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Úvod
Problematika

soukromoprávního

vymáhání

náhrady

škody

způsobené

protisoutěžním jednáním (v angličtině nazývaná private enforcement) je na půdě
Evropské unie stále diskutovanějším tématem. Tento trend rostoucího zájmu o private
enforcement lze demonstrovat na rozhodnutích Evropského dvora nap íklad v p ípadech
Crehan 1 nebo Manfredi 2 a následných legislativních aktivitách Evropské unie v této
oblasti. Problematika soukromoprávního vymáhání náhrady škod způsobených
protisoutěžním jednáním byla poprvé oficiálně rozebrána v roce 2003 v Zelené knize o
žalobách o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES3 (dále jen
„Zelená kniha“). Na tento dokument pak navázala Bílá kniha o žalobách o náhradu
škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES 4 (dále jen „Bílá kniha“) a
v roce 2014 byla schválena směrnice č. 2014/104/EU o určitých pravidlech upravujících
žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v p ípadě porušení právních p edpisů
členských států a Evropské unie o hospodá ské soutěži

5

(dále jen „Směrnice

2014/104/EU“), která zavázala členské státy jí určená pravidla implementovat do
vnitrostátních právních ádů nejpozději do 27. prosince 2016. Tento termín Česká
republika však nedodržela a zákon č. 262/2017 Sb. o náhradě škody v oblasti
hospodá ské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodá ské soutěže
a o změně některých zákonů ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „Zákon o náhradě
škody v oblasti hospodářské soutěže“ nebo také „nový zákon“) nabyl účinnosti až dne
1. zá í 2017 a to s pouhou t ináctidenní legisvakační lhůtou. Vzhledem k tomu je
momentálně nová úprava v oblasti private enforcement v České republice velmi
čerstvou a doposud neprobádanou problematikou.

1
ECLI:
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 20. zá í 2001, věc C‑ 453/99.
ECLI:EU:C:2001:465.
2
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 13. července 2006, věc C-2ř5/04 až C-298/04. ECLI:
ECLI:EU:C:2006:461.
3
Zelená Kniha - Žaloby o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES
(KOM/2005/0672 v konečném znění).
4
Bílá kniha o žalobách o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES
(KOM(2008)165 v konečném znění).
5
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/104/EU ze dne 26. listopadu 2014 o určitých pravidlech
upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v p ípadě porušení právních p edpisů
členských států a Evropské unie o hospodá ské soutěži.
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Dodržování pravidel soutěžního práva je tradičně vymáháno ve ejnoprávními
prost edky a to jak na úrovni unijní, kde se o jeho vymáhání zasazuje Evropská komise
(dále jen „Komise“), tak na úrovni jednotlivých členských států prost ednictvím
národních ú adů pro ochranu hospodá ské soutěže. 6 Tato pravidla jsou zakotvena
p edevším v článcích 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie 7 (dále jen
„SFEU“), a jsou proto p ímo vymahatelná na Úrovni Evropské unie, zároveň jsou však
promítnuta do národních p edpisů. Tím je v České republice zákon č. 143/2001Sb., o
ochraně hospodá ské soutěže a o změně některých zákonů8 (dále jen „Zákon o ochraně
hospodářské soutěže“).
Naproti tomu private enforcement je soukromoprávním nástrojem, který má
v oblasti soutěžního práva dvě důležité role. Tou první je zajištění náhrady škody
osobám, které byly poškozeny protiprávním jednáním soutěžitelů, a tou druhou je pak
schopnost těchto náhrad škod působit na soutěžitele preventivně, neboť pokud by byly
soukromými subjekty efektivně vymáhány, mohou pro podniky, které pravidla
hospodá ské soutěže porušují, p edstavovat značné výdaje. Legislativní iniciativa,
kterou v posledních letech vidíme, tedy není pouze snahou o zlepšení postavení osob,
které již byly protisoutěžním jednáním poškozeny, ale také snahou protisoutěžnímu
jednání efektivněji p edcházet i do budoucna a tím p ispět k lepšímu fungování
hospodá ské soutěže. Z takového efektu by měla dle ekonomických teorií benefitovat
celá společnost, neboť čím lépe hospodá ská soutěž funguje, tím efektivněji jsou
využívány a alokovány zdroje. Spot ebitelům je v důsledku toho nabízen širší sortiment
zboží za nižší ceny.9
Problematiku

soukromoprávního

vymáhání

náhrady

škody

způsobené

protisoutěžním jednáním lze rozdělit dle různých kritérií. Tím, které vyplývá p ímo
z členění SFEU, potažmo ze zákona o ochraně hospodá ské soutěže, je dělení podle
druhu jednání, kterým byla škoda způsobena, jedná se tedy o dělení zamě ené na
6

BOVIS, Christopher H. a Charles M. CLARKE. Private Enforcement of EU Competition
Law. Liverpool Law Review. 2015, 36(1), 49-71. DOI: 10.1007/s10991-015-9164-9. ISSN 0144-932x.
Dostupné také z: http://link.springer.com/10.1007/s10991-015-9164-9, s. 1.
7
Konsolidované znění smlouvy o Evropské unii a smlouvy o fungování Evropské unie 2010/C Ř3/01 ze
dne 30. b ezna 2010.
8
Zákon č. 143/2001 Sb., zákon o ochraně hospodá ské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o
ochraně hospodá ské soutěže).
9
MACCULLOCH, Angus a Barry J. RODGER. Competition law and policy in the EU and UK. Fifth
edition. New York, NY: Routledge, 2015. ISBN 978–1–315–84853–2, s. 76.
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škůdce. Zajímavé v tomto ohledu je, že Směrnice 2014/104/EU upravuje pouze ty
p ípady, kdy byla škoda způsobena v důsledku existence kartelu, nebo v důsledku
zneužití dominantního postavení.10 Problematika nepovoleného spojování soutěžitelů a
narušování hospodá ské soutěže orgánem ve ejné správy tedy aktuálně v oblasti private
enforcement upravena není. Druhé dělení, které se v rámci tohoto tématu nabízí, je více
orientováno na poškozeného a reflektuje jednotlivé oblasti vymáhání náhrady škody
způsobené protisoutěžním jednáním bez ohledu na to, jakým jednáním byla tato škoda
způsobena. V rámci tohoto dělení tak můžeme jmenovat otázky presumpce existence
škody, promlčení, určování výše škody, zp ístupnění důkazních prost edků a další.
Vzhledem k tomu, že cílem p edpisů v oblasti private enforcement je zlepšit pozici
poškozených, bude v této práci užito druhé zmíněné dělení, které je zamě eno
p edevším na poškozeného a zároveň nabízí možnost detailnějšího rozčlenění tématu.
Tato diplomová práce si klade za cíl komplexně analyzovat problematiku private
enforcement nejen z hlediska právního, ale také v kontextu ekonomické reality
hospodá ské soutěže. Jejím základem bude pojmenování dílčích problematik v oblasti
private enforcement, a to zejména těch, které jsou specificky upraveny Směrnicí
2014/104/EU a zákonem o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže. Tyto dílčí
problematiky jsou rozděleny do t í základních oblastí soukromoprávního vymáhání
škody v oblasti hospodá ské soutěže, které byly identifikovány jako klíčové otázky
nové právní úpravy. Těmito oblastmi jsou promlčení, náhrada škody a zp ístupnění
důkazních prost edků. Vizí této práce je p inést ucelený pohled na nejzásadnější změny,
které nový zákon p ináší do českého právního ádu. Toho by mělo být dosaženo
zejména rozborem zákona o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže v kontextu
občanského práva a kritickým zhodnocením reálného dopadu na soukromoprávní
vymáhání náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním. Jak již bylo zmíněno,
problematika soukromoprávního vymáhání náhrady škody způsobené protisoutěžním
jednáním je ešena primárně na úrovni Evropské unie. Nejde však zdaleka o téma, které
by bylo ešeno pouze v členských státech. Private enforcement je naopak tématem,
které výrazně p esahuje hranice starého kontinentu. Proto bude v této práci odkazováno

10

Viz čl. 101 a 102 SFEU, op. cit. 7.
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jak na úpravu jiných členských států, tak bude zmíněna úprava Spojených států
amerických, kde se p ístup k této problematice diametrálně rozchází s tím evropským.11

11

NEBBIA, Paolisa. Damages actions for the infringement of EC competition law: compensation or
deterrence? s. 36.
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1 Pot eba nové úpravy
Jak již bylo ečeno v úvodu této práce, základní důvody, proč podporovat
soukromoprávní vymáhání náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním, jsou
dva. Dle Komise by vedoucím principem, který má mít nejvyšší důležitost v rámci
private enforcement nap íč celou Evropou, měla být úplná kompenzace poškozených
osob12, druhým z důvodů pak je odstrašující funkce takových náhrad pro soutěžitele,
jelikož vedle pokut uložených ať už národními ú ady pro ochranu hospodá ské soutěže,
či p ímo Komisí, p edstavují soukromoprávně vymáhané náhrady škod potenciálně
vysoké náklady. Můžeme tedy íci, že p estože se jedná o úpravu a problematiku
soukromoprávní, velmi výrazně se projevuje i ve ve ejnoprávní sfé e soutěžního práva a
je vnímána jako její nástroj.13
Cílem legislativních aktivit v oblasti private enforcement je udělat z něj funkční
a využívaný institut práva. V současnosti jsou totiž p ípady žalob na náhradu škody
v Evropské unii výjimečné, protože postavení stran v těchto p ípadech je velmi
nevyvážené a poškozené osoby mají často velmi ztížené podmínky v rámci dokazování
vzniku a výše škody. V České republice dokonce neexistuje ani jeden rozsudek, kterým
by byla taková náhrada soudem p iznána.14 Cílem této kapitoly je objasnit jednotlivé
důvody, proč tomu tak je, poukázat na jednotlivé problémy, které jsou směrnicí
2014/104/EU a zákonem o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže ešeny.
Vzhledem k velmi krátké době, po kterou je český zákon účinný, a tomu, že zatím není
k dispozici ani žádné soudní rozhodnutí podle něj vydané, hodnotí tato kapitola tyto
problémy perspektivou úpravy p ed vstupem zákona v účinnost tak, aby pak v dalších
částech této diplomové práce bylo nabídnuto srovnání obou stavů.

12

Bovis, op. cit. 6, s. 52.
HODGES, Christopher. Competition Enforcement, Regulation And Civil Justice: What is the
Case? Common Market Law Review. Kluwer Law International, 2006, (43), 1381 - 1407.
14
PETR, Michal. Nový zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. (p ednáška) Praha:
Agentura BOVA, 11. zá í 2017.
13
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1.1 Informační asymetrie
Výchozím problémem z pohledu poškozené strany je informační asymetrie,
která se projevuje na několika úrovních. Tou úplně základní je nevědomost
poškozeného subjektu o existenci protiprávního jednání soutěžitele, zejména pro
nep ímé odběratele bude často velmi složité zjistit, že k takovému jednání došlo. Zcela
pochopitelnou snahou soutěžitelů, kte í se účastní na kartelu, zneužívají svého
dominantního postavení, či jinak narušují hospodá skou soutěž, je totiž udržet takové
jednání v tajnosti. V důsledku toho je pak často velmi náročné odhalit takové porušení
soutěžních pravidel i pro Komisi či národní autority v oblasti hospodá ské soutěže.
Osoba, která se na trhu, na němž k takovému porušení dochází, nepohybuje, pak témě
nemá šanci se o něm dozvědět. I pokud však poškozená osoba o existenci
protisoutěžního jednání ví, je pro ni zpravidla velmi nesnadné určit, zda a p ípadně
v jaké výši jí byla takovým jednáním způsobena škoda. Ke kalkulaci vzniklé škody by
totiž pot ebovala znát velké množství údajů ohledně obchodování škůdce a provést
analýzu trhu, na kterém k porušení došlo, aby mohla porovnat, jaká by bývala byla
reálná tržní cena v situaci, kdyby p edmětné protisoutěžní jednání nenastalo. Samotná
analýza trhu je velmi náročným ekonomickým procesem, který zohledňuje obrovské
množství dat a aspektů, s čímž se pojí i její nákladnost a časová náročnost. I pokud
pomineme tyto p ekážky pro její vyhotovení, potýká se poškozená strana
s nedostupností podkladů pro ni. Údaje, které jsou pro její sestavení podstatné, jsou
zpravidla ve vlastnictví porušitele a často navíc podléhají režimu obchodního tajemství.
Tento problém nedostupnosti ady dokumentů a informací se také negativně projevuje
během dokazování, kdy může být pro žalující poškozenou stranu z výše uvedených
důvodů velmi obtížné unést důkazní b emeno.

6

1.2 promlčení
Dalším důležitým aspektem, který má výrazný vliv na slabší postavení
poškozené osoby v p ípadech škod způsobených protisoutěžním jednáním, je promlčecí
doba a její běh. Problematika promlčení práva na uplatnění nároku na náhradu škody
způsobené protisoutěžním jednáním úzce souvisí s výše rozebranou informační
asymetrií. Domáhat se p ed civilním soudem náhrady škody způsobené protisoutěžním
jednáním, aniž by bylo soutěžní autoritou pravomocně rozhodnuto o tom, že se jej
žalovaná osoba dopustila, znamená pro žalobce nutnost nejprve existenci takového
jednání prokázat. V angličtině jsou takové žaloby označovány termínem „stand-alone
actions“ a jsou velmi vzácné právě proto, že je z důvodu informační asymetrie velmi
náročné unést důkazní b emeno. 15 Z tohoto důvodu jsou výrazně p evažujícím jevem
takzvané „follow-on actions“ neboli žaloby následné, tedy žaloby, které jsou podány až
poté, co je Komisí či národní soutěžní autoritou rozhodnuto o porušení soutěžního
práva. Tato ízení však v praxi trvají i několik let a v jejich průběhu již často dochází
k promlčení nároku poškozené osoby. Jak bude uvedeno dále v této práci, problematika
běhu promlčecí doby je oblastí, ve které doznala právní úprava private enforcement
změn pro praxi nejvýznamnějších.

1.3 Rozptýlenost škody
Z ekonomické perspektivy je výrazně odrazujícím faktorem pro podání žaloby
na náhradu škody způsobené protisoutěžním jednáním vysoká rozptýlenost škod
způsobených jedním protisoutěžním jednáním. Tedy to, že jeden soutěžitel způsobí
svým protisoutěžním jednáním škodu velkému množství svých odběratelů, nebo
koncových zákazníků, kte í jsou jeho nep ímými odběrateli, p ičemž škoda, která takto
vznikne jednotlivým poškozeným, je relativně nízká. Vzhledem k nákladům soudního
ízení je pak pro poškozené subjekty neekonomické se náhrady takovéto škody
domáhat.
V souhrnu tyto problémy, kterým musely poškozené osoby p i vymáhání
náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním čelit, vytvá ely prost edí, ve kterém
se osoba poškozená protiprávním jednáním jiného mohla jen velmi obtížně domáhat

15

Bovis, op. cit. 6, s. 56.
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svých práv vůči takovému škůdci. Toto byl stav, který primárně zakládal nerovné
postavení mezi poškozeným a škůdcem, avšak kromě zjevné nespravedlnosti vytvá el i
pok ivené prost edí v rámci hospodá ské soutěže, jelikož jedinou reálnou hrozbou za
porušení pravidel hospodá ské soutěže byl ve ejnoprávní postih národní soutěžněprávní
autoritou, p ípadně Komisí, jejichž kapacita je ovšem omezená. Snaha Evropské unie a
členských států o zlepšení pozice osob poškozených protisoutěžním jednáním
soutěžitele byla tedy velmi pot ebná.
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2 Stručný vývoj v oblasti private enforcement
2.1 Judikatura Evropského soudního dvora
Zcela zásadní význam v oblasti private enforcement mělo rozhodnutí Evropského
soudního dvora v p ípadu Courage Ltd v Crehan.16 V něm totiž soudní dvůr v roce 2001
poprvé p iznal soukromoprávním subjektům právo domáhat se náhrady škody, která jim
byla způsobena porušením soutěžních pravidel zakotvených v článcích Ř1 a Ř1 Smlouvy
o založení Evropských společenství.1718
Další podstatné problémy soukromoprávního vymáhání náhrady škody
způsobené protisoutěžním jednáním byly zdůrazněny v rozhodnutí Evropského
soudního dvora v p ípadu Manfredi. 19 Právě proto, že je v něm otázka private
enforcement
problematiky,

ešena velmi komplexně s ohledem na velkou část aspektů této
bývá

označován

za

jeden

ze

základních

rozsudků

v oblasti

soukromoprávního vymáhání soutěžního práva.20
Evropský soudní dvůr v tomto rozhodnutí konstatoval, že pokud jde o určení
výše způsobené škody, měl by v ní být zohledněn kromě fakticky vzniklé škody také
ušlý zisk a úrok. Nadto navíc p ipustil, že pokud je dle právního ádu členského státu
možné v obdobných p ípadech p iznat poškozenému také takzvanou exemplární, či
sankční náhradu škody, může být taková náhrada p isouzena i z důvodu porušení
soutěžních pravidel stanovených SFEU.21
Soudní dvůr se dále zabýval obecně otázkou dostupnosti soudní ochrany v těchto
p ípadech, kdy vyzdvihl, že ačkoli je procesněprávní úprava domáhání se odškodnění
v gesci jednotlivých členských států, neměla by její pravidla způsobovat nedostupnost
právní ochrany v p ípadech vyplývajících z evropského práva, ani její dostupnost
nep imě eně ztěžovat oproti obdobným sporům založeným na pravidlech vnitrostátních.
V tomto konkrétním p ípadě bylo omezení spat ováno v tom, že dle italského
16

Crehan, op. cit.1.
Smlouva o založení Evropského společenství. In" euroskop. [cit. 5. 9. 2017]. Dostupné z:
http://www.euroskop.cz/gallery/2/756-smlouva_o_es_nice.pdf.
18
Dnes jsou tato ustanovení obsažena v článcích 101 a 102 SFEU, op. cit. 7.
19
Manfredi, op. cit. 2.
20
Bovis, op. cit. 6, s. 51.
21
Manfredi, op. cit. 2, odst. 93.
17
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procesního práva civilního byla u veškerých p ípadů vycházejících z evropského
soutěžního práva dána věcná p íslušnost soudu vyšší úrovně, p ed kterým musí být
účastníci povinně zastoupeni advokátem. Z této povinnosti pak vyplývají zvýšené
náklady na takové ízení, a tudíž i ztížení p ístupu k soudní ochraně zejména u značně
rozptýlených škod.
Neméně důležitým problémem, na který Evropský soudní dvůr v tomto p ípadě
upozornil, je otázka promlčení. Délka promlčecí doby a její stavění by stejně jako
procesněprávní pravidla neměla p edstavovat nep imě ené p ekážky v možnosti se
domáhat náhrady škody způsobené porušením unijních soutěžních pravidel, natož pak
zakládat nemožnost se takového odškodnění domoci.
Velmi zásadním je také relativně nedávné rozhodnutí evropského soudního
dvora v p ípadu KONE22. V něm totiž byla p iznána možnost domáhat se na členech
kartelu náhrady škody způsobené umělým zvýšením cen na celém trhu i odběratelům
soutěžitele, který se na kartelu nepodílel, ale jehož ceny byly v důsledku kartelu vyšší,
než by byly v normálně fungujícím soutěžním prost edí. Tento efekt, kdy existence
kartelu způsobí zvýšení cen na celém trhu i p esto, že do něj nejsou zapojeni všichni
soutěžitelé daného trhu, se nazývá umbrella pricing.
P estože se nejedná o p ímo aplikovatelná pravidla, neboť jde o rozhodnutí
v rámci ízení o p edběžné otázce, byly v nich zdůrazněny důležité obecné principy,
kterými by se měly nejen soudy členských států, ale jejich právní ády celkově, ídit a
p edstavují tak důležitý krok na cestě za sjednocením podmínek pro vymáhání náhrad
škod způsobených protisoutěžním jednáním nap íč Evropskou unií.

