
PR\1002311CS.doc PE516.968v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Hospodářský a měnový výbor

2013/0185(COD)

3. 10. 2013

***I
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o určitých pravidlech 
upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě 
porušení právních předpisů členských států a Evropské unie v oblasti 
hospodářské soutěže
(COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Andreas Schwab



PE516.968v01-00 2/49 PR\1002311CS.doc

CS

PR_COD_1amCom

Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)
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Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předkládané ve dvousloupcové formě

Vypuštěný text je v levém sloupci vyznačen tučnou kurzivou. Pozměněný 
text je vyznačen tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je vyznačen 
tučnou kurzivou v pravém sloupci.

Na prvním a druhém řádku záhlaví každého pozměňovacího návrhu je 
uvedena příslušná část zvažovaného návrhu aktu. Vztahuje-li se 
pozměňovací návrh k existujícímu aktu, který má být návrhem aktu 
pozměněn, v záhlaví pozměňovacího návrhu je na třetím řádku uveden 
existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, který 
Parlament hodlá pozměnit.

Pozměňovací návrhy Parlamentu předkládané ve formě 
konsolidovaného znění

Nový text je zvýrazněn tučnou kurzivou. Vypuštěný text se vyznačuje buď 
znakem ▌, nebo přeškrtnutím. Pozměněný text je vyznačen zvýrazněním 
nového textu tučnou kurzivou a vypuštěním nebo přeškrtnutím textu, který 
byl nahrazen. 
Výjimkou jsou případy, kdy se nezvýrazňují čistě technické změny 
provedené při přípravě konečného znění odděleními, která návrh sestavovala.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o určitých pravidlech upravujících 
žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních 
předpisů členských států a Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže
(COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2013)0404),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 103 a 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0170/2013),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů (A7–0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal / předala postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Účinné prostředky, kterými budou 
moci spotřebitelé a podniky získat 
náhradu škody, odradí podniky od 
porušování právních předpisů a zajistí 
větší dodržování pravidel Unie v oblasti 
hospodářské soutěže. V zájmu posílení 
veřejnoprávního prosazování pravidel 
v oblasti hospodářské soutěže v Unii by 
tedy mělo být podporováno nákladově 
efektivní, včasné a účinné odškodňování 
poškozených osob za porušení uvedených 
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pravidel. Odškodnění poškozených osob 
v návaznosti na proces řešení sporů 
dohodou by měly orgány pro 
hospodářskou soutěž považovat při 
stanovování pokut za faktor omezující 
škody. Povzbuzování k odškodňování 
poškozených osob po dohodě by se nemělo 
dotknout nutnosti harmonizovat pravidla 
v členských státech upravující žaloby o 
náhradu škody za porušení právních 
předpisů členských států nebo Unie 
v oblasti hospodářské soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) V souladu s nedávnými usneseními 
Evropského parlamentu o výročních 
zprávách Komise o hospodářské soutěži by 
pokuty vyměřované Komisí, také 
v souvislosti s podniky využívajícími 
politiky shovívavosti, měly zohledňovat i 
veškerá odškodnění již vyplacená 
poškozeným osobám a zúčastněné strany 
by měly být vedeny k tomu, aby před 
konečným rozhodnutím o vyměření 
pokuty dosáhly mimosoudního vyrovnání.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Tato směrnice potvrzuje acquis (11) Tato směrnice potvrzuje acquis 
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communautaire týkající se práva Unie na 
náhradu škody způsobené porušením 
právních předpisů Unie v oblasti 
hospodářské soutěže, zejména aktivní 
legitimace a vymezení škody, jak je 
uvedeno v judikatuře Soudního dvora 
Evropské unie, a nepředjímá jeho případný 
další vývoj. Každá osoba, které byla 
protiprávním jednáním způsobena škoda, 
může požadovat náhradu skutečné ztráty 
(damnum emergens), ušlého zisku (lucrum 
cessans) a zaplacení úroků od okamžiku 
vzniku škody do doby, než bylo zaplaceno 
odškodnění. Toto právo se uznává u všech 
fyzických nebo právnických osob, 
spotřebitelů, podniků i orgánů veřejné 
moci, bez ohledu na existenci přímého 
smluvního vztahu s protiprávně jednajícím 
podnikem a bez ohledu na skutečnost, zda 
protiprávní jednání předtím zjistil orgán 
pro hospodářskou soutěž. Tato směrnice by 
neměla vyžadovat, aby členské státy 
zavedly při prosazování článků 101 a 102 
Smlouvy mechanismy kolektivního 
odškodnění.

