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1. Úvod 

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila téma „Analýza činností Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže v oblasti energetického sektoru.“ 

Cílem práce je analyzovat činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se 

zaměřením na energetický sektor. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je bezpochyby velmi významným státním 

orgánem, který hraje jednu z klíčových rolí na poli české společnosti a svou působností 

dohlíží na správné fungování trhů. Činnost Úřadu se zaměřením na energetický sektor jsem 

zvolila proto, že samotná energetika je odvětvím, které patří v naší ekonomice 

k nejdiskutovanějším a také z důvodu snahy Úřadu ochránit energetické trhy před možnými 

negativními dopady dominance přirozených monopolů. V případě zjištění Úřadu, že došlo k  

hospodářské soutěže ze strany firem, uděluje tento státní orgán sankce a žádá nápravu. 

Teoreticko-metodická část bakalářské práce je složená ze dvou kapitol. První kapitola, 

nesoucí název Obecná charakteristika hospodářské soutěže v historickém kontextu, vypovídá 

o vývoji hospodářské soutěže od rané historie až po současnost. Je zde také vyobrazen 

historický vznik a vývoj Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, dále zdroje formování 

hospodářské politiky v podobě teoretických koncepcí a v závěru první kapitoly jsou popsány 

cíle, nástroje a nositelé politiky hospodářské soutěže. Druhá kapitola teoreticko-metodické 

částí vypovídá obsahem o samotném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Nejprve je 

popsána působnost a pravomoci Úřadu, organizační struktura Úřadu se zaměřením na sekci 

hospodářské soutěže a úkoly s ní spojené. Následně pozornost směřuje k jednotlivým formám 

zneužití hospodářské soutěže a v závěru teoreticko-metodické části je popsána spolupráce 

Úřadu v mezinárodních souvislostech. 

Aplikačně-ověřovací část je zasvěcena analýze činností Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže. Nejprve je zájem směřován k počtu zahájených řízení Úřadu v letech 

2005- 2012, které jsou evidovany ve sbírkách úloh. Zjištěné údaje jsou vyobrazeny postupně 

v tabulkách a grafech. Následně je pozornost věnovaná analýze energetického trhu z hlediska 

monopolů, s geografickým znázorněním pomocí mapy.  V další části této prakticky zaměřené 

kapitoly se dostáváme k detailnímu rozboru vybraných rozhodnutí Úřadu. Zde budou 

podrobně popsány nejen konkrétní případy na poli elektoenergetiky i plynárenství, jenž 

narušují hospodářskou soutěž, ale také uložené pokuty a požadované nápravy směřující opět 

k volné soutěži. Zakončením bakalářské práce bude rozebrána problematika změny 

dodavatele. 



  6  

 

2. Obecná charakteristika hospodářské soutěže v historickém 

kontextu 

2.1. Historie soutěžního práva 

Historii soutěžního práva lze sledovat v její dlouhodobé tradici od středověku, raného 

novověku přes počátky průmyslového období až k monopolním a kartelovým zákazům. 

Je třeba mít na paměti, že snaha najít v této části bakalářské práce prvky moderní 

hospodářské soutěže je zcela nemožné. Jde především o izolovaná jednání, jejichž zájmy byly 

odlišné, než konkrétní ochrana soutěže. 

Dnes je soutěžní právo pevnou součástí právních řádů téměř všech vyspělých a 

rozvíjejících se ekonomik. Vývoj soutěžního práva, jak jej známe dnes, řadíme do několika 

posledních desetiletí. 

Novějším dějinám byl základ položen v USA v 19. století. U nás považujeme za první 

významný pokus o regulaci kartelového zákona z roku 1933. Nyní bych ráda podrobněji 

rozebrala dílčí historické aspekty soutěžního práva od jeho počátků ke dnešku. 

2.1.1. Soutěžní ustanovení v rané historii 

Již ve starověkém Římu byla vydána různá opatření týkající se hlavně stabilizace a 

ochrany trhu. Císař Zenon kolem roku 483 našeho letopočtu zakázal veškerá obchodní 

propojení státních i nestátních monopolů. Naproti tomu východořímský císař Justián I. 

stanovil pro úředníky, kteří měli na starosti státní monopoly, plat. Protože během historie 

lidstva samotného docházelo k rozsáhlým ekonomickým, státním a strukturálním změnám, 

další zmínku regulační povahy datujeme až v 11. století. V době vlády anglického panovníka 

Eduarda Vyznavače, byl vydán zákaz skupování potravin za účelem zvýšení ceny. Později, za 

Jindřicha III., roku 1266 byl přijat zákon, kterým byly ceny piva a chleba odvozeny od ceny 

obilí. Tresty byly buď finančního povahy, nebo fyzického rázu. 

Roku 1351 ve Statute sof Labourers, kdy vládl Eduard III., měli dělníci nakázáno, že 

„řezníci, obchodníci s rybami, hostinští, pivovarníci, pekaři, drůbežáři a další prodejci 

různých potravin, jsou zavázaní prodávat tyto potraviny za rozumné ceny, s ohledem na cenu, 

za niž jsou stejné potraviny prodávaný na sousedících místech, takže všichni prodejci budou 

mít přiměřený zisk, ne však přehnaný.“1 

                                                 
1  CHALUPA, Kristián, Filip VRÁNA, ŠVANDA a Jana IŠTVANOVÁ. Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže: Historie, fakta, svědectví [online]. 2008 [cit. 2013-05-08]. ISBN 978-80-254-2242-7. Dostupné 

z: http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/ostatni-publikace.html 
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V českých zemích byly také určité regulační pokusy. Václav II. Roku 1300 vydal 

ustanovení, podle kterého se nesměli velkoobchodníci s rudou domlouvat o dohodách, které 

snižovali kupní ceny.  

2.1.2. Cechy – nejvýznamnější regulace středověku 

Tyto řemeslná sdružení, která hájila práva a zájmy svých členů, vznikala ve 

středověkých městech během 13. a 15. století. Protože docházelo ke značnému nárůstu, bylo 

zřejmé, že cechy musejí být lépe kontrolovány. Tzv. mílové právo bylo v podstatě monopolní 

právo. Znamenalo, že v určitém okruhu města nesměl nikdo, kromě členů patřících do daného 

cechu, provozovat stejné řemeslo. Naprosto nemyslitelný byl vstup nezávislých soutěžitelů na 

trh, protože časem se členství v cechu stalo povinným. Cechy si bedlivě hlídaly své výsady a 

společně určovaly ceny surovin. Konkurence byla jen ve kvalitě výrobků. Přestože řemeslná 

sdružení působila ve své podstatě příznivě, později stála za zdržením zavedení manufaktur a 

tím prodlužovaly ustrnutí hospodářství měst. V roce 1731 byly cechy podvoleny úřadu 

cechovního inspektora v rámci státní kontroly. 

2.1.3. Vývoj v raném novověku 

Protože se v Holandsku rozšířily nečestné dohody mezi obchodníky, vydal Karel IV. 

zákon, který jim měl zabránit. Hospodářsky pokročilá Anglie, kterou vedl v roce 1553 král 

Jindřich VIII., znovu zavedla cla na potraviny. Anglie byla celkově hospodářsky vyspělejší a 

na jejím poli došlo v roce 1603 k tzv. Case of Monopolies. Zde bylo konstatováno, že 

monopoly brání soutěžitelům v podnikání a jsou nezákonné.  Parlament pak v roce 1623 

prosadil Zákon o monopolech, kterým prohlásil monopoly za neplatné, ale současně tvůrcům 

nových výrobků přiznal po dobu 14 let výsadní práva na tyto výrobky. Výsadních postavení 

na trhu neubývalo ani po vydání dalšího protimonopolního zákona. 

ČR se monopolům samozřejmě také nevyhnulo, byly zakládány jak soukromé, tak 

státní. 

Přijetí tzv. živnostenského řádu v roce 1859 mělo za následek definitivní konec cechů 

u nás. 2 

2.1.4. Koaliční zákon v Rakousku – Uhersku 

V roce 1803 se v Rakousku objevují jedna z prvních ustanovení, která se staví proti 

dohodám o cenách. Za skutečný zrod soutěžního práva v Rakousku je v literatuře považován 

                                                 
2   CHALUPA, Kristián, Filip VRÁNA, ŠVANDA a Jana IŠTVANOVÁ. Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže: Historie, fakta, svědectví [online]. 2008 [cit. 2013-05-08]. ISBN 978-80-254-2242-7. Dostupné 

z: http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/ostatni-publikace.html 
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tzv. koaliční zákon, který byl přijat 7. dubna 1870. Obsahem se hospodářské soutěže dotýká 

jen okrajově. Podstata zákona spočívá v úpravě vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. 

Dohody podle tohoto ustanovení neměly právní účinek, a tak dodržování nebylo nijak pečlivě 

vymáháno a ani dodržováno. Zákon měl své odpůrce vůči aplikaci na velké podniky, přesto 

však byl v roce 1918 převzat do právního řádu Československa. 

2.1.5. Moderní soutěžní právo 

Vzrůstající vliv kartelů ve všech ekonomicky vyspělých zemích měl za následek, že 

vznikly dva různé pohledy na tuto problematiku.  

Prvním pohledem zdůrazňovaly zámořské země škodlivé dopady kartelů na 

ekonomiku a snažily se kartely zcela zakázat. Protože novějším dějinám byl základ položen 

právě v USA v 19. století, je třeba zmínit nejvýznamnější milník v historii probírané 

problematiky, a to tzv. Shermanův zákon vydaný roku 1980. Návrh podal John Sherman 

z Ohia k projednání na půdě Senátu. Protitrustový zákon zakazoval smlouvy, slučování nebo 

tajné dohody s cílem potlačit obchod nebo vytvořit monopoly ve vnitrostátním i zahraničním 

obchodu. Později byl k zákonu zřízen speciální dozorující orgán tzv. Fair Trade Commision, 

která je ve své činnosti doposud aktivní. Ani Kanada nezaostávala a ochrana hospodářské 

soutěže legislativně zakotvila roku 1889. 

Druhý názorový směr vyznávalo Rakousko, tedy i české země. Tento pohled dával 

přednost hospodářské stabilitě, kterou kartely přinášely. Nechtěly dosáhnout absolutního 

zákazu, ale nastolení jisté míry státní kontroly, legalizace a také odstranění nepřiměřeně 

vysokých cen. 

O tom, že problematika kartelů byla vskutku delikátním tématem, svědčí i skutečnost, 

že byla řešená na mezinárodní ekonomické konferenci Společnosti národů uskutečněná v rode 

1927, místem setkání byla Ženeva. Na konferenci proběhlo posouzení kartelových a 

trustových režimů každého státu.3 

2.1.6. Změny způsobené světovou válkou a vznik Československa 

Vývoj ekonomiky byl narušen v letech 1914 a 1918 probíhající válkou. Ve válečném 

období se Rakousko uchýlilo k hospodářství, kdy vojenská správa převzala řízení 

nejdůležitějších průmyslových podniků, zbrojní výroby a také železniční dopravy. Další 

úseky řídily ministerstva. Ekonomiku společně řídily státní instituce a podnikatelská sdružení, 

                                                 
3 CHALUPA, Kristián, Filip VRÁNA, ŠVANDA a Jana IŠTVANOVÁ. Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže: Historie, fakta, svědectví [online]. 2008 [cit. 2013-05-08]. ISBN 978-80-254-2242-7. Dostupné 

z: http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/ostatni-publikace.html 
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což vedlo k posílení nejvýznamnějších průmyslníků. Mezi nástroje používané k řízení spadalo 

stanovování maximálních cen, usměrňování státními zakázkami, efektivní umisťování nejen 

pracovních sil, ale také surovin, paliv, povinný výkup zemědělského zboží atd.  

Po zhroucení rakouského hospodářství bylo pohotové zrušení vázaného hospodářství 

nemožné i pro nově vzniklé Československo. Válečný vývoj posílil trend kartelu. 

2.1.7. Období první republiky 

Po vzniku první československé republiky nebyla ochrana hospodářské soutěže 

chápana, tak jako ji známe dnes. Značné míře zkartelizování Československému hospodářství 

byla přisuzována například stabilizace dodavatelsko-odběratelský vztahů. Především ve 

dvacátých létech kartely ovládaly trh a narůstaly tendence k monopolizaci. 

2.1.7.1. Debaty o podobě kartelového práva 

Historie kartelového zákonodárství Československého státu začíná v roce 1925. 

S prvním návrhem přišlo Frankovo ministerstvo pro zásobování lidu. Ministerstvu se nelíbily 

vysoké ceny kartelů a snižování počtu soutěžitelů. Největším problémem byly cenové 

výstřelky kartelů, které mj. odnášel i stát. Návrh ministerstva, který měl vést ke zveřejnění 

kartelů a jejich registraci, však neprošel. Přesto však téma kartelů neutichlo. S dalším 

návrhem přišlo ministerstvo spravedlnosti a následovalo ho ministerstvo obchodu. Čtvrtou 

osnovu předložilo opět ministerstvo spravedlnosti. Poznámky k ní připojovaly politické 

strany, komory a průmyslové svazy. Poslední návrhy projednala komise ministerské rady. Pro 

brzké přijetí zákonu byla utvořena komise expertů pocházejících z jednotlivých politických 

stran. Vláda po projednání 3. 7. 1933 návrh zákona předala Poslanecké sněmovně. Zákon byl 

schválen 12. 7. 1933 a nabyl účinností 1. září téhož roku. 4 

2.1.7.2. Kartelový zákon 

V roce 1933 bylo vydáno mnoho zákonů, vládních nařízení a vyhlášek, které 

napomáhaly monopolizaci.  Kartelizace řady odvětví pokrývala velkou část výroby a podoba 

zákona se velmi vzdalovala anglosaskému antitrustovému právu. Pod kontrolu se dostaly 

hlavně několikrát zmiňované cenové výstřelky kartelů, ceny soukromých monopolů a firem 

stojících mimo kartely. Kartelový zákon tedy obsahem inklinoval spíše k zákonu cenovému. 

Zákon vydaný 12. července 1933 č. 141 Sbírky zákonů a nařízení o kartelech a 

soukromých monopolech formuluje kartelové úmluvy prvním paragrafem následovně: „jsou 

                                                 
4 CHALUPA, Kristián, Filip VRÁNA, ŠVANDA a Jana IŠTVANOVÁ. Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže: Historie, fakta, svědectví [online]. 2008 [cit. 2013-05-08]. ISBN 978-80-254-2242-7. Dostupné 

z: http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/ostatni-publikace.html 
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to úmluvy samostatných podnikatelů, jimiž se smluvní strany zavazují obmeziti nebo vyloučiti 

mezi sebou volnost soutěže úpravou výroby, odbytu, obchodních podmínek, cen, nebo pokud 

jde o podmínky dopravní, úvěrní nebo pojišťovací, též sazeb, je- li účelem úmluv ovládnouti 

co možná nejúčinněji trh.“ Pro platnost úmluv bylo zapotřebí písemné formy. Do kartelového 

rejstříku vedeného u Státního statistického úřadu byl zapisován předmět kartelové úmluvy, 

datum uzavření kartelu, doba jeho trvání, jména smluvních stran, jejich zastoupení a také 

informace zda byla zřízena organizace provádějící kartel. Zákon neřešil v jakém jazyce, 

státním či menšinovém, bylo podání učiněno. Veřejnost měla přístup k zápisům v rejstříku, 

sbírka jednotlivých kartelových úmluv byla však tajná. Do kartelového rejstříku příslušely i 

dohody uzavřené v cizině, ale jen ty, jejichž provádění se vztahovalo na území 

Československé republiky. Působnost zákona se nevztahovala na „kartely exportní“.  