22

Rozsudek Soudního
ECLI:EU:C:2014:1317.

dvora

Evropské
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ze
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dne

5.

června

2014,
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C‑ 557/12.

2.2 Evropská legislativa
V roce 2005 byla Komisí vydána v úvodu již zmiňovaná Zelená kniha. 23 Z
výsledků studie týkající se situace žalob na náhradu škody způsobené protisoutěžním24
jednáním v Evropských společenstvích, která byla pro Komisi zpracována, vyplynulo,
že vývoj v této oblasti je naprosto nedostatečný a že v členských státech existují
výrazné p ekážky pro uplatňování nároků na náhradu škody způsobené protisoutěžním
jednáním. Cílem tohoto dokumentu bylo identifikovat tyto p ekážky a poskytnout
podklad pro další diskusi a p ijetí pat ičných opat ení tak, aby bylo zajištěno lepší
fungování institutu private enforcement. Jedná se tedy o dokument právně nezávazný,
který měl pouze iniciovat diskuzi na dané téma.
O t i roky později byla na základě Zelené knihy vypracována Komisí Bílá kniha.
Zajímavého posunu doznala Bílá kniha oproti Zelené knize ve formulaci důvodů, pro
které je private enforcement zásadní. Zatímco Zelená kniha stavěla do pop edí
odrazující

efekt

účinnějšího

soukromoprávního

vymáhání

škod

způsobených

protisoutěžním jednáním na porušitele soutěžního práva, tedy pojímala private
enforcement p evážně jako nástroj ve ejnoprávního boje s protisoutěžním jednáním,
Bílá kniha akcentuje p edevším práva poškozených domoci se toho, oč byli
protizákonným jednáním soutěžitelů p ipraveni. Nicméně i v Bílé knize je
p edpokládaný pozitivní dopad na hospodá skou soutěž jako celek zmíněn.
Stejně jako Zelená kniha je sice i Bílá kniha stále ještě právně nezávazným
dokumentem, nicméně již obsahuje konkrétní návrhy opat ení, která by měla zajistit
účinnější soukromoprávní vymáhání náhrad škod způsobených protisoutěžním
jednáním. Těchto obecně formulovaných doporučení obsahuje 5. Jedná se o požadavek
umožnění kolektivních žalob, ke kterým by se mohli jednotliví poškození p ipojovat,
umožnění zp ístupnění důkazů na požádání kterékoli ze stran v rozsahu dle uvážení
soudu, dále Bílá kniha požaduje, aby byl stanoven postup prokazování vzniku škody,
kterou utrpěli nep ímí odběratelé v důsledku p enesení škody, aby byla rozhodnutí
národních soutěžněprávních autorit závazným podkladem pro rozhodování soudu ve
23

Zelená kniha, op. cit. 3.
Oficiální p eklady dokumentů pracují s pojmem antimonopolní namísto protisoutěžní, což lze
považovat za nep íliš p iléhavé, neboť zpravidla v p edmětných p ípadech nevystupují soutěžitelé
v postavení monopolisty.
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věcech žalob na náhradu škody způsobené protisoutěžním jednáním a aby byla
stanovena pravidla pro běh promlčecí doby v těchto p ípadech tak, že nepočne běžet,
dokud nebude ukončeno opakující se nebo trvající protiprávní jednání, p ípadně ne
d íve, než se mohla poškozená osoba rozumně o takovém jednání dozvědět, nadto by
pak měla počít běžet nová nejméně dvouletá promlčecí doba ode dne, kdy bylo vydáno
konečné rozhodnutí o takovém jednání.
Tyto dvě barevné knihy, byť samy o sobě nejsou právně závazné, se staly
důležitým východiskem pro Směrnici 2014/104/EU. Z pohledu české legislativy je pak
zajímavá, dalo by se íci až vizioná ská, role českého Ú adu pro ochranu hospodá ské
soutěže (dále jen „ÚOHS“), který po vydání Bílé knihy Komisi ve svém stanovisku
k Bílé knize 25 doporučil, aby využila právně závazných legislativních nástrojů pro
zakotvení základních principů v oblasti private enforcement a sjednotila tak zákonnou
úpravu této problematiky nap íč členskými státy. Když se pak Česká republika ujala
v roce 2009 role p edsedajícího sátu Evropské unie, pokoušel se ÚOHS stimulovat další
jednání o Bílé knize, jejichž cílem mělo být p edložení návrhu směrnice Komisí. 26
Tento záměr byl ovšem naplněn až o několik let později právě prost ednictvím
Směrnice 2014/104/EU.

25
Stanovisko je dostupné na: http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Ke_stazeni/White_Paper__Czech_Republic.doc [cit. 2. íjna 2017].
26
TICHÝ, Luboš. Soukromé vymáhání kartelového práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze v nakl. Eva
Rozkotová, 2009. ISBN 978-80-904209-5-3, s. 18 - 19.
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3 Promlčení
Jak již bylo uvedeno v p edchozích kapitolách, byla otázka promlčení
identifikována jako jeden ze základních problémů, které brání rozvoji uplatňování
nároků na náhradu škody způsobené protisoutěžním jednáním. Problematika promlčení
hraje v private enforcement velmi důležitou roli zejména z důvodu již zmiňované
náročnosti dokazování u samostatných žalob. K těm proto poškozené osoby p istupují
jen velmi výjimečně, a jelikož je ízení p ed ÚOHS nebo Komisí často velmi dlouhé,
může být nárok poškozené osoby promlčen d íve, než může tato podat žalobu
následnou, podep enou pravomocným rozhodnutím p íslušného orgánu o tom, že
škůdce porušil pravidla hospodá ské soutěže. V současné době se tedy poškozené osoby
potýkají se situací, kdy na jedné straně samostatné žaloby jsou neadekvátně náročným
způsobem obrany, na straně druhé žaloby následné jsou výrazně omezeny systémem
promlčení, který nijak nereflektuje specifika soukromoprávního vymáhání soutěžního
práva.
V porovnání s obecnou úpravou promlčení v občanském právu je ta vycházející
ze zákona o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže pro poškozené osoby značně
p ívětivější. Zároveň se jedná o problematiku, která je velmi komplexní a vzhledem
k textaci p echodných ustanovení zákona č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
Občanský zákoník 89/2012) a absenci p echodných ustanovení, která by

ešila

kontinuitu běhu promlčecích dob v zákoně o náhradě škody v oblasti hospodá ské
soutěže, bude v mnohých p ípadech pot eba posuzovat promlčení nejen podle nového
zákona, ale i podle p edchozí právní úpravy. Z toho důvodu bude v této kapitole kromě
ustanovení týkajících se promlčení podle zákona o náhradě škody v oblasti hospodá ské
soutěže rozebrán jak p ístup po rekodifikaci občanského práva, tak podle zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník 40/1964) a zákona č.
513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen Obchodní zákoník). To protože
protisoutěžním jednáním nezpůsobuje soutěžitel škodu jen finálním spot ebitelům, ale
často jsou v těchto vztazích poškozenými odběratelé soutěžitele, kte í jsou k němu ve
vztahu podnikatelské povahy, anebo ji způsobuje svým konkurentům na daném trhu.
Vzhledem k rozdílnosti úpravy promlčení v jednotlivých jmenovaných zákonech bude
kromě identifikace konkrétních pravidel pro počátek běhu a délky promlčecí doby dle
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jednotlivých zákonů zejména důležité určit, který ze zákonů je aplikovatelný na které
p ípady.

3.1 Intertemporální pravidla a určení počátku běhu promlčecí lhůty
Jak již bylo zmíněno výše, i poté, co nabyl zákon o náhradě škody v oblasti
hospodá ské soutěže účinnosti, bude stále pot ebné brát v potaz úpravu promlčení,
kterou obsahuje Občanský zákoník Řř/2012, ale i Občanský zákoník 40/1ř64 respektive
Obchodní zákoník. Určení toho, na které vztahy se do jaké míry aplikuje který z těchto
zákonů, záleží p edevším na výkladu p echodných ustanovení zákona o náhradě škody
v oblasti hospodá ské soutěže a Občanského zákoníku řŘ/2012.27 Z tohoto pohledu tedy
můžeme rozdělit právní úpravu promlčení do t í období: období po účinnosti zákona o
náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže, období mezi rekodifikaci občanského
práva a nabytím účinnosti zákona o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže a
období p ed rekodifikací občanského práva.

27
V této části se práce zamě uje na aplikovatelnost zákonů z časového hlediska na základě p echodných
ustanovení, z tohoto důvodu zde není ešen vztah Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku 40/1ř64,
který bude rozebrán v následující kapitole.
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U p ípadů, kdy jak k porušení soutěžněprávních p edpisů, tak ke vzniku škody
došlo či dojde již za účinnosti zákona o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže, je
nesporné, že se bude aplikovat úprava promlčení obsažená v tomto zákoně. Vzhledem
k tomu, že však tento zákon neobsahuje p echodná ustanovení týkající se právě
problematiky promlčení, nebude v p ípadech, kdy došlo k porušení soutěžněprávních
p edpisů, ke vzniku škody, p ípadně kdy se poškozená osoba dozvěděla o okolnostech
rozhodných pro počátek běhu promlčecí doby p ede dnem jeho účinnosti, určení
úpravy, kterou se bude počátek a běh promlčecí doby ídit, již tak jednoznačné.
Vzhledem k zákazu pravé retroaktivity zákonů28, lze dojít k závěru, že práva na náhradu
škody, u kterých došlo k promlčení dle p íslušných právních p edpisů již p ed vstupem
zákona o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže v účinnost, již promlčena
zůstanou (viz obrázek 1).

Obrázek 1

28

Viz nap íklad Nález Ústavního soudu České republiky ze dne Ř. 6. 1řř5, sp. zn. IV. ÚS 215/ř4.
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Opačný výklad by dle mého názoru totiž zakládal pravou retroaktivitu v tom
smyslu, že by bylo škůdci odebráno právo, které již získal p ed nabytím účinnosti
tohoto zákona, v tomto p ípadě se jedná o právo vznést námitku promlčení. Naopak u
práv na náhradu škody, která do 1. zá í 2017 promlčena nebyla, se dle mého názoru
uplatní nep ímá retroaktivita, která je v českém právním

ádu považována za

p ípustnou. Tuto svou domněnku opírám o nález Ústavního soudu ze dne 12. července
1řř4, ve kterém Ústavní soud vyložil pojmy pravé a nepravé retroaktivity, p ičemž
konstatoval nejen, že je nepravá retroaktivita zásadou ústavně konformní, ale také že
„tato zásada [však] platí jen potud, pokud ostatní závěrečná ustanovení právní normy
nestanoví se zřetelem na zvláštnosti některých právních vztahů něco jiného.“29 Jinými
slovy z tohoto nálezu vyplývá, že kde není zákonem určeno jinak, uplatní se na něj ve
vztahu k zákonům, které upravovaly stejnou problematiku d íve, zásada nepravé
retroaktivity. Toto pravidlo aplikuje i Metodická pomůcka pro p ípravu návrhů právních
p edpisů (II. část) vypracovaná autorským kolektivem odboru vládní legislativy Ú adu
vlády, která íká, že „V případech, kdy je v zájmu právní jistoty nezbytné, aby dosavadní
právní úprava i nadále upravovala (některé) právní vztahy vzniklé na jejím základě,
musí být v přechodných ustanoveních jednoznačně stanoveno, na jaké dříve vzniklé
právní vztahy a v jakém rozsahu se i po účinnosti nové právní úpravy vztahuje
dosavadní právní úprava.“30 Pokud tedy zákonodárce v p ípadě zákona o náhradě škody
p echodná ustanovení vzhledem k promlčení práva na náhradu do zákona nevložil, lze
mít za to, že se bude promlčení těchto práv ídit novým zákonem ode dne jeho účinnosti
i v p ípadech právních vztahů vzniklých p ed jeho účinností, což se týká i práv, u
kterých již počala promlčecí doba běžet p ed účinností nového zákona. Jak již bylo
zmíněno, zásadní otázkou p i určování toho, kterým zákonem se bude promlčení
v daném p ípadě ídit, je, zda bylo již právo na náhradu škodu promlčeno. Z toho
důvodu je stejně zásadní určit počátek běhu promlčecí doby pro uplatnění daného práva
a v kontextu této kapitoly zejména to, kterým zákonem se bude určení počátku běhu
promlčecí doby ídit. To je totiž v zákoně o náhradě škody v oblasti hospodá ské
soutěže, jak bude uvedeno níže, upraveno odlišně, než v p edchozích právních
úpravách.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. července 1řř4, č. 164/1994 Sb.
Metodická pomůcka pro p ípravu návrhů právních p edpisů (II.část). [cit. 15. 10. 2017]. Dostupné z:
https://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/dokumenty/Metodicka_pomuckaII.pdf.
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Pravděpodobně nejproblematičtějším st etem úpravy zákona o náhradě škody
v oblasti hospodá ské soutěže s jedním ze zákonů upravujících promlčení p ed jeho
vstupem v účinnost jsou p ípady, u kterých původní právní úprava stanovila počátek
běhu promlčecí lhůty tak, že p edmětné právo na náhradu škody nebylo do nabytí
účinnosti nového zákona promlčeno, p ičemž zákon o náhradě škody v oblasti
hospodá ské soutěže by stanovil počátek běhu promlčecí doby tak, že by podle něj
došlo k promlčení práva ještě p ed jeho vstupem v účinnost (viz obrázek 2).

Obrázek 2

Pokud bychom v této situaci užili ustanovení o počátku běhu promlčecí doby
zákona o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže a určili jako její počátek den
p edcházející účinnosti tohoto zákona tak, že by zároveň dle něj došlo p ed jeho
vstupem v účinnost i k samotnému promlčení nároku na náhradu škody, dopustili
bychom se jeho aplikace v rozporu se zákazem pravé retroaktivity. Pokud bychom
naopak i za účinnosti nové právní úpravy stanovili počátek běhu promlčecí doby dle
původního právního p edpisu, odporoval by tento postup výše popsané zásadě užití
nepravé retroaktivity v p ípadech, kde nejsou zákonem zakotvena p echodná
ustanovení, která by stanovila odlišný postup. Absence p echodných ustanovení tak
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vytvá í v tomto p ípadě patovou situaci, a nejen z tohoto důvodu se jeví fakt, že
p echodná ustanovení ohledně promlčení nejsou v zákoně obsažena, být spíše než
úmyslem, opomenutím zákonodárce. Vzhledem k původu zákona ve Směrnici
2014/104/EU, která si klade za cíl zlepšení pozice poškozených osob ve sporech o
náhradu škody způsobené protisoutěžním jednáním, i k síle zásady zákazu pravé
retroaktivity by v takových p ípadech dle mého názoru bylo vhodnějším ešením určit
počátek běhu promlčecí doby dle d ívějšího právního p edpisu, který jej stanoví na
pozdější datum, byť to spadá již do doby účinnosti zákona nového.
Právě popsaná situace je víceméně extrémní, byť teoreticky možnou, variantou
p ípadu, kdy by dle původní právní úpravy promlčecí lhůta neuplynula do dne vstupu
zákona o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže v účinnost, p ičemž ten by
určoval pro daný vztah počátek běhu promlčecí doby na datum své účinnosti
p edcházející (viz obrázek 3). Pokud však nový zákon nestanoví pro daný vztah
promlčení práva na náhradu škody p ede dnem vlastního vstupu v účinnost, nedojde p i
jeho uplatnění k pravé retroaktivitě. Mám totiž za to, že samotný počátek běhu
promlčecí lhůty není právní událostí v tom smyslu, že nezakládá, nemění ani neruší
práva a povinnosti osob, takový charakter má až uplynutí promlčecí lhůty, které zakládá
právo škůdce vznést námitku promlčení a pohledávka poškozeného za ním se tím stává
nedobytnou. Zpětná změna určení počátku běhu již běžící promlčecí lhůty, p ípadně
změna délky této lhůty je nepochybně zásahem do legitimního očekávání škůdce.
Nicméně „V případě legislativy je zapotřebí předchozí jasné právní úpravy, která
jednotlivci přiznávala určitá práva, která byla náhle bez dalšího (typicky bez
odpovídajících přechodných ustanovení v nové právní úpravě) odebrána.“31 Vzhledem
k výše uvedenému argumentu, že určení počátku běhu promlčecí lhůty nezakládá samo
o sobě práva a povinnosti, neodebírá nová právní úprava, pokud bude aplikována i na
již existující vztahy, zpětnou změnou určení počátku běhu a doby promlčecí lhůty
škůdci žádná práva. Navíc nová právní úprava v tomto ohledu ani neruší institut
promlčení, nýbrž pouze mění podmínky, za kterých k promlčení dochází. Domnívám se
tedy, že není v rozporu se zásadou zákazu pravé retroaktivity, pokud bude u doposud
nepromlčeného práva novým zákonem určen počátek běhu promlčecí doby odlišně od
BOBEK, Michal, Petr B ÍZA a Jan KOMÁREK. Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. V Praze:
C.H. Beck, 2011. Beckova edice právo. ISBN 978-80-7400-377-6, s. 548.
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zákona, kterým se daný vztah ídil do 1. zá í 2017, i když bude takto určeno datum
d ívější. Ohledně tohoto závěru ovšem nepanuje všeobecná shoda, nap íklad
v newsletteru advokátní kancelá e Havel, Holásek & Partners je odborníky na
problematiku soutěžního práva vyjád en názor, že „Hmotněprávní pravidla vyplývající
ze Směrnice (např. úprava promlčení), mohou být aplikována na škody vzniklé nejdříve
účinností transpozičního zákona.” 32 Bohužel se auto i v této publikaci nijak blíže
nevyjad ují k argumentům, o které tento svůj závěr opírají, nelze tedy s tímto tvrzením
polemizovat.

