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Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí 

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb.,  
o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů 

___________________________________________________________________ 

 
I. 

K celkovému zaměření návrhu 
Předkladatelem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně 
hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, je Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže (dále jen „ÚOHS“).  
 
Návrh zákona si dle předkladatele klade za cíl především: 
• reagovat na rekodifikaci soukromého práva a terminologicky přizpůsobit zákon o ochraně 

hospodářské soutěže nové právní úpravě, zejména novému občanskému zákoníku;  
• přesněji vymezit případy, na které dopadá § 19a (dozor nad orgány veřejné správy), 

a umožnit jeho aplikaci doplněním navazujících ustanovení; 
• přeformulovat některá ustanovení tak, aby byla srozumitelnější a přesněji reflektovala 

požadavky praxe; 
• upravit a aktualizovat odkazy v poznámkách pod čarou; 
• zakotvit v rámci zjednodušeného řízení o povolení spojení soutěžitelů možnost Úřadu 

vyžádat si po účastnících řízení další důkazy; 
• doplnit ustanovení usnadňující mezinárodní spolupráci soutěžních úřadů; 
• vymezit režim dokumentů obsahujících obchodní, bankovní nebo obdobným způsobem 

chráněné tajemství a jinak citlivých dokumentů; 
• přesunout některé pořádkové delikty do ustanovení o přestupcích, resp. správních 

deliktech; 
• zrušit výjimku některých ustanovení správního řádu vyloučených z užití.   
 
Obecně lze shrnout, že novela by měla přinést spíše dílčí změny, převážně 
legislativně-technického charakteru. 
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II. 

Vztah k vládní protikorupční politice 
Předkládaný návrh zákona není zmíněn v protikorupčních dokumentech vlády 
Bohuslava Sobotky (Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a Akční plán boje 
s korupcí na rok 2015), nicméně jeho cíle jsou v souladu s protikorupčními prioritami vlády 
obsaženými v těchto dokumentech v rámci oblasti „Hospodárné nakládání s majetkem státu.“ 
V rámci projednávání Plánu legislativních prací vlády na rok 2015 byl návrh zákona 
o ochraně hospodářské soutěže zařazen mezi právní normy, které budou projednány Radou 
vlády pro koordinaci boje s korupcí (dále též jako „Rada“).  
 

III. 
Způsob projednání návrhu  

Mezirezortní připomínkové řízení bylo zahájeno dne 22. dubna 2015 a ukončeno 
dne 22. května 2015. Materiál je nyní ve fázi vypořádávání připomínek vzešlých 
z mezirezortního připomínkového řízení. Po vypořádání připomínek bude návrh zákona 
předložen Legislativní radě vlády. Návrh zákona byl dne 8. června 2015 projednán v rámci 
pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k hospodárnému 
nakládání s majetkem státu, která jednomyslně schválila své stanovisko, na jehož základě 
byl formulován návrh stanoviska Rady.  

 
IV. 

Návrh změn 
Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí v souladu s přijatým stanoviskem pracovní komise 
k hospodárnému nakládání s majetkem státu ze dne 8. června 2015 uplatňuje k návrhu 
zákona následující stanovisko:  
 

1. Vzhledem k dosud neexistující soukromoprávní definici důvěrné informace Rada 
doporučuje předkladateli, aby se ve spolupráci s ostatními relevantními aktéry 
(Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem 
financí) při vytváření další legislativy zaměřil na nalezení adekvátní definice a rovněž 
jejího ukotvení v právním řádu ČR. Zmenšil by se tak prostor pro subjektivní výklad 
pojmu důvěrná informace a snížil prostor pro jeho zneužívání v případech 
korupčního nebo jiného protiprávního jednání. 

2. Rada neshledává v předkládaném návrhu zákona žádné korupční riziko, 
jehož předcházení by předkladatel nevěnoval náležitou péči. 
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V. 
Závěr 

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí doporučuje vládě v souladu s článkem 
4 odst. 2 písm. a) Jednacího řádu Rady pro koordinaci boje s korupcí schválit materiál 
„návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, 
ve znění pozdějších předpisů,“ v předloženém znění. 
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