má strach, že ho předběhne jiný 

spolukartelista. Takový žadatel podá Úřad pouze základní informace o vzniku kartelu a 

zaváže se k určitému termínu dodat zbytek informací. Princip rezervace není však moc 

častý, používá se pouze v případech, kdy může tento postup žadatel logicky vysvětlit. 

V novém programu se zvyšuje i informovanost všech žadatelů o program. Po přijetí žádosti 

vydává Úřad potvrzení, dále žadatele informuje o průběhu šetření. V případě, že žadatel 

nesplní podmínky pro aplikaci programu, může žadatel požadovat vrácení veškeré 
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dokumentace, kterou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže předložil. Všechny změny 

v Leniency programu 2007 byly vytvořeny z jednoho prostého důvodu. Leniency program 

České republiky by se měl stát účinným nástrojem pro odhalování a potrestání 

nejzávažnějších kartelových dohod, stejně tak jako tomu je v zahraničí.
68

 

4.1.2. Leniency typu I 

Leniency typu I spočívá v tom, že pokud účastník kartelové dohody dodá Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže jako první stěžejní informace k odhalení kartelu, bude mu při 

splnění podmínek úplně zrušena pokuta, kterou by normálně dostal. Podle důležitosti 

informací ještě lze rozdělit na Leniency typu IA a Leniency typu IB. 

 

Aby žadateli v rámci Leniency typu IA nebyla uložena pokuta, musí Úřadu dodat 

jako první takové informace o kartelové dohodě, které umožní neohlášené šetření přímo na 

místě. Informace musí být stěžejní a musí být pro Úřad nové. Dále žadatel musí splňovat 

všeobecné podmínky, aby na něj mohl být Leniency program aplikován. Žadatel je 

povinen podat hlavně tyto informace a důkazy: 

 

 podrobný popis kartelové dohody, cíle a činnosti kartelové dohody,  

 informace o území, kterého se kartelová dohoda bude týkat, 

 data o výrobcích a službách, kterých se kartel týká, 

 přesné údaje o nejrůznějších kontaktech v rámci kartelové dohody, 

 identifikační údaje soutěžitele, který podává návrh na zapojení do 

programu, i identifikační údaje všech soutěžitelů, kterých se kartelová 

dohoda týká, 

 jména, popřípadě i adresu všech ostatních osob, které by měly mít něco 

společného s danou kartelovou dohodou, 
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 veškeré další dokumenty a údaje, které by kartel usvědčily z protiprávního 

jednání.
69

 

 

Leniency typu IB je možné aplikovat na soutěžitele, kteří nahlásí svoji účast 

v kartelu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže doloží informace, které povedou 

k prokázání kartelu. Opět jako v případě Leniency typu IA tyto informace musí být pro 

Úřad nové a žadatel musí splňovat všeobecné podmínky pro zařazení do tohoto programu. 

Jednou podstatnou podmínkou je, že o Leniency typu IB nemůže zažádat soutěžitel, pokud 

již byla udělena ochrana soutěžiteli ze stejné kartelové dohody, v rámci programu 

Leniency typu IA. Jednoduše řečeno, Leniency typu IA má přednost před IB, a pokud 

jeden účastník podá informace umožňující šetření na místě, nemůže ho přebít svými 

informace jiný účastník, který by za normálních okolností spadal do Leniency typu IB.
70

 

 

4.1.3. Leniency typu II 

V případě Leniency typu II nedojde k úplnému zrušení pokuty, ale alespoň k jejímu 

snížení. Tak jako tak je to pro soutěžitele, kteří se účastní kartelových dohod poměrně 

výhodné. Soutěžitel nedodává stěžejní informace, jako tomu bylo v případě typu I, ale 

pouze dodá Úřadu informace, které mají přidanou hodnotu k informacím, které již Úřad o 

daném kartelu má. Jako tomu je ve všech ostatních případech, pro zařazení do tohoto 

programu musí žadatel splňovat i všeobecné podmínky. Pojmem důkazy s přidanou 

hodnotou se rozumí důkazy, které svým významem posilují důkazy, které již Úřad 

nashromáždil. Nejvíce oceňovanými důkazy jsou například písemné dokumenty, které jsou 

aktuální, dále důkazy, které přímo odpovídají na určité otázky a hlavně to musí být 

přesvědčivé důkazy. Hodnotu jednotlivých důkazů posuzuje Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže a podle přidané hodnoty se odvíjí i výše snížení pokuty. 

 

Pokud dojde ke splnění výše zmíněných podmínek pro aplikace Leniency typu II, 

Úřad snižuje pokutu: 
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 o 30% - 50% žadateli, který jako první předloží informace s významnou 

přidanou hodnotou, 

 o 20% - 30% žadateli, který jako druhý v pořadí předloží důkazy 

s významnou přidanou hodnotou, 

 do 20% v případě ostatních žadatelů, kteří Úřadu poskytnout informace 

s významnou přidanou hodnotou.
71

 

 

Leniency program se oproti roku 2001 poměrně hodně změnil. Tato změna byla 

očividně potřeba, protože program nefungoval tak, jak se od něj očekávalo a jak fungoval 

v zahraničních zemích. Nezbývá nic jiného než doufat, že tato změna programu z roku 

2007 bude jenom ku prospěchu a napomůže k bezproblémovému chodu naší hospodářské 

soutěže. 