Obrázek 3

Pokud se zamě íme na určení počátku běhu promlčecí doby, mohou kromě právě
uvedeného scéná e nastat ještě další dvě varianty st etu zákona o náhradě škody
v oblasti hospodá ské soutěže s p edchozí právní úpravou. První a pravděpodobně
nejméně komplikovanou bude situace, kdy jak podle původní úpravy, tak podle zákona
o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže p ipadne počátek běhu promlčecí doby
NERUDA, Robert, Jan ŠTURM, Juraj STEINECKER, Milan BROUČEK a Petra Joanna PIPKOVÁ.
Competition
Litigation
Focus.
In: Havelholasek.cz [online].
[cit.
2017-11-1].
Dostupné
z: http://www.havelholasek.cz/images/stories/publikace/competition_litigation_focus_08_2017_hhp_cz.p
df, s. 2.
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na datum po 1. zá í 2017 (viz obrázek 4), v takovém p ípadě se uplatní princip nep ímé
retroaktivity a bude aplikován zákon o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže.

Obrázek 4

Další možností je, že původní úprava stanoví počátek běhu promlčecí doby
p ede dnem účinnosti nového zákona, který ovšem stanoví počátek jejího běhu až po
datu, ke kterému nabyl účinnosti (viz obrázek 5). V tomto p ípadě bude nejprve
s ohledem na zákaz pravé retroaktivity opět t eba zjistit, zda podle p edchozí právní
úpravy nedošlo k promlčení práva na náhradu škody ještě p ed nabytím účinnosti
zákona o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže. V takovém p ípadě, jak již bylo
uvedeno výše, by obnovení běhu promlčecí doby znamenalo retroaktivní zásah do již
nabytého práva škůdce na vznesení námitky promlčení. Pokud by však p edmětný nárok
promlčen nebyl, není dle mého výše argumenty podloženého názoru v rozporu se
zásadou zákazu pravé retroaktivity, pokud bude u doposud nepromlčeného práva novým
zákonem změněn počátek běhu promlčecí doby na pozdější datum již za účinnosti
nového zákona.
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Obrázek 5

Obecně lze tedy dle mého názoru k problematice identifikace relevantního
p edpisu pro určení počátku běhu promlčecí doby uzav ít, že primárně posuzovaným
faktorem bude, zda nedošlo k promlčení nároku na náhradu škody dle zákona, kterým se
p edmětný vztah ídil p ed vstupem zákona o náhradě škody v oblasti hospodá ské
soutěže v účinnost, tedy ještě p ed 1. zá ím 2017. Pokud bylo právo k tomuto datu již
promlčeno, nelze v rámci zásady zákazu pravé retroaktivity zákonů tuto skutečnost
nijak zvrátit. Naopak nebylo-li právo do té doby promlčeno, uplatní se jak na určení
počátku běhu promlčecí doby, tak na podmínky a délku jejího běhu, pravidla stanovená
zákonem o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže. Výjimku z tohoto pravidla pak
bude tvo it situace, kdy by aplikace nového zákona měla za výsledek promlčení práva
na náhradu škody ještě p ed datem účinnosti tohoto zákona, kde by měla p evážit
zásada zákazu pravé retroaktivity nad aplikací retroaktivity nepravé v situaci, kdy
nejsou zákonodárcem stanovena p echodná ustanovení. Je však pot ebné zdůraznit, že
soudy doposud podle zákona o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže
nerozhodovaly, a jejich výklad tohoto zákona tak nelze p edjímat. Fakt, že v tomto
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zákoně nejsou obsažena p echodná ustanovení, která by postavila na jisto, jakými
pravidly měl zákonodárce v úmyslu, aby se ídily otázky promlčení po nabytí účinnosti
tohoto zákona, sám o sobě může být zdrojem právní nejistoty.
Vzhledem k výše zmíněné pot ebě zjistit, zda nebylo právo na náhradu škody
v daném p ípadě promlčeno ještě p ed nabytím účinnosti zákona o náhradě škody
v oblasti hospodá ské soutěže podle p íslušného právního p edpisu, bude nezbytné
nejprve určit, kterým d ívějších zákonů se promlčení konkrétního práva do tohoto
momentu

ídilo, pročež je nezbytné se zabývat i p echodnými ustanoveními

Občanského zákoníku Řř/2012. Rozhodujícím p echodným ustanovením tohoto zákona
pro běh lhůt a dob je § 3036, který stanoví, že „podle dosavadních právních předpisů se
až do svého zakončení posuzují všechny lhůty a doby, které začaly běžet přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i lhůty a doby pro uplatnění práv, která se řídí
dosavadními právními předpisy, i když začnou běžet po dni nabytí účinnosti tohoto
zákona.“ Promlčecí doba, která počala běžet dle p edchozí právní úpravy (ať už podle
Občanského zákoníku 40/1ř64 nebo Obchodního zákoníku) p ed nabytím účinnosti
Občanského zákoníku Řř/2012 proto bude běžet i nadále v režimu původní úpravy.
Vzhledem k druhé části tohoto ustanovení bude u ostatních p ípadů nezbytné posoudit,
zda je právo na náhradu škody, kterého se p edmětná promlčecí doba, respektive lhůta
týká, právem, které se ídí dosavadními právními p edpisy. Na tuto otázku lze hledat
odpověď v ustanovení § 302Ř odst. 3 Občanského zákoníku Řř/2012, které stanoví, že
„Tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti. Není-li
dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se
práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich
vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních
právních předpisů. Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé,
včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato
jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.“ Je
však zásadní určit, zda je konkrétní nárok na náhradu škody způsobené protisoutěžním
jednáním založen uzav ením smlouvy mezi poškozeným a porušitelem, či samotným
protisoutěžním jednáním. V p ípadech, kdy je škoda způsobena smlouvou, která je sama
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o sobě projevem porušení soutěžněprávních p edpisů, bude patrně škoda způsobena
p ímo uzav ením takové smlouvy. Takovými smlouvami jsou typicky zakázané
vertikální dohody.33 Komplikovanější bude dle mého názoru určení původu nároku na
náhradu škody u smluv odběratelských, kdy je škoda způsobena navýšením kupní ceny
v důsledku kartelu. Osobně se domnívám, že nelze nahlížet na vznik škody tak, že je
způsobena uzav ením odběratelské smlouvy. Ta totiž sama o sobě není v rozporu se
zákonem. Škoda je způsobena protisoutěžním jednáním dodavatele, v jehož důsledku
došlo k navýšení tržní ceny p edmětu prodeje. Samotná smlouva tedy podle mne
v tomto vztahu hraje roli jakéhosi média, kterým se škoda p esouvá na konkrétního
poškozeného. K tomuto názoru se p ikláním mimo jiné i protože, právní úprava private
enforcement sama pracuje, jak bude vysvětleno dále, s problematikou p enesení
navýšení ceny. Jedná se o fenomén, kdy poškozená osoba dále prodá zboží či službu a
navýšení ceny způsobené existencí kartelu zahrne i do své prodejní ceny pro další
subjekty, škodu tak neutrpí ona sama, ale p enese ji kupní smlouvou na svého
odběratele. Pokud bychom vycházeli z premisy, že může být škoda v oblasti
hospodá ské soutěže způsobena odběratelskou smlouvou jako takovou, byl by
v p ípadech p enesení navýšení ceny odpovědným subjektem první poškozený.
S takovým p ístupem však Zákon o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže
nepracuje. Nelze ovšem p ehlížet argument, že nebýt odběratelské smlouvy, v těchto
p ípadech by škoda nikdy nevznikla, a existuje zde tedy velmi silný kauzální nexus
mezi uzav ením takové smlouvy a vznikem škody. Lze tak proto očekávat, že tato
problematika vyvolá adu kontroverzí. Vzhledem k rozmanitosti způsobů, jakými může
být v oblasti soutěžního práva škoda způsobena, bude vždy pot ebné posuzovat p ípady
individuálně. Protože se ovšem domnívám, že bude v mnoha p ípadech nutno posoudit
nárok na náhradu škody jako právo vyplývající z porušení zákona, je nutné uplatnit i
ustanovení § 307ř Občanského zákoníku Řř/2012, které stanoví že „Právo na náhradu
škody vzniklé porušením povinnosti stanovené právními předpisy, k němuž došlo přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle dosavadních právních
předpisů.“

V obou p ípadech tedy Občanský zákoník Řř/2012 zachovává aplikaci

p edchozí právní úpravy. Bude tak proto nezbytné zabývat se i úpravou promlčení
dle Občanském zákoníku 40/1ř64 a Obchodního zákoníku.
33

Tak tomu bylo nap íklad v p ípadu Crehan, op. cit.1.
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3.2 Právní úprava promlčení p ed rekodifikací civilního práva
Promlčecí doba byla obecně upravena Občanským zákoníkem 40/1ř64 v jeho
ustanovení § 100 a následujících. Pro touto prací zkoumanou problematiku je stěžejním
ustanovením § 106 Občanského zákoníku 40/1ř64, které upravuje speciální režim
promlčení práva na náhradu škody. Základním faktorem je zde dualita promlčecích dob.
Zákon v tomto ustanovení upravuje v odstavci prvním promlčecí dobu subjektivní, která
je t íletá a počíná běžet dnem, kdy se poškozený dozví o tom, že mu škoda vznikla a
kdo za ni odpovídá. Ve druhém odstavci je pak upravena objektivní promlčecí doba,
která je t íletá a u škod způsobených úmyslně je zákonem prodloužena na 10 let.
Počátek běhu objektivní promlčecí doby je Občanským zákoníkem 40/1ř64 vázán na
událost, z níž škoda vznikla. V tomto ohledu je však nezbytné vzít v potaz judikaturu,
která dovodila, že pojem události, z níž škoda vznikla, je nezbytné vykládat tak, že
zahrnuje i samotný vznik škody. „Kdybychom totiž ztotožnili událost, z níž škoda
vznikla ve smyslu ustanovení § 106 odst. 2 Občanského zákoníku 40/1964 pouze
s protiprávním úkonem či událostí vyvolávající škodu (protiprávní stav), jak učinil
odvolací soud, mohla by začít promlčecí doba běžet dříve, než vznikla škoda, škoda by
mohla vzniknout až po uplynutí objektivní promlčecí doby, nebo by nemusela vzniknout
vůbec. Takový výklad je proto nepřijatelný.”34
Ze své podstaty se lze domnívat, že škody způsobené protisoutěžním jednáním
budou většinou úmyslného charakteru, neboť soutěžitel porušující pravidla hospodá ské
soutěže musí být nutně srozuměn s tím, že škodu p inejmenším způsobit může, 35
protože principem a cílem pravidel soutěžního práva je zabezpečení fungující
hospodá ské soutěže, díky které má fungovat efektivní alokace zdrojů. Narušením
tohoto systému dochází k méně efektivní alokaci zdrojů, která nezbytně vyúsťuje ve
snížení celkového blahobytu spot ebitelů (consumer welfare) 36 , v takové situaci je
způsobení škody nevyhnutelné, a nevědomost soutěžitele porušujícího soutěžněprávní
pravidla tak může být spat ována nanejvýš v tom, že nemusí být schopen p edpovědět,
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 5. 1řř0, sp. zn. 1 Cz 20/ř0.
K rozlišení vědomé nedbalosti a nep ímého úmyslu viz Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze
dne 25. 9. 2014, sp. zn. 21 Cdo 2811/2013.
36
Toto pojetí soutěžního práva zamě ené na consumer’s welfare je pojetím takzvané Chicagské školy a je
v současnosti stále podporovanějším směrem v rámci odborné společnosti ohledně toho, jaký je hlavní
zájem ochrany hospodá ské soutěže jako takové. K tomu viz nap íklad GRAHAM, Cosmo. EU and UK
competition law. Second Edition. Harlow, England: Pearson, 2013. ISBN 978-1-4479-0444-1, s. 257.
34

35
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komu a v jakém rozsahu škoda opravdu vznikne. Tento závěr však nelze p ijmout
univerzálně, neboť mohou nastat, a v praxi i nastávají situace, kdy samotné porušení
soutěžněprávních pravidel je způsobeno nedbalostně. Zatímco u takzvaných tvrdých
kartelových dohod nedbalostní zavinění dle mého názoru nep ipadá v úvahu, nap íklad
v oblasti nepovolených spojení či vertikálních dohod taková situace nastat může. V této
souvislosti je také nezbytné upozornit na taková jednání, která naplňují znaky porušení
soutěžních pravidel, ale svou speciální povahou ve svém důsledku spot ebitelský
blahobyt zvyšují. Typově půjde zpravidla o dohody mezi soutěžiteli. Na tyto situace
výslovně pamatuje SFEU v článku 101 odstavci 3., když stanoví, že zákaz dohod může
být neúčinný ve vztahu k dohodám, „které přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce
výrobků anebo k podpoře technického či hospodářského pokroku, přičemž vyhrazují
spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho vyplývajících.“ Toto pravidlo bylo
zákonem o ochraně hospodá ské soutěže p ejato do podoby, kdy, aby na takovou
dohodu nebylo nahlíženo jako na zakázanou, p estože splňuje výše citované podmínky
stanovené v SFEU, musí soutěžitelé, mezi kterými má být uzav ena, zažádat o výjimku.
Takto schválené jednání pak nebude jednáním protiprávním. Pokud by tedy takovou
dohodou byla p ímo způsobena škoda, nebude ji ze zákona účastník této dohody
v souladu s ustanovením § 420 občanského zákoníku 40/1ř64 povinen nahradit, neboť
nepůjde o škodu způsobenou porušením právní povinnosti. Je tedy nezbytné rozlišovat
mezi úmyslným porušením pravidel hospodá ské soutěže, nedbalostním porušením
pravidel hospodá ské soutěže a jednáním, které, p estože naplňuje některé znaky
protisoutěžního jednání, není jednáním protiprávním. V p ípadech úmyslného porušení
pravidel soutěžního práva se na náhradu jím způsobené škody uplatní desetiletá
objektivní promlčecí doba, u nedbalostního porušení bude tato objektivní promlčecí
doba pouze t íletá a v poslední nastíněné situaci pak vůbec nevznikne nárok na náhradu
škody, neboť p ípadná škoda nebude způsobena protiprávním jednáním.
Subjektivní promlčecí doba se kromě délky od té objektivní odlišuje zejména
určením počátku svého běhu, který je podmíněn kumulativně vědomostí poškozené
osoby o tom, že a v jakém rozsahu jí vznikla škoda, a o tom, kdo je za tuto škodu
odpovědný. Ustálenou judikatorní praxí bylo dovozeno, že „se poškozený dozví o škodě
tehdy, když (prokazatelně) zjistí skutkové okolnosti, z nichž lze dovodit vznik majetkové
újmy určitého druhu a rozsahu, kterou lze natolik objektivně vyčíslit v penězích, že lze
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právo na její náhradu důvodně uplatnit u soudu.“37 Tento požadavek, ač neznamená
nutnost p esného vyčíslení škody, může p edstavovat zcela zásadní mezník právě
v p ípadech vymáhání náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním, kdy je určení
výše škody velmi náročné až nemožné. U podmínky vědomosti o tom, kdo je za škodu
odpovědný, je nejprve důležité zdůraznit, že osoba za škodu odpovědná nemusí být
vždy jednotná s osobou škůdce.38 Toto rozlišení bude hrát významnou roli nap íklad
v p ípadech narušení hospodá ské soutěže, ve kterých nastane již zmiňovaný efekt
umbrella pricing, kdy se cena určitého produktu v důsledku protisoutěžního chování
jednoho či více soutěžitelů na daném trhu zvedne cenu i u soutěžitelů, kte í pravidla
hospodá ské soutěže neporušují. Škodu vzniklou zakoupením p edraženého produktu od
poctivého soutěžitele pak nebude poškozená osoba moci vymáhat po něm samém, nýbrž
po soutěžiteli, který svým protiprávním jednáním růst cen na trhu zavinil. Zjistit, kdo je
odpovědný

za

škodu,

bude

pro

poškozeného

v takovém

p ípadě

výrazně

komplikovanější. Dikce rozebíraného ustanovení je v tomto ohledu nesporně ve
prospěch poškozených osob. Dále bylo judikaturou up esněno, že poškozený se dozví o
tom, kdo je za škodu odpovědný, „jakmile získá vědomost o skutkových okolnostech,
které jsou způsobilé takový závěr o možné odpovědnosti určitého subjektu učinit.
Nemusí jít o přímo o zjištění, postačuje, aby skutkové okolnosti, kterými poškozený
disponuje, mohly vést k závěru o vymezení odpovědného subjektu.“ 39 Pokud tato
pravidla pro počátek běhu promlčecí doby vztáhneme na oblast private enforcement,
můžeme uzav ít, že jednoznačně p íznivým aspektem tohoto pojetí je úprava počátku
běhu těchto lhůt, kdy promlčecí doba nepočne běžet, dokud nemá poškozený
prokazatelně informace o tom, že mu škoda vznikla a v jaké výši a kdo mu ji způsobil.
Základní otázkou pak bude zejména dostatečná určitost znalosti výše způsobené škody.
Vzhledem k citované judikatu e i možnosti soudu výši škody určit dle vlastní úvahy
v těch p ípadech, kdy by bylo dokazování její výše nep imě eně náročné či nemožné lze
usuzovat na to, že by nebyla úspěšná argumentace, která by se snažila odsunout počátek
běhu promlčecí doby až na den vyhlášení pravomocného rozhodnutí p íslušného orgánu
ohledně porušení pravidel hospodá ské soutěže ve ve ejnoprávním ízení s tím, že by až

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. 5. 2014, sp. zn. 25 Cdo 2782/2013.
Jako p íklad můžeme uvést škodu způsobenou zaměstnancem v rámci výkonu práce, za kterou
odpovídá poškozenému zaměstnavatel tohoto zaměstnance a nikoli škůdce jako takový.
39
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. 25 Cdo 1331/2005.
37