Druhá část zákona pojednává o nástrojích, které stát získal v boji proti škodlivým 

účinkům kartelových dohod. Příslušný orgán byl ze zákona kompetentní nahlížet, podobně 

jako dnes Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, do obchodních knih či záznamů a konat 

místní prohlídky. Situace byla řešena pomocí smírčího řízení. Impuls k zahájení smírčího 

řízení mohli dát i zákazníci kartelů.  Jestliže smírčí řízení neposkytlo uspokojivý výsledek, 

směla vláda smluvní stranám zakázat požadování cen nad určitou výši nebo poskytování 

určitých podmínek či uskutečňování jiných bariér. Pokud by společnosti nedodržely toto 

vládní rozhodnutí, hrozila jim pokuta až do výše 3 mil. Korun, zrušení kartelové dohody a 

rozpuštění organizace řídící kartel. Takové situace byly však ojedinělé a využití zákona 

v praxi se zredukovalo spíše na několik výjimečných případů. V této problematice vláda 

nemusela rozhodovat sama. Byla zřízena kartelová komise, jenž se skládala  z úředníků 

vybraných ministerstev. Z původního návrhu vlády komise neměla mít více než 7 členů. 

Komise byla nakonec tvořena předsedou, jeho náměstkem a 7 členy tvořených zástupci 

ministerstev průmyslu, obchodu a živností, zemědělství, veřejných prací, vnitra, financí, 

sociální péče a zahraničních věcí.5 

                                                 
5 CHALUPA, Kristián, Filip VRÁNA, ŠVANDA a Jana IŠTVANOVÁ. Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže: Historie, fakta, svědectví [online]. 2008 [cit. 2013-05-08]. ISBN 978-80-254-2242-7. Dostupné 

z: http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/ostatni-publikace.html 
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Společnosti, které již nechtěly nebo nemohly dohody naplňovat, mohly podle 

paragrafu 26 od úmluvy odstoupit, pokud bylo jejím prováděním jejich podnikání ohroženo. 

Odchod byl možný pouze tehdy, pokud další smluvní strana nevznesla žádné námitky. Pokud 

nastal opak, musela společnost, která chtěla odejít z kartelu vznést žalobu a žádat soud o 

uznání, že její postup je oprávněný. Vystoupení z kartelu bylo téměř nemožné.  

Zajímavý byl také postoj zákoně k tzv. outsiderům, společnosti stojící mimo kartel. 

Jestliže ceny outsiderů byly „nepřiměřeně vysoké“, mohly být předmětem regulace. Vliv 

outsiderů na soutěž byl obecně brán jako negativní. 

2.1.8. Pozice kartelů v Československu 

Podle kartelového rejstříku z roku 1935 byla všechna odvětví průmyslové výroby 

zkartelizovaná. V tomto historickém období byla nekalá soutěž brána zcela jinak než dnes.  

Konkrétně na elektrárenském trhu konaly elektrárny úmluvy s obcemi a vytvářely si 

tak oblasti, kam konkurence nesměla. Jako příklad lze uvést kartel č. 409, kdy Domažlice 

uzavřely úmluvu se Západočeskou elektrárnou. Dle dohody mohla obec zásobit energií pouze 

svůj katastr. Západočeské elektrárny si tak polepšily, neboť v případě, že by Domažlice 

nebyly v budoucnu schopné zajistit dodávku odběratelům svého katastru, Západočeské 

elektrárny by v této situaci byly ochotny zastoupit.  Úmluva platila již od roku 1927, avšak 

zapsána byla do kartelového rejstříku o 6 let později. Vymazána následně byla v roce 1938. 

2.1.9. Soutěžní právo v rámci zákona o nekalé soutěži 

Podstatnou úlohu hrál též zákon č. 111/1927 Sb. z. a n., o ochraně proti nekalé soutěži. 

Byla zde možnost žalovat mj. i kartelové dohody, zneužití monopolního postavení či 

podbízení cen. Generální klauzule tohoto zákona kázala, že jednání ze strany soutěžitelů 

nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Ochrana nekalosoutěžního zákona se orientovala na 

podniky a spotřebitele, zatímco kartelový zákon na kartel, podnik účastnící se kartelu, osoby, 

proti nimž je kartel namířen a v neposlední řadě i veřejnost. Byla zde možnost, že kartel mohl 

vystupovat jako soutěžitel a tím pádem mohlo být jeho jednání napadeno na základě 

nekalosoutěžního zákona. Zákon č. 111/1927  přináší pravděpodobně první definici pojmu 

soutěžitel v našem prostředí. Podle § 46 (1) „Soutěžitelem rozumí se každý podnikatel, jenž 

vyrábí nebo prodává zboží téhož nebo podobném oboru hospodářském.“6 

Zneužití dominantního postavení mohlo být soudně stíháno, avšak prokázání tohoto 

způsobu narušení hospodářské soutěže bylo velice pracné. Aby bylo zneužití dominantního 

                                                 
6  CHALUPA, Kristián, Filip VRÁNA, ŠVANDA a Jana IŠTVANOVÁ. Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže: Historie, fakta, svědectví [online]. 2008 [cit. 2013-05-08]. ISBN 978-80-254-2242-7. Dostupné 

z: http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/ostatni-publikace.html 
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postavení žalovatelné, musela být ohrožena samotná existence soutěžitele a kromě 

monopolisty na trhu neexistovali žádní soutěžitelé, jež by svým chováním ohrozil. 

2.1.10. Protektorát Čechy a Morava 

Nejvyšší úřad cenový započal svou činnost v roce 1939. Úřad skoro úplně vyloučil 

cenotvornou tendenci chování kartelů. V průmyslu byl nastolen centrálně direktivní systém 

při udělování zakázek a v hospodaření. Vznikaly povinné organizace podnikatelů, jedním 

z nich byl například Ústřední svaz průmyslu pro Čechy a Moravu, jenž disponoval rozsáhlými 

pravomocemi. Určoval objem a sortiment produkce jednotlivým podnikům, angažoval se ve 

zřizování, zastavování a sloučení podniků.  

V Protektorátu Čechy a Morava byl od 15. července 1933 nastolen říšskoněmecký 

zákon o povinných kartelech. Říšský ministr měl tak možnost volně sdružovat podniky do 

syndikátu, kartelů, konvencí, upravovat jejich práva a povinnosti. Poškozený přitom neměl 

právo žádat o jakoukoliv náhradu škodu, která vzešla z opatření zákona. 

Ministerstvo hospodářství a práce mohlo díky vládního nařízení č. 273/1943 Sb., o 

provádění dozoru na trhu v živnostenském hospodářství a o zjednodušení organizace v oboru 

úpravy trhu, např. sloučit podniky za účelem úpravy trhu do nových organizací, činit závislým 

uzavření úmluv upravujících trh na svém svolení nebo také prohlásit úmluvy za zcela nebo 

zčásti za neplatné.  Nedodržení nařízení se trestalo pokutou až 1 mil. Korun nebo až 6ti 

měsíčním vězením.7 

2.1.11. Politika státního plánování 

Proces znárodňování začal ihned po skončení druhé světové války. Dekret č. 5/1945, 

který byl vydán tehdejším prezidentem republiky Edvardem Benešem, značně omezil 

soukromé vlastnictví, především osob státně nespolehlivých, tedy podnikatele německé a 

maďarské národnosti. Další změny v tomto období probíhaly v majetkové struktuře. 

Jednotlivý zabavený majetek byl shromažďován do větších celků, zpravidla pod dohledem 

státní správy. 

Za další zásahy do volné soutěže lze považovat dekret č. 109/1945 o řízení výroby, 

který dával Ministerstvu průmyslu možnost řídit těžbu, opatřování surovin, polotovarů, řídit 

výrobu a odbyt nebo dále zákon o dvouletém hospodářském plánu, který oproti tomu 

jednotlivých odvětvích přímo určoval celkovou výrobu, výši investic a podobně.  

                                                 
7 CHALUPA, Kristián, Filip VRÁNA, ŠVANDA a Jana IŠTVANOVÁ. Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže: Historie, fakta, svědectví [online]. 2008 [cit. 2013-05-08]. ISBN 978-80-254-2242-7. Dostupné 

z: http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/ostatni-publikace.html 
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Řada protisoutěžních kroků následovala v roce 1948. Socialisticky fungující 

Československo odsunulo pojem soutěže za realitu centrálního plánování a státního dirigismu. 

Ani uvedené změny obchodního zákoníku z předchozích let nezměnili nic na faktu, že 

hospodářská soutěž byla svázána povinnostmi, jejichž hlavním cílem bylo plnění závazných 

limitů a plánu. Také cenový systém nebyl v pořádku, ceny byly řízeny převážně centrálně, 

nikoliv od nabídky a poptávky. 

2.1.12. Změny po roce 1989 

Po roce 1989 se díky politickým změnám začal uvolňovat státní dirigismus, došlo 

k obnovení soukromého vlastnictví a podpoře efektivní hospodářské soutěže pramenící 

z rovnosti soutěžících subjektů. Právní úprava hospodářské soutěže byla začleněna do novely 

hospodářského zákoníku č. 103/1990. Odbor ministerstva financí začal pracovat na prvním 

soutěžním zákoně. Zákon č. 63/1991 byl přijat v lednu 1991 s účinností od 1. března téhož 

roku. 

2.1.13. Historie Úřadu 

Český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže byl jako předchůdce ÚOHS za trvání 

federace zřízen zákonem České národní rady č. 173/1991 Sb. Svou činnost zahájil 1. července 

1991. Sídlem Úřadu se nestala Praha, jako u ostatních správních orgánů státní správy, ale 

právě jihomoravská metropole Brno. Hlavním důvodem byl fakt, že úřad chtěl zdůraznit svoji 

nezávislost ve své rozhodovací činnosti. V roce 1992, ještě před zánikem federativního státu, 

došlo k nahrazení tohoto Úřadu Ministerstvem pro hospodářskou soutěž. Tato změna byla 

odůvodněna tehdy probíhající privatizací a nutností, aby instituce dohlížející na hospodářskou 

soutěž měla úzké vztahy s vládou.8 

 Z tohoto důvodu byla zřízená regionální pracoviště nejen Praze, ale také v Ostravě a 

Plzni. Ještě téhož roku došlo k rozhodnutí, jak bude privatizace probíhat u 2170 podniků. 

Ministerstvo muselo rychle jednat v práci na analýze trhů, protože vláda zohledňovala, že 

opožďování privatizace jednotlivé společnosti znehodnocovalo. Ministerstvo vedl tehdejší 

premiér Václav Klaus. Tento ústřední orgán státní správy neměl dlouhého trvání a jeho 

existence byla odstraněna zákonem č. 187/ 1999 Sb. Po volbách, 1. listopadu 1996, bylo 

                                                 
8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. ÚOHS.O Úřadu:Historie 

Úřadu[online]©2006-2012[cit. 2013-04-05]. Dostupné z: http://www.compet.cz/o-uradu/historie-

uradu/. 
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nahrazeno Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, který navázal na dřívější činnost 

Ministerstva, avšak mu bylo navráceno jeho původní postavení a politická nezávislost.9 

Úplný oficiální název, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, je platný i nyní. Sídlem 

je nadále druhé největší a nejlidnatější město České republiky Brno. V okamžiku, kdy se 

Česká republika stala členem Evropské unie, postavení a pravomoc doznaly jistých změn. 

Tyto změny přímo plynou z nařízení rady č. 1/2003 ES. Pravomoc poskytování veřejné 

podpory plně přešla od 1. května 2004 na Evropskou komisi. Pro přehlednost své rozhodovací 

činnosti Úřad prezentuje tyto rozhodnutí prostřednictvím svých internetových stránek ve 

Sbírkách rozhodnutí. Úřadem jsou opakovaně pořádány semináře, publikovány tiskové 

zprávy, informační listy a podobně.10 

2.2. Teoretické koncepce hospodářské soutěže 

Politiku hospodářské soutěže, jak již bylo výše uvedeno, lze sledovat přes cechovní, 

kartelové a monopolní zákazy až do velice dávných časů. Při tvorbě praktické politiky 

hospodářské soutěže je důležité vycházet z konkrétní teoretické základny. Zvolená varianta je 

rozhodující faktem pro vymezení cíle hospodářské politiky, pro uplatnění odpovídajících 

nástrojů a pro zhodnocení smyslu praktické politiky hospodářské soutěže. Protože se 

teoretický přístup vyvíjí především v čase a spolu s rozvojem ekonomické vědy a 

hospodářství jako celku, lze vyvodit, že přístup z pohledu různých zastánců ekonomický škol 

a koncepcí byl, je a bude vždy různorodý. 

Dle mého názoru vznik klasického liberalismu dal předpoklad pro vznik 

hospodářských koncepcí mnoha ekonomických škol. Díky učení Adama Smitha a dalších 

ekonomů se zvýšilo povědomí o prosperitě hospodářské soutěže, což je nemalá zásluha. 11 

2.2.1. Klasický liberalismus  

Klasická škola vychází obecně z teorie, že národní hospodářství má svůj vlastní přirozený 

řád a zákony, které nejsou závislé na rozhodnutích ze strany mikroekonomických subjektů. 

Tento přístup zamezuje, aby trh byl ovlivňován pouze jedním subjektem. Klasikové byli 

stoupenci hospodářského liberalismu a hlavně minimální účasti státu. V takto ideově 

                                                 
9 CHALUPA, Kristián, Filip VRÁNA, ŠVANDA a Jana IŠTVANOVÁ. Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže: Historie, fakta, svědectví [online]. 2008 [cit. 2013-05-08]. ISBN 978-80-254-2242-7. Dostupné 

z: http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/ostatni-publikace.html 
10 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. ÚOHS.O Úřadu:Historie 

Úřadu[online]©2006-2012[cit. 2013-04-05]. Dostupné z: http://www.compet.cz/o-uradu/historie-

uradu/. 
11  SLANÝ, Antonín a Milan ŽÁK. Hospodářská politika. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 1999.  

ISBN 80-717-9237-3. 
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naplánovaném hospodářství nelze nikdo nikoho nutit, aby vykonával činnost, která mu 

samotnému nic nepřináší a neuspokojuje. 

Svobodná soutěž tak zabezpečuje nejvyšší možnou účinnost a je dostatečným nástrojem 

k vymezení a k dozoru nad hospodářskou mocí. Tím uplatňuje svou kontrolní funkci  

bez jakéhokoliv zásahu státu.  Klasičtí ekonomové žádali po státu pouze vytvoření daného 

režimu zajištující hospodářskou svobodu, který by zajistil neomezenou platnost svobody 

soutěže. 

Předpokladem hospodářské svobody byla pro klasiky absolutní absence státních zásahu do 

ekonomiky. Omezení ekonomických subjektů nemuselo jít jen ze strany státu, ale také jiným 

subjektem, který si vydobyl na trhu výsadní postavení. Zastánci klasického liberalismu 

nepředpokládali, že by trh mohl být zničen jeho vlastním subjektem. 

Za otce těchto myšlenek v ekonomické oblasti bývá považován skotský ekonom Adam 

Smith, který v knize „Bohatství národů“ položil základy teorie svobodného trhu. Smith se 

v této knize zabývá 4 tématy, které se staly stěžejními pro klasickou ekonomickou školu. 

- Neviditelná ruka trhu 

- Růst národního bohatství 

- Měření národního hospodářství 

- Teorie hodnoty a rozdělování 

2.2.2. Ordoliberalismus 

Ekonomický směr, který vznikl v Německu ve 30. letech 20. století, známý také jako 

Freiburská škola. Pro ordoliberální hospodářství je charakteristické, že tržním subjektům dává 

možnost svobodného rozhodnutí v ohraničeném prostoru. Svobodné rozhodování spadá pod 

institucionální strukturu, která chrání organizovanost těchto hospodářských procesů. 