4.2. Přednost má prevence před represí 

Jak již bylo řečeno výše, název této kapitoly je motto předsedy Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže Petra Rafaje. Tímto heslem se řídí celý antimonopolní úřad při 

výkonu své činnosti, jak při dohledu nad veřejnými zakázkami, tak při činnosti ostatní. 

V případě veřejných zakázek dochází většinou k formálním nedostatkům při zadávacím 

řízení. Tyto nedostatky jsou způsobeny malou informovaností lidí, kteří jsou zadáním 

veřejných zakázek pověřeni. Proto se snaží Úřad tyto prohřešky řešit bez pokuty a naopak 

ještě nějakým preventivním opatřením zabránit vzniku tohoto nedostatku i v letech 

budoucích. I přes všechny preventivní opatření však dochází k neustálému podvádění ve 

všech oblastech hospodářské soutěže. Tato situace vyplývá pouze z lidské potřeby stále 

více podvádět. Proto není divu, že Úřad, který zaznamená stále větší počet incidentů, se 

zaměřuje už opravdu jen na ty nejzávažnější případy a zbytek se snaží vyřešit určitým 

nápravným opatřením.
72

  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jakožto vykonavatel antimonopolní politiky 

se snaží ze všech sil zajistit správný chod hospodářské soutěže. Důkazem může být právě 

výše zmíněný Leniency program, který je svým způsobem důkazem určité vstřícnosti 
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Úřadu za poskytnuté informace, které vedou k narovnání situace na trhu. I přesto, že 

program nefungoval z počátku zcela efektivně, v roce 2007 byl přepracován a již dnes jsou 

vidět výsledky. Konečnou tečkou snad bude zakotvení Leniency programu do zákona o 

ochraně hospodářské soutěže. Úřad se snaží navázat kontakt se subjekty na trhu, buď právě 

pomocí Leniency programu nebo například formou veřejné podpory, která je od roku 2010 

jednou z kompetencí Úřadu. Je důležité na Úřad pohlížet jako na institut, který je ku 

prospěchu všech spotřebitelů. 

Stále se zvyšujících počet případů, které narušujících hospodářskou soutěž, vedou 

Petra Rafaje ke kroku navýšení počtu zaměstnanců. Žádá proto ministra financí o větší 

množství finančních prostředků, aby mohl nové zaměstnance přijmout a Úřad by tak mohl 

rychleji řešit problémy hospodářské soutěže. V době, kdy se šetří, kde se může, to bude 

docela problém tento návrh obhájit, ale na co jiného peníze vynakládat, než na činnosti, 

které povedou k celkovému prospěchu spotřebitelů.
73
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5. Závěr 

Hlavním smyslem této bakalářské práce bylo popsání Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže s bližším zaměřením na veřejné zakázky a následné zhodnocení 

antimonopolní politiky tohoto Úřadu, opět s bližším zaměřením na problematiku 

kartelových dohod. V této práci jsem narazil na fakt, že stále roste počet případů 

porušování hospodářské soutěže, kterými se musí Úřad zabývat. Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže se však snaží spíše napomoci firmám, aby k takovému porušování 

nedocházelo, protože většina případů porušení hospodářské soutěže v oblasti veřejných 

zakázek je způsobena malou informovaností firem a spíše špatnou formální stránkou věci, 

než úmyslným porušováním zákona o ochraně hospodářské soutěže. 

Úvod práce jsem zaměřil na Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Popsal jsem ho 

od jeho začátku, nastínil jsem, čím se zabývá, a popsal jsem i detailně tři základní oblasti, 

které má Úřad ve své kompetenci. Mezi tyto oblasti patří hospodářská soutěž, veřejné 

zakázky a veřejná podpora. Oblasti veřejné zakázky jsem se věnoval v kapitole druhé, 

proto jsem ji v úvodní kapitole zmiňoval jen okrajově. 

Druhá kapitola patřila čistě veřejným zakázkám. Popsal jsem zde rozdělení 

veřejných zakázek, jakým způsobem je určitý druh veřejných zakázek zadáván, zmínil 

jsem účastníky veřejné zakázky a popsal jsem detailně kroky, které počínají vyhlášením 

záměru zadat veřejnou zakázku a končí podepsáním smlouvy s nejvhodnějším kandidátem. 

Co se týče zhodnocení antimonopolní politiky, úmyslně jsem se zaměřil na oblast 

kartelových dohod, které páchají největší škody na trhu. Dlouhou dobu byl Úřad v této 

oblasti bezmocný, ale roku 2001 vydal Leniency program, který napomáhá výrazným 

způsobem k odhalování kartelových dohod. Tento program dlouhou dobu nefungoval tak 

efektivně, jak se očekávalo, ale v roce 2007 došlo k vydání nového Leniency programu, 

který již efektivně napomáhá k odhalování kartelů, které patří k nejzávažnějším způsobům 

narušení hospodářské soutěže. 

V dnešní době je pro každý vyspělý stát samozřejmostí, že má antimonopolní 

zákony a zároveň má také instituci, která na dodržování těchto zákonů dohlíží. Je také 

jasné, že sebelepší opatření úplně nezabrání narušování hospodářské soutěže, protože 

potřeba podvádět je v lidech odjakživa. Nicméně činnosti Antimonopolního úřadu, 

například i díky Leniency programu, povedou k lepší situaci na trhu. 
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