38
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tehdy byla jednoznačně určena jak osoba odpovědná za vzniklou škodu, tak by byly
známy údaje ohledně výše způsobené škody. Vzhledem k tomu, že je počátek běhu
subjektivní promlčecí doby vázán na faktickou vědomost poškozené osoby a rozebírané
ustanovení neužívá formulace „vědět měl a mohl,“ jak je tomu nap íklad v ustanoveních
upravujících promlčení nároku ídící se obchodním zákoníkem, není možné ani určit
jednotný nejzazší moment počátku běhu subjektivní promlčecí doby. V p ípadech škody
způsobené protisoutěžním jednáním, ve kterých se bude promlčecí doba počítat dle
občanského zákoníku 40/1ř64 tedy bude nutné posuzovat počátek subjektivní promlčecí
doby individuálně pro každý p ípad.
Odlišně bylo upraveno promlčení práva uplatnit nárok na náhradu škody ve
vztazích ídících se obchodním zákoníkem. I zde se uplatňovalo rozlišení subjektivní a
objektivní promlčecí doby, kdy subjektivní promlčecí doba byla čty letá a objektivní
desetiletá. Základním rozdílem však je terminologické vyjád ení počátku běhu těchto
dob. Objektivní promlčecí doba totiž počínala běžet dle ustanovení § 3řŘ obchodního
zákoníku dnem, kdy byla porušena povinnost. Doslovná aplikace tohoto ustanovení
vede k závěru, že promlčecí doba pro uplatnění nároku na náhradu škody může počít
běžet d íve, než vůbec škoda vznikne, a v extrémních p ípadech, které by ovšem
v oblasti soutěžního práva nebyly nikterak nemožné, by dokonce mohlo být toto právo
promlčeno d íve, než vůbec škoda vznikla. To by byla nap íklad situace, kdy by p ímý
odběratel soutěžitele, který narušuje hospodá skou soutěž, po více než deseti letech ode
dne, kdy sám odebral určitý produkt, tento následně prodal (nap íklad jako součást
zhotovovaného díla) koncovému zákazníkovi, p ičemž navýšení ceny, ke kterému došlo
v důsledku narušení hospodá ské soutěže prvním dodavatelem, by bylo p eneseno na
tohoto koncového zákazníka. Osobou odpovědnou za škodu by byl první dodavatel, u
něhož ovšem k porušení povinnosti došlo d íve než deset let p ede dnem, kdy
koncovému zákazníkovi vznikla škoda. Logickým se zdá být p ístup, dle kterého
nemůže být promlčeno právo, které neexistuje a nelze je uplatnit, 40 nicméně textace
daného ustanovení neposkytuje pro takový výklad prostor. V takových p ípadech se
však lze domnívat, že by bylo na místě na p ípadnou námitku promlčení ze strany
škůdce nahlížet jako na uplatněnou v rozporu s dobrými mravy, a tedy neuplatnitelnou
ŠTENGLOVÁ, Ivana. Obchodní zákoník: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice
komentované zákony.
40
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v souladu se zásadou, že protiprávní jednání nepožívá právní ochrany. 41 I subjektivní
promlčecí doba byla v režimu obchodního zákoníku upravena odlišně od té dle
občanského zákoníku 40/1ř64. Rozdílná byla jednak její délka, jelikož byla čty letá,
zejména se však lišily podmínky počátku jejího běhu, který byl spjat se dnem, kdy se
poškozený dozvěděl, nebo dozvědět mohl o škodě a o tom, kdo je povinen k její
náhradě. Na rozdíl od občanského zákoníku 40/1ř64 jsou tedy v obchodních vztazích
kladeny vyšší nároky na obez etnost subjektů, kdy se již nezkoumá faktická vědomost
dané osoby o okolnostech rozhodných pro počátek běhu promlčecí doby.
Vzhledem k rozdílnosti pojetí otázky promlčení v těchto dvou zákonech je pro
každý p ípad zásadní určit, kterou právní úpravou se se bude p edmětný právní vztah
ídit. V této oblasti bylo judikováno, že Obchodní zákoník obsahuje kogentní a
ucelenou úpravu problematiky promlčení, a nelze tedy na obchodněprávní vztahy užívat
úpravu Občanského zákoníku 40/1ř64 42 . Hlavním problémem v p ípadech promlčení
tak zůstávalo určení povahy primárního právního vztahu mezi stranami, tedy to, zda se
jednalo o vztah obchodněprávní či nikoli. Obecně lze k této otázce íci, že základním
mě ítkem bude, zda se v daném p ípadě jedná o vztah, který vznikl mezi stranami jako
mezi podnikateli p i jejich podnikatelské činnosti. 43 V praxi však právě toto určení
vyvolávalo četné spory a bylo také jedním z důvodů, proč byla v Občanském zákoníku
89/2012 jak promlčecí doba, tak počátek jejího běhu nově upravena jednotně.
Problematika identifikace a posouzení obchodněprávních prvků v právních vztazích je
bezesporu zajímavým a obsáhlým tématem, její detailní rozbor by však v této práci
musel být proveden na úkor hlavního tématu, a proto se jí již hlouběji věnovat nebudu.
Judikatura se v oblasti počátku běhu promlčecí doby zabývala i problematikou
pokračujících činů, které škodu způsobují. Bylo jí dovozeno, že „nelze považovat
nároky na náhradu škod vznikajících a narůstajících pokračujícím porušováním téže
právní povinnosti za jediný nedělitelný nárok na náhradu škody, který by vznikl teprve
po skončeném porušování právní povinnosti nebo po dovršení celkové škody, nýbrž za
samostatné nároky, k jejichž uplatnění začíná běžet promlčecí doba, jakmile se

K obdobnému závěru dospěl i ústavní soud ve svém nálezu ze dne 31. 5. 2011, sp. zn.: I. ÚS 2216/09.
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 5. 2008, sp. zn.:32 Cdo 3800/2007.
43
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. 9. 2010, sp. zn.:28 Cdo 2502/2010.
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poškozený o vzniklých škodách dověděl.“44 Podle Nejvyššího soudu by opačný postoj
v důsledku znamenal nižší motivaci poškozeného na protiprávní jednání upozornit a
hrozilo by, že uplatní nárok u soudu až ve chvíli, kdy škoda neúměrně naroste. P estože
v našem právním ádu neexistuje možnost p isouzení kompenzační či sankční náhrady
škody, ale odškodňuje se pouze škoda a újma, která reálně vznikla, a poškozený je tedy
p irozeně motivován zejména ukončit protiprávní jednání soutěžitele, kterým je
poškozován, mohou být vě itelé k odkládání podání žaloby motivování nap íklad
narůstajícími úroky z prodlení. Nad to je hlavním důvodem existence institutu
promlčení zajištění právní jistoty, tuto jistotu nabízí právní ád i škůdcům, když
stanovuje promlčecí dobu i pro uplatnění nároku na náhradu škody, což platí zejména,
pokud vezmeme v potaz základní právní zásadu vigilantibus iura scripta sunt, neboli že
právo p eje bdělým a každý si má st ežit svá práva. Ve světle těchto zásad je tedy tímto
judikátem stanovené pravidlo zcela logické.
Subjektivní promlčecí doba tedy začne běžet ve chvíli, kdy se poškozený subjekt
o škodě dozvěděl (u vztahů ídících se právem obchodním již ve chvíli, kdy se o ní
dozvědět mohl) a objektivní promlčecí doba ode dne, kdy škoda vznikla, p ípadně u
obchodněprávních vztahů ode dne, kdy došlo k porušení právní povinnosti, a to vždy
bez ohledu na to, zda porušitel ve svém protiprávním jednání stále pokračuje, nebo je již
ukončil.

3.3 Současná právní úprava promlčení v občanském zákoníku
Občanský zákoník Řř/2012 vnesl do občanského práva určité změny v koncepci
promlčení. To se týká jednak sjednocení původně dichotomické právní úpravy
promlčení v Občanském zákoníku 40/1ř64 a Obchodním zákoníku, ale také
terminologické změny, kdy Občanský zákoník Řř/2012 nep ebírá d íve užívaný pojem
promlčecí doba a nahrazuje jej označením promlčecí lhůta. Jak vyplývá z důvodové
zprávy k Občanskému zákoníku Řř/2012, zákon „důsledně rozlišuje právní význam
lhůty a doby. Lhůtou je čas vymezený určité osobě, aby si projevem vůle zachovala
vlastní právo. V ostatních případech jde o dobu.”45
I po rekodifikaci se stále uplatňuje rozlišení promlčecí lhůty objektivní a
subjektivní. Občanský zákoník Řř/2012 upravuje počátek subjektivní promlčecí lhůty
týkající se práva na náhradu škody v ustanovení § 619, kde stanovuje obecné podmínky
44

Rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 27. ř. 1ř74, sp. zn. 2 Cz 1ř/74.
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Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník, č. Řř/2012 Dz.
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počátku běhu subjektivní promlčecí lhůty pro práva vymahatelná u orgánu ve ejné
moci. Zákon stanovuje počátek běhu promlčecí lhůty na den, kdy mohlo být p edmětné
právo uplatněno poprvé, následně blíže specifikuje podmínky, za kterých může být
právo uplatněno. Počátek běhu subjektivní promlčecí lhůty je vázán na subjektivní
vědomost oprávněné osoby o okolnostech rozhodných pro počátek jejího běhu, p ípadně
na zaviněnou nevědomost.46 Na tyto obecné požadavky pak navazuje ustanovení § 620,
jenž určuje, které okolnosti jsou okolnostmi rozhodnými pro počátek běhu promlčecí
lhůty u práva na náhradu škody. Je jimi vědomost o škodě a osobě povinné škodu
odčinit. Oproti úpravě v Občanském zákoníku 40/1ř64 však došlo ke změně míry
subjektivity, s jakou je posuzována vědomost poškozené osoby o existenci škody a o
tom, kdo je povinen k její náhradě. Formulace obsažená v Občanském zákoníku
Řř/2012 „anebo vědět měl a mohl“ tedy, jak íká Weinhold, vědomost poškozené osoby
objektivizuje, a lze tedy hovo it o nepravé subjektivní promlčecí lhůtě. 47 Okamžik
počátku běhu promlčecí lhůty zde totiž není vázán na faktickou vědomost poškozené
osoby o rozhodných okolnostech, nýbrž na objektivně stanovenou možnost této osoby
se o nich dozvědět.48 Touto objektivizací počátku běhu subjektivní promlčecí lhůty je
upevněna zásada vigilantibus iura sctipta sunt, která je, jak již bylo zmíněno výše,
jednou z vůdčích zásad institutu promlčení. Délka subjektivní promlčecí lhůty je
upravena v ustanovení § 629 Občanského zákoníku Řř/2012 a je t íletá. V kontextu
private enforcement považuji za velmi zajímavý Svobodův názor, že se p edpokládá, že
oprávněná osoba je schopna sama správně vyhodnotit dostupné informace, a
nepot ebuje k tomu tedy explicitní výrok soudu. Z toho důvodu nemůže být počátek
běhu subjektivní promlčecí doby odsunut až na den vyhlášení rozsudku. P esto však
nelze opomíjet fakt, že některé soukromoprávní vztahy jsou natolik komplikované, že
nelze po oprávněné osobě požadovat, aby situaci správně vyhodnotila p ed tím, než je o
p edmětných skutečnostech pravomocně rozhodnuto orgánem ve ejné moci. 49 Tak se
vyjád il i Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 14. července 2010. 50 Tato myšlenka
by totiž mohla být aplikována i na p ípady vzniku škody v důsledku porušování pravidel
hospodá ské soutěže, kdy není zjevné, zda k porušení práva opravdu došlo, a tím pádem
ani, zda a v jakém rozsahu vznikla škoda, respektive zda škoda vznikla porušením
povinnosti soutěžitele a zda lze požadovat její náhradu. Je však pot eba vzít v úvahu
fakt, že toto rozhodnutí bylo vydáno za účinnosti a podle ustanovení Občanského
zákoníku 40/1964, který počátek subjektivní promlčecí doby podmiňoval faktickou a
prokázanou vědomostí poškozené osoby o okolnostech relevantních k uplatnění nároku.
Vzhledem k tomu, že v občanském zákoníku Řř/2012 se uplatňuje objektivizovaná
MELZER, Filip. Občanský zákoník: velký komentář. Praha: Leges, 2013-. Komentátor. ISBN 978-807502-003-1, k § 619.
47
WEINHOLD, Daniel. Promlčení a prekluze v soukromém právu. V Praze: C.H. Beck, 2015. Právní
praxe. ISBN 978-80-7400-576-3, s. 80.
48
Srov. Nap . Melzer, op. cit. 47, k §620.
49
Svoboda in: Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentá e (Wolters
Kluwer ČR). ISBN ř7Ř-80-7478-370-8, k §620.
50
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 7. 2010, sp. zn. 28 Cdo 86/2010.
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subjektivní vědomost oprávněné osoby o těchto okolnostech, je s odkazem na
domněnku rozumnosti zakotvenou v § 4 Občanského zákoníku 89/2012 nutno
p isvědčit Svobodovu názoru, že nelze za počátek promlčecí doby až na výjimečné
p ípady považovat až rozhodnutí p íslušného orgánu státní moci. V p ípadě v oblasti
private enforcement by se konkrétně jednalo o rozhodnutí ÚOHS, p ípadně Komise o
tom, že došlo k porušení soutěžněprávních p edpisů.
Základní objektivní promlčecí lhůta u práva na náhradu škody je ustanovením
§ 636 určena jako desetiletá. Tato doba je pak v p ípadech úmyslně způsobené škody
zákonem prodloužena až na patnáct let. V obou p ípadech zákon stanovuje počátek
běhu objektivní promlčecí lhůty na den, kdy škoda vznikla. Touto změnou byl tedy
eliminován výše zmiňovaný problém, kdy p i doslovném výkladu ustanovení
Občanského zákoníku 40/1ř64 a Obchodního zákoníku týkajících se počátku běhu
promlčecí lhůty mohlo docházet k situacím, kdy by objektivní promlčecí doba uplynula
d íve, než se poškozená osoba měla p íležitost o škodě dozvědět, či dokonce d íve, než
škoda vůbec vznikla. V p ípadě Občanského zákoníku 40/1ř64 byl tento problém sice
p eklenut judikaturou, nicméně zejména v obchodněprávních vztazích lze tuto změnu
označit za pozitivní.
Co se týče problematiky pokračujícího porušování povinností, ze kterých vzniká
oprávněné osobě škoda, a uplatňování nároku na její náhradu, neobsahuje Občanský
zákoník 89/2012 zvláštní ustanovení, a proto lze p edpokládat, že zmiňovaná ustálená
judikatura soudů stanovící, že i u takových jednání se promlčuje každý nárok na
náhradu škody zvlášť, zůstane i nadále v platnosti.

3.4 Zvláštní úprava promlčení v zákoně o náhradě škody v oblasti
hospodá ské soutěže
Zákon o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže je v oblasti promlčení
velmi věrnou transpozicí Směrnice 2014/104/EU. Po vzoru Občanského zákoníku
Řř/2012 užívá pojem promlčecí lhůta a nikoli doba a p ejímá z něj také formulaci
objektivizované subjektivní vědomosti. Jinými slovy stanovuje nový zákon počátek
běhu promlčecí lhůty na den, kdy se poškozená osoba dozvěděla o škodě, osobě
povinné k její náhradě a o omezování hospodá ské soutěže, nebo se o ní dozvědět měla
a mohla. Oproti Občanskému zákoníku Řř/2012 však p ibývá do kumulativního výčtu
okolností, o kterých se musí poškozená osoba dovědět, vědomost o omezování
hospodá ské soutěže. Tento požadavek vyplývá z článku 10 směrnice 2014/104/EU.
Důvodová zpráva k novému zákonu o významu této podmínky mlčí, nicméně lze mít za
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to, že cílem, proč byla do směrnice a zákona včleněna, je p edejít situacím, kdy by
poškozená osoba uplatňovala svůj nárok na náhradu škody, aniž by věděla, že tato
vznikla v důsledku omezování hospodá ské soutěže, pomocí jiných právních p edpisů,
které jsou pro ni méně p íznivé, a v mezidobí by se její právo podle tohoto zákona
promlčelo. V rovině praktického užití tohoto zákona si však jen velmi těžko lze
p edstavit situaci, kdy by poškozená osoba věděla o vzniku této škody, o tom, kdo je
povinen k její náhradě, ale zároveň by jí nebylo známo, že došlo k omezení hospodá ské
soutěže, když samotný vznik škody musí být na tuto skutečnost vázán. Na rozdíl od
Občanského zákoníku Řř/2012 je subjektivní lhůta v souladu s požadavky směrnice
stanovena jako pětiletá, nový zákon navíc explicitně vylučuje užití ustanovení
Občanského zákoníku Řř/2012 o objektivní promlčecí lhůtě. Právo na náhradu škody
způsobené omezením hospodá ské soutěže se tedy promlčuje pouze v subjektivní
pětileté promlčecí lhůtě a není nijak omezeno lhůtou s objektivně stanoveným počátkem
běhu. Tímto ustanovením se p itom český zákonodárce vydává v úpravě promlčecích
lhůt ještě nad rámec požadavků Směrnice 2014/104/EU, která v recitálu 36 své
preambule výslovně stanoví, že „členské státy by měly mít možnost ponechat v platnosti
nebo zavést všeobecně závazné objektivní promlčecí lhůty, pokud délka těchto
objektivních promlčecích lhůt nebude v praxi znemožňovat či nadměrně ztěžovat
uplatnění práva na odškodnění v plné výši.“51
Velmi výrazného posunu doznala úprava promlčení v oblasti náhrady škody
způsobené omezením hospodá ské soutěže co do pojetí pokračujících a trvajících
jednání. Zatímco v p edchozích úpravách nebyla tato otázka právními p edpisy
explicitně upravena a její vy ešení bylo ponecháno na judikatu e soudů, nový zákon
výslovně stanoví, že promlčecí lhůta nepočne běžet, dokud není na straně porušitele
ukončeno jednání, kterým je omezována hospodá ská soutěž. Toto ustanovení bude mít
zajisté pozitivní důsledky ve sfé e práv poškozených osob, nicméně je vnímám spíše
jako nástroj Evropské unie, jak p imět soutěžitele ukončit protisoutěžní jednání co
nejd íve. Pro poškozené osoby totiž neznamená toto odložení počátku běhu promlčecí
lhůty nijak zásadní p ínos. Na rozdíl od podmínky vědomosti o relevantních
okolnostech se ukončením protiprávního jednání porušitele postavení či možnosti
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obrany poškozeného nijak nemění. Jak bylo rozebráno výše, je ustálená judikatura
českých soudů, která stanovuje, že se každá jednotlivá škoda počíná promlčovat
samostatně bez ohledu na to, že jednotlivé její součásti vznikají z jednoho opakujícího
se či trvajícího protiprávního jednání, v souladu se zásadou vigilantibus iura skripta sunt
a se zásadou právní jistoty. Naopak takto extenzivní odložení počátku běhu promlčecí
lhůty je dle mého názoru s těmito zásadami v rozporu. Jak bylo již ečeno v kapitole 2.2
této práce, není jediným cílem Směrnice 2014/104/EU zlepšit postavení poškozených
osob v procesu vymáhání náhrady škody. Na počátku celého legislativního vývoje –
v Zelené knize – byla dokonce p ed tento cíl postavena role private enforcement jakožto
doplňku ve ejnoprávní úpravy ochrany hospodá ské soutěže, který má primárně
odrazovat soutěžitele od omezování hospodá ské soutěže, zatímco zlepšení pozice
poškozených osob p i vymáhání škod tímto omezováním způsobených bylo vnímáno
spíše jako podružný benefit. P estože je v současnosti ochrana práv poškozených osob
vyzdvihována jako primární cíl právní úpravy private enforcement, je její preventivní
vliv na chování soutěžitelů stále velmi důležitým aspektem a právě ustanovení
podmiňující počátek běhu promlčecí lhůty ukončením protisoutěžního jednání je toho
dle mého názoru důkazem.
Kromě počátku běhu promlčecí lhůty a její délky upravuje zákon o náhradě
škody v oblasti hospodá ské soutěže také podmínky stavění promlčecí lhůty.
„Promlčecí lhůta neběží po dobu šetření nebo řízení orgánu ochrany hospodářské
soutěže, které se týká stejného omezování hospodářské soutěže, a po dobu 1 roku ode
dne, kdy nabylo právní moci konečné rozhodnutí vydané orgánem ochrany hospodářské
soutěže nebo soudem o tom, že došlo k takovému omezování hospodářské soutěže, nebo
bylo šetření nebo řízení orgánu ochrany hospodářské soutěže nebo řízení před soudem
skončeno jinak.“
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Toto ustanovení