Stoupenci ordoliberálního učení chtějí takový stát, který zajistí účinnost politiky hospodářské 

soutěže. Požadují, aby stát vytěsnil jakoukoliv snahu po dosažení monopolního postavení, jak 

ze strany nabízejících, tak ze strany poptávajících. Chápou také nutnost státu postavit se proti 

dohodám omezující volnou soutěž, avšak v rámci svých rozhodnutí musí dodržet zavedený 

cenový systém dokonalé konkurence a zároveň se zaručit za podnikatelskou svobodu. 

Koncepce ordoliberálního hospodářství není zcela jednotná, co se týče názoru, zda má stát 

prezentovat svou vůli prostřednictvím příkazů nebo zákazů. Ideálem školy je ekonomika 

fungující za předpokladu monopolistické konkurence.12 

                                                 
12 SLANÝ, Antonín a Milan ŽÁK. Hospodářská politika. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 1999.  

ISBN 80-717-9237-3. 
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2.2.3. Nová klasická škola 

Nová klasická škola je známá především svým negativním postojem ke státním 

zásahům do soutěže. Obhájci klasické školy se domnívají, že zásahy státu způsobí v rámci 

trhů nestabilitu. 

Tvrdí, že stát nemůže mít lepší hospodářské informace než kterýkoliv jiný 

hospodářský subjekt. Stát má upustit od své aktivity v rámci ovlivňování tržní ekonomiky a 

má výhradně vytvářet dlouhodobě neměnné prostředí pro práci tržního mechanismu. Takto 

zajištěna svoboda tržního chování zároveň zabezpečuje i ekonomickou efektivnost výsledků. 

Prostřednictvím zákazů je vymezen prostor chování v rámci politiky soutěže vytvořené 

legislativní sféry. Základní myšlenkou tedy je, že při analýze není možné izolovat jeden trh a 

vytrhávat jej ze systému, protože jednotlivé trhy jsou chápany jako subsystémy tržní 

ekonomiky. 

2.2.4. Chicagská škola  

Příslušníci této školy pochybují o smysluplnosti státních zásahu do ekonomiky. 

Chicagská škola dává do kontextu hospodářskou politiku s náklady, které jsou nutné na její 

uskutečnění v porovnání s očekávaným přínosem. Politika soutěže by měla usilovat pouze o 

takový stupeň dokonalé konkurence, který je nejefektivnější z hlediska nutných k jeho 

dosažení. Předpokladem je naprostá absence vstupu státu do odvětví.13 

2.2.5. Škola optimální intenzity soutěže 

Hlavním předpokladem této školy je, že z národohospodářského pohledu není 

dokonalá konkurence automaticky funkční. Vysoké tempo růstu není zabezpečeno ze strany 

dokonalé konkurence, ale tzv. optimální intenzity konkurence.  Optimální intenzity soutěže se 

dosahuje v podmínkách širokého oligopolu s mírnou diferenciací produkce. 

Politika hospodářské soutěže má v praxi sledovat zejména tyto cíle: 

 na trzích, kde je velký počet výrobců a různé produkty má podporovat opatření ke 

zvýšení homogenity trhu a ke vzniku racionalizačních kartelů, 

 na trzích, kde je určitá struktura širokého oligopolu a mírně diferenciovaný 

produkt, tuto strukturu stabilizovat, 

 na trzích úzkého oligopolu použít opatření, která vedou k většímu počtu výrobců a 

k diferenciaci produktu a zavedení antitrustového dohledu. 

                                                 
13 SLANÝ, Antonín a Milan ŽÁK. Hospodářská politika. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 1999. ISBN 80-717-

9237-3.  
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Spolu s Chicagskou školou poskytuje Kazenbachova koncepce nejen komplexní 

teoretické východisko, ale v praxi také dosažení poměrně nejvyšší efektivnosti, co se týče 

makroekonomického hlediska. 

2.3.  Cíle, nástroje a nositelé hospodářské soutěže 

Politika hospodářské soutěže je součástí hospodářské politiky. Zabývá se svými cíli, 

nástroji a také jejich nositeli a kontrolou jejich efektivního využití. 

2.3.1. Cíle politiky hospodářské soutěže 

Obecně je cíl definován jako vynaložení určité energie a nástrojů pro dosažení 

požadovaného stavu. Zde jde o vytvoření legislativního rámce pro zajištění hlavního cíle 

hospodářské politiky – podporu konkurence. Spolu s legislativním rámcem jde také o samotné 

ovlivňování subjektů trhu, které se dostanou do rozporu s daným společenským zájmem. 

2.3.2. Nástroje hospodářské soutěže 

Nástroji politiky hospodářské soutěže chápeme veškeré právní normy a všechny 

výkony orgánů a institucí, které jsou oprávněné podle těchto norem jednat v rámci 

hospodářské soutěže. Jde jak o českou, tak evropskou legislativu. 

Mezi základní právní normy politiky hospodářské soutěže v České republice řadíme: 

 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 526/1990 Sb. O cenách, 

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 14 

2.3.3. Nositele politiky hospodářské soutěže 

Jako nositelé politiky hospodářské soutěže můžeme tedy označit orgány, které tyto 

právní normy uplatňují ve své činnosti a dozírají či uplatňují jejich dodržování.  V opačném 

případě, nedodržení, postihují sankcemi. Ve všech vyspělých ekonomikách působnost spadá 

pod instituce, jenž jsou orientované na tuto oblast – antitrustovým či monopolním úřadům, 

komisím, ministerstvům apod. Instituce by si měly zachovat určitý stupeň nezávislosti vůči 

spolupráci s vládou, protože jejich činnost může být v rozporu s aktuálními zájmy vlády. 

Tuto funkci u nás vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, v Evropské unii 

Evropská komise.  

                                                 
14  SLANÝ, Antonín a Milan ŽÁK. Hospodářská politika. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 1999.  

ISBN 80-717-9237-3. 
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3. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS nebo též antimonopolní úřad) je 

ústředním orgánem státní správy vykonávající činnost monitorovací, poradenskou a 

konzultační. Úřad je nezávislou státní institucí, především ve své rozhodovací činnosti.  

3.1.  Působnost ÚOHS 

Působnost Úřadu je upravena zákonem č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších zákonů č. 187/1999 Sb., č. 359/2004 Sb., 

č. 626/2004 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 417/2009 Sb. V tomto zákoně je důkladně popsána 

působnost Úřadu. 

Působnost regulátora je vymezena v zákoně prostřednictvím 3 paragrafů a zabývá se 

především sídlem, předsedou a místopředsedy, jejich funkčním obdobím a v neposlední řadě 

výkonem funkce. 

Ráda bych konkrétně nastínila nejdůležitější vymezení v prvním paragrafu: 

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy pro 

podporu a ochranu hospodářské soutěže, který má sídlo v Brně. 

 V čele úřadu je prezidentem jmenovaný předseda, který má své funkční období 

stanoveno v délce 6 let a není mu dovoleno předsednictví vykonávat více než dvakrát. 

Se statutem předsedy je neslučitelné členství v politické straně či politickém hnutí.  

 Výkon funkce předsedy končí uplynutím funkčního období, dnem nabytí právní moci 

rozsudku, kterým byl předseda odsouzen pro spáchání úmyslného trestného činu, 

odvoláním prezidenta na základě návrhu podaný vládou nebo dnem, kdy se předseda 

vzdá výkonu funkce. 

 Představitele úřadu zastupují 3 místopředsedové, které sám jmenuje či odvolává. 

Předseda také určuje jejich pořadí. 

Druhý paragraf tohoto zákona předesílá hlavní úlohy Úřadu, které budou podrobněji 

popsány níže. Avšak pro pořádek a přehled práce, Úřadu: 

 náleží vytváření podmínek pro ochranu a podporu hospodářské soutěže, 

 vykonávaní dohledu při zadávání veřejných zakázek, 

 uskutečňuje další působnosti, jenž jsou stanovené zvláštními zákony.15 

V třetím, a posledním, paragrafu je předesíláno, že zákon, pro který se parlament 

usnesl, nabývá účinnosti dnem vyhlášení.16
 

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

C. H. Becks, 2007. ISBN 978-80-7400-173-4. 
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3.2.  Poslání a pravomoci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

Jednoduše řečeno poslání Úřadu spočívá v zajištění fungování trhů a spokojenosti 

soutěžitelů. Prvního bodu je dosaženo dodržování pravidel hospodářské soutěže, což vede i 

k bodu druhému. Základní úlohou Úřadu je bezpodmínečně ochrana hospodářské soutěže, 

vykonávání dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v oblasti veřejné podpory.  

Aby Úřad dosáhl stanovených cílů: 

 usiluje o chování soutěžitelů, které je v souladu s principy soutěžního práva, 

 zasahuje v případech narušujících hospodářskou soutěž, jako jsou např. kartelové 

dohody nebo spojení soutěžitelů aj., 

 zároveň Úřad dává podnikům možnost napravit svá nesoutěžní jednání, dokud 

nenabyly závažnějších rozměrů. 

Úřad také vykonává dohled nad zadáváním veřejných zakázek, a to prostřednictvím: 

 prověření jednotlivých kroků zadavatelů veřejných zakázek, 

 provádění kontrol u zadavatelů, 

 účastí na tvorbě a úpravách legislativy tykající se veřejných zakázek a koncesí. 

Právě jmenovanými činnostmi dosahuje větší průhlednosti toků veřejných prostředků. 

V oblasti veřejné podporu zajišťuje Úřad monitoring a poradenství a to z toho důvodu, 

aby její poskytování odpovídalo pravidlům Evropského společenství. Úřad vykonává 

následující činnosti: 

 koordinuje a sleduje veřejných podpor, 

 spolupracuje s poskytovateli na sdělení národních opatření v rámci veřejných podpor a 

následně předkládá tyto zprávy Evropské komisi k posouzení.17 

3.3.  Organizační struktura 

V čele Úřadu stojí předseda, kterým aktuálně Ing. Petr Rafaj, který byl do funkce 

jmenován 9. července 2009. Předseda má pravomoc jmenovat místopředsedy a také sám 

určuje jejich pořadí. 

                                                                                                                                                         
16 § 3 zákona č.  273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších 

předpisů. 
17 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Poslání a kompetence[online]. © 2006-2012 

[cit. 2013-04-05]. Dostupné z: http://www.compet.cz/o-uradu/poslani-a-kompetence/ 
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Jednotlivé úkony, kterými se Úřad zabývá, jsou rozděleny do: 

 sekce veřejné regulace a správy úřadu 

 sekce hospodářské soutěže 

 sekce veřejných zakázek 

 sekce předsedy úřadu  

Prvním místopředsedou je JUDr. Hynek Brom, jenž stojí ve vedení Sekce veřejné 

regulace a správy úřadu. Sekci hospodářské soutěže má na starost JUDr. Petr Michal, PH.D. 

Sekci Veřejných zakázek řídí zástupce ženského pohlaví JUDr. Eva Kubišová. Podle 

aktuální organizační struktury je Úřad rozdělen do čtyř sekcí. V pořadí čtvrtou, a poslední 

sekcí je Sekce předsedy úřadu, kterou řídí JUDr. Petra Gajduška.18  

Obr. 3.1 Organizační struktura Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

 

Zdroj: ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Organizační struktura[online]. © 2006-2012 

[cit. 2013-04-05]. Dostupné z: http://www.compet.cz/o-uradu/organizacni-struktura/ 

                                                 
18 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Vedení úřadu[online]. © 2006-2012 [cit. 

2013-04-05]. Dostupné z: http://www.compet.cz/o-uradu/vedeni-uradu/ 
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Sekci hospodářské soutěže, která je složena z následujících odborů bojujících proti 

praktikám, jež omezují soutěž. 

Odbory dominance a vertikálních dohod – výroba/služby 

Dva odbory, jež vykonávají činnost a rozhodování v oblasti dohod narušující soutěž a 

zneužití dominantního postavení v prvním stupni řízení, konají tak dle ZOHS a čl. 101 a 102 

Smlouvy o fungování Evropské unie. Každý sektor má svou pracovní náplň rozdělenou podle 

sektorů. První sektor disponuje kompetencemi v sektoru výrobním, druhý uplatňuje své 

pravomoci v sektoru služeb. Nejsledovanějším a zároveň nejdiskutabilnějším oborem je zde 

energetika, tj. výroba či dodávky elektřiny, plynu a tepla. Následují trhy týkající se 

spotřebního zboží, zemědělství, potravin, farmacie, bankovnictví apod.  Odbory přispívají 

svou činností na zpracování koncepčních materiálů nebo také připomínkami k legislativním 

návrhům či spolupráce s odvětvovými regulátory, myšleno ERÚ a ČTÚ. Neopomenutelná je 

také mezinárodní spolupráce.19 

Odbor kartelů 

V pořadí druhou dílčí částí sekce hospodářské soutěže je odbor kartelů. Jeho činnost se 

zabývá pouze odhalováním dohod horizontálních, jež jsou uzavírány mezi vzájemnými 

konkurenty na daném trhu. Zde je efektivně využíváno Leniency programu Úřadu. Program je 

určen soutěžitelům, kteří by rádi ukončili svůj podíl na kartelu, ale mají strach z možné 

sankce. Program tedy zmírňuje postih pro podniky, jež se rozhodly s Úřadem spolupracovat. 

Mezi náplň práce odboru kartelů řadíme mezinárodní spolupráci, kontrolu plnění 

soutěžitelů plynoucí z nařízení Úřadu a jako u prvních odborů, zpracování koncepčních 

materiálů a připomínek k legislativním návrhům.20 

Odbor fúzí 

Následující obor se zabývá posouzením důsledku v rámci spojení soutěžitelů na 

hospodářskou soutěž, kontrolou plnění podmínek stanovených rozhodnutím Úřadu a také zda 

nedošlo ke sloučení před podáním návrhu či nabytím právní moci rozhodnutí, popřípadě 

uděluje výjimky ze zákazu zmiňovaného předčasného spojení soutěžitelů. V rámci Nařízení 

Rady ES č. 139/2004 o kontrole spojování soutěžitelů, má možnost posoudit případné 

přesunutí pravomocí mezi Úřadem a Evropskou komisí. 21 

                                                 
19  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Odbory dominance a vertikálních dohod - výroba/služby 

[online]. 2012 [cit. 2013-05-08]. Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez.html 
20  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Odbor kartelů [online]. 2012 [cit. 2013-05-08]. Dostupné z: 

http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez.html 
21  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Odbor fúzí [online]. 2012 [cit. 2013-05-08]. Dostupné z: 

http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez.html 
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Odbor hlavního ekonoma 

Tento odbor spolupracuje s ostatními odbory na nejnáročnějších případech, za použití 

ekonomické/ekonometrické analýzy, které jsou výsledkem činností praktik omezující 

hospodářskou soutěž. Ekonom řeší otázky týkající se analytického přístupu k šetření, zjištění 

vhodných ekonomických metod, zjištění požadovaných dat, apod. Práce hlavního ekonoma 

značí přípravu metodických materiálu a prezentací, znění odborných stanovisek Úřadu před 

odbornou a širší veřejností, nevyjímaje mezinárodní spolupráci.22 

3.4.  Logo 

Logo obecně vyjadřuje označení organizace, firmy nebo instituce ve speciálním 

grafickém provedení. Logo úřad hospodářské soutěže používá od poloviny roku 2005. Bylo 

nezbytnou nutností, aby měl úřad jednotnou tvář prezentace ve styku s veřejností a médii. 

