
 
Název 
Posílení úlohy vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat právo 

 
Oblast politiky 
Hospodářská soutěž: Antimonopolní předpisy 

 

Cílová skupina 
Této konzultace se mohou zúčastnit občané, podniky, organizace i orgány veřejné správy.  
 
Komise uvítá zejména příspěvky od podniků (včetně malých a středních), podnikatelských sdružení, 
veřejnoprávních orgánů, organizací spotřebitelů, jakož i od odborníků na hospodářskou soutěž, výzkumných 
pracovníků a skupin expertů (tzv. think tanks). Příspěvky mohou samozřejmě zasílat i ostatní zainteresované 
strany, které mají znalosti nebo zkušenosti v oblasti prosazování pravidel hospodářské soutěže EU, a rovněž 
vnitrostátní orgány na ochranu hospodářské soutěže. 

 
Trvání konzultace 
Od 4.11.2015 do 12.2.2016 

 
Cíl konzultace  
Evropská komise se chce prostřednictvím konzultace seznámit s názory zainteresovaných stran na možnosti, jak 
posílit postavení vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly dané právo prosazovat účinnějším 
způsobem.   
 
Orgány pro hospodářskou soutěž sehrávají spolu s Komisí při prosazování antimonopolních pravidel EU klíčovou 
úlohu, nicméně je zde prostor pro zlepšení. Na základě právních předpisů EU, konkrétně nařízení Rady (ES) č. 
1/2003, získaly vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž pravomoc uplatňovat pravidla hospodářské 
soutěže EU. Toto nařízení však neřešilo, jakými prostředky a nástroji budou tyto orgány daná pravidla 
uplatňovat. V důsledku toho se příslušné vnitrostátní orgány při výkonu své role potýkají s obtížemi a nemohou 
využít svého plného potenciálu. 
 
Komise by se proto ráda seznámila s názory na to, jakým způsobem zajistit, aby vnitrostátní orgány na ochranu 
hospodářské soutěže: 
 
1) mohly jednat nezávisle při prosazování pravidel hospodářské soutěže EU a měly nezbytné finanční i lidské 
zdroje, které pro výkon své práce potřebují  
2) měly k dispozici příslušné nástroje k odhalování a potírání případů porušování pravidel hospodářské soutěže 
3) mohly ukládat účinné sankce podnikům, které daná pravidla poruší  
4) měly k dispozici efektivní celounijní programy shovívavosti, které by podniky povzbuzovaly k tomu, aby 
předkládaly důkazy existence protiprávních kartelových dohod. 
 
Zainteresované subjekty, které se konzultace účastní, vyplní pouze ty části dotazníku, které se jich týkají. V 
případě zájmu mohou v příslušné části dotazníku poskytnout připomínky nebo dodatečné informace, které 
považují za důležité.     

 
Jak zaslat příspěvek 
 

Příspěvky je nutné zaslat vyplněním internetového dotazníku na stránkách EUSurvey. 
  
Obdržené příspěvky budou zveřejněny na této internetové stránce. Pokud si zveřejnění svého příspěvku 
nepřejete, uveďte to na konci části A dotazníku, jež se týká dalšího zpracování příspěvků.  
Doporučujeme vám přečíst si zvláštní prohlášení o ochraně soukromí  které tvoří přílohu k této konzultaci a kde 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyEmpoweringNationalCompetitionAuthorities
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/privacy_statement_en.pdf


najdete informace o tom, jak bude naloženo s vašimi osobními údaji a příspěvkem. 
 
Ještě bychom vás rádi upozornili, že příspěvky, které budou doručeny po uplynutí určené lhůty, nemusí být 
zohledněny. 
 
V zájmu zajištění spravedlivého a transparentního průběhu konzultací budou zohledněny pouze příspěvky 
obdržené prostřednictvím online dotazníku. 

 
 

Zobrazit dotazník 
 Na stránkách EUSurvey: Dotazník na stránkách EUSurvey 

 Tiskové zprávy: Antimonopolní opatření: Posílení úlohy vnitrostátních orgánů pro 

hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat právo 

 

Referenční dokumenty a související konzultace 
 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Deset let prosazování antimonopolních pravidel podle 

nařízení č. 1/2003 – výsledky a výhledy do budoucna (COM(2014) 453, 9.7.2014). 

 Pracovní dokument útvarů Komise „Lepší prosazování pravidel hospodářské soutěže vnitrostátními orgány 
pro hospodářskou soutěž členských států: Institucionální a procedurální problémy doprovázející sdělení 
Komise" (pracovní dokument útvarů Komise SWD(2014) 231 final) 

 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Zpráva o fungování nařízení č. 1/2003 (COM(2009) 206 v 
konečném znění, 29.4.2009). 

 Vzorový program shovívavosti Evropské sítě pro hospodářskou soutěž (ESHS)  

 

Kontaktní údaje 
Odpovědný útvar: 
Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž – Oddělení A4: Evropská síť pro hospodářskou soutěž a 
soukromoprávní prosazování 
V písemné komunikaci uvádějte referenční číslo: HT. 4504 
 
E-mail:  COMP-ECNPLUS@ec.europa.eu 
 
Poštovní adresa: 
European Commission 
Directorate-General for Competition 
Antitrust Registry 
1049 Brussels 
Belgium 
Fax: +32 2 29 50 128 

  
 
 

Ochrana osobních údajů  
Zvláštní prohlášení o ochraně soukromí  
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