eší jeden ze zásadních problémů private

enforcement, tedy to, že vzhledem ke komplikovanosti dokazování a dalším
zmiňovaným faktorům se v praxi témě nevyskytují samostatné žaloby na náhradu
škody způsobené protisoutěžním jednáním, a namísto toho jsou využívány spíše žaloby
následné, u kterých se může poškozená žalující osoba op ít o zjištění a rozhodnutí
Ustanovení § ř odst. 3 zákona č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže a o
změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodá ské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o
ochraně hospodá ské soutěže), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti
hospodá ské soutěže).
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p íslušného orgánu na ochranu hospodá ské soutěže.53 U následných žalob v minulosti
vznikalo vzhledem k často dlouhému ízení p ed soutěžní autoritou vysoké riziko, že se
právo poškozeného na náhradu škody promlčí d íve, než bylo ve správním ízení
rozhodnuto o tom, zda se konkrétním jednáním soutěžitel dopustil omezení hospodá ské
soutěže. P i výkladu tohoto ustanovení je nutno správně vymezit pojem konečného
rozhodnutí. Dle důvodové zprávy k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodá ské
soutěže je tímto pojmem myšleno „rozhodnutí, které nelze napadnout ‚řádnými
opravnými prostředky‘ ve smyslu směrnice. V České republice jde o rozhodnutí Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže, jeho předsedy, správního soudu prvního stupně
a Nejvyššího správního soudu, které již nelze napadnout rozkladem, resp. správní
žalobou a kasační stížností.“54 Zjevným cílem tohoto ustanovení je zajistit poškozeným
lepší pozici p i uplatňování jejich práva na náhradu škody tím, že mají šanci vyčkat
konečného rozhodnutí ohledně omezení hospodá ské soutěže, kterým jim byla
způsobena škoda, s jistotou, že jejich právo nebude v mezidobí promlčeno. Existence
pravomocného rozhodnutí výrazně usnadňuje poškozeným unést důkazní b emeno tím,
že již samy nemusí prokazovat, že byla p edmětným jednáním žalovaného hospodá ská
soutěž skutečně omezena. Nicméně nelze p ehlížet fakt, že v důsledku takto
benevolentní úpravy bude v mnohých p ípadech docházet i k několikaletému zastavení
běhu promlčecí lhůty a tím k ekvivalentnímu posunu momentu promlčení práva na
náhradu škody, čímž je opět výrazně narušena zásada právní jistoty. P i hodnocení
dopadu ustanovení nového zákona o promlčení je nutno brát v potaz nejen právní jistotu
škůdce, ale také to, že jedním z důvodů, proč obsahuje český právní ád úpravu
promlčení, je p edcházení důkazní nouze vě itele. „Jestliže by totiž věřitel poté, co mu
vznikla možnost uplatnit svá práva, s jejich uplatněním dlouho otálel, ztížila by se
možnost dopátrat se skutkového stavu jako základu soudního rozhodnutí, prodlužovalo
by se tím důkazní řízení, tím by narůstaly i náklady atd.“ 55 P estože je takto
formulované pravidlo stavění běhu promlčecí lhůty poměrně podstatným zásahem do
obecného zájmu, aby byla práva uplatňována co možná nejd íve, mám za to, že
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pozitivní dopad tohoto ustanovení na poškozené osoby a jejich postavení p i vymáhání
náhrad škody je natolik významný, že tento negativní zásah vyváží. Domnívá se tak
proto, že, jak již bylo uvedeno, jsou ízení o náhradu škody v oblasti hospodá ské
soutěže specifická právě svou složitostí a náročností dokazování, které obnáší často
velmi komplexní analýzy trhů, ke kterým je pot ebná znalost velkého množství
informací, kterými disponuje škůdce a které jsou často chráněny obchodním
tajemstvím. Navíc i pro soudy, které na rozdíl od ÚOHS, p ípadně Komise, nedisponují
specialisty v oboru hospodá ské soutěže a analýzy trhu, je rozhodování o existenci
protisoutěžního jednání a omezení hospodá ské soutěže velmi náročné. Z toho důvodu
p edstavuje možnost vyčkat pravomocného rozhodnutí specializovaného orgánu o
omezení hospodá ské soutěže vítané usnadnění nejen pro poškozené, ale také pro soudy.
Stejně jako po dobu ízení p ed p íslušným orgánem ochrany hospodá ské
soutěže, neběží na základě ustanovení § ř odst. 4 zákona o náhradě škody v oblasti
hospodá ské soutěže promlčecí lhůta po dobu

ízení o zp ístupnění důkazního

prost edku. Tento institut bude detailněji rozebrán dále v této práci. V obecné rovině se
jedná o zvláštní ízení, které může i p edcházet samotnému ízení o náhradě škody,56 a
které není jeho součástí z procesně právního hlediska. P estože nemusí po tomto ízení
vždy následovat ízení o náhradě škody, pro p ípady, kdy tomu tak bude, zajišťuje toto
ustanovení, že nedojde k promlčení práva na náhradu škody ve chvíli, kdy se již
poškozený aktivně snaží shromáždit důkazy pot ebné pro zahájení ízení ve věci. Toto
ustanovení také zohledňuje fakt, že ízení o zp ístupnění důkazního prost edku může
být vedeno v jiném členském státě, a stavění běhu promlčecí lhůty se tedy nevztahuje
jen na ízení p ed soudy českými.
Jak bude rozebráno v následující kapitole, stanovuje zákon o náhradě škody
v oblasti hospodá ské soutěže zvláštní kogentní úpravu solidární odpovědnosti škůdců
za škodu, kterou společně způsobili. Zároveň však z tohoto pravidla zákon stanovuje
výjimky pro některé skupiny soutěžitelů. Jedná se nap íklad o takzvané spolupracující
škůdce, malé a st ední podnikatele, nebo osoby zúčastněné na smírném vyrovnání.
Povinnost těchto osob nahradit škodu v situacích, kdy jsou škůdci zavázáni k náhradě
škody společně a nerozdílně dle zvláštních ustanovení § 5 až § Ř zákona o náhradě
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škody v oblasti hospodá ské soutěže, je moderována. Touto moderací by však nemělo
být dotčeno právo poškozeného domoci se náhrady škody v plné výši. Z toho důvodu je
zvlášť upravena situace, kdy je pohledávka poškozeného z titulu škody u ostatních
společně zavázaných škůdců nedobytná. V takovém p ípadě se původně liberovaný
škůdce své povinnosti zprostit nemůže a musí poškozenému uhradit i tuto nedobytnou
část škody. V oblasti promlčení je pak tato úprava zohledněna v § ř odst. 5 Zákona o
náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže, kdy je stanoveno, že „promlčecí lhůta
neskončí dříve než za 1 rok ode dne, kdy se oprávněná osoba dozvěděla o tom, že
pohledávka na náhradu škody je nedobytná od těch, kteří nejsou spolupracujícím
škůdcem, nejsou malým a středním podnikatelem, nebo nebyli zúčastněni na smírném
vyrovnání.“ Tímto ustanovením je dán poškozené osobě prostor reagovat na takto
nastalou situaci a vymáhat náhradu škody, respektive její část po výše jmenovaných
subjektech. Jedná se však o další potenciální prodloužení promlčecí lhůty, které navíc
vyvolává zvýšenou právní nejistotu u osob, které nemají možnost okolnosti jejího
prodloužení nijak ovlivnit, neboť je toto prodloužení navázáno na okolnosti týkající se
t etí osoby. Jak bude rozebráno dále, domnívám se, že v tomto ohledu vychyluje úprava
promlčení zákona o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže rovnováhu postavení
stran již výrazně v neprospěch poškozených osob.
Zákon o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže tedy v otázkách
subjektivních promlčecích lhůt sice transponoval směrnici v mezích jejích minimálních
požadavků, nelze však p ehlížet, že český zákonodárce, aniž by k tomu byl směrnicí
povinován, ve věcech náhrady škody vzniklé protisoutěžním jednáním zrušil omezení
běhu promlčecí lhůty zajišťované v civilním právu objektivní promlčecí lhůtou. V
souhrnu se jedná o velmi výraznou změnu oproti obecné úpravě promlčení v občanském
a obchodním právu České republiky, jak jsme ji doposud znali. Tyto změny p inášejí
výrazné zlepšení pozice poškozených osob a to zejména p i uplatňování práva na
náhradu škody prost ednictvím takzvaných následných žalob, ale zároveň je vzhledem
k prodloužení promlčecí lhůty vytvá en významný tlak na soutěžitele, aby se
protisoutěžního jednání vůbec nedopouštěli, p ípadně aby takové jednání co nejd íve
ukončili. V tomto ohledu se tedy projevuje záměr, se kterým byla harmonizace pravidel
private enforcement utvá ena, a to sice aby bylo pomocí zvýšení efektivity vymáhání
soukromoprávních nároků vyplývajících z porušování soutěžněprávních p edpisů
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dosaženo odrazujícího efektu na soutěžitele. V konečném důsledku má však takto
extenzivní úprava promlčení ve prospěch poškozených za následek vysokou míru
právní nejistoty nejen na straně škůdců, ale také nap íklad jejich vě itelů. Tato úprava
tak do jisté míry může v některých p ípadech otev ít Pando inu sk íňku v podobě po
dlouhá léta narůstajících škod způsobených protisoutěžním jednáním, kdy jejich
náhrada může být pro škůdce v součtu likvidační. Na druhou stranu může právě hrozba
vysokých náhrad škod zvýšit zájem o omezování hospodá ské soutěže i u obchodních
partnerů soutěžitelů a tím vytvá et další zdroj tlaku na porušitele od omezování upustit.
Reálný dopad nové právní úpravy v oblasti promlčení však lze v tuto chvíli jen sotva
p edvídat.
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4 Náhrada škody
4.1 Presumpce vzniku škody
Ustanovení § 3 zákona o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže p ináší na
první pohled velmi výraznou novinku a to sice vyvratitelnou domněnku, že existencí
kartelu je způsobována škoda. Zajímavá je textace tohoto ustanovení, kdy se presumpce
vzniku škody vztahuje pouze na omezování hospodá ské soutěže ve formě kartelu.
Důvodová zpráva k tomu, proč se tato zvláštní úprava týká jen omezení hospodá ské
soutěže pouze v této podobě, sice mlčí, nicméně to můžeme nalézt v preambuli
Směrnice 2014/104/EU, konkrétně v recitálu 47. Ten stanoví, že „k odstranění
asymetrie informací a některých problémů spojených s vyčíslením škody způsobené
porušením právních p edpisů o hospodá ské soutěži a k zajištění účinného uplatňování
nároků na náhradu škody je vhodné vycházet z domněnky, že v p ípadě porušení
právních p edpisů o hospodá ské soutěži formou kartelu byla způsobena škoda, zejména
dopadem na cenu. V závislosti na skutkových okolnostech daného p ípadu vede kartel
ke zvýšení cen, nebo brání snížení cen, k němuž by jinak došlo nebýt kartelu. Tato
domněnka by neměla zahrnovat konkrétní výši škody. Porušitel by měl mít možnost
tuto domněnku vyvrátit. Je vhodné tuto vyvratitelnou domněnku omezit na kartely
vzhledem k jejich tajné povaze, která zmíněnou asymetrii informací zvyšuje a žalobcům
ztěžuje získání pot ebných důkazů k prokázání škody.“ 57 Lze sice souhlasit s tím, že
informační asymetrie je prohloubena v p ípadech tajných kartelů, nicméně mám za to,
že pozice poškozených osob p i prokazování vzniku škody není o mnoho silnější
v p ípadech omezení hospodá ské soutěže v jiné podobě. Směrnicí je zároveň p ímo
ečeno, že vyvratitelná domněnka se má týkat pouze existence škody, nikoli její výše.
Ostatně by bylo v praxi jen těžko p edstavitelné, že by měla být a priori p edjímána
určitá výše vzniklé škody už jen proto, že omezení hospodá ské soutěže se mohou
dopustit soutěžitelé na jakémkoli trhu a škodu tím způsobit jak velkoodběratelům, tak
konečným zákazníkům, kdy v každém z p ípadů bude faktická škoda, kterou tyto osoby
utrpí, diametrálně rozdílná. P ihlédneme-li i k tomu, že jediným právně relevantním
důsledkem zavedení této domněnky je p esunutí důkazního b emene na porušitele, který
má možnost ji vyvrátit, nep edstavuje tato úprava pro porušitele nijak extenzivní zásah
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do jejich práv. Tato právní domněnka se navíc může uplatnit až ve chvíli, kdy je
prokázáno samotné omezení hospodá ské soutěže, lze si tak sotva p edstavit její
šikanózní zneužití. Navíc, jak je rozebráno v kapitole 3.2, v p ípadech úmyslného
omezování hospodá ské soutěže je způsobení škody velmi pravděpodobné, ne-li jisté.
Z těchto důvodů zastávám de lege ferenda názor, že by se tato vyvratitelná domněnka
měla vztahovat na veškeré úmyslné omezování hospodá ské soutěže tak, aby byla
informační asymetrie potlačena nejen u škod vzniklých v důsledku existence kartelu.
Také je v tomto ohledu důležité upozornit na to, že v p ípadě p esunutí důkazního
b emene ohledně otázky vzniku škody se nejedná o dokazování negativní skutečnosti ve
smyslu takzvané negativní teorie důkazní, podle které nelze prokazovat neexistenci
skutečností, ve kterýchžto p ípadech je strana tvrdící negativní skutečnost zbavena
důkazního b emene.
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(Správnost negativní důkazní teorie potvrdil ve svých

rozhodnutích jak Ústavní soud, tak Nejvyšší správní soud.59) V těchto p ípadech bude
po porušiteli požadováno prokázání komplementární právní skutečnosti, která vyvrací
možnost vzniku škody. 60 Takovou skutečností v p ípadech private enforcement může
být nap íklad ekonomická analýza prokazující, že v důsledku uzav ení kartelu ceny
daného produktu na relevantním trhu nestouply.

4.2 Určování výše škody
Určování výše škody je oblastí, kde se, stejně jako v prokazování jejího vzniku
jako takového, velmi výrazně projevuje informační asymetrie. To protože poškozená
osoba nemá informace o tom, jakým způsobem a v jaké mí e omezil porušitel soutěž na
daném trhu. Vzhledem ke složitosti ekonomických analýz prováděných s cílem zjistit
dopady na daný trh by však v mnoha p ípadech nebyla poškozená osoba schopna p esně
škodu vyčíslit, ani pokud by takové informace měla. Právě z těchto důvodů je zcela
pochopitelné, že se nová úprava private enforcement pokouší dopady tohoto nepoměru
zmírnit. Jak již bylo zmíněno výše, není reálné určit jakékoli jednoduché a obecné
pravidlo pro určování výše škody v oblasti hospodá ské soutěže nebo dokonce
stanovovat jakoukoli fixní částku, která by se v p ípadě, že se nepoda í p esnou výši
58

WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015.
Student (Leges). ISBN 978-80-7502-076-5, s. 249.
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Viz nap íklad Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 7. dubna 2010, sp. zn. I. ÚS 22/10,;
Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 27. 10. 2011, sp. zn.:7 As 2ř/2011 - 37.
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škody stanovit, měla považovat za výši, v jaké škoda vznikla. Důvodem, proč takové
ešení není možné, je rozdílnost vztahů, v rámci kterých je škoda způsobována, protože
může vznikat z důvodu navýšení ceny ve vztahu odběratelském, znevýhodněním
konkurenta, ale také nap íklad v důsledku nedostupnosti určitého druhu zboží, či
uzav ením trhu a tím omezení diverzity produktů. Zároveň se tyto vztahy mohou
diametrálně lišit hodnotově, ten stejný porušitel totiž může mít nap íklad uzav eny
odběratelské smlouvy jak s koncovými zákazníky, tak s velkoodběrateli. V každém
z těchto vztahů bude pochopitelně i za jinak naprosto shodných podmínek způsobena
škoda v jiné výši. Proto se zdá být logickým požadavek směrnice na to, aby
v p ípadech, kdy není možné výši škody p esně určit, měl soud možnost její výši
stanovit na základě vlastního uvážení.61 Zíkon o náhradě škody v oblasti hospodá ské
soutěže tento požadavek promítá do ustanovení § 4 odst. 4, které stanoví, že „nelze-li
výši náhrady škody p esně určit, určí ji podle spravedlivého uvážení jednotlivých
okolností p ípadu soud.“ Tato diskreční pravomoc soudu není v českém právním ádu
novinkou, témě totožná ustanovení totiž obsahuje Občanský zákoník Řř/2012 a zákon
č. řř/1ř63 Sb. Občanský soudní ád.62 V důvodové zprávě je skutečnost, že bylo toto
ustanovení doslovně p ejato z Občanského zákoníku Řř/2012, odůvodněna zájmem na
uživatelském komfortu. Lze pak ovšem souhlasit s názorem Petra, který v kontrastu s
triplicitou tohoto ustanovení poukazuje na to, že zákon nijak netransponoval apel
Směrnice 2014/104/EU na to, aby v takových p ípadech soudy měly možnost určení
výše škody konzultovat s p íslušnou soutěžní autoritou. Takovému postupu ovšem
žádné procesněprávní ustanovení českého ádu nebrání a spíše než o věcnou kritiku
zákona se v tomto p ípadě jedná o vyzdvižení nep íliš logické volby, kterou bylo
opětovné začlenění ustanovení o pravomoci soudu stanovit výši škody odhadem. 63
Z výše uvedeného je patrno, že jak směrnice, tak zákon počítají s tím, že je v reálu
velmi složité a často až nemožné výši škody určit p esně. Nicméně je jasně stanoven
požadavek na to, že se škoda (v té výši, v jaké bude zjištěna, p ípadně soudem určena)
nahrazuje vždy v plné výši a soud je zbaven pravomoci výši škody moderovat, kterou
mu v obecných civilních sporech p iznává ustanovení § 2ř53 Občanského zákoníku