Toto grafické znázornění je používáno ve všech publikacích ÚOHS a je symbolem centra, ve 

kterém dochází k prolínání různých směrů, linií a zájmů. Šipky nastiňují perspektivu řešení či 

udání směru, jež představuje regulační činnost antimonopolního úřadu.23 

Obr. 3.2 Logo ÚOHS 

 

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

 © 2006-2012 [cit. 2013-04-05]. Dostupné z: http://www.compet.cz/informacni-centrum/logo-uohs/ 

3.5. Hospodářská soutěž a formy jejího zneužití 

K narušení hospodářské soutěže může dojít různými způsoby. Jedním z hlavních úkolu 

Úřadu je zajištění čisté a volné soutěžní hry. Úřad v této problematice figuruje jako rozhodčí, 

který dohlíží na soutěžitelé, aby hráli všichni podle stejných pravidel. Obchodní zákoník 

                                                 
22 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Odbor hlavního ekonoma [online]. 2012 [cit. 2013-05-08]. 

Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez.html 
23 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Informační centrum:Logo ÚOHS. [online].  

© 2006-2012 [cit. 2013-04-05]. Dostupné z: http://www.compet.cz/informacni-centrum/logo-uohs/ 



  23  

 

určuje dvě formy zneužití účast v soutěži. První formou je zneužití hospodářské soutěže a 

druhou je nekalosoutěžní jednání. Tuto problematiku upravuje Obchodní zákoník.24 

3.5.1. Nekalá soutěž 

Právní úprava nekalé soutěže, jak ji známe dnes, vychází z prvorepublikového zákona 

č. 111/1927 Sb. proti nekalé soutěži, který obsahoval pět hlav. V prvních třech hlavách byla 

zpracována ochrana soukromoprávní, trestní a správní, ve čtvrté hlavě ustanovení všeobecná a 

v páté ustanovení závěrečná. Zákon proti nekalé soutěži platil na území našeho státu až do 

roku 1950, kdy byl zrušen a nahrazen občanským zákoníkem téhož roku. Občanský zákoník 

upravoval nekalou soutěž pouze v § 352. Dnes je nekalá soutěž vymezena v zákonu č. 

513/1991 Sb. obchodního zákoníku. 25 

Za nekalou soutěž je považováno takové chování v  hospodářské soutěži, které je 

v rozporu s dobrými mravy soutěže.  Hlavním záměrem nekalé soutěže je způsobení újmy 

jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům.26 Nekalosoutěžní jednání jsou 

zde vytyčeny několika hmotněprávními ustanoveními podchycujícími konkrétní činy nekalé 

soutěže v § 44 až 52 a dvěma procesněprávními ustanoveními, zakotvujícími prostředky 

soukromoprávní soudní ochrany proti nekalé soutěži § 53 až 54. U nekalé soutěže zákon 

nevyžaduje zavinění, protože její delikty mají objektivní povahu. Za nekalou soutěž 

považujeme speciální skutkové znaky, jako je klamavá reklama, podplácení a dále například 

porušování obchodního tajemství.27 Všechny formy nekalosoutěžního jednání jsou uvedeny 

níže. 

                                                 
24 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Hospodářská soutěž[online]. © 2006-2012  

[cit. 2013-04-05]. Dostupné z: http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/ 
25 Bejček, Josef a jiní. Nástin obchodního práva I: Úvodní část, Soutěžní právo, Obchodní společnosti a 

družstva. 
26 CZECHTRADE. Businessinfo.cz [online]. © 2010 [cit. 2013-04-04]. Dostupné z: 

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

opu/1000818/47329/ 
27 Bejček, Josef a jiní. Nástin obchodního práva I: Úvodní část, Soutěžní právo, Obchodní společnosti a 

družstva. 
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Obr. 3.3 Nekalá soutěž 

 

Zdroj: CZECHTRADE. Businessinfo.cz [online]. © 2010 [cit. 2013-04-04].  

Dostupné z:http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/hospodarska-

soutez-opu/1000818/47329/ 

Klamavá reklama 

Klamavá reklama je první skutkovou podstatou vymezenou obchodním zákoníkem 

v rámci nekalé soutěže. Aby se skutečně jednalo o klamání spotřebitele, musí být současně 

splněno několik podmínek: 

 jakékoli propagování údajů o vlastním nebo cizím podniku a jeho výkonech, které jsou 

 schopné vyvolat iluzi a 

 zjednat tak pro sebe prospěch na úkor jiných soutěžitelů.28 

                                                 
28 Bejček, Josef a jiní. Nástin obchodního práva I: Úvodní část, Soutěžní právo, Obchodní společnosti a 

družstva. 
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Za šíření údajů je všeobecně považováno např. mluvené slovo, písemná forma nebo 

tisk, dále také vyobrazení, televizní či jiný sdělovací prostředek atd.29 

Klamavé označování zboží a služeb 

Klamavé označování zboží a služeb je druhou skutkovou podstatou, kterou 

v obchodním zákoníku najdeme pod § 46. Symboly a značení pro služby či zboží mohou být 

svým obsahem málo jasné, a proto lze podobně jako u reklamních sloganů jejích pomocí 

klamat. Podle zákona je klamným označením zboží a služeb každé označení, které je schopno 

vyvolat mylnou domněnku u spotřebitelů nebo jiných soutěžitelů, že zboží pochází z určitého 

místa či od konkrétního výrobce nebo se vykazuje určitou jakostí a znaky. 

Nerozhodný je způsob označení. Zda šlo o označení: 

 bezprostředně na zboží, obaly a další obchodní písemnosti  

 přímo nebo nepřímo 

 jakým prostředkem se tak stalo 

Klamavým označením se rozumí údaj, který je sice pravdivý, ale přesto je schopen 

uvést v omyl. Dále je klamavé značení, k němuž je připojen dodatek sloužící k odlišení od 

pravého původu (jako jsou výrazy „druh”, „typ”, „způsob”), jestliže i přesto je označení 

způsobilé vyvolat o původu nebo povaze zboží či služeb mylnou domněnku.  

Oproti tomu nelze považovat za klamavé označení:  

 které je natolik přehnané a nepravdivé, že spotřebitele nebo soutěžitele nemůže 

oklamat, 

 uvedení názvu, který je brán jako údaj sloužící k označení druhu nebo jakosti.  

Klamavým označením se stane ve chvíli, kdy je k němu připojen dodatek způsobilý 

klamat o původu (např. „pravý”, „původní” apod.).30 

Vyvolání nebezpečí záměny 

Vedle klamavého označování zboží a služeb zákon také zakazuje vyvolání nebezpečí 

záměny. Jedná se o klamání soutěžitele, kterým parazituje na jiných subjektech či jejich 

výrobcích a službách.  Za vyvolání nebezpečí záměny se podle obchodního zákoníku považují 

tři dílčí skutkové podstaty. První je neoprávněné užití firmy nebo názvu osoby, který je již po 

                                                 
29  § 45 zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. In: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx. 1991. 
30  § 46 zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. In: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx. 1991. 
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právu užíván jiným soutěžitelem. V pořadí druhým vymezení vyvolání nebezpečí záměny je 

užití zvláštních značek podniku, výrobků či výkonů, jenž jsou ze strany podniku pro 

zákazníky zcela příznačné a nezaměnitelné (označení obalů, tiskopisů, reklamních prospektů 

atd.). Třetí a poslední skutkovou podstatou je napodobení cizích výrobků, jejich obalů či 

výkonů.31 

Parazitování na pověsti 

Za parazitování na pověsti je považováno takové jednání, jímž soutěžitel využívá 

dosaženého úspěchu jiného podniku či jeho výrobků, popřípadě výkonů, kterého by sám 

nedosáhl.32 

Podplácení 

Základním smyslem podplácení z pohledu obchodního zákoníku je přímá nebo 

nepřímá nabídka, příslib nebo poskytnutí prospěchu ze strany soutěžitele osobě, která je 

členem statutárního orgánu nebo orgánu jiného subjektu hospodářské soutěže, aby mu nebo 

jinému subjektu poskytla nekalým jednáním výhodu před ostatními soutěžiteli. Je tomu i 

v případě, že člen jiného statutárního orgánu si nechá přislíbit jakýkoliv prospěch za stejné 

jednání.33 

Zlehčování 

Soutěžitelé se snaží dosáhnout lepšího místa na trhu tím, že uvádí nebo rozšiřují o 

výrobcích, poměrech nebo výkonech jiného soutěžitele nepravdivé údaje způsobující tomuto 

soutěžiteli újmu. Jde i o informace pravdivé, vedoucí však ke stejnému cíli – způsobení újmy 

danému soutěžiteli.34 

Srovnávací reklama 

„Srovnávací reklamou je jakákoliv reklama, která výslovně nebo i nepřímo identifikuje 

jiného soutěžitele anebo zboží nebo služby nabízené jiným soutěžitelem.“ Srovnávací reklama 

je přípustná v případech vyjmenovaných v § 50a ObchZ, odst. 2.35 

                                                 
31  § 47 zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. In: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx. 1991. 
32  § 48 zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. In: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx. 1991 
33  § 49 zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. In: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx. 1991 
34  § 50 zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. In: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx. 1991. 
35  § 50a zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. In: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx. 1991. 
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Porušení obchodního tajemství 

Za porušení obchodního tajemství je dle obchodního zákoníku považováno jednání, 

jímž jednající jiné osobě neoprávněně zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní 

tajemství, které může být využito v soutěži. Tohoto jednání se může dopustit  

např. zaměstnanec, obchodní partner či zcela postranní osoba, které bylo tajemství svěřeno 

nebo jinak zpřístupněno (např. z technických předloh, návodů, výkresů, modelů atd.).36 

Aby došlo k naplnění nekalosoutěžního jednání, musí být naplněny všechny znaky 

obchodního tajemství. Obchodní tajemství vymezuje obchodní zákoník.37 

Ohrožení zdraví a životního prostředí 

Poslední skutkovou podstatou je ohrožení zdraví a životního prostředí, kdy soutěžitel 

zkresluje podmínky hospodářské soutěže tím, že provozuje výrobu, uvádí na trh výrobky nebo 

provádí výkony ohrožující zájmy ochrany zdraví anebo životního prostředí chráněné 

zákonem. Činí tak, aby získal pro sebe nebo pro jiného prospěch na úkor jiných soutěžitelů 

nebo spotřebitelů.38 

3.5.2. Dohody narušující soutěž 

Pro správně fungující trh je důležité působení několika vzájemně si konkurujících 

společností, které zákazníkům nabízí homogenní či jen mírně diferencovaný produkt. 

V některých případech je pro spotřebitele nejvýhodnější zajištění zboží či služeb ze strany 

jednoho dodavatele, jedná se o přirozené a síťové monopoly zajišťující rozvody elektřiny, 

plynu, kanalizací atd. 

Avšak u většiny výrobků či služeb je pro trh nejlepší, jsou-li nabízeny větším počtem 

soutěžitelů. To dává spotřebitelům možnost volby na základě svých preferencí. Preference 

nemusí vždy inklinovat pouze k ceně, ale k celé řadě dalších faktorů, jako je kvalita, design, 

módnost, ekologická kritéria, reklama, atd. Jestliže budeme brát kupující jako jeden celek, 

jsou to právě oni, kdo rozhodují o úspěchu či neúspěchu výrobců. 

Výrobci jsou vystaveni nepřetržitému nebezpečí, že zákazníci přejdou ke konkurenci. 

Všichni producenti jsou nuceni k tomu, aby neustrnuli ve svém vývoji, protože by tak mohlo 

snadno dojít i k jejich zániku. Pro ně samotné je důležité, aby přicházeli s novými výrobky, 

inovacemi, lepším a o poznání kvalitnějším servisem, upozorňovali na sebe poutavější a 

                                                 
36 § 51 zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. In: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx. 1991. 
37  § 17 zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. In: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx. 1991. 
38 § 52 zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. In: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx. 1991. 

. 
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nápaditější reklamou, atd. I zde existují výjimky. Jde hlavně o zboží luxusní a zboží, 

vyžadující tradici. Neustálé existenční ohrožení výrobce má řadu pozitiv jako je rozvoj 

výzkumu a inovací zavádění ekologických výrob, sponzoringu, atd. Každé pozitivum, má 

však i své negativum. Hlavním z nich je snaha společností o omezení konkurenčního boje a 

nastavení stabilního tržního prostředí. Konají tak i za cenu ztráty pozitiv, která pro 

spotřebitele vyplývají z dynamického trhu a tím pádem je narušení soutěže výhodné pouze 

pro účastnické společnosti. Pro kupující nese toto chování převážně jen negativa, mezi které 

lze řadit zvýšení ceny, snížení možnosti výběru, který může být způsoben snížením počtu 

poskytovatelů daného produktu, shodností výrobků a obchodní podmínek, atd. U zbývajících 

konkurentů jde snahu je vytlačit z trhu, uzavíráním nepovolených smluv, apod.  U 

potencionálních nových konkurentů se negativní dopady mohou projevit ztížením vstupu na 

trh nebo vůbec úplné znemožnění vstupu. 39 

Kartelové dohody 

Za kartelové dohody jsou považována taková ujednání mezi soutěžiteli, která mezi 

nimi jakýmkoliv způsobem omezují konkurenci. Zakázaného jednání či jednání ve vzájemně 

shodě se musí dopustit alespoň dva soutěžitelé. Je tak stanoveno, pokud zákon, zvláštní zákon 

nebo pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nepovolí prováděcím právním předpisem 

z tohoto zákazu výjimku.40 

Za jednání ve vzájemné shodě jsou označovány také neformální tajné dohody, vzájemně 

souladné a nenáhodné společné akce. V hospodářské praxi jsou takto označovány kartelové 

dohody, nebo také nazývané jako zakázané dohody. Největší dopad na soutěž mají hlavně 

dohody uzavřené mezi konkurenty, které nazýváme dohodami horizontálními. Dohody 

uzavřené mezi subjekty na různých úrovních výrobního a distribučního řetězce jsou dohodami 

vertikálními.  Nejznámější jsou cenové kartely nebo kartely kvótové, segmentační, 

diskriminační, bojkotové, kontrolní a dále se jedná o určení jiných obchodních podmínek, či 

celou řadu dalších druhů kartelů. Jednání směřující k narušení hospodářské soutěže, jsou zcela 

neplatné a zakázané ve všech rozvinutých ekonomikách na celém světě. 

Vztahuje-li se zákaz jen části dohody, pak je zakázaná jen tato její část, pokud však 

daná část lze oddělit od ostatního obsahu. V opačném případě je neplatná a zakázaná celá 

dohoda. 

                                                 
39  In Acta academica karviniensia 2009: Role kartelových dohod při eliminaci dominantního postavení. 

Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, 2009 
40 MUNKOVÁ, Jindřiška a Jiří KINDL. Zákon o ochraně hospodářské soutěže: Komentář. 2. vyd. Praha: 

C. H. Becks, 2007. ISBN 978-80-7400-173-4. 
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Existují však kartely, které jsou zákonem přímo povoleny. Předně definované 

podmínky, které tyto dohody musí splňovat, jsou uvedeny v § 3 odst. 4 Zákona o ochraně 

hospodářské soutěže.41 

Vertikální dohody nesmí přesáhnout limit 15% a horizontální dohody pak 10%. Jako 

příklad lze uvést tzv. bagatelní dohody, kde součet tržní síly zúčastněných soutěžitelů je 

zanedbatelný. U povolených kartelů jde především o to, aby přinášely zlepšení při výrobě, 

distribuci či vývoji produktu a musí přinášet okamžitý prospěch spotřebiteli. Oproti tomu 

nesmí ukládat soutěžitelům taková omezení, která nejsou nezbytná pro dosažení daných 

pozitivních efektů. Aby bylo možno tyto dohody uzavřít, je třeba, aby byly splněny všechny 

tři podmínky zároveň, což je poměrně dosti obtížné.42 

3.5.3. Zneužití dominantního postavení 

V dominantním postavení se nachází soutěžitel nebo společně více soutěžitelů, kteří se 

v hojné míře mají možnost chovat nezávisle na jiných soutěžitelích či spotřebitelích a 

způsobem jen pro sebe výhodným. 