communautaire týkající se práva Unie na 
náhradu škody způsobené porušením 
právních předpisů Unie v oblasti 
hospodářské soutěže, zejména aktivní 
legitimace a vymezení škody, jak je 
uvedeno v judikatuře Soudního dvora 
Evropské unie, a nepředjímá jeho případný 
další vývoj. Každá osoba, které byla 
protiprávním jednáním způsobena škoda, 
může požadovat náhradu skutečné ztráty 
(damnum emergens), ušlého zisku (lucrum 
cessans) a zaplacení úroků. Toto právo se 
uznává u všech fyzických nebo 
právnických osob, spotřebitelů, podniků i 
orgánů veřejné moci, bez ohledu na 
existenci přímého smluvního vztahu 
s protiprávně jednajícím podnikem a bez 
ohledu na skutečnost, zda protiprávní 
jednání předtím zjistil orgán pro 
hospodářskou soutěž. Tato směrnice by 
neměla vyžadovat, aby členské státy 
zavedly při prosazování článků 101 a 102 
Smlouvy mechanismy kolektivního 
odškodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Žaloby o náhradu škody způsobené 
porušením vnitrostátních právních předpisů 
nebo právních předpisů Unie v oblasti 
hospodářské soutěže obvykle vyžadují 
složitý rozbor skutkové podstaty a 
ekonomickou analýzu. Důkazy potřebné 
k prokázání nároku na náhradu škody často 
vlastní výhradně odpůrce nebo třetí osoby 
a žalobce o nich není dostatečně 
informován a nemá k nim přístup. V této 
situaci mohou přísné právní požadavky, 

(12) Žaloby o náhradu škody způsobené 
porušením vnitrostátních právních předpisů 
nebo právních předpisů Unie v oblasti 
hospodářské soutěže obvykle vyžadují 
složitý rozbor skutkové podstaty a 
ekonomickou analýzu. Důkazy potřebné 
k prokázání nároku na náhradu škody často 
vlastní výhradně odpůrce nebo třetí osoby 
a žalobce o nich není dostatečně 
informován a nemá k nim přístup. V této 
situaci mohou přísné právní požadavky, 
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aby žalobci na počátku řízení podrobně 
uvedli veškeré skutečnosti jejich případu 
a předložili přesně stanovené podpůrné 
důkazy, neoprávněně omezit účinný výkon 
práva na náhradu škody, které je zaručeno 
Smlouvou.

aby žalobci na počátku řízení podrobně 
uvedli veškeré skutečnosti jejich případu 
a předložili přesně stanovené podpůrné 
důkazy, neoprávněně omezit účinný výkon 
práva na náhradu škody, které je zaručeno 
Smlouvou. Vnitrostátní soudy by však při 
posuzování přípustnosti nároku měly 
náležitě přihlížet k jakémukoli zneužití 
práv v souvislosti se zpřístupněním 
důkazů a k takto získaným informacím.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Důkazy jsou v řízení o náhradě škody 
způsobené porušením vnitrostátních 
právních předpisů nebo předpisů Unie 
v oblasti hospodářské soutěže důležitým 
prvkem. Jelikož se však soudní spory 
týkající se porušení antimonopolních 
pravidel vyznačují asymetrií informací, je 
vhodné zajistit, aby poškozené strany měly 
právo na zpřístupnění důkazů, které jsou 
důležité pro jejich nárok, aniž by musely 
jednotlivé důkazy upřesnit. V zájmu 
zajištění rovnosti zbraní by tyto prostředky 
měly být k dispozici rovněž žalovaným 
stranám v řízeních o náhradě škody, aby 
mohly požádat o zpřístupnění důkazů 
třetími osobami. Pokud chce vnitrostátní 
soud nařídit zpřístupnění důkazů ze strany 
Komise, použije se s ohledem na žádosti o 
informace zásada loajální spolupráce mezi 
Evropskou unií a členskými státy (čl. 4 
odst. 3 Smlouvy o EU) a čl. 15 odst. 1 
nařízení č. 1/2003.