Směrnice 2014/104/EU, op. cit. 5, čl. 17 odst. 1.
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Řř/2012. Zároveň je novým zákonem explicitně stanoveno, že „Je-li to pot eba
k náhradě škody v plné výši, může poškozený požadovat po škůdci také zaplacení
úroku, aby výše náhrady zohledňovala znehodnocení peněz, ke kterému došlo od vzniku
škody do splatnosti její náhrady.“64 Zákonodárce zde volí poměrně nestandardní textaci,
která v českém civilním právu není pro stanovování výše úroků běžnou. Je otázkou, co
bylo důvodem právě pro tento způsob vyjád ení povinnosti škůdce zohlednit p i náhradě
škody i znehodnocení peněz, jelikož se ztotožňuji s názorem Petra, že by se tento úrok
subsumoval pod náhradu ušlého zisku podle obecných ustanovení Občanského
zákoníku Řř/2014 týkajících se náhrady škody.65
Kromě zákazu moderace výše škody je zákonem zakázáno také ukládání škody
v takové výši, aby docházelo k nadměrnému odškodnění. Toto ustanovení vychází
z požadavku Směrnice 2014/104/EU, 66 které se distancuje od ukládání takzvaných
punitive damages. P estože že je z celého pojetí úpravy private enforcement zjevná
snaha Evropské unie touto úpravou podpo it dodržování ve ejnoprávních pravidel
v oblasti hospodá ské soutěže, z tohoto ustanovení je patrné, že se Evropská unie
nehodlá ubírat v oblasti private enforcement stejným směrem jako nap íklad USA, kde
je zákonem 67 p ímo stanoveno, že poškozený má nárok na odškodnění ve výši
trojnásobku reálně utrpěné škody.68 Kromě tohoto pravidla jsou poškozené osoby dále
v podávání žalob na soutěžitele omezující hospodá skou soutěž podporovány tím, že se
ve Spojených státech amerických uplatňuje systém takzvaných contingency fees, tedy
odměn advokáta založených na úspěchu v daném p ípadě. Tento systém zajišťuje
poškozeným osobám možnost zahájit soudní ízení s víceméně nulovým rizikem,
jelikož pokud nebude žaloba úspěšná, nebudou povinny hradit náklady právního
zastoupení. Zároveň má tento systém silný motivační efekt na advokáty. 69 V důsledku
toho se ovšem v USA vytvo ila velmi silná litigační kultura, která v důsledku zatěžuje
soudní systém, ale také do jisté míry paralyzuje trh, jelikož vytvá í relativně rizikové
prost edí pro soutěžitele. Jak vyplývá mimo jiné i ze Stanoviska Evropského
hospodá ského a sociálního výboru k Zelené knize o kolektivním odškodnění
Ustanovení § 4 odst. 2 Zákona o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže.
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spot ebitelů, není na půdě Evropské unie zájem na vytvá ení takovéto kultury soudních
sporů.70 Osobně se p ikláním k názoru, že v civilním právu má být p iznávána náhrada
škody p esně v tom rozsahu, v jakém byla způsobena. Náhrady škody v excesivní výši
totiž zcela nepochybně mají charakter trestu, jak vyplývá z jejich anglického označení
punitive damages, ale také z faktu, že na straně poškozené osoby není dán důvod pro
náhradu škody ve výši p esahující reálně způsobenou škodu. Důvodem pro takové
odškodnění je právě cíl potrestat škůdce a motivovat poškozeného k iniciaci soudního
sporu. Jak vyplývá ze zásady zakotvené v ustanovení § 1 Občanského zákoníku
89/2012, má být v prost edí českého práva „uplatňování soukromého práva [je]
nezávislé na uplatňování práva ve ejného.“ Dalším důvodem, proč by neměly být osoby
trestány v režimu civilního práva je rozdílnost procesní úpravy trestního práva,
správního trestání a práva civilního. V p ípadech, kdy má být osoba trestána jsou
zákonem stanovena p ísnější procesní pravidla, která mají zaručit této osobě možnost
efektivní obrany. Proto se domnívám, že je zamítavý postoj Evropské unie vůči
excesivním náhradám škody v oblasti hospodá ské soutěže v naší právní kultu e
vhodný.

4.3 P enesení navýšení ceny
V obchodní praxi je běžným jevem, že dodavatelské etězce mají několik článků.
Mezičlánky mezi primárním výrobcem a koncovým kupujícím mohou mít jak podobu
pouhé distribuce, tak mohou zboží dále zpracovávat a p etvá et. Pokud tedy dojde
k jednání omezujícímu hospodá skou soutěž v horních patrech celého etězce a v
jeho důsledku dojde k navýšení ceny, může subjekt na následující pozici v prodejním
etězci o takové navýšení snížit svou marži a tedy nést škodu sám, nebo ji může z části
nebo úplně p enést na své odběratele tím, že o toto navýšení zvýší svou prodejní cenu.
Právě provázanost a složitost odběratelských vztahů způsobuje, že je velmi složité určit
a následně prokázat, zda a v jaké mí e bylo navýšení ceny p eneseno, a tím pádem i kdo
a v jaké mí e utrpěl škodu způsobenou protisoutěžním jednáním porušitele. Tento
problém byl identifikován jako jeden z těch, které výrazně komplikují uplatňování
soukromoprávních žalob na náhradu škody v oblasti hospodá ské soutěže,71 a proto se
Stanovisko Evropského hospodá ského a sociálního výboru k zelené knize o kolektivním odškodnění
spot ebitelů (KOM(200Ř) 7ř4 v konečném znění) (2010/C 12Ř/1Ř), čl. 5.2.3.
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mu věnuje jak Směrnice 2014/104/EU, tak její česká transpozice. Zákon o náhradě
škody v oblasti hospodá ské soutěže eší problematiku p enesení navýšení ceny (neboli
passing-on) ze dvou pohledů. Z pohledu, kdy je existencí tohoto ekonomického
mechanismu argumentováno ze strany žalovaného porušitele, který tvrdí, že žalobce
cenové navýšení způsobené omezením hospodá ské soutěže p enesl na své odběratele, a
z toho důvodu žalobci škoda nevznikla, a z pohledu žalujícího nep ímého odběratele,
který tvrdí, že byť není p ímým odběratelem žalovaného porušitele, byla mu škoda
způsobena právě v důsledku p enesení navýšení ceny.
Ustanovení § 2ř zákona o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže upravuje
námitku p enesení navýšení ceny, v angličtině označovanou jako passing-on defence,
která svědčí žalovanému. Stejně jako u prokazování existence a výše škody způsobené
protisoutěžním jednáním i prokazování p enesení navýšení škody může být velmi
problematické zejména z důvodu nedostatku důkazů. Na tento fakt je zákonem
pamatováno v ustanoveních týkajících se speciální úpravy zp ístupnění důkazních
prost edků, která bude rozebrána dále v této práci. Zákon tímto ustanovením víceméně
pouze konstatuje právo žalovaného rozporovat fakt, že v důsledku jeho počínání vznikla
žalobci škoda, a není tedy povinen mu ji nahrazovat. Zde je na místě poznamenat, že
samotným prokázáním, že p ímý odběratel navýšení ceny p esunul na své odběratele,
nutně nemusí znamenat, že mu nebyla protisoutěžním jednáním porušitele způsobena
škoda. Ta mohla vzniknout i nap íklad snížením objemu prodeje v důsledku navýšení
jeho prodejní ceny. Oproti tomu ustanovení § 30 zakládá vyvratitelnou domněnku, že
k p enesení navýšení ceny na žalobce došlo. Pozornost si dle mého názoru zaslouží
právě textace tohoto ustanovení, kdy se presumpce p enesení navýšení ceny uplatní
pouze ve prospěch žalujícího nep ímého odběratele. Nejedná se tedy o obecně
aplikovatelnou vyvratitelnou domněnku, kterou by mohl využít i žalovaný. Naopak
žalovaný se ocitá v důsledku kombinace těchto dvou ustanovení v situaci, kdy musí
prokazovat jak to, že k p enesení navýšení ceny nedošlo, v p ípadech, kdy je žalován
konečným odběratelem, tak to, že k takovému p enesení došlo v p ípadech, kdy je
žalován subjektem, který p edmětné zboží či služby dále distribuuje. Nejen, že tento
stav podle mého názoru znevýhodňuje porušitele nad únosnou míru, ale p edevším se
domnívám, že může způsobovat velmi problematické situace. Takovou situací bude
nap íklad ta, kdy porušitel v důsledku důkazní nouze neunese b emeno tvrzení ve sporu
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s p ímým odběratelem a bude pravomocně rozhodnuto o jeho povinnosti k náhradě
škody tomuto p ímému odběrateli. Následně bude takový porušitel zažalován nep ímým
odběratelem, u kterého je p enesení navýšení ceny presumováno a opět z důvodu
důkazní nouze nebude schopen prokázat, že k takovému p enesení nedošlo. Domnívám
se, že vzhledem k rozdílnosti subjektů v obou ízeních by nebylo možné odmítnout
žalobu z důvodu p ekážky věci rozhodnuté. 72 Stejně tak by žalovaný v druhé žalobě
iniciované koncovým odběratelem dle mého názoru neobstál p i vyvracení domněnky
existence p enesení jen z toho důvodu, že v p edešlém ízení proti p ímému odběrateli
nebyl schopen unést své důkazní b emeno. 73 Domnívám se tedy, že by soud musel
žalobci náhradu škody p iznat i v druhém ízení. Tím by ovšem založil povinnost
porušitele nahradit škodu dvakrát, čímž by byla narušena zásada zákazu extenzivního
odškodňování. Na tento problém pamatuje článek 15 Směrnice 2014/104/EU74, který
ovšem do zákona o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže nebyl promítnut.
Osobně zastávám názor, že by se měla vyvratitelná domněnka p enesení navýšení škody
uplatňovat obecně, a ne jen ve prospěch některých osob. Taková změna úpravy by sice
znamenala, že by odběratelé, kte í nejsou odběrateli koncovými, museli v p ípadě
žaloby na náhradu škody způsobené protisoutěžním jednáním vždy prokazovat, že
navýšení ceny nep enesli na své odběratele, ale jsou to právě oni, kdo má nejlepší
p ístup k dokumentům prokazujícím, že navýšení ceny na své odběratele nep enesli a že
škoda tedy vznikla p ímo jim. Proto by je nutnost tuto skutečnost prokázat nezatížila
tolik jako žalovaného. Hlavní pozitivum takové změny by však spočívalo v tom, že

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 3. 2010, sp. zn.: 25 Cdo 4287/2009.
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žalovaný námitku p enesení navýšení ceny ani nevznesl, soud by v takovém p ípadě neměl povinnost tuto
skutečnost zkoumat a rozhodl by, že omezením hospodá ské soutěže byla p ímému odběrateli způsobena
škoda. V takovém p ípadě by pak bylo zjevně nespravedlivé, aby byla náhrada škody koncovému
odběrateli v následném ízení odep ena i p esto, že fakticky k p enesení dojít mohlo.
74
Aby se zabránilo tomu, že žaloby o náhradu škody podané žalobci z různých úrovní dodavatelského
etězce povedou k vícenásobné odpovědnosti nebo neexistenci odpovědnosti porušitele, členské státy
zajistí, aby p i posuzování toho, zda jsou splněny povinnosti vyplývající z důkazního b emene podle
článků 13 a 14, vzaly vnitrostátní soudy, u nichž byla podána žaloba o náhradu škody, s využitím
prost edků dostupných podle unijního nebo vnitrostátního práva náležitě v úvahu všechny tyto
skutečnosti:
a) ízení o žalobě o náhradu škody, která se týkají téhož porušení právních p edpisů o hospodá ské soutěži,
avšak byla zahájena žalobci z jiných úrovní dodavatelského etězce;
b)soudní rozhodnutí vydaná v ízeních o žalobě o náhradu škody uvedených v písmenu a);
c)relevantní ve ejně dostupné informace, jež vyplynuly z p ípadů ve ejnoprávního prosazování právních
p edpisů o hospodá ské soutěži.
72

73

44

pouhé neunesení důkazního b emena by nevystavovalo porušitele riziku dvojího
odškodnění.

4.4 Solidární povinnost k náhradě škody více škůdců a vztah
k programu shovívavosti
Jak již bylo zmíněno, je cílem Směrnice 2014/104/EU nejen zajistit lepší
postavení poškozených ve sporech o náhradu škody způsobé protisoutěžním jednáním,
ale také se v ní velmi silně projevuje snaha prost ednictvím zvýšení efektivity a
dostupnosti těchto žalob vytvo it tlak na soutěžitele, aby se omezování hospodá ské
soutěže vůbec nedopouštěli, či, pokud již se ho dopouštějí, aby od něj upustili. Zákon o
náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže, stejně jako všechny transpozice Směrnice
2014/104/EU v ostatních členských státech, má tedy působit do jisté míry jako doplněk
ve ejnoprávních pravidel na ochranu hospodá ské soutěže. S touto povahou nové
úpravy tedy velmi úzce souvisí takzvaný leniency program neboli program
shovívavosti. Jedná se o systém ve ejnoprávních ustanovení zaručující soutěžiteli, který
se jako první obrátí na soutěžní autoritu, p izná svou účast v kartelu a poskytne ú adu
informace o tomto kartelu, které ú adu do té doby nebyly známy a jsou užitečné
v šet ení o něm, a za podmínky, že sám nebyl iniciátorem kartelu, že nebude
potrestán. 75 Možnost upuštění od uložení pokuty ve ve ejném vymáhání dodržování
pravidel soutěžního práva motivuje účastníky kartelů k tomu, aby kartel opustili a
prozradili. Touto možností tak zákonodárce narušuje jistotu a důvěru mezi jednotlivými
kartelisty, což jsou dva základní aspekty, bez kterých kartel nemůže fungovat. Tento
postup je založen na teorii her, kdy, pokud jednotliví hráči nevědí, jak budou postupovat
ostatní hráči, zpravidla p edpokládají pro sebe méně p íznivý vývoj, a volí tak pro sebe
nejbezpečnější tah, kterým v tomto p ípadě bude právě využití leniency programu. 76
Důvodem, proč je stát ochoten upustit od uložení pokuty v těchto p ípadech, je fakt, že
odhalování kartelů je velmi náročné a získání informací p ímo z jeho nitra je tak
extrémně cenné. Se složitostí odhalování kartelů souvisí i jeho nákladnost, pokud tedy
P esná úprava je obsažena v ustanoveních § 22ba zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodá ské
soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodá ské soutěže).
76
Blíže k teorii her viz nap íklad LESLIE, Christopher. Antitrust Amnesty, Game Theory and Cartel
Stability. Journal of Corporation Law,2006, 453.
75
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kartelista ú adu poskytne pot ebné informace sám, ušet í státu podstatné finanční
prost edky, které by jinak musel na rozkrytí kartelu vynaložit. Upuštění od uložení
pokuty tak v těchto p ípadech je i ekonomicky opodstatněné. V souvislosti se snahou o
zefektivnění private enforcement však dochází ke snížení atraktivity účasti na leniency
programu pro samotné kartelisty. To z toho důvodu, že i pokud jim bude v důsledku
jejich spolupráce p i vyšet ování kartelu pokuta odpuštěna, výrazně si zhoršují svou
pozici v p ípadných následných soukromoprávních sporech o náhradu škody tímto
kartelem způsobené, p ičemž výše těchto žalovaných škod mohou být i mnohonásobně
vyšší než hrozící pokuty a potenciálně mít pro soutěžitele i likvidační charakter. Protože
je leniency program velmi významným nástrojem v boji proti kartelům, je pochopitelná
snaha směrnice zmírnit negativní dopady nové úpravy private enforcement na
praktickou využitelnost leniency programu. To se v zákoně o náhradě škody v oblasti
hospodá ské

soutěže

projevuje

nejvýrazněji

v oblasti

zp ístupnění

důkazních

prost edků, která bude rozebrána dále v kapitole 5 a v oblasti solidární odpovědnosti
porušitelů k náhradě škody.
Shodně s úpravou odpovědnosti za škodu způsobenou více škůdci obsaženou
v Občanském zákoníku 89/201277 zakládá Zákon o náhradě škody v oblasti hospodá ské
soutěže solidární odpovědnost za škody způsobené společným jednáním více škůdců.
Oproti obecné úpravě však nový zákon výslovně zakazuje soudu „rozhodnout, že
škůdce nahradí škodu podle své účasti na škodlivém následku.“78 Toto pravidlo bylo
p ejato z článku 11 Směrnice 2014/104/EU a jeho cílem je zajištění co nejvyššího
komfortu pro poškozené osoby p i vymáhání náhrady škody. Poškozená osoba se díky
tomuto ustanovení může vždy obrátit na kteréhokoli z porušitelů a požadovat plnou
náhradu škody najednou. Zároveň dává toto ustanovení poškozené osobě možnost
vybrat si, proti kterému z porušitelů svůj nárok uplatní, nap íklad vzhledem
k solventnosti jednotlivých škůdců. Zmíněné zp ísnění úpravy, kdy není možné omezit
odpovědnost některého ze škůdců, je opět projevem snahy o zlepšení pozice
poškozených protisoutěžním jednáním a zároveň odrazem charakteru protisoutěžního
jednání jakožto výrazně nežádoucího jednání.

77
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Ustanovení § 2ř15 Občanského zákoníku Řř/2012.
Ustanovení § 5 zákona o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže.
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Z tohoto pravidla stanovuje nový zákon výjimky pro celkem t i skupiny škůdců.
První z nich je určena právě spolupracujícímu škůdci, což je pojem p edstavující
legislativní zkratku pro podnik, u kterého bylo upuštěno od uložení pokuty.