Úřad posuzuje tržní sílu dle rozdílných měřítek. Posuzován je v první řadě dosažený 

tržní podíl v období, které je zkoumáno, následuje posouzení ze strany Úřadu hospodářské a 

finanční síly soutěžitelů, právní nebo jiné překážky vstupu na trh pro další soutěžitele, stupeň 

vertikální integrace účastníků soutěže, strukturu trhu a velikosti tržních podílů nejbližších 

konkurentů.43 

Dominantní postavení zastává soutěžitel nebo skupina soutěžitelů se společnou 

dominancí, kteří ve zkoumaném období dosáhli na trhu alespoň 40% tržní podíl. Pokud 

prostřednictvím ukazatelů není prokázán opak.44 

Zneužívání dominantního postavení na úkor ostatních soutěžitelů či spotřebitelů je, dle 

obchodního zákoníku, zakázáno. Za zneužití dominantního postavení je zejména považováno 

např.: 

 přímé či nepřímé vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách s jinými 

účastníky, 

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

C. H. Becks, 2007. ISBN 978-80-7400-173-4. 
42  ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. ÚOHS. Hospodářská soutěž: Leniency 

program - pravidla a výhody nahlášení kartelu [online]. © 2006–2012 [cit. 2013-03-28]. Dostupné z: 

http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/zakazane-dohody-a-zneuziti-dominance/leniency-program/.   
43  BĚHAN, Petr. Komunitární právní úprava zneužití dominance, kartelových dohod a veřejných podpor a 

její vývoj ve světle rozhodovací praxe. Ostrava: Key Publishing, 2008. ISBN 9788087071670. 
44 CZECHTRADE. Businessinfo.cz [online]. © 2010 [cit. 2013-05-04]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/nekala-soutez-opu/1000818/49059/ 



  30  

 

 uplatňování rozdílných podmínek při shodném nebo podobném plnění vůči 

jednotlivým účastníků trhu a těmito rozdílnými podmínkami jsou daní účastníci 

v soutěži znevýhodňováni, 

 zastavení či restrikce výroby, odbytu nebo výzkumu a vývoje, kdy tato omezení 

způsobí ostatním spotřebitelům újmu. 

Všechny formy zneužití dominantního postavení jsou vymezeny v § 11 Zákoně o 

ochrany hospodářské soutěže a je možno je rozdělit na tzv. vylučovací a vykořisťovací 

praktiky.45 

3.5.4. Spojení soutěžitelů 

Spojení firem v hospodářské soutěži nepatří mezi jevy výjimečné. Větší hráči skupují 

menší firmy, aby dosáhli ještě většího vlivu. Tyto fúze proto podléhají ÚOHS. V případech, 

kdy by spojením soutěžitelů došlo k narušení zdravému chodu soutěže, jsou ze strany firem 

přijímány závazky a posléze dojde k povolení fúze. Navrhovaná spojení většinou projdou 

schválením.  

ÚOHS zaznamenala i případy, kdy soutěžitelé, kterým fúze nebyla na poprvé 

schválena, požádali o souhlas s fúzí znovu. Jestliže došlo ke změnám na trhu, tak se svým 

návrhem uspěli. 46 

Úřad posuzuje například potřebu zachování a rozvíjení hospodářské soutěže, skladbu 

trhů, které spojení zasáhne, podíl soutěžitelů působících na těchto trzích. Také záleží na 

vývoji nabídky a poptávky dotyčných trhů, neopomenutelných bodem jsou potřeby a zájmy 

spotřebitelů či překážky bránících ve vstupu na trh novým soutěžitelům.  

Rozhodnutí o povolení či zamítnutí musí Úřad vydat do 5 měsíců od zahájení řízení. 47 

3.6.  Mezinárodní spolupráce 

Mezinárodní spolupráce a kontakty se zahraničními antimonopolními úřady byly pro 

Úřad již od začátku jeho fungování důležité. Pro posílení a zlepšení prezentace České 

republiky na poli soutěžního práva v zahraničí, byl v roce 1994 založen specializovaný odbor 

mezinárodní spolupráce. Jednalo se především o zkvalitnění postoje České republiky v rámci 

EU, OECD, ESVO a zabezpečení implementačních pravidel k Evropské dohodě. V roce 2004 

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

C. H. Becks, 2007. ISBN 978-80-7400-173-4. 
46 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Spojování soutěžitelů [online]. 2012 [cit. 2013-05-08]. 

Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/spojovani-soutezitelu.html 
47  MUNKOVÁ, Jindřiška a Jiří KINDL. Zákon o ochraně hospodářské soutěže: Komentář. 2. vyd. Praha: 

C. H. Becks, 2007. ISBN 978-80-7400-173-4. 
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se stala ČR členem Evropské unie. Velká část zahraničních činnosti je v jednání s Evropskou 

komisí. Spolupráce dále probíhá na mezinárodní úrovni s organizacemi zaměřující se na 

problematiku fungující soutěže. 

Jako příklad lze uvést: 

 Evropská síť pro hospodářskou soutěž (ECN) 

 Evropské soutěžní úřady (ECA) 

 Mezinárodní síť pro hospodářskou soutěž (ICN) 

 Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) 

 Konference Organizace spojených národů o obchodu a rozvoji (UNCTAD48 

                                                 
48 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Informační list 20 let Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

[online]. 2011 [cit. 2013-05-08]. Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-

hospodarske-souteze/1383-informacni-list-20-let-uradu-pro-ochranu-hospodarske-souteze.html  
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4. Analýza činností Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

Nadcházející kapitola se zpočátku zaměřuje na zahájená řízení ze strany Úřadu od 

roku 2005 do roku 2012 v rámci praktik narušující hospodářskou soutěž. V průběhu se 

dostáváme k analýze energetického trhu a k pokutám uloženým právě na trhu energií. 

V závěru kapitoly je vyobrazena situace jednotlivých dodavatelů energií a aktuální téma 

změny dodavatele. 

4.1. Sbírky rozhodnutí 

Od roku 1999 zahájil ÚOHS na 1816 řízení v oblasti hospodářské soutěže. V rámci 

svých povinností a kompetencí vydává Úřad každý rok desítky rozhodnutí. V následující 

tabulce je zobrazen počet zahájených řízení dle jednotlivých praktik narušující soutěžní hru 

během 8 let. 

Tab. 4.1 Počty zahájených řízení 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Zakázané dohody 7 18 18 29 7 6 3 1 

Spojení soutěžitelů 57 61 59 59 45 44 50 48 

Zneužití 

dominantního 

postavení 

8 5 0 6 3 2 1 0 

Celkem 72 84 77 94 55 52 54 49 

Zdroj: ÚOHS, vlastní zpracování. 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že nejvyšší počet zahájených řízení se uskutečnil 

v oblasti spojení soutěžitelů v celkovém počtu 423 řízení. Počet zahájených řízení v oblasti 

zakázaných dohod a zneužití dominantního postavení je oproti spojení soutěžitelů nepatrný. 

Pro přehlednost je počet zahájených řízení uveden i následujícím grafu. 
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Graf 4.1 Počty zahájených řízení 

 

Zdroj: ÚOHS, vlastní zpracování. 

4.1.1. Řízení ve věcech zakázaných dohod 

Přestože zakázané dohody patří k nejzávažnějším prohřeškům vůči hospodářské 

soutěže, z tabulky lze vypozorovat, že jejich počet byl nejvyšší v první polovině sledovaného 

období. Od roku 2008 čísla zahájených řízení klesají. Tento stav způsobuje zejména činnost 

ÚOHS svým dohledem ohledně striktního dodržování stanovených pravidel. 

Jestliže se zaměříme na sledované období a vypočteme průměrnou hodnotu 

zahájených řízení, dostaneme hodnotu 11,2.  Nejvyšší počet zahájených řízení, v rámci 

analyzovaného období, připadá na rok 2008 v počtu 29 případů.  

Graf 4.2 Zahájených řízení v oblasti zakázaných dohod 

 

Zdroj: ÚOHS, vlastní zpracování. 
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4.1.2. Řízení ve věcech spojování soutěžitelů 

Oproti zakázaným dohodám či zneužití dominantního postavení je každý rok 

zahajováno v průměru až 10 krát více řízení v rámci spojení soutěžitelů. Větší počet řízení je 

z důvodu snahy soutěžitelů spojením dosáhnout lepšího postavení na trhu. V průměru bylo ve 

sledovaném období 58 zahájených řízení. V letech 2009 a 2010 došlo k mírnému poklesu. 

Tento pokles byl následkem zvýšení obratových kritérií.  

Graf 4.3 Zahájených řízení v oblasti spojení soutěžitelů 

 

Zdroj: ÚOHS, vlastní zpracování. 

4.1.3. Řízení ve věci zneužití dominantního postavení 

Třetí forma narušení hospodářské soutěže, zneužití dominantního postavení, se 

vyskytuje ze všech nejméně. Tento stav však neznamená, že by zneužití dominantního 

postavení mělo menší dopad na hospodářskou soutěž. Průměrným počet zahájení řízení se 

pohybuje okolo 3 řízení. 
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Graf 4.4 Zahájených řízení v oblasti zneužití dominantního postavení 

 

Zdroj: ÚOHS, vlastní zpracování. 

4.2. Energetika v ČR 

V České republice, jako i v jiných zemích, působí trhy s tzv. přirozenými monopoly. 

Energetické odvětví, zahrnující elektroenergetiku a plynárenství, je oblastí soustavného 

sledování a monitorování soutěžního prostředí ze strany ÚOHS. Hlavním důvodem je 

rozhodující význam energetiky pro konečné spotřebitele. 

Obchodování v energetickém sektoru se uskutečňuje na několika relevantních trzích. 

Jedná se o trh výroby elektrické energie, trh přenosu, trh distribuce, trh dodávek elektrické 

energie konečným zákazníkům. 

4.2.1. Rozmístění územně příslušných distribučních společností 

Nyní v České republice účinkují tři vertikálně integrovaní soutěžitelé. Jejich dceřiné 

společnosti vlastní licenci jak na distribuci elektřiny, tak na obchod s elektrickou energií. 

Jde o společnosti skupiny ČEZ, skupinu E.ON a skupiny PRE.49 

                                                 
49 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Informační list Energetika [online]. 2009 [cit. 2013-05-08]. 

Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/1028-

informacni-list-energetika.html 
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Obr. 4.1 Územní rozdělení dle distribučních společností jednotlivých krajů 

 
Zdroj: www. Heliaenergy.cz 

Jak je z mapy patrné, větší část republiky je zásobovaná největším monopolem -

společností ČEZ distribuce, jih je obhospodařován skupinou E.ON Distribuce a naše hlavní 

město zabezpečuje PRE Distribuce. Tyto tři společnosti disponují 95% celkové spotřeby 

konečným zákazníkům. 

4.3.  Vliv rozhodovací praxe Úřadu na strukturu trhu s energií 

4.3.1. Elektroenergetika 

Na prvním místě výroby energie v České republice je společnost ČEZ, jenž se podílela 

na celkové produkci v roce 2008 celkem 72,95%. Ostatní výrobu elektrické energie zajišťují 

nezávislí výrobci. Postavení společnosti ČEZ na daném trhu je z hlediska dosavadní 

rozhodovací praxe ÚOHS považováno za dominantní, avšak existence nezávislých výrobců je 

neopomenutelná z důvodu vytváření konkurenčního tlaku a potenciálu pro další rozvoj 

konkurence. 

Strukturu trhu s elektrickou energií významně ovlivnilo rozhodnutí Úřadu z roku 

2003. Jednalo se o povolení spojení ČEZ s regionálními distributory, čili o spojení 

soutěžitelů. V rámci tohoto druhoinstančního rozhodnutí Úřadu vydaného 18. března 2003 

však byly uděleny tři podmínky. Tehdejší předseda Úřadu Josef Bednář potvrdil prvoinstanční 

rozhodnutí z 10. prosince 2001. 

První podmínkou bylo stanovení povinnosti společnosti ČEZ prodat všechny své akcie 

společnosti ČEPS, které činily 40% jeho základního kapitálu. ČEPS tak získal do značné míry 
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nezávislost na jiných energetických společnostech, což je základem pro vytvoření funkční 

soutěže na energetických trzích. 

Druhou podmínkou byla povinnost společnosti ČEZ prodat veškeré jím vlastněné 

akcie od společnosti Pražská energetiky, která nyní spadá do skupiny PRE a které by fúzí 

získala. Dále Jihočeská energetika a Jihomoravská energetika, jenž v současné době  náleží do 

skupiny E.ON. 

Poslední podmínkou bylo stanovení závazku pro společnost ČEZ v podobě odprodání 

veškerých ji vlastněných akcií jedné z regionálních elektroenergetických distribučních 

společností, která měla společnost ČEZ díky rozhodnutí Úřadu nabýt. Předseda ÚOHS 

některým námitkám společnosti ČEZ vyhověl.  Jednak přistoupil na prodloužení lhůt pro 

splnění stanovených podmínek a jednak souhlasil, že druhoinstanční rozhodnutí nestanoví 

komu má být odprodán akciový podíl účastníka řízení na základním kapitálu společnosti 

ČEPS. 

Protože tehdejší trh ovládala právě společnost ČEZ spolu s osmi distribučními 

společnostmi, navrhované spojení znamenalo snížení počtu vzájemně si konkurujících 

subjektů. Uložené podmínky toto riziko minimalizovalo a zároveň se předpokládalo, že 

celkové úspory budou nejen vyšší, ale měly by se týkat všech spotřebitelů, tedy i občanů 

v důsledku tehdy očekávaného otevření trhu energetiky. 

Je třeba zmínit, že třetí podmínka byla po vstupu ČR do Evropské unie upravena 

v povinnosti vytvořit tzv. virtuální elektrárnu. 

Proces liberalizace v odvětví elektroenergetiky postupně probíhal od roku 2002 

v České republice a byl završen k 1.1.2006. Díky tomu se všichni koneční zákazníci stali 

oprávněnými zákazníky s právem zvolit si svého dodavatele elektrické energie, což dle mého 

názoru přináší řadu pozitiv i negativ. Pozitivní každopádně je, že každý spotřebitel se může 

dle svého uvážení rozhodnout sám, jak vynaloží se svými finančními prostředky a kterou 

aktuálně nabízenou variantu zvolí jako nejvýhodnější. Negativní dopad liberalizace podle mě 

přináší právě na trhu obchodu s elektřinou, a to z důvodu, že tato změna umožnila na trh 

vstoupit řadě společností, které chtějí dosáhnout rychlých a vysokých zisků na úkor 

spotřebitelů prostřednictvím klamavé reklamy apod.50 

                                                 
50 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Informační list Energetika [online]. 2009 [cit. 2013-05-08]. 

Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/1028-

informacni-list-energetika.html 
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4.3.2. Plynárenství 

Dodávky na maloobchodním trhu jsou uskutečňovány prostřednictvím regionálních 

plynárenských společností náležícími do skupiny RWE. Konkrétně lze jmenovat 

Jihomoravskou plynárenskou, Severomoravskou plynárenskou, Východočeskou plynárenskou 

a RWE Energie, dále se jedná o společnost E.ON, společnosti Pražská plynárenská, 

společnost Vemex a další.51 

Dříve než  privatizace dosáhla konečné fáze, došlo k největšímu spojení soutěžitelů 

v rámci rozhodnutí Úřadu. Konkrétně dne 2.5.2005 Úřad povolil spojení RWE Gas AG se 

společností Transgas a osmi distribučními plynárenskými společnostmi. Povolení spojení 

soutěžitelů se neobešlo bez podmínek. 