(13) Důkazy jsou v řízení o náhradě škody 
způsobené porušením vnitrostátních 
právních předpisů nebo předpisů Unie 
v oblasti hospodářské soutěže důležitým 
prvkem. Jelikož se však soudní spory 
týkající se porušení antimonopolních 
pravidel vyznačují asymetrií informací, je 
vhodné zajistit, aby poškozené strany měly 
právo na zpřístupnění důkazů, které jsou 
důležité pro jejich nárok. V zájmu zajištění 
rovnosti zbraní by tyto prostředky měly být 
k dispozici rovněž žalovaným stranám 
v řízeních o náhradě škody, aby mohly 
požádat o zpřístupnění důkazů třetími 
osobami. Pokud chce vnitrostátní soud 
nařídit zpřístupnění důkazů ze strany 
Komise, použije se s ohledem na žádosti o 
informace zásada loajální spolupráce mezi 
Evropskou unií a členskými státy (čl. 4 
odst. 3 Smlouvy o EU) a čl. 15 odst. 1 
nařízení č. 1/2003. Vnitrostátní soudy by 
však při posuzování přípustnosti nároku 
měly řádně přihlížet k jakémukoli zneužití 
práv v souvislosti se zpřístupněním 
důkazů a k takto získaným informacím.
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Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Důležitými nástroji při 
veřejnoprávním prosazování právních 
předpisů Unie v oblasti hospodářské 
soutěže jsou programy shovívavosti a 
řízení o narovnání, jelikož přispívají 
k odhalení, účinnému stíhání a trestání 
nejzávažnějších případů porušení právních 
předpisů v oblasti hospodářské soutěže. 
Podniky mohou být odrazovány od 
spolupráce v tomto kontextu, pokud by je 
zpřístupnění dokumentů, které vyhotovily 
výslovně za tímto účelem, vystavilo 
občanskoprávní odpovědnosti za 
nepříznivějších podmínek než ostatní 
účastníky protiprávního jednání, kteří 
s orgány pro hospodářskou soutěž 
nespolupracovali. Aby bylo zajištěno, že 
podniky jsou na základě programu 
shovívavosti nebo v řízení o narovnání 
ochotny předložit orgánu pro hospodářskou 
soutěž dobrovolná prohlášení potvrzující 
jejich účast na porušení právních předpisů 
Unie nebo vnitrostátních právních předpisů 
v oblasti hospodářské soutěže, měla by být 
tato prohlášení vyňata z povinnosti týkající 
se zpřístupnění důkazů.

(19) Důležitými nástroji při 
veřejnoprávním prosazování právních 
předpisů Unie v oblasti hospodářské 
soutěže jsou programy shovívavosti a 
řízení o narovnání, jelikož přispívají 
k odhalení, účinnému stíhání a trestání 
nejzávažnějších případů porušení právních 
předpisů v oblasti hospodářské soutěže. 
Podniky mohou být odrazovány od 
spolupráce v tomto kontextu, pokud by je 
zpřístupnění dokumentů, které vyhotovily 
výslovně za tímto účelem, vystavilo 
občanskoprávní odpovědnosti za 
nepříznivějších podmínek než ostatní 
účastníky protiprávního jednání, kteří 
s orgány pro hospodářskou soutěž 
nespolupracovali. Aby bylo zajištěno, že 
podniky jsou na základě programu 
shovívavosti nebo v řízení o narovnání 
ochotny předložit orgánu pro hospodářskou 
soutěž dobrovolná prohlášení potvrzující 
jejich účast na porušení právních předpisů 
Unie nebo vnitrostátních právních předpisů 
v oblasti hospodářské soutěže, měla by být 
tato prohlášení obsahující sebeusvědčující 
důkazy vypracované pro účely žádostí o 
shovívavost a zpřístupněné žadatelem o 
shovívavost v zásadě chráněna před 
povinností týkající se zpřístupnění důkazů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Výjimka týkající se zpřístupnění by se 
měla mimoto vztahovat i na jakékoli 
opatření k zpřístupnění důkazů, které by 
nepatřičně zasahovalo do probíhajícího 
šetření orgánu pro hospodářskou soutěž, 
jež se týká porušení vnitrostátních 
právních předpisů nebo právních předpisů 
Unie v oblasti hospodářské soutěže. 
Informace, které vypracoval orgán pro 
hospodářskou soutěž v průběhu svého 
řízení za účelem prosazování 
vnitrostátních právních předpisů nebo 
právních předpisů Unie v oblasti 
hospodářské soutěže (např. prohlášení o 
námitkách) nebo účastník těchto řízení 
(např. odpovědi na žádosti orgánu pro 
hospodářskou soutěž o informace), by 
proto mělo být možné v řízeních 
o náhradě škody zpřístupnit až poté, co 
orgán pro hospodářskou soutěž shledal, že 
došlo k porušení vnitrostátních pravidel 
hospodářské soutěže nebo pravidel 
hospodářské soutěže Unie, či jinak 
ukončil své řízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Kromě důkazů uvedených v 19. a 
20. bodě odůvodnění by měly mít 
vnitrostátní soudy možnost nařídit v rámci 
řízení o náhradě škody zpřístupnění 
důkazů, které existují bez ohledu na řízení 

vypouští se
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orgánu pro hospodářskou soutěž (dále jen 
„existující informace“).