79

V kontextu Zákona o ochraně hospodá ské soutěže se tedy jedná pouze o prvního
žadatele o účast na leniency programu. Pro tyto osoby nový zákon omezuje povinnost
k náhradě škody pouze jejich p ímým a nep ímým odběratelům a dodavatelům.
Spolupracující škůdce tedy nemá povinnost nahrazovat škodu p ímým a nep ímým
odběratelům a dodavatelům ostatních škůdců, se kterými by byl jinak solidárně
odpovědný, ani ostatním osobám, kterým v důsledku jeho protisoutěžního jednání
vznikla škoda. 80 Aby touto výjimkou nebyly na svých právech omezeny ostatní
poškozené osoby, omezuje zákon její aplikovatelnost tak, že se neuplatní, pokud by od
ostatních škůdců byly jejich pohledávky na náhradu škody nedobytné, pokud tato
nedobytnost není založena promlčením. Toto ustanovení se tedy snaží o nalezení
rovnováhy mezi snahou o zvýhodnění spolupracujících škůdců i v oblasti private
enforcement a snahou, aby v důsledku toho nebylo nep imě eně ztíženo vymáhání práva
na náhradu škody poškozených osob. Ve výsledku však zakládá dle mého názoru právní
nejistotu na straně spolupracujícího škůdce. Ten totiž, ač není primárně povinen
k náhradě škody jiným osobám než svým p ímým a nep ímým odběratelům a
dodavatelům, čelí do doby, než bude škoda nahrazena všem ostatním poškozeným
ostatními solidárně zavázanými škůdci, p ípadně než dojde k promlčení nároků, riziku,
že se některé z dalších pohledávek poškozených osob stanou nedobytnými u ostatních
škůdců, a jemu samotnému tak vznikne povinnost je nahradit. Dostává se tak do situace,
kdy mu hrozí riziko vzniku povinnosti k náhradě potenciálně i velmi vysoké škody,
p ičemž není v jeho silách ovlivnit, zda se tak opravdu stane, či nikoli. Zvláštními
pravidly se pak ídí v p ípadě spolupracujících škůdců i úprava následného vyrovnání
mezi solidárně zavázanými porušiteli. Ta stanoví, že „p i vypo ádání mezi škůdci není
spolupracující škůdce povinen vyrovnat více, než činí výše škody, kterou způsobil svým
p ímým nebo nep ímým odběratelům a dodavatelům; to neplatí, jde-li o škodu
způsobenou jiným poškozeným než p ímým nebo nep ímým odběratelům nebo
dodavatelům.“ Jinými poškozenými se rozumí právě již zmiňované osoby poškozené
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To lze dovodit z ustanovení čl. 11 Směrnice 2014/104/EU.
Těmito ostatními poškozenými mohou být osoby poškozené takzvaným efektem umbrella pricing,
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v důsledku efektu umbrella pricing.81 Škoda, která je nahrazována těmto poškozeným
tak bude vyrovnána mezi škůdci na základě principu solidarity bez ohledu na postavení
spolupracujícího škůdce, tedy podle účasti na způsobení vzniklé škody.
Další skupinou privilegovaných škůdců jsou takzvaní malí a st ední
podnikatelé, 82 kterým by povinnost nahradit škodu společně a nerozdílně způsobila
„nezvratné ohrožení hospodá ské životaschopnosti a způsobení ztráty celé hodnoty
aktiv“83 a kte í nedosahují 5 % tržního podílu na relevantním trhu. Pro tyto škůdce je
také stanoveno, že mají povinnost nahrazovat škodu způsobenou protisoutěžním
jednáním pouze svým p ímým a nep ímým odběratelům a škůdcům. Tato výjimka však
nebude moci být uplatněna malým nebo st edním podnikatelem, který se dopustil
omezování soutěže již v minulosti, nebo p edmětné omezování hospodá ské soutěže
ídil, nebo k němu p inutil jiné. Tato podmínka je obdobná jako u spolupracujícího
škůdce, u něj je ovšem zahrnuta již v podmínkách pro účast na leniency programu,
avšak obsahuje navíc zákaz p edchozího omezování hospodá ské soutěže a jeho ízení.
Povinnost k náhradě škody i ostatním poškozeným v p ípadě, že se jejich pohledávky
vůči

ostatním

škůdcům

stanou

nedobytnými,

je

upravena

shodně

jako

u

spolupracujících škůdců. Má výše uvedená výhrada vůči tomuto způsobu úpravy tedy
platí i pro úpravu náhrady škody malými a st edními podnikateli. Nutno však
podotknout, že motivace zákonodárce k ochraně malých a st edních podnikatelů je
založena zcela evidentně na jiných základech. Zatímco spolupracující škůdci jsou
privilegováni proto, aby nebyla oslabena jejich motivace k účasti na leniency programu,
u malých a st edních podnikatelů je zjevným záměrem zákonodárce zamezit
likvidačním následkům vysokých náhrad škod na tyto podnikatele. Zákonem o náhradě
škody v oblasti hospodá ské soutěže ani Směrnicí 2014/104/EU není povinnost malých
a st edních podnikatelů k vypo ádání s ostatními škůdci nijak moderována. Na první
pohled by se mohlo zdát, že vzhledem k výše uvedenému je absence obdobného
ustanovení pro malé a st ední podnikatele nelogická a tato skupina by měla být
chráněna i v rámci následného vypo ádání mezi škůdci. Nutno však podotknout, že
81

Petr, op. cit. 64, s. 7.
Vymezení tohoto pojmu je zajištěno odkazem na Zákon č. 47/2002 Sb., o podpo e malého a st edního
podnikání a o změně zákona č. 2/1ř6ř Sb., o z ízení ministerstev a jiných úst edních orgánů státní správy
České republiky, ve znění pozdějších p edpisů, ve znění pozdějších p edpisů.
83
Ustanovení § 6 odst. 3 Zákona o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže.
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obecné ustanovení o vypo ádání škůdců stanoví, že se mezi sebou škůdci vyrovnávají
podle účasti na způsobení vzniklé škody. Malí a st ední podnikatelé jsou navíc
zvýhodňováni jen na základě objektivních kritérií, nikoli tedy na základě prospěšného
jednání, jak je tomu u spolupracujících škůdců. Proto by bylo nespravedlivé, aby část
škody, kterou způsobili vlastním zaviněním, za ně měli povinnost hradit jiní škůdci.
Poslední zvýhodněnou skupinou škůdců jsou ti, kte í se podíleli na smírném
vyrovnání. Tu část škody, která byla p edmětem smírného vyrovnání, již nemá
poškozený nárok požadovat, zbytek této škody pak nesmí požadovat po tom škůdci,
který se smírného vyrovnání účastnil. Toto pravidlo se ovšem neuplatní, pokud by od
ostatních škůdců byl zbytek způsobené škody nedobytný z jiného důvodu, než je
promlčení. V následném vypo ádání mezi škůdci je takový škůdce povinen se vypo ádat
pouze ohledně škod nahrazených jiným poškozeným.
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5 Zp ístupnění důkazních prost edků
Jak již bylo ečeno výše, je jedním z hlavních problémů žalob na náhradu škody
způsobených protisoutěžním jednáním, ne-li tím nejtíživějším, informační asymetrie
způsobená tím, že většina dokumentů, které jsou pot ebné pro prokázání omezení
hospodá ské soutěže, vzniku škody, stanovení její výše, nebo míry p enesení navýšení
ceny jsou v rukách škůdců. (P ípadně jsou v rukách odběratelů, kte í p enesli navýšení
škody, které se snaží prokázat žalovaný porušitel.) Navíc jsou tyto dokumenty často
chráněny obchodním tajemstvím. Tuto faktickou nerovnováhu se snaží Zákon o náhradě
škody v oblasti hospodá ské soutěže zmírnit zavedením zvláštního procesního institutu
zp ístupnění důkazního prost edku. Tomuto procesu a jeho pravidlům je věnována
poměrně značná část celého p edpisu a je zákonodárcem pojat komplexně. Základními
aspekty institutu zp ístupnění důkazních prost edků je samotný jeho proces a způsob,
jakým jsou chráněny citlivé informace obsažené v důkazních prost edcích, které mají
být zp ístupněny. Těmto dvěma oblastem problematiky zp ístupnění důkazního
prost edku budou věnovány samostatné podkapitoly.
5.1.1

ízení o zp ístupnění důkazního prost edku

Zvláštností ízení o zp ístupnění důkazního prost edku je fakt, že je možné je
zahájit jako samostatné ízení ještě p ed podáním žaloby ve věci samé. Tato úprava je
českým specifikem, neboť není Směrnicí 2014/104/EU vyžadována. Důvodová zpráva
k novému zákonu tuto úpravu odůvodňuje tím, že „osoba poškozená kartelem tak není
nucena podávat žalobu v situaci, kdy nemůže vědět, zda by byla její žaloba shledána
důvodnou i po zp ístupnění dokumentů – tuto žalobu by pak musela z ejmě vzít zpět.“84
Petr proti tomuto odůvodnění namítá, že taková nejistota je spojena s každým soudním
ízením.85 S tímto argumentem ovšem nelze bezvýhradně souhlasit. P estože nesporně
v témě každém sporu existuje určitá míra nejistoty co do jeho výsledku, je v p ípadech
žalob na náhradu škody v oblasti hospodá ské soutěže, kdy žalobce často nemá témě
žádné informace a důkazy, tato nejistota výrazně vyšší. Žalobce nemusí mít ani
podklady dostačující alespoň k p edběžnému posouzení svých šancí na úspěch
v p ípadném ízení. Pokud by mohl o zp ístupnění důkazních prost edků žádat až po
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Důvodová zpráva, op. cit. 55, k § 10 odst. 5.
Petr, op. cit. 64, s. 10.
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zahájení ízení ve věci samé, mohlo by se stát, že po získání požadovaných dokumentů
zjistí, že jeho pozice jako žalobce je velmi slabá. Díky tomuto ustanovení se poškozený
nedostane do situace, kdy by byl nucen zaplatit soudní poplatek stanovovaný dle výše
žalované škody, aniž by byl s to posoudit, jaké jsou jeho šance na úspěch v takovém
ízení. Proto se domnívám, že tato úprava není nadbytečným odklonem nad rámec
Směrnice 2014/104/EU.
Subjektem aktivně legitimovaným k podání návrhu na zp ístupnění důkazního
prost edku p ed zahájením meritorního

ízení bude vždy jen osoba poškozená

protisoutěžním jednáním, respektive dle dikce zákona „navrhovatel, který s určitostí
odpovídající dostupným skutečnostem osvědčí věrohodnost svého práva na náhradu
škody způsobené omezováním hospodá ské soutěže.“86 Po zahájení ízení ve věci samé
pak může návrh na zp ístupnění důkazního prost edku podat jak žalobce, tak
žalovaný. 87 Žalovaný se bude zpravidla domáhat zp ístupnění důkazního prost edku
v p ípadech, kdy bude žalován odběratelem, který není odběratelem koncovým, a tedy
je možné, že u něj došlo k p enesení navýšení škody na jeho další odběratele. Jak již
bylo vysvětleno v kapitole 4, jsou v takových p ípadech většinou dokumenty
prokazující p enesení navýšení škody v rukách tohoto odběratele. Je tedy v rámci
zachování pravidla rovnosti zbraní na místě umožnit i žalovanému využít tohoto
procesního postupu tak, aby mu byla umožněna efektivní obrana.
Zákon o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže nijak neomezuje okruh
osob, proti kterým návrh může smě ovat, a definuje dvě kategorie povinných osob.
V souladu s požadavkem Směrnice 2014/104/EU zakotveným v jejím článku 5 jsou jimi
osoby, které mají pod svou kontrolou žádostí označené dokumenty. Nový zákon však
nad rámec tohoto požadavku stanoví, že osoby, které dokumenty pod svou kontrolou
v minulosti měly, mají povinnost sdělit navrhovateli, kde se podle jejich poznatků
požadované dokumenty nacházejí. Zákon zároveň definuje osobu, která měla
dokumenty pod svou kontrolou, jako osobu, která „měla právo po ídit si výpis, opis
nebo kopii dokumentů nebo měla právo se s obsahem dokumentů seznámit jinak.“88
Jedná se tedy o značně extenzivní vymezení osob, které mohou být soudem vyzvány ke
Ustanovení § 10 odst. 1 Zákona o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže.
Ustanovení § 1Ř Zákona o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže.
88
Ustanovení § 10 odst. 2 Zákona o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže.
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sdělení, kde se p edmětné dokumenty nacházejí, p ičemž, zákon umožňuje uložit
pokutu subjektu, který povinnost mu uloženou rozhodnutím v rámci ízení o vydání
důkazního prost edku nesplní.
Zákon zakotvuje v souvislosti s povinností zp ístupnit dokumenty také povinnost
žadatele o zp ístupnění složit jistotu ve výši 100 000,- Kč, p ičemž tato má sloužit
k náhradě škody nebo jiné újmy, která může být zp ístupněním způsobena. Následně je
v ustanoveních § 13 stanoveno, že odpovědnost za škodu způsobenou zp ístupněním
důkazního prost edku je objektivní a zároveň je zde zakotvena prekluzivní šestiměsíční
lhůta k podání žaloby na náhradu této škody s počátkem běhu ode dne zp ístupnění
p edmětného dokumentu. Vzhledem k formulaci těchto ustanovení i k tomu, že zákon
obsahuje samostatnou úpravu pro p ípad způsobení škody zneužitím takto
zp ístupněných informací, 89 se domnívám, že se tato ustanovení vztahují pouze na
škodu, která by byla způsobena samotným zp ístupněním. Je ovšem otázkou, jak může
dojít ke vzniku škody zp ístupněním informací, které je založeno rozhodnutím soudu.
Pokud by bylo takové rozhodnutí nesprávné, byla by dle mého názoru škoda způsobena
právě tímto nesprávným rozhodnutím a nebylo by možno p ičítat odpovědnost žadateli
o zp ístupnění. Ani náklady vynaložené na splnění povinnosti uložené soudem dle mého
názoru nemohou být považovány za škodu. Důvodová zpráva uvádí k těmto
ustanovením toliko, že se jedná o pojistku proti takzvanému lovení důkazů. Jak však
bude ukázáno dále, je právě p imě enost zp ístupnění jedním ze základních mě ítek, dle
kterého by se měl soud p i rozhodování o návrhu na zp ístupnění důkazního prost edku
ídit, a je dle mého názoru nep ípustné, aby byl za nesprávně provedenou úvahu soudu
postihován žadatel. Nesložení jistoty navíc dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona o
náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže zakládá povinnost soudu návrh odmítnut.
Tímto ustanovením je tak v zákoně, jehož cílem má být usnadnění p ístupu k soudní
ochraně ve věcech náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním, vytvo ena
bariéra, o které se domnívám, že je v rozporu se zásadou vyslovenou Evropským
soudním dvorem v p ípadu Manfredi, 90 tedy že dostupnost soudní ochrany nemá být
omezována nákladností ízení. Nutno také podotknout, že se jedná o ustanovení, které
není p ejato ze Směrnice, a jde tedy o iniciativu českého zákonodárce.
Ustanovení § 21 zákona o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže.
Manfredi, op. cit. 2.
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5.1.2

Ochrana citlivých informací v rámci zp ístupnění důkazních prost edků

Protože mohou být informace obsažené v dokumentech, které mají být v rámci
ízení vydány, chráněny obchodním tajemstvím, nebo t eba i tajemstvím bankovním,
p ípadně mohou být p edmětem povinnosti mlčenlivosti stanovené v rámci výkonu
některých profesí, je pot ebné ošet it co možná nejlépe, aby nedocházelo k jejich
zneužívání. Z toho důvodu jsou zákonem stanoveny parametry, kterými by se měl soud
p i rozhodování o uložení povinnosti ke zp ístupnění konkrétních dokumentů ídit.
Shodně se Směrnicí 2014/104/EU transponuje nový zákon pravidlo p imě enosti,
p ičemž stanoví, že „při určení rozsahu a způsobu zpřístupnění dokumentů přihlédne
předseda senátu zejména k tomu, zda dokumenty, které se mají zpřístupnit, mohou být
potřebné ke zjištění rozhodujících skutečností a důkazů v řízení o věci samé, rozsahu a
nákladům zpřístupnění pro povinného nebo třetí osoby včetně předcházení neurčitému
vyhledávání dokumentů, které nejsou potřebné pro uplatnění práv navrhovatele, a tomu,
zda dokumenty obsahují obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem chráněné
tajemství.“ Soud tedy musí primárně posoudit to, zda jsou požadované dokumenty
opravdu nezbytné k prokázání p edmětných skutečností relevantních pro dané ízení.
S tímto pravidlem velmi úzce souvisí zákaz neurčitého vyhledávání dokumentů
v soutěžním právu nazývaný často jako „fishing expeditions.“ Tento pojem je užíván i
v oblasti ve ejnoprávního vymáhání soutěžního práva. Jde o taktiku, kdy ať poškozený,
či soutěžní ú ad hledají důkazy proti soutěžiteli takzvaně „naslepo.“ Takový postup je
považován za šikanující, a je proto zakázán. Je tedy vždy pot ebné, aby měl žadatel o
zp ístupnění důkazního prost edku alespoň rámcovou p edstavu o tom, jaké dokumenty
k dokázání svých tvrzení pot ebuje získat. Na druhou stranu by bylo absurdní požadovat
po subjektu, který žádá o zp ístupnění dokumentů, aby byl schopen je p esně označit.
Proto je již v požadavcích na náležitosti návrhu na zp ístupnění důkazu užito výrazu „co
nejpřesnější označení dokumentů, jak to odpovídá dostupným skutečnostem.“ 91 Toto
pravidlo je pak posíleno právě v ustanoveních týkajících se způsobu posuzování rozsahu
zp ístupnění soudem. Parametry, které by měl soud vzít v úvahu, jsou i náklady spojené
s jejich vydáním pro povinnou osobu a to, zda nepodléhají režimu obchodního či
obdobného tajemství.