Správní řízení vedené Úřadem trvalo tři měsíce a posuzovány byly zejména dopady 

spojení nejen na hospodářskou soutěž, ale především na konečného spotřebitele. Na základě 

několika analýz Úřad dospěl k názoru, že je třeba stanovit podmínky pro toto spojení. Celkem 

byly nastoleny tři podmínky, z toho dvě se týkaly podnikatelských aktivit Moravských 

naftových dolů. Společnost RWE nesměla jakýmkoliv způsobem nabýt kontrolu nad touto 

společností a blokovat její rozhodnutí o záměrech konkurence vůči společnosti RWE. Třetí 

podmínka se dotýkala posouzení zastupitelnosti jednotlivých médii zejména na regionálních 

trzích. 

Úřad se zabýval také názory třetích stran, které mu zaslaly 10 závažných námitek proti 

fúzi, z toho jednu zaslala fyzická osoba. Připomínky byly zaslány společností Metalimex, 

Západočeská energetika, Pražská plynárenská, IFNE, ESPO Týniště nad Orlicí, Moravské 

naftové doly, SPP Bohemia, Jihočeská plynárenská, Free Trade Energy Agency. 

Během řízení bylo přihlédnuto ke stanovisku Energetického regulačního úřadu a 

Fondu národního majetku, dále rozhodovací praxi evropského soudního dvora a Evropské 

komise. 

Stanovením podmínek Úřad vytvořil předpoklady pro účinnou soutěž v souvislosti 

s tehdy předpokládanou liberalizací trhu. Ceny neměly udávat monopoly, ale měly být 

výsledkem konkurence a to z důvodu, aby spotřebitel nebyl pod značným tlakem. 

Fúze RWE a Transgasu byl tehdy největším případem v desetileté historii.52 

                                                 
 

51 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Informační list Energetika [online]. 2009 [cit. 2013-05-08]. 

Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/1028-

informacni-list-energetika.html 
52 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. RWE se může spojit se společností Transgas a osmi distributory 

[online]. 2006 [cit. 2013-05-08]. Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-

zpravy/hospodarska-soutez/252-rwe-se-muze-spojit-se-spolecnosti-transgas-a-osmi-distributory.html  
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4.4.  Sankce ÚOHS 

4.4.1. Analýza sankcí uložené ÚOHS na elektroenergetickém trhu 

Nyní bude pozornost zaměřena na jednotlivé sankce uložené ÚOHS v rámci 

energetického trhu. ÚOHS uložil v letech 1996 – 2006 celkem 5 pokut, z toho jedna byla 

zrušena Vrchním soudem a dvě zrušil předseda ÚOHS. Konečná výše uložených sankcí činila 

8,5 milionu korun.  

V rozhodnutí z roku 1996 dostala Středočeská Energetika, a.s. pokutu, protože 

podmiňovala připojení či zvýšení rezervovaného příkonu odběratele úhradou 90 procent 

nákladů na připojení. V první instanci pokuta činila půl milionů korun, ve druhém stupni 

řízení pět milionů korun. V roce 1997 bylo rozhodnutí zrušeno Vrchním soudem v Olomouci. 

Také Pražská energetika, a.s. měla dostat pokutu 5 milionů korun za domnělé zneužití 

monopolního postavení. V říjnu 2000 předseda ÚOHS rozhodnutí zrušil.  

V roce 2003 společnost ČEZ inkasovala pokutu za zakázanou dohodu, zákaz zpětného 

dovozu elektrické energie, v celkové výši 7,5 milionů korun. Společnost ČEZ podala žalobu 

k soudu, ale neuspěla. Krajský soud roku 2006 potvrdil závěr ÚOHS stejně tak, jako o dva 

roky později Nejvyšší správní soud. 

Společnosti Středočeská energetická, a.s. a Plzeňská energetika, a.s. také inkasovaly 

pokuty, každá za milion korun. Společnost Středočeská energetická dostala pokutu za výběr 

finančních částek, jejichž zaplacení bylo podmínkou zahájení dodávek elektřiny. Ministr 

rozhodnutí potvrdil v polovině roku 2006. Oproti tomu společnost Plzeňská energetika měla 

zaplatit pokutu v roce 2000 za domnělé výlučné smlouvy na dodávky tepla, plynu a vody. 

Rozhodnutí Úřadu v roce 2002 předseda zrušil i s pokutou.53 

4.4.2. Analýza sankcí uložené ÚOHS na plynárenském trhu 

Pokuty udělené ÚOHS v oblasti plynu jsou podstatně vyšší než v elektroenergetice. 

Právě v tomto odvětví byla udělena nejvyšší pokuta ve výši 370 mil. korun, která v pořadí 

třetí nejvyšší pokutou v celé historii ÚOHS. Protože produkce zemního plynu do ČR je 

zanedbatelná, plyn je dodáván z Ruska, Německa a Norska na základě dlouhodobých smluv. 

Výhradním dodavatelem je tedy RWE Trangas a z níže uvedených případu, kdy byla zahájená 

řízení Úřadem, je patrné hlavně časté zneužití dominantního postavení a podstatně větší počet 

řízení vedených Úřadem. 

                                                 
53 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Přehled nejvyšších pokut uložených ÚOHS za porušení zákona 

o ochraně hospodářské soutěže s následným vývojem jednotlivých kauz [online]. 2011 [cit. 2013-05-08]. 

Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/statistiky/prehled-nejvyssich-pokut-ulozenych-

v-oblasti-hospodarske-souteze.html 
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Úřad udělil pokutu dceřiné společnosti RWE Transgas, Jihomoravské 

plynárenské, a.s., nejprve ve výši 1,5 milionů korun, na základě podmiňování uzavření nové 

smlouvy na dodávku plynu do cihelny tím, že nový odběratel musel ručit za zaplacení dluhu 

původním odběratelem, který vedl cihelnu v minulosti. Ve druhém stupni řízení byla pokuta 

snížena o celý milion.  

O 4 roky později dostala opět Jihomoravská plynárenská, a.s. sankci za zneužití 

dominantního postavení, tedy v roce 1999. Společnost neoprávněně vybírala poplatky. 

Správnost postupu a rozhodnutí ÚOHS potvrdil v červnu 2000 i soud a Jihomoravské 

plynárenská, a.s. dostala pokutu 2,5 milionů korun.54 

V roce 2005 se Úřad podrobně zajímal o situaci na tomto trhu z důvodu zjištění, že 

skupina RWE v roce 2004 neumožnila svým konkurentům či provozovatelům konkurenčních 

regionálních soustav uzavřít smlouvy o podmínkách nákupu či prodeje zemního plynu. Tímto 

jednáním společnost RWE zneužila dominantního postavení na zmiňovaném trhu, protože 

uskutečněné obchody by umožnily firmám účinně konkurovat RWE v rámci dodávek 

konečným klientům, ale díky zneužití dominantního postavení byly značně znevýhodněny 

oproti konkurenčním regionálním distributorům, jenž spadali do skupiny RWE. Společnosti 

Jihočeská plynárenská a Pražská plynárenská byly znevýhodněny v soutěži o tzv. oprávněné 

zákazníky. Společnost RWE Transgas také odmítla dodávat plyn jinam než do tzv. bilančních 

zón jednotlivých distributorů. Tímto chováním omezovala vznik konkurenčního prostředí na 

postupně se liberalizujícím trhu. V pořadí třetí forma zneužití dominantního postavení jednala 

o stanovení cen za uskladnění zboží.  RWE Transgas díky svému dominantnímu postavení 

vytvořila umělé bariéry pro vstup nových soutěžitelů na trh. Původní výše pokuty 370 milionů 

korun byla snížena na 240 milionů korun díky spolupráci RWE s ÚOHS. RWE také změnilo 

své původní smlouvy. V roce 2007 Krajský soud v Brně zrušil rozhodnutí vydané ÚOHS, 

avšak Úřad se s tímto verdiktem nesmířil a podal kasační stížnost. Stížnost byla podaná 

k Nejvyššímu správnímu soudu, jenž rozsudek KS zrušil. Avšak při opětovném projednání 

případu na půdě Krajského soudu znovu došlo ke zrušení. Vzápětí byla znovu podaná kasační 

stížnost a v září 2011 Nejvyšší správní soud rozsudek zrušil. V lednu 2012 při třetím 

projednání případu Krajský soud zrušil rozhodnutí ÚOHS v bodech zahrnujících se odmítnutí 

dodávek tzv. nekonsolidovaným distributorům do jiné než jejich bilanční zóny. Nyní je 

podaná stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. 

                                                 
54 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Přehled nejvyšších pokut uložených ÚOHS za porušení zákona 

o ochraně hospodářské soutěže s následným vývojem jednotlivých kauz [online]. 2011 [cit. 2013-05-08]. 

Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/statistiky/prehled-nejvyssich-pokut-ulozenych-

v-oblasti-hospodarske-souteze.html 
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V roce 2008 se Úřad začal zabývat řadou stížností ze strany spotřebitelů vztahující se 

k nepřiměřeně vysokým cenám zemního plynu, zejména k vysokým zálohám za dodávku 

zemního plynu stanovených společností RWE. Úřad zahájil šetření a ověřil, že v záři roku 

2008 skutečně došlo k nesprávnému stanovení záloh v důsledku chyby ve výpočtovém vzorci. 

Stalo se tak u 129 131 zákazníků z řad maloodběratelů a domácností. Rozdíl při stanovení 

zálohy činil zhruba 10% oproti běžnému stavu. O dva měsíce později byly tyto zálohy 

hrazeny. 

Dle názoru Úřadu, kdy společnost RWE nevynaložila přiměřené úsilí nezbytné 

k nápravě této vadné situace tím, že plošně nepřikročily ke snížení nepřiměřeně vysokých 

záloh u zákazníků, kteří o změnu sami ani nepožádali, byli tito zákaznici po určitý čas 

omezeni v možnosti nakládat s finančními prostředky. Tento stav se týkal 78 746 zákazníků, 

kteří až do 8.6.2009 sami nepožádali o snížení nesprávně vyměřené výše zálohy. Situace se 

týkala klientů spadající pod Východočeskou plynárenskou, Severomoravskou plynárenskou a 

Severočeskou plynárenskou, Středočeské plynárenské a Západočeské plynárenské. 

Společnost RWE již od počátku zahájení řízení s Úřadem plně spolupracovala. Během 

řízení přijala závěry vyvozené Úřadem a také uznala právní kvalifikaci jednání. Doložila 

důkazy zaznamenávající rozsah protisoutěžního jednání s dopadem na konečné zákazníky. 

Společnost RWE se zavázala kompenzovat nad míru újmu u dotčených zákazníků, kteří pak 

na konci zúčtovacího období obdrželi přeplatek, který vznikl výše zmíněným pochybením.  

V rámci konečného vyúčtování za odběr zemního plynu v záři roku 2009 postižení 

zákazníci obdrželi na účet 8 procentní zhodnocení navíc zaplacené částky. Zákazníci tedy 

obdrželi rozdíl mezi správně a chybně stanovenou výši záloh. Celková částka, kterou RWE 

vynaložilo, činila 5.5 milionů korun a zároveň v rámci rozhodnutí Úřadu inkasovala pokutu 

ve výši 10 milionů korun. 55 

                                                 
55 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Přehled nejvyšších pokut uložených ÚOHS za porušení zákona 

o ochraně hospodářské soutěže s následným vývojem jednotlivých kauz [online]. 2011 [cit. 2013-05-08]. 

Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/statistiky/prehled-nejvyssich-pokut-ulozenych-

v-oblasti-hospodarske-souteze.html 
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4.5.  Změna dodavatele energií 

Energetický sektor je jedním z nejvíce sledovaných a diskutovaných odvětví. Jednak 

z důvodu politických a ekonomických, jednak z důvodu dopadu na konečného spotřebitele. 

Velmi aktuálním je změna dodavatele energií z důvodu konkurenčního boje mezi 

jednotlivými společnostmi, tzv. „přetahování“ zákazníků. Dle mého názoru se obchod 

s energiemi od zakončení liberalizace značně posunul vpřed a některé společnosti toho 

pohotově využili ve svůj prospěch, avšak na úkor zákazníků. Většina konečných spotřebitelů 

se lehce nechá ovlivnit reklamou, podomními prodejci atd., aniž by věnovali zvýšenou 

pozornost této problematice. 

V rámci změny dodavatel lze v některých případech zaznamenat jednak znaky nekalé 

soutěže a dle mého názoru také využití povědomí monopolu s dlouholetou tradicí. 

Přestože změna dodavatele energie spadá hlavně do kompetencí Energetického 

regulačního úřadu v rámci ochrany spotřebitele, ERÚ spolupracuje s ÚOHS  a podporuje 

hospodářskou soutěž v energetických odvětvích. 

4.5.1. Proces změny dodavatele elektřiny 

Od 1. ledna 2006 mají všichni odběratelé elektřiny, bez rozdílů, právo zvolit si svého 

dodavatele elektřiny. Právě svou volbou mohou ovlivnit podstatnou část nákladů 

vynaložených na odběr elektřiny. 

Cena dodávky elektřiny 

Celková cena dodávky elektřiny se skládá z několika složek. Některé složky ceny jsou 

regulované Energetickým regulačním úřadem. Regulovanými složkami jsou ceny za 

distribuci, za systémové služby, za činnost zúčtování operátorem trhu a cena na krytí 

vícenákladů spojených s podporou obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a 

tepla a druhotných zdrojů. Neopomenutelnou částí výsledné ceny dodávky elektřiny je cena 

za silovou elektřinu, jenž je předmětem smluvních vztahů. Tato cena není regulovaná, závisí 

na nabídce obchodníků a výrobců elektřiny. Zákazník má tak možnost si vybrat mezi 

konkurenčními nabídkami.56 

                                                 
56  Energetický regulační úřad. Jak mají domácnosti postupovat při změně dodavatele [online]. 2006,  

 7. 5. 2013 [cit. 2013-05-08]. Dostupné z: http://www.eru.cz/dias-read_article.php?articleId=458 
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Obr. 4.2 Složení ceny elektřiny 

 

Zdroj: ERÚ, zpracování: http://3pol.cz/400-z-ceho-se-sklada-cena-elektriny 

4.5.2. Jak postupovat při změně dodavatele 

Změnu dodavatele lze shrnout do pěti bodů. 

Posouzení výhodnosti změny dodavatele 

Než se konečný spotřebitel rozhodne pro změnu dodavatele, je vhodné se informovat, 

zda je pro něj změna dodavatele výhodná jak po stránce finanční, tak po stránce uživatelské. 

K tomuto posouzení slouží faktura za poslední zúčtovací období. Z této faktury lze vyčíst 

distributora, spotřebu elektřiny v předcházejícím období, distribuční sazbu a velikost hodnoty 

hlavního jističe. 

Prostřednictvím kalkulátoru plateb, který je dostupný na webových stránkách 

Energetického regulačního úřadu, zákazník následně porovná údaje s konkurenčními 

nabídkami. Zde se dozví, jestli pro něj existuje výhodnější dodavatel. 