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Použití uvedené v předchozím bodě 
odůvodnění však nesmí nepatřičně 
poškozovat účinné prosazování právních 
předpisů v oblasti hospodářské soutěže ze 
strany orgánu pro hospodářskou soutěž. 
Omezení týkající se zpřístupnění důkazů 
uvedená v 19. a 20. bodě odůvodnění by se 
proto měla vztahovat i na použití důkazů, 
které byly získány výhradně přístupem ke 
spisu orgánu pro hospodářskou soutěž.
Důkazy získané od orgánu pro 
hospodářskou soutěž při výkonu práva na 
obhajobu by se mimoto neměly stát 
předmětem obchodování. Možnost použít 
důkazy, které byly získány výhradně 
prostřednictvím přístupu ke spisu orgánu 
pro hospodářskou soutěž, by proto měla 
být omezena na fyzickou nebo právnickou 
osobu, která uplatnila své právo na 
obhajobu, a její právní nástupce, jak je 
uvedeno v předchozím bodě odůvodnění. 
Toto omezení však nebrání tomu, aby 
vnitrostátní soud nařídil zpřístupnění těchto 
důkazů za podmínek stanovených v této 
směrnici.

(23) Použití uvedené v předchozím bodě 
odůvodnění však nesmí nepatřičně 
poškozovat účinné prosazování právních 
předpisů v oblasti hospodářské soutěže ze 
strany orgánu pro hospodářskou soutěž. 
Důkazy získané od orgánu pro 
hospodářskou soutěž při výkonu práva na 
obhajobu by se mimoto neměly stát 
předmětem obchodování. Možnost použít 
důkazy, které byly získány výhradně 
prostřednictvím přístupu ke spisu orgánu 
pro hospodářskou soutěž, by proto měla 
být omezena na fyzickou nebo právnickou 
osobu, která uplatnila své právo na
obhajobu, a její právní nástupce, jak je 
uvedeno v předchozím bodě odůvodnění. 
Toto omezení však nebrání tomu, aby 
vnitrostátní soud nařídil zpřístupnění těchto 
důkazů za podmínek stanovených v této 
směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) V čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 1/2003 je stanoveno, že pokud 
vnitrostátní soudy rozhodují o dohodách, 
rozhodnutích nebo jednáních podle 
článků 101 nebo 102 Smlouvy, které jsou 
již předmětem rozhodnutí Komise, 
nemohou rozhodnout v rozporu 
s rozhodnutím přijatým Komisí. V zájmu 
zvýšení právní jistoty, zamezení 
nejednotnosti při uplatňování těchto 
ustanovení Smlouvy, zvýšení účinnosti 
a zjednodušení řízení o náhradě škody a 
posílení fungování vnitřního trhu pro 
podniky a spotřebitele by nemělo být 
obdobně možné zpochybnit pravomocné 
rozhodnutí vnitrostátního orgánu pro 
hospodářskou soutěž nebo odvolacího
soudu, v němž se konstatuje, že došlo 
k porušení článků 101 nebo 102 Smlouvy, 
v řízeních o náhradě škody souvisejících 
s týmž protiprávním jednáním, a to bez 
ohledu na to, zda je řízení zahájeno 
v členském státě, v němž se nachází 
dotyčný orgán nebo odvolací soud. Totéž 
by mělo platit pro rozhodnutí, v němž se 
dospělo k závěru, že byla porušena 
ustanovení vnitrostátních právních 
předpisů v oblasti hospodářské soutěže, 
v případech, kdy jsou v téže věci použity 
souběžně vnitrostátní právní předpisy i 
právní předpisy Unie v oblasti hospodářské 
soutěže. Tento účinek rozhodnutí 
vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 
soutěž a odvolacích soudů o porušení 
pravidel hospodářské soutěže by se měl 
vztahovat na normativní část rozhodnutí a 
příslušné body odůvodnění. Tímto nejsou 
dotčena práva a povinnosti vnitrostátních 
soudů podle článku 267 Smlouvy.