91

Ustanovení § 10 odst. 3 zákona o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže.
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Zákon nezakazuje zp ístupnění dokumentů obsahujících informace chráněné
obchodním či obdobným tajemstvím, nicméně poskytuje takovým dokumentům
v p ípadě uložení povinnosti je zp ístupnit speciální ochranu. Ta se projevuje povinností
oprávněného chránit p edmětné tajemství, která mu bude vždy uložena v rozhodnutí o
zp ístupnění důkazního prost edku.92 Dále má soud možnost omezit v rozhodnutí okruh
osob, které se budou moci seznámit s informacemi, které jsou obchodním či obdobným
tajemstvím chráněny. P ípadně může jmenovat nezávislou osobu, která vypracuje
z poskytnutých dokumentů zprávu, která bude použitelná pro účely požadované
navrhovatelem tak, aby nebylo zákonem chráněné tajemství narušeno. Následně zákon
p iznává soudu právo na ídit jiné vhodné opat ení. Taková opat ení smí soud využít
pouze, je-li to nezbytné vzhledem k povaze p edmětných dokumentů, náklady na
provedení těchto opat ení nese navrhovatel. Tato úprava je dle mého názoru ideálním
p ípadem vyvážení pot eby zlepšit postavení poškozených osob, které se ocitnou
v důkazní nouzi, jelikož zároveň nedává prostor pro zneužití konkurencí a současně
zohledňuje různorodost potenciálních p ípadů, která je obzvlášť v oblasti soutěžního
práva očekávatelná, a umožňuje soudu zvolit adekvátní opat ení k ochraně povinné
osoby, p ípadně t etích osob, které mohou být zp ístupněním některých dokumentů
dotčeny.
Zvláštním p ípadem, kdy má být podle Směrnice 2014/104/EU omezeno
zp ístupnění důkazních prost edků, jsou informace, které podléhají takzvanému legal
professional privilege neboli LLP.93 Jedná se původně o institut Common Law, který
byl p ejat i do práva Evropské unie a který poskytuje ochranu písemné komunikaci
klienta s právníkem 94 . Tato ochrana se však týká pouze právníků, kte í nejsou
zaměstnanci svého klienta, jak bylo dovozeno judikaturou Evropského soudního
dvora.95 Tento požadavek byl transponován ustanovením§ 14 odst. 4 zákona o náhradě
škody v oblasti hospodá ské soutěže, které stanoví, že „Určení rozsahu zpřístupnění
dokumentů se provede tak, aby byla šetřena povinnost mlčenlivosti advokáta a jiná
obdobná povinnost mlčenlivosti stanovená zákonem, právními předpisy jiného
Ustanovení § 17 odst. 3 zákona o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže.
Čl. 5 odst. 6 Směrnice 2014/104/EU, op. cit. 5.
94
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 1Ř. května 1řŘ2, věc 155/79. ECLI:EU:C:1982:157,
odst. 2.
95
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 1Ř. května 1řŘ2, věc 155/79. ECLI:EU:C:1982:157,
odst. 21.
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členského státu Evropské unie nebo právem Evropské unie.“ Tak, jak je ovšem
definována povinnost mlčenlivosti advokáta zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále
též jen „Zákon o advokacii“) neodpovídá požadavkům na ochranu LLP. Zákon o
advokacii totiž neobsahuje ustanovení, které by chránilo komunikaci mezi ním a
klientem, zavazuje pouze advokáta dodržet povinnost mlčenlivosti. Zákaz pro soutěžní
ú ady nahlížet v rámci vyšet ování protisoutěžního jednání do korespondence
vyšet ovaného soutěžitele s jeho advokátem byl dovozen i judikaturou Nejvyššího
správního soudu.96 Jedná se však o rozhodnutí týkající se ve ejnoprávního vyšet ování a
porušení práva na obhajobu a domnívám se, že není možné ho analogicky aplikovat na
soukromoprávní vztahy v oblasti private enforcement. Proto mám za to, že se
zákonodárce dopustil touto nep esnou transpozicí omezení ochrany povinných osob a
t etích osob, jichž se p edmětné informace týkají, v rozporu se záměrem transponované
směrnice. Lze se však vzhledem k původu zákona v unijním právu, kde je ochrana LLP
zavedenou praxí, domnívat, že tato chyba v transpozici bude p eklenuta judikaturou na
základě teleologického výkladu nového zákona.
Jak již bylo nastíněno, i v oblasti zp ístupnění důkazních prost edků dochází
k výraznému st etu zájmu na zlepšení pozice poškozených žalujících osob se zájmem na
udržení funkčnosti programu shovívavosti v rámci ve ejnoprávního vymáhání
soutěžního práva. Zcela zásadním je proto ustanovení § 15 odst. 1 zákona o náhradě
škody v oblasti hospodá ské soutěže, které stanoví, že nelze zp ístupnit informace, které
poskytl soutěžitel orgánu ochrany hospodá ské soutěže za účelem upuštění od uložení
pokuty, nebo za účelem dosažení narovnání. Tímto ustanovením je tedy vyloučeno, aby
byla doznání porušitelů, p ípadně jejich svědectví o porušování hospodá ské soutěže
dalšími soutěžiteli, kdykoli zp ístupněna. Tento absolutní zákaz p edstavuje asi
nejradikálnější zásah do konceptu ochrany poškozených osob. Je však dle mého názoru
nutno tuto výjimku vnímat spíše v kontrastu k ostatním právům, které tato úprava
poškozeným osobám p inášejí, nejedná se totiž o zásah do již existujících práv těchto
osob, ale o pouhé omezení rozsahu, v jakém jsou jim p iznána práva nová nad rámec
obecného civilního práva. Jen o něco méně p ísnému režimu pak podléhají „podklady a
informace, které byly předloženy výslovně pro účely správního řízení nebo výkonu
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Rozsudek nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 29. 5. 2009, sp. zn.: 5 Afs 95/2007.

55

dozoru orgánem ochrany hospodářské soutěže, podklady a informace za takovým
účelem vypracované tímto orgánem a prohlášení podle písmene b), která byla vzata
zpět,“97 které nesmí být zp ístupněny d íve, než nabyde právní moci rozhodnutí orgánu
ochrany hospodá ské soutěže v daném správním ízení. Dle důvodové zprávy se jedná o
prost edek ochrany ve ejnoprávního vymáhání soutěžního práva, který má zamezit
nepat ičnému zasahování do takového ízení.98 Důvodová zpráva již ale mlčí k důvodu,
proč se p i transpozici zákon odchýlil od ustanovení článku 6 odst. 5 Směrnice
2014/104/EU, který definuje dokumenty, které mají být chráněny p ed zp ístupněním
do ukončení ízení p ed p íslušným orgánem ochrany hospodá ské soutěže. Na rozdíl
od Směrnice 2014/104/EU, která takovou ochranu požaduje pouze pro dokumenty,
které byly pro p edmětné ízení výslovně vypracovány, uplatňuje česká transpozice
speciální režim ochrany na veškeré informace a podklady, které byly orgánu ochrany
hospodá ské soutěže pro účely ízení p edloženy. Rozši uje tedy kategorii chráněných
dokumentů velmi citelně nad směrnicí požadovaný okruh dokumentů. Mám za to, že
takto extenzivní pojetí transpozice může p ípadné stand-alone žaloby p ed českými
soudy paralyzovat do té míry, že je udělá pro potenciální žalobce naprosto
neatraktivními, což je zcela proti účelu celé nové úpravy private enforcement. Navíc
toto odchýlení není nijak komentováno v důvodové zprávě, a není tak zcela z ejmé, zda
ta touto textací zákona stojí skrytý úmysl, či zda se jedná pouze o nep esnou
transpozici.
Cílem úpravy zp ístupnění důkazních prost edků je zejména odstranění
informační asymetrie v oblasti private enforcement, která postihuje zejména osoby
poškozené protisoutěžním jednáním. Zároveň se však tato snaží úprava najít rovnováhu
mezi zajištěním dostupnosti žalob na náhradu škody v oblasti hospodá ské soutěže a
udržením efektivity leniency programu jakožto velmi účinného nástroje v rámci
vymáhání soutěžního práva ve ejnoprávními prost edky. Současně si právní úprava
v této oblasti klade za cíl p edejít p ípadnému zneužívání tohoto institutu. Proto je
určitým skupinám dokumentů zajištěna zvláštní ochrana a mohou být zp ístupněny
pouze za zvláštních, zákonem stanovených, podmínek, či dokonce nikdy. Zákon se
v několika bodech od směrnice odchyluje, aniž by odlišnost úpravy byla jakkoli
97
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Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) Zákona o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže.
Důvodová zpráva, op. cit. 55, k §15.
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odůvodněna nap íklad v důvodové zprávě. Těmito odchylkami se však ve svém
důsledku Zákon o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže obrací proti záměrům
Směrnice 2014/104/EU.
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Závěr
Zákon o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže p ináší do českého
občanského práva adu novinek, což je zap íčiněno zejména velmi specifickými
požadavky, které problematika private enforcement vyvolává. Zákon bezesporu nabízí
poškozeným osobám v mnohých ohledech výrazné zlepšení jejich pozice, nicméně se
zároveň na jeho textaci projevuje zákonodárcova snaha o to, aby se private enforcement
stalo jakýmsi podpůrným nástrojem ve ejnoprávního vymáhání soutěžního práva. Právě
z tohoto důvodu je pak zákonem o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže
v některých místech p istupováno k úpravě, která vychyluje rovnováhu mezi stranami
v neprospěch škůdce dle mého názoru až za únosnou mez.
Pravděpodobně nejvýraznější změny oproti obecnému občanskému právu
doznala úprav promlčení. Zákon o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže značně
prodlužuje běh promlčecí lhůty a to včetně změn v pravidlech pro určení počátku jejího
běhu tak, že je zohledněna mimo jiné i doba, po kterou probíhá ízení ohledně
p edmětného omezení hospodá ské soutěže p ed p íslušným orgánem ochrany
hospodá ské soutěže. Takto výrazné prodlužování má sice za následek znatelné zvýšení
právní nejistoty, jež se nedotýká pouze porušitelů, kte í mohou být žalováni o náhradu
škody způsobené i v relativně dávné minulosti, ale také nap íklad jejich vě itelů,
nicméně mám za to, že veškerá ustanovení nového zákona týkající se promlčení jsou
motivována zájmy poškozených osob a primárně zabraňují situacím, kdy je nárok
poškozeného promlčen d íve, než má dotyčný možnost se efektivně svého nároku
domáhat. Výjimku tvo í ustanovení odkládající počátek běhu promlčecí lhůty až na den,
kdy je porušitelem ukončeno protiprávní jednání, kterým omezuje hospodá skou soutěž.
V tomto p ípadě totiž nepočne běžet promlčecí lhůta ani poškozenému, který má
veškeré pot ebné informace a podklady pro uplatnění svého nároku. Zjevnou motivací
zákonodárce tak není ochrana poškozeného, nýbrž právě již zmiňovaná podpora
ve ejnoprávního vymáhání soutěžního práva, kdy je tímto ustanovením vytvá en nátlak
na porušitele, aby své protiprávní jednání ukončil co nejd íve. Toto ustanovení je dle
mého názoru již p ílišným zásahem do právní jistoty škůdce a může být poškozenými
osobami i zneužíváno. Vzhledem k tomu, že z jeho aplikace poctivý poškozený
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nezískává žádný benefit, domnívám se, že by bylo vhodné jej z právní úpravy private
enforcement vypustit.
Dle mého názoru největším nedostatkem Zákona o náhradě škody v oblasti
hospodá ské soutěže je absence p echodných ustanovení v hmotněprávní oblasti a
p edevším co se týče úpravy promlčení. Jak vyplývá z judikatury Ústavního soudu,99
není-li zákonem stanoveno jinak, aplikuje se nová právní úprava ode dne své účinnosti
na všechny právní vztahy včetně těch, které mají svůj původ v období p ed jeho
účinností. Zejména v oblasti civilního práva, které prošlo relativně nedávno celkovou
rekodifikací, v důsledku čehož se můžeme setkat s právními vztahy ídícími se jak
Občanským zákoníkem Řř/2012, tak Občanským zákoníkem 40/1ř64, ale i Obchodním
zákoníkem, může aplikace nepravé retroaktivity nového zákona způsobovat adu
výkladových nejasností. Proto se domnívám, že bude nezbytné, aby byla časová
použitelnost Zákona o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže vyložena soudy,
nebo ještě lépe, aby byla p íslušná p echodná ustanovení do zákona vložena jeho
novelou. Z hlediska zachování právní jistoty a legitimních očekávání škůdců by p itom
dle mého názoru bylo nejvhodnější, aby byla aplikovatelnost zákona stanovena až na
škody vzniklé za jeho účinnosti.
Významného posunu doznala práva osob poškozených protisoutěžním jednáním
i v oblasti určování výše a dokazování existence škody způsobené omezením
hospodá ské soutěže. Nový zákon zavádí presumpci vzniku škody v důsledku kartelu,
tato presumpce jednak odráží ekonomickou realitu, kdy kartelem zpravidla škoda na
trhu způsobena je, zároveň však p edstavuje p enesení důkazního b emena v této věci
na škůdce výrazné zlepšení pozice žalující poškozené osoby. Méně pozitivním se ovšem
jeví být zavedení presumpce p enesení navýšení ceny, která je ovšem uplatnitelná pouze
v p ípadech, kdy je žalobcem nep ímý odběratel a to jen v jeho prospěch. Právě takto
selektivní umožnění aplikace této vyvratitelné domněnky dle mého názoru zakládá
výraznou nerovnováhu mezi žalobcem a žalovaným porušitelem, p ičemž není
důvodovou zprávou nijak objasněno, proč byla domněnka p enesení navýšení ceny
pojata takto selektivně a proč není aplikována obecně. Odběratel, který navýšení ceny
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nep enesl, má totiž výrazně silnější pozici p i dokazování, že navýšení nep enesl, než
porušitel, snažící se prokázat, že k p enesení došlo.
Velmi účinným nástrojem, který zákon o náhradě škody v oblasti hospodá ské
soutěže p ináší, je institut zp ístupnění důkazního prost edku, díky kterému bude moci
být eliminován negativní dopad informační asymetrie na poškozené osoby. Zároveň je
v rámci jeho úpravy poskytnuta dostatečná a flexibilní ochrana citlivých informací
obsažených v důkazních prost edcích, kterých se ízení o zp ístupnění týká, tudíž je
minimalizováno riziko zneužití tohoto institutu. Poněkud p ekvapivým se pak jeví
ustanovení zavádějící povinnost žadatele o zp ístupnění důkazního prost edku složit
k rukám soudu jistotu ve výši 100 000,- Kč, která má sloužit k náhradě p ípadné škody
způsobené zp ístupněním důkazního prost edku povinné osobě. Ze zákona ani
z důvodové zprávy však nevyplývá, jak by mohla škoda způsobená samotným
zp ístupněním důkazního prost edku vzniknout. Kromě toho, že se tak jeví toto
ustanovení nevyužitelným, může být výše povinné jistoty zejména v p ípadech škod
menšího rozsahu výrazně odrazujícím faktorem.
Zákon o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže p ináší pro poškozené
osoby mnohé úlevy a zjednodušení jejich nelehkého postavení ve sporech o náhradu
škody proti porušitelům, nicméně s sebou p ináší také adu nejasností a potenciálních
výkladových problémů. Vzhledem k tomu, že zatím neexistuje žádná judikatura
tuzemských soudů podle tohoto zákona, nezbyde než jeho reálné dopady pozorně
sledovat.
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Abstrakt
Název diplomové práce: Nová

úprava soukromoprávního vymáhání

náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním
Tato práce se zabývá problematikou soukromoprávního vymáhání škody způsobené
protisoutěžním jednáním, neboli private enforcement. Rozebírána je zejména její právní
úprava obsažená v zákoně č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže
v kontextu unijního vývoje odvětví private enforcement v rámci soutěžního práva a českého
civilního práva. Cílem této práce je zhodnocení dopadu nové právní úpravy na postavení osob
poškozených omezením hospodá ské soutěže ve sporech o náhradu takto způsobené škody.
Práce kriticky hodnotí způsob transpozice unijního práva do českého právního ádu a její
praktické dopady na právní vztahy v oblasti soukromoprávního vymáhání náhrady škody
způsobené protisoutěžním jednáním. Autorka podrobně rozebírá novou úpravu promlčení,
která je výrazně odlišná od té v p edpisech občanského práva, ať už p ed jeho rekodifikací, či
po ní. Vzhledem k tomu, že zákon o náhradě škody v oblasti hospodá ské soutěže neobsahuje
p echodná ustanovení pro oblast promlčení, je věnována pozornost také intertemporálním
kolizím nového zákona s ostatními p edpisy civilního práva. Následně je rozebrána oblast
náhrady škody, v rámci níž se autorka věnuje problematice presumpce vzniku škody
v důsledku kartelu, která je novým zákonem zavedena, určování výše škody, p enesení
navýšení škody, neboli passing-on a solidární povinnosti k náhradě škody způsobené více
škůdci. Zcela novým institutem, kterým se autorka v práci zabývá, je ízení o zp ístupnění
důkazního prost edku, v rámci kterého je popsán a kriticky zhodnocen proces tohoto ízení a
následně je věnována pozornost problematice ochrany citlivých informací, které mohou být
součástí důkazních prost edků, jejichž zp ístupnění je požadováno. V závěru práce jsou pak
shrnuty poznatky z jednotlivých jmenovaných oblastí, které jsou novým p edpisem upraveny,
a jsou vyzdviženy ty části právní úpravy, které budou dle autorky mít nejvýznamnější dopad
na právní vztahy v oblasti private enforcement a to jak ty pozitivní, tak ty negativní, u kterých
je navrženo ešení de lege ferenda.
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Abstract
Thesis title:

New Regulation of Private Law Enforcement of

Compensation

for

Damage

Caused

by

Anti-competitive

Behaviour.
This paper deals with the problematics of private enforcement with main focus on the
legislation comprised in the act no. 262/2017 col. on Compensation of Damages in the Area
of Competition Law in the context of the evolution of the approach of the European Union
and the Czech Republic towards private enforcement. The aim of this paper is to evaluate the
impact of the new law on legal status of persons, who have suffered harm caused by
competition law infringement, when claiming for compensation for his or hers loss. The
author of the paper critically evaluates the way the European law was transposed into the
Czech legal environment and its real impact on the legal relationships in the area of private
enforcement of competition law. The author examines in detail the newly established
framework of limitation periods which differs significantly from those of the general civil law
both before and after its recodification. The Act on Compensation of Damages in the Area of
Competition Law does not comprise transitional provisions concerning limitation periods.
Therefore the intertemporal conflicts of the new act with other civil law acts are dealt with in
depth. Consequently the area of compensation for loss is discussed. Within this area the
author analyses the problematics of presumption of existence of loss caused by a cartel, which
is newly established by the Act on Compensation of Damages in the Area of Competition
Law, assessment of the amount of loss, passing on of loss and joint and several liability for
the harm caused by multiple co-infringers. The new act anchors a process of disclosure of
evidence which is completely new to the Czech civil law and is thoroughly analysed in the
paper. First the process is critically examined and consequently the attention is drawn to how
the act deals with protection of confidential information contained in the evidence which
might be subject to such disclosure. In the conclusion the resulting knowledge concerning all
the mentioned areas of private enforcement are summarised. These parts of the new
legislation which will according to the author have the most significant impact on the legal
relationships within private enforcement are emphasised. The author offers her solution de
lege ferenda for those of the parts which are presumed to have negative consequences.
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