Výběr vhodného dodavatele 

Při změně dodavatele je nevhodné zaměřit se pouze na pramenící slevu, ale také na 

obchodní podmínky konkrétního dodavatele. Obchodní podmínky obsahují zejména délku 

výpovědní lhůty pro ukončení odběru elektřiny se stávajícím dodavatelem, sortiment dalších 

služeb a přístup k nim, image nového dodavatele a jeho finanční stabilitu, úplný a platný 

ceník pro konkrétní rok, informace o zpoplatnění změny dodavatele a jakým způsobem je 

možné ukončit smluvní vztah s novým dodavatelem.57 

                                                 
57 Energetický regulační úřad. Jak mají domácnosti postupovat při změně dodavatele [online]. 2006, 

7.5.2013 [cit. 2013-05-08]. Dostupné z: http://www.eru.cz/dias-read_article.php?articleId=458 
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Podpis smlouvy 

Ve chvíli, kdy si zákazník zvolí nového dodavatele, je nutné s ním uzavřít novou 

smlouvu o dodávce elektřiny. Před podpisem je nezbytné nechat si předložit tuto smlouvu, 

platný ceník a v neposlední řadě platné obchodní podmínky. Je také možné dát obchodníkovi 

při podpisu smlouvy plnou moc k zastupování v rámci procesu změny dodavatele a tím vše 

urychlit. Je-li smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání, má zákazník právo na 

odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a termínů daných občanským zákoníkem v § 57 

odst. 1 zákona č. 40/1964 SB. v platném znění. 

Vlastní proces změny dodavatele 

Pokud zákazník podepsal plnou moc pro zastupování v procesu změny dodavatele, 

nový dodavatel podá výpověď stávající smlouvy za zákazníka. Jakmile je podaná výpověď, 

probíhá výpovědní lhůta. Výpovědní lhůta může být různá podle typu sepsané smlouvy, 

zpravidla se pohybuje od 1 měsíce až do půl roku. Během výpovědní lhůty probíhají také 

technické činnosti, které se týkají pouze energetických subjektů a pokud zákazník podepsal 

zmíněnou plnou moc, nemusí se o to zajímat. V opačném případě musí zákazník vyřídit 

všechny kroky, které jsou vedeny v § 30 vyhlášky č. 541/2005 Sb. v platném znění. 

Dodávka od nového dodavatele 

Po vyřízení všech potřebných formalit, dodává zákazníkovi nový dodavatel. O 

plánovaném datu zahájení dodávek by měl být zákazník informován. Je vhodné, aby zákazník 

nahlásil samoodečet. Jakmile proběhne změna dodavatele, obdrží zákazník závěrečné 

vyúčtování spotřeby elektřiny. Závěrečným vyúčtováním dojde k vypořádání závazků 

s původním dodavatelem.58 

4.5.3. Změna dodavatele v číslech 

Ke změně dodavatele se uchyluje stále větší počet zákazníků, především z řad 

domácností. Z následujícího grafu je patrné, že od roku 2003 postupně přibývalo zákazníků, 

kteří přešli k jinému dodavateli, zejména pak alternativnímu dodavateli. Největší rozdíly jsou 

zaznamenány od roku 2009. Zatímco v roce 2010 se pro změnu dodavatele elektřiny rozhodlo 

přibližně na 184 000 domácností a u plynu 85 000 zákazníků, v roce 2011 podle statistik OTE 

                                                                                                                                                         
 

58 Energetický regulační úřad. Jak mají domácnosti postupovat při změně dodavatele [online]. 2006, 

7.5.2013 [cit. 2013-05-08]. Dostupné z: http://www.eru.cz/dias-read_article.php?articleId=458 
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si za novou energetickou společnost zvolilo okolo 374 000 domácností a u dodavatele plynu 

se počet pohyboval okolo 360 000 klientů. 

U elektřiny došlo k dvojnásobnému zvýšení změn dodavatele a u plynu k více jak 

čtyřnásobnému zvýšení. 

Za dominantní dodavatelé považujeme stále ČEZ, E.ON a Pražskou plynárenskou 

(PRE), kteří dlouhodobě disponují nejvyššími počty odběratelů. ČEZ měl na začátku roku 

přes 3 500 000 klientů, což je téměř 44% všech zákazníků ČR. Na druhém místě dominoval 

E.ON Energie, a.s. s počtem 1 300 000 klientů a na konci stála Pražská energetika, a.s., která 

měla 588 000 odběratelů. 

Na prvním místě v rámci alternativních dodavatelů stála Bohemia Energy entity, s.r.o. 

s počtem 159 970 klientů. V pořadí druhou energetickou společností byl Centropol Energy, 

a.s., který dodával elektřinu pro 138 033 odběratelů. Třetí místo zaujala společnost Bicorn.59 

Tab. 4.2 Počty zákazníků u monopolní dodavatelů elektřiny v 1. čtvrtletí 2011 

Název dodavatele Leden Únor Březen 

ČEZ Prodej, s.r.o. 3 500 000 3 500 000 3 500 000 

E.ON Energie, a.s. 1 300 000 1 300 000 1 300 000 

Pražská energetika, a.s. 588 000 588 000 588 000 

Zdroj: OTE a stránky dodavatelů 

Tab. 4.3 Počty zákazníků u alternativních dodavatelů elektřiny v 1. čtvrtletí 2011 

Název dodavatele Leden Únor Březen 

Bohemia Energy entity 

s.r.o. 
147 191 153 327 159 970 

Centropol Energy, a.s. 103 363 122 103 138 033 

BICORN s.r.o. 42 710 42 188 41 951 

RWE Energie, a.s. 12 846 15 334 18 078 

České Energetické Centrum 

a.s. 
11 105 13 210 16 292 

United Energy Trading, a.s. 6 939 7 797 8 479 

VEMEX Energie a.s. 2 420 3 894 5 668 

Lumen Energy a.s. 2 706 2 758 2 754 

ARMEX ENERGY, a.s. 1 087 1 857 1 867 

Nano Energies Trade s.r.o. 1 483 1 585 1 689 

Europe Easy Energy a.s. - 705 716 

Optimum Trading, s.r.o. 177 199 296 

Zdroj: OTE a stránky dodavatelů 

                                                 
59  Ceny Energie. Srovnání dodavatelů energie podle počtu zákazníků za rok 2011 [online]. 2012 [cit. 

2013-05-08]. Dostupné z: http://www.cenyenergie.cz/srovnani-dodavatelu-energie-podle-poctu-

zakazniku-za-rok-2011.aspx 
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Tab. 4.4 Počty zákazníků u monopolní dodavatelů elektřiny ve 2. čtvrtletí 2011 

Název dodavatele Duben Květen Červen 

ČEZ Prodej, s.r.o. 3 500 000 3 500 000 3 500 000 

E.ON Energie, a.s. 1 300 000 1 300 000 1 300 000 

Pražská energetika, a.s. 588 000 588 000 588 000 

Zdroj: OTE a stránky dodavatelů   

Tab. 4.5 Počty dodavatelů u alternativních dodavatelů elektřiny ve 2. čtvrtletí 2011 

Název dodavatele Duben Květen Červen 

CENTROPOL ENERGY, 

a.s. 
150 099 165 269 178 224 

BOHEMIA ENERGY 

entity s.r.o. 
165 574 169 346 174 481 

BICORN s.r.o. 42 072 42 591 43 985 

České Energetické Centrum 

a.s. 
19 245 21 013 24 959 

RWE Energie, a.s. 20 356 21 535 22 558 

United Energy Trading, a.s. 8 426 8 761 9 202 

VEMEX Energie a.s. 6 785 7 904 9 067 

Lumen Energy a.s. 2 977 2 927 2 930 

Nano Energies Trade s.r.o. 1 808 1 860 1 917 

ARMEX ENERGY, a.s. 1 866 1 869 1 870 

Europe Easy Energy a.s. 766 826 962 

Optimum Trading, s.r.o. 380 518 902 

ELIMON a.s. - 109 138 

CORASTA s.r.o. 107 111 115 

GLOBAL ENERGY, a.s. - - 111 

Zdroj: OTE, vlastní zpracování 

U dominantních dodavatelů poklesl počet zákazníků. ČEZ a E.ON přišel cca o 

100 000 klientů, nejmenší úbytek zaznamenala Pražská energetika, a.s., 28 000 odběratelů. Na 

přelomu pololetí prvenství mezi alternativními dodavateli přebral Centropol Energy, a.s., 

když se přehoupl přes hranici 170 000 zákazníků. Na konci roku svou pozici zesílili i další 

alternativní dodavatelé jako České Energetické centrum, RWE Energie nebo Vemex. 

Tab. 4.6 Počty zákazníků u monopolní dodavatelů elektřiny ve 3. čtvrtletí 2011 

Název dodavatele Červenec Srpen Září 

ČEZ Prodej, s.r.o. 3 400 000 3 400 000 3 400 000 

E.ON Energie, a.s. 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

Pražská energetika, a.s.  560 000 560 000 560 000 

Zdroj: OTE a stránky dodavatelů 
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Tab. 4.7 Počty zákazníků u alternativních dodavatelů elektřiny ve 3. čtvrtletí 2011 

Název dodavatele Červenec Srpen Září 

CENTROPOL ENERGY, a.s. 190 325 207 725 217 562 

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 180 848 186 259 192 449 

BICORN s.r.o. 46 256 48 019 49 399 

České Energetické Centrum a.s. 29 052 36 196 39 654 

RWE Energie, a.s.  24 187 26 465 29 196 

VEMEX Energie a.s. 10 156 10 825 11 752 

United Energy Trading, a.s. 9 315 9 364 9 460 

Lumen Energy a.s. 2 931 2 938 2 948 

České Energetické Centrum Jih s.r.o.  - - 2 325 

Nano Energies Trade s.r.o.           1 951 1 977 2 013 

ARMEX ENERGY, a.s.       1 881 1 898 1 950 

Optimum Trading, s.r.o. 1 484 1 702 1 879 

Europe Easy Energy a.s. 1 231 1 314 1 355 

GLOBAL ENERGY, a.s.  504 911 970 

ELIMON a.s. 168 184 205 

CORASTA s.r.o. 126 137 172 

Zdroj: OTE a stránky dodavatelů 

Tab. 4.8 Počty zákazníků u monopolní dodavatelů elektřiny ve 4. čtvrtletí 2011 

Název dodavatele Říjen Listopad Prosinec 

ČEZ Prodej, s.r.o. 3 400 000 3 400 000 3 400 000 

E.ON Energie, a.s. 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

Pražská energetika, a.s. 560 000 560 000 560 000 

Zdroj: OTE a stránky dodavatelů 

Tab. 4.9 Počty zákazníků u alternativních dodavatelů elektřiny v 4. čtvrtletí 2011 

Název dodavatele Červenec Srpen Září 

CENTROPOL ENERGY, a.s. 226 616 232 941 237 911 

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 198 189 202 030 208 218 

BICORN s.r.o. 50 786 50 942 51 123 

RWE Energie, a.s. 33 901 39 980 47 563 

České Energetické Centrum a.s. 43 106 44 719 47 260 

VEMEX Energie a.s. 12 574 13 327 13 404 

United Energy Trading, a.s.  9 502 10 320 10 476 

České Energetické Centrum Jih s.r.o. 4 918 6 992 10 096 

ARMEX ENERGY, a.s. 1 980 2 000 4 165 

X Energie, s.r.o. 639 1 584 3 187 

Lumen Energy a.s. 2 972 2 980 2 982 

Optimum Trading, s.r.o. 2 155 2 378 2 522 

Nano Energies Trade s.r.o.  2 067 2 116 2 129 

Europe Easy Energy a.s. 1 824 1 895 2 022 

GLOBAL ENERGY, a.s. 970 965 962 

ELIMON a.s. 240 285 298 

CORASTA s.r.o.  203 214 218 

Zdroj: OTE a stránky dodavatelů 
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Graf 4.5 Počty zákazníků u monopolní dodavatelů elektřiny za rok 2011 

 
Zdroj: http://www.cenyenergie.cz/srovnani-dodavatelu-energie-podle-poctu-

zakazniku-za-rok-2011.aspx, vlastní zpracování. 

 

Trhu s plynem dominuje RWE Energie, která dodává plyn více než 2,3 milionu 

zákazníkům, druhým gigantem je Pražská plynárenská s podstatně nižším objemem klientů a 

to 432 790. Třetím monopolem je E.ON s počtem 110 000 odběratelů. 

Z tabulky vyplývá, že v prvním kvartálu roku stojí v čele alternativní dodavatelů, 

stejně jako u elektřiny, Bohemia Energy entity, s.r.o. Následuje ČEZ Prodej s poloviční 

klientelou a s 13 810 disponoval Centropol Energy.60 

                                                 
60 Ceny Energie. Srovnání dodavatelů energie podle počtu zákazníků za rok 2011 [online]. 2012 [cit. 

2013-05-08]. Dostupné z: http://www.cenyenergie.cz/srovnani-dodavatelu-energie-podle-poctu-

zakazniku-za-rok-2011.aspx 
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Tab. 4.10 Počty zákazníků u monopolních dodavatelů plynu v 1. čtvrtletí 2011 

Název dodavatele Leden Únor Březen 

RWE Energie, a.s. 2 300 000 2 300 000 2 300 000 

Pražská plynárenská, a.s. 432 790 432 790 432 790 

E.ON Energie, a.s. 110 000 110 000 110 000 

Zdroj: OTE a stránky dodavatelů 

Tab. 4.11 Počty zákazníků u alternativních dodavatelů plynu v 1. čtvrtletí 2011 

Název dodavatele Leden Únor Březen 

BOHEMIA ENERGY entity 

s.r.o. 
74 720 78 794 83 767 

ČEZ Prodej, s.r.o. 35 850 42 860 49 868 

CENTROPOL ENERGY, a.s. 10 432 11 523 13 810 

České Energetické Centrum a.s. 5 890 7 081 9 228 

LAMA energy a.s. 

(Levnyplyn.cz) 
5 049 5 104 5 117 

VEMEX Energie a.s. 1 457 2 230 2 995 

United Energy Trading, a.s. 1 115 1 229 1 566 

HALIMEDES, a.s. (Plynule.cz) 408 521 517 

SPP CZ, a.s. 419 426 421 

ARMEX ENERGY, a.s. - - 102 

Zdroj: OTE a stránky dodavatelů 

Tab. 4.12 Počty zákazníků u monopolních dodavatelů plynu ve 2. čtvrtletí 2011 

Název dodavatele Duben Květen Červen 

RWE Energie, a.s. 2 300 000 2 300 000 2 300 000 

Pražská plynárenská, a.s. 432 790 432 790 432 790 

E.ON Energie, a.s. 110 000 110 000 110 000 

Zdroj: OTE a stránky dodavatelů 
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Tab. 4.13 Počty zákazníků u alternativních dodavatelů plynu ve 2. čtvrtletí 2011 

Název dodavatele Duben Květen Červen 

BOHEMIA ENERGY 

entity s.r.o. 

88 323 91 307 95 078 

ČEZ Prodej, s.r.o. 56 913 65 022 73 600 

CENTROPOL 

ENERGY, a.s. 

15 637 17 259 19 002 

České Energetické 

Centrum a.s. 

11 355 13 038 15 194 

LAMA energy a.s. 

(Levnyplyn.cz) 

5 179 5 621 6 592 

VEMEX Energie a.s. 3 350 3 751 4 264 

United Energy Trading, 

a.s. 

1 712 1 751 1 758 

BICORN s.r.o.      106 415 1 580 

HALIMEDES, a.s.  623 671 889 

Gas International s.r.o. 243 476 722 

SPP CZ, a.s. 427 429 427 

ELIMON a.s. 119 195 401 

ARMEX ENERGY, a.s. 102 169 191 

Zdroj: OTE a stránky dodavatelů 

ČEZ Prodej dosáhl pevnějšího postavení na konci června. Během tří měsíců převedl 

více než 23 000 klientů a začal se přibližovat bezkonkurenční Bohemii Energy entity. 