(25) V čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 1/2003 je stanoveno, že pokud 
vnitrostátní soudy rozhodují o dohodách, 
rozhodnutích nebo jednáních podle 
článků 101 nebo 102 Smlouvy, které jsou 
již předmětem rozhodnutí Komise, 
nemohou rozhodnout v rozporu 
s rozhodnutím přijatým Komisí. V zájmu 
zvýšení právní jistoty, zamezení 
nejednotnosti při uplatňování těchto 
ustanovení Smlouvy, zvýšení účinnosti 
a zjednodušení řízení o náhradě škody a 
posílení fungování vnitřního trhu pro 
podniky a spotřebitele by nemělo být 
obdobně možné zpochybnit pravomocné 
rozhodnutí vnitrostátního orgánu pro 
hospodářskou soutěž nebo soudu pro 
hospodářskou soutěž, v němž se 
konstatuje, že došlo k porušení článků 101 
nebo 102 Smlouvy, nebo se takové 
konstatování potvrzuje nebo se konstatuje, 
že k porušení článků 101 nebo 102 
Smlouvy nedošlo, v řízeních o náhradě 
škody souvisejících s toutéž věcí, a to bez 
ohledu na to, zda je řízení zahájeno 
v členském státě, v němž se nachází 
vnitrostátní orgán nebo soud pro 
hospodářskou soutěž. Totéž by mělo platit 
pro rozhodnutí, v němž se dospělo 
k závěru, že byla porušena ustanovení 
vnitrostátních právních předpisů v oblasti 
hospodářské soutěže, v případech, kdy jsou 
v téže věci použity souběžně vnitrostátní 
právní předpisy i právní předpisy Unie 
v oblasti hospodářské soutěže. Tento 
účinek rozhodnutí vnitrostátních orgánů 
pro hospodářskou soutěž a soudů pro 
hospodářskou soutěž o porušení pravidel 
hospodářské soutěže by se měl vztahovat 
na normativní část rozhodnutí a příslušné 
body odůvodnění. Tímto nejsou dotčena 
práva a povinnosti vnitrostátních soudů 
podle článku 267 Smlouvy, právo na 
účinnou právní ochranu a spravedlivý 
proces a právo na obhajobu podle článků 
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47 a 48 Listiny základních práv Evropské 
unie a právo na spravedlivý proces podle 
článku 6 Úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod. V souladu s tím jsou 
rozhodnutí vnitrostátních orgánů a soudů 
pro hospodářskou soutěž závazná, pokud 
při vyšetřování nedošlo ke zjevným 
chybám a pokud bylo dodrženo právo na 
obhajobu.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Vnitrostátní pravidla týkající se 
začátku běhu, délky, pozastavení nebo 
přerušení promlčecích lhůt by neměla 
nepřiměřeně bránit podání žaloby o 
náhradu škody. To je obzvláště důležité 
s ohledem na žaloby, které vycházejí ze 
zjištění protiprávního jednání orgánem pro 
hospodářskou soutěž nebo odvolacím
soudem. Za tímto účelem by měly mít 
poškozené strany možnost podat žalobu o 
náhradu škody i po skončení řízení orgánu 
pro hospodářskou soutěž s ohledem na 
prosazování vnitrostátních právních 
předpisů o hospodářské soutěži a právních 
předpisů Unie v oblasti hospodářské 
soutěže.

(26) Vnitrostátní pravidla týkající se 
začátku běhu, délky, pozastavení nebo 
přerušení promlčecích lhůt by neměla 
nepřiměřeně bránit podání žaloby o 
náhradu škody. To je obzvláště důležité 
s ohledem na žaloby, které vycházejí ze 
zjištění protiprávního jednání orgánem pro 
hospodářskou soutěž nebo soudem pro 
hospodářskou soutěž. Za tímto účelem by 
měly mít poškozené strany možnost podat 
žalobu o náhradu škody i po skončení 
řízení orgánu pro hospodářskou soutěž 
s ohledem na prosazování vnitrostátních 
právních předpisů o hospodářské soutěži a 
právních předpisů Unie v oblasti 
hospodářské soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Podniky, které s orgány pro 
hospodářskou soutěž spolupracují na 
základě programu shovívavosti, hrají 
klíčovou úlohu při odhalování 
protiprávního jednání tajného kartelu a 
ukončení tohoto protiprávního jednání, 
čímž často sníží škodu, která mohla být 
způsobena v případě, že by protiprávní 
jednání pokračovalo. Je proto vhodné 
umožnit, aby podniky, kterým orgán pro 
hospodářskou soutěž na základě programu 
shovívavosti prominul pokutu, byly 
chráněny před tím, že budou nepřiměřeně 
čelit žalobám o náhradu škody, přičemž je 
třeba mít na paměti, že rozhodnutí orgánu 
pro hospodářskou soutěž, v němž se 
konstatuje, že došlo k protiprávnímu 
jednání, může pro podnik, kterému byla 
prominuta pokuta, nabýt právní moci dříve, 
než nabude právní moci rovněž pro ostatní 
podniky, kterým pokuta prominuta nebyla. 
Je proto vhodné, aby byl podnik, kterému 
byla prominuta pokuta, v zásadě zproštěn 
společné a nerozdílné odpovědnosti za 
veškerou škodu a aby jeho příspěvek 
nepřekročil výši škody, která byla 
způsobena jeho přímým nebo nepřímým 
odběratelům či v případě nákupního kartelu 
jeho přímým nebo nepřímým dodavatelům. 
Pokud kartel způsobil škodu pouze jiným 
osobám než odběratelům/dodavatelům 
protiprávně jednajících podniků, neměl by 
příspěvek podniku, kterému byla 
prominuta pokuta, překročit jeho relativní 
odpovědnost za škodu způsobenou 
kartelem. Tento podíl by se měl stanovit 
v souladu se stejnými pravidly, jaká se 
používají k určení příspěvků mezi 
protiprávně jednajícími podniky (27. bod 
odůvodnění). Podnik, kterému byla 
prominuta pokuta, by měl zůstat plně 
odpovědný vůči jiným poškozeným 
stranám, než jsou jeho přímí odběratelé 
nebo dodavatelé, pouze tehdy, nemohou-li 
tito získat plné odškodnění od ostatních 

(28) Podniky, které s orgány pro 
hospodářskou soutěž spolupracují na 
základě programu shovívavosti, hrají 
klíčovou úlohu při odhalování 
protisoutěžních dohod, rozhodnutí nebo 
jednání a ukončení tohoto protiprávního 
jednání, čímž často sníží škodu, která 
mohla být způsobena v případě, že by 
protiprávní jednání pokračovalo. Je proto 
vhodné umožnit, aby podniky, kterým 
orgán pro hospodářskou soutěž na základě 
programu shovívavosti prominul pokutu, 
byly chráněny před tím, že budou 
nepřiměřeně čelit žalobám o náhradu 
škody, přičemž je třeba mít na paměti, že 
rozhodnutí orgánu pro hospodářskou 
soutěž, v němž se konstatuje, že došlo 
k protiprávnímu jednání, může pro podnik, 
kterému byla prominuta pokuta, nabýt 
právní moci dříve, než nabude právní moci 
rovněž pro ostatní podniky, kterým pokuta 
prominuta nebyla. Je proto vhodné, aby 
příspěvek podniku, kterému byla 
prominuta pokuta, nepřekročil výši škody, 
která byla způsobena jeho přímým nebo 
nepřímým odběratelům či v případě 
nákupního kartelu jeho přímým nebo 
nepřímým dodavatelům. Pokud kartel 
způsobil škodu pouze jiným osobám než 
odběratelům/dodavatelům protiprávně 
jednajících podniků, neměl by příspěvek 
podniku, kterému byla prominuta pokuta, 
překročit jeho relativní odpovědnost za 
škodu způsobenou kartelem. Tento podíl 
by se měl stanovit v souladu se stejnými 
pravidly, jaká se používají k určení 
příspěvků mezi protiprávně jednajícími 
podniky (27. bod odůvodnění).
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protiprávně jednajících podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Pokud však byly navýšené ceny 
přeneseny na osoby, které z právního 
hlediska nemohou požadovat náhradu 
škody, není vhodné umožnit, aby 
protiprávně jednající podnik použil 
obhajobu založenou na přenesení, jelikož 
to by jej zbavilo odpovědnosti za škodu, 
kterou způsobil. Soud, u něhož bylo 
zahájeno řízení, by měl proto v případě, že 
je v dané věci použita obhajoba založená 
na přenesení, posoudit, zda osoby, na něž 
byly navýšené ceny údajně přeneseny, 
mohou z právního hlediska požadovat 
náhradu škody. Ačkoliv nepřímí 
odběratelé mohou požadovat náhradu 
škody, vnitrostátní pravidla týkající se 
příčinné souvislosti (včetně pravidel 