Energetické společnosti jako Centriol Energy, České Energetické Centrum, a.s. a další ovšem 

zůstávají pozadu čísly převedených odběratelů.61 

Tab. 4.14 Počty zákazníků u monopolních  dodavatelů plynu ve 3. čtvrtletí 2011 

Název dodavatele Červenec Srpen Září 

RWE Energie, a.s. 2 100 000 2 100 000 2 100 000 

Pražská plynárenská, a.s. 430 000 430 000 430 000 

E.ON Energie, a.s. 120 000 120 000 120 000 

Zdroj: OTE a stránky dodavatelů 

                                                 
61 Ceny Energie. Srovnání dodavatelů energie podle počtu zákazníků za rok 2011 [online]. 2012 [cit. 

2013-05-08]. Dostupné z: http://www.cenyenergie.cz/srovnani-dodavatelu-energie-podle-poctu-

zakazniku-za-rok-2011.aspx 
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Tab. 4.15 Počty zákazníků u alternativních dodavatelů plynu ve 3. čtvrtletí 2011 

Název dodavatele Červenec Srpen Září 

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 100 388 104 771 110 278 

ČEZ Prodej, s.r.o. 82 414 90 322 100 148 

CENTROPOL ENERGY, a.s. 21 734 25 008 31 320 

České Energetické Centrum a.s. 18 270 21 356 23 753 

LAMA energy a.s. (Levnyplyn.cz) 7 774 8 862 10 212 

VEMEX Energie a.s. 4 998  5 214 5 436 

BICORN s.r.o.      2 877  3 760 4 681 

United Energy Trading, a.s. 1 767 1 764 1 762 

Gas International s.r.o. 1 190  1 396 1 534 

HALIMEDES, a.s. (Plynule.cz) 958 958 989 

GLOBAL ENERGY, a.s. 282 532 725 

ELIMON a.s.              490 568 642 

České Energetické Centrum Jih s.r.o. - - 522 

SPP CZ, a.s.         433 440 441 

ARMEX ENERGY, a.s. 196  201  222 

Zdroj: OTE, vlastní zpracování 

Tab. 4.16 Počty zákazníků u monopolních dodavatelů plynu ve 4. čtvrtletí 2011 

Název dodavatele Říjen Listopad Prosinec 

RWE Energie, a.s. 2 100 000 2 100 000 2 100 000 

Pražská plynárenská, a.s. 430 000 430 000 430 000 

E.ON Energie, a.s. 120 000 120 000 120 000 

Zdroj: OTE a stránky dodavatelů 

Tab. 4.17 Počty zákazníků u alternativních dodavatelů plynu ve 4. čtvrtletí 2011 

Název dodavatele Říjen Listopad Prosinec 

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.  116 875 130 923 138 632 

ČEZ Prodej, s.r.o. 110 940 120 340 131 852 

CENTROPOL ENERGY, a.s. 34 097 36 022 38 094 

České Energetické Centrum a.s.  26 446 27 730 29 743 

LAMA energy a.s. (Levnyplyn.cz) 11 800 16 125 16 704 

BICORN s.r.o. 6 068 6 852 7 548 

VEMEX Energie a.s. 5 581 5 935 6 140 

České Energetické Centrum Jih s.r.o. 1 550 2 127 2 877 

X Energie, s.r.o.                 543 1 098 2 414 

United Energy Trading, a.s. 1 771 1 900 2 069 

Gas International s.r.o. 1 693 1 927 2 068 

ELIMON a.s.        824 1 306 1 699 

HALIMEDES, a.s. (Plynule.cz) 1 192 1 540 1 555 

GLOBAL ENERGY, a.s. 960 1 207 1 437 

Optimum Energy, s.r.o. - 841 1 201 

SPP CZ, a.s. 446 484 779 

ARMEX ENERGY, a.s. 252 431 521 

Europe Easy Energy a.s. - - 198 

ENRA SERVICES s.r.o. - - 160 

Zdroj: OTE a stránky dodavatelů 
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Graf 4.6 Počty zákazníků u monopolních dodavatelů plynu za rok 2011 

 

Zdroj:http://www.cenyenergie.cz/srovnani-dodavatelu-energie-podle-poctu-zakazniku-za-rok-

2011.aspx, vlastní zpracování 

Oproti tomu společnost RWE zaznamenala nemalou ztrátu klientů. Za jiného 

dodavatele si zvolilo na 200 000 odběratelů. Pražská plynárenská se udržela na stejných 

číslech a E.ON si polepšil o 10 000 zákazníků. Na trh vstoupili další dodavatelé jako United 

Energy Trading, Bicorn, Plynule.cz, Gas International či Elimon.62 

                                                 
62  Ceny Energie. Srovnání dodavatelů energie podle počtu zákazníků za rok 2011 [online]. 2012 [cit. 

2013-05-08]. Dostupné z: http://www.cenyenergie.cz/srovnani-dodavatelu-energie-podle-poctu-

zakazniku-za-rok-2011.aspx 
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5. Závěr 

Hlavním smyslem této bakalářské práce byla analýza činností Úřadu se změřením na 

energetický sektor. 

Před samotnou analýzou činností Úřadu v hospodářské soutěži a následně bližším 

zaměřením na energetický sektor, byl nejprve teoreticky vymezen vývoj hospodářské soutěže 

a vznik Úřadu, poté stanoveny teoretické koncepce, které byly základem pro formování 

hospodářské politiky a v zápětí byly stanoveny cíle, nástroje a nositelé hospodářské politiky. 

Teoretická část vedla také k vymezení působnosti a poslání Úřadu, přiblížení jednotlivých 

forem narušující volnou soutěžní hru a k vyobrazení mezinárodní spolupráce Úřadu. 

Přestože problematika hospodářské soutěže je velmi široká, rozhodla jsem se nejprve 

přednést počty zahájených řízení v letech 2005-2012, obecně jako celku. Ve sledovaném 

období byl zájem směřován k počtu zahájených správních řízení dílčích oblastí hospodářské 

soutěže, z čehož vyplynulo, že Úřad učinil nejvíce rozhodnutí ze všech tří oblastí, právě 

v rámci spojení soutěžitelů. Po této analýze byla pozornost zaměřena na samotnou energetiku 

v ČR.  

Energetický sektor jsem zvolila úmyslně, protože zmíněná problematika je velmi 

diskutovatelným tématem nejen na poli české politiky, ale i zahraniční. Trh s energiemi byl 

nejprve prezentován obecně se znázorněním aktuálního rozmístění územně příslušných 

distribučních společností. Vliv rozhodovací praxe Úřadu značně formuloval současnou 

strukturu elektroenergetiky a plynárenství. V oblasti energetiky učinil významné rozhodnutí 

v rámci spojení soutěžitelů společnosti ČEZ s regionálními distributory. Rozhodnutí se 

neobešlo bez stanovení podmínek ze strany Úřadu, které zajistilo nejen zdravé konkurenční 

prostředí, ale také dosažení úspor pro všechny spotřebitele po dokončení liberalizace trhu. I 

v oblasti plynárenství bylo představeno vedené správní řízení ze strany Úřadu. Právě v tomto 

případu spojení soutěžitelů byl podrobně popsán nejen způsob řízení Úřadu, ale také jeho 

spolupráce s ostatními úřady a společenstvími a přihlédnutí k námitkám zaslaných třetími 

stranami. Výsledkem bylo povolení spojení soutěžitelů RWE Gas AG se společností Transgas 

a osmi distribučními plynárenskými společnostmi podmínek stanovených Úřadem.  

Předmětem druhé analýzy byly pokuty udělené Úřadem. Analýza sankcí byla 

rozdělena do dvou oblastí. Nejprve byly uvedeny pokuty, které Úřad uložil v letech 1996- 

2006 na elektroenergetickém trhu. Celkem Úřad udělil 5 pokut, avšak jedna byla zrušena 

Vrchním soudem a dvě zrušil v dalším řízení předseda ÚOHS. Následně byla pozornost v této 
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problematice přesunuta na plynárenský trh, kde byly uloženy podstatně vyšší pokuty než na 

trhu elektroenergetickém. Úřad udělil třetí nejvyšší pokutu v celé historii ÚOHS právě v 

oblasti plynárenského trhu, která byla udělena v prvotní výši 370 mil. korun společnosti RWE 

Transgas za zneužití dominantního postavení. Díky spolupráci společnosti RWE s Úřadem a 

změnou jejích původních smluv, byla pokuta snížena na 240 mil. Korun. Rozhodnutí Úřadu 

pak zrušil Krajský soud v Brně, načež Úřad podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu 

soudu, který rozsudek KS zrušil. Došlo k opětovnému projednání na půdě KS, který 

rozhodnutí Úřadu opět zrušil. V minulém roce Úřad zrušil rozhodnutí ÚOHS jen v některých 

bodech. V současnosti je podaná stížnost opět k Nejvyššímu správnímu soudu. Dle mého 

uvážení je činnost Úřadu nezastupitelná jakýmkoliv orgánem státní správy jednak ve věci 

pravomocí udělování pokut a také žádání náprav v oblasti hospodářské soutěže. 

Problematiku změny dodavatele jsem do práce zakomponovala z důvodu zásadního 

významu pro konečné spotřebitele a zobrazení nekompromisního konkurenčního boje. 

Z detailní analýzy za rok 2011 byly zjištěny změny především v oblasti alternativních 

dodavatelů. Ze začátku roku první místo alternativního dodavatele zaujala společnost 

Bohemia energy entity, s.r.o. Druhým nejúspěšnějším hráčem byla společnost Centropol,a. s. 

Již v druhém čtvrtletí sledovaného roku se pozice změnily a na přední příčce stanula 

společnost Centropol, a.s. Pozice monopolních dodavatelů je zachycena jednak pomocí 

tabulek jednotlivých čtvrtletí roku 2011a jednak pomocí grafu. Monopolní postavení daných 

firem zůstala v průběhu let nezměněna, avšak z uvedeného grafu je jednoznačné, že 

dodavatelé utrpěli nemalou ztrátu zákazníků. Tento stav je vysvětlením, proč především 

monopolní společnosti zahájily reklamní kampaně pro nalákání nových zákazníků a udržení 

stávajících. 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení činností Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže se zaměřením na energetický sektor, což bylo provedeno pomocí několika analýz a 

vymezení sankcí. 

Ačkoliv se Úřad podílí velmi aktivně na zajištění volné soutěžní hry, je zcela jasné, že 

existenci praktik narušujících soutěž nikdy úplně nezabrání. 



  55  

 

Seznam použité literatury 
MONOGRAFIE 

1. Bejček, Josef a jiní. Nástin obchodního práva I: Úvodní část, Soutěžní právo, 

Obchodní společnosti a družstva. 

2. BĚHAN, Petr. Komunitární právní úprava zneužití dominance, kartelových dohod a 

veřejných podpor a její vývoj ve světle rozhodovací praxe. Ostrava: Key Publishing, 

2008. ISBN 9788087071670. 

3. CHALUPA, Kristián, Filip VRÁNA, Martin ŠVANDA a Jana IŠTVANOVÁ. Úřad 

pro ochranu hospodářské soutěže: Historie, fakta, svědectví [online]. 2008 [cit. 2013-

05-08]. ISBN 978-80-254-2242-7. Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/informacni-

centrum/ostatni-publikace.html 

4. In Acta academica karviniensia 2009: Role kartelových dohod při eliminaci 

dominantního postavení. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská 

univerzita v Opavě, 2009. 

5. MUNKOVÁ, Jindřiška a Jiří KINDL. Zákon o ochraně hospodářské soutěže: 

Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Becks, 2007. ISBN 978-80-7400-173-4. 

6. SLANÝ, Antonín a Milan ŽÁK. Hospodářská politika. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 

1999. ISBN 80-717-9237-3 

 

ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE 

1. Ceny Energie. Srovnání dodavatelů energie podle počtu zákazníků za rok 2011 

[online]. 2012 [cit. 2013-05-08]. Dostupné z: http://www.cenyenergie.cz/srovnani-

dodavatelu-energie-podle-poctu-zakazniku-za-rok-2011.aspx 

2. CZECHTRADE. Businessinfo.cz [online]. © 2010 [cit. 2013-04-04]. Dostupné z: 

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

soutez-opu/1000818/47329/ 

3. Energetický regulační úřad. Jak mají domácnosti postupovat při změně dodavatele 

[online]. 2006, 7. 5. 2013 [cit. 2013-05-08]. Dostupné z: http://www.eru.cz/dias-

read_article.php?articleId=458 

4. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Hospodářská soutěž[online]. 

© 2006-2012 [cit. 2013-04-05]. Dostupné z: http://www.compet.cz/hospodarska-

soutez/ 



  56  

 

5. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. ÚOHS. Hospodářská soutěž: 

Leniency program - pravidla a výhody nahlášení kartelu [online]. © 2006–2012 [cit. 

2013-03-28]. Dostupné z: http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/zakazane-

dohody-a-zneuziti-dominance/leniency-program/. 

6. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. ÚOHS.O Úřadu:Historie 

Úřadu[online]©2006-2012[cit. 2013-04-05]. Dostupné z: http://www.compet.cz/o-

uradu/historie-uradu/. 

7. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Informační centrum:Logo 

ÚOHS. [online]. © 2006-2012 [cit. 2013-04-05]. Dostupné z: 

http://www.compet.cz/informacni-centrum/logo-uohs/ 

8. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Informační list 20 let Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže [online]. 2011 [cit. 2013-05-08]. Dostupné z: 

http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/1383-

informacni-list-20-let-uradu-pro-ochranu-hospodarske-souteze.html 

9. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Informační list Energetika [online]. 2009 [cit. 

2013-05-08]. Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-

hospodarske-souteze/1028-informacni-list-energetika.html 

10. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Odbory dominance a vertikálních dohod - 

výroba/služby [online]. 2012 [cit. 2013-05-08]. Dostupné z: 

http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez.html 

11. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Odbor kartelů [online]. 2012 [cit. 2013-05-08]. 

Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez.html 

12. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Odbor fúzí [online]. 2012 [cit. 2013-05-08]. 

Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez.html 

13. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Odbor hlavního ekonoma [online]. 2012 [cit. 

2013-05-08]. Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez.html 

14. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Poslání a 

kompetence[online]. © 2006-2012 [cit. 2013-04-05]. Dostupné z: 

http://www.compet.cz/o-uradu/poslani-a-kompetence/ 



  57  

 

15. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Přehled nejvyšších pokut uložených ÚOHS za 

porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže s následným vývojem jednotlivých 

kauz [online]. 2011 [cit. 2013-05-08]. Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/informacni-

centrum/statistiky/prehled-nejvyssich-pokut-ulozenych-v-oblasti-hospodarske-

souteze.html 

16. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. RWE se může spojit se společností Transgas a 

osmi distributory [online]. 2006 [cit. 2013-05-08]. Dostupné z: 

http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/252-

rwe-se-muze-spojit-se-spolecnosti-transgas-a-osmi-distributory.html 

17. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Spojování soutěžitelů [online]. 2012 [cit. 

2013-05-08]. Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/spojovani-

soutezitelu.html 

18. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Vedení úřadu[online]. © 

2006-2012 [cit. 2013-04-05]. Dostupné z: http://www.compet.cz/o-uradu/vedeni-

uradu/ 

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY 

1. Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů 

2. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 

3. Zákon č. 526/1990 Sb. O cenách 

4. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 



  58  

 

Seznam zkratek 
ČR  Česká republika 

ERÚ  Energetický regulační úřad 

ES  Evropské společenství 

EU  Evropská unie 

OTE  Operátor trhu 

ÚOHS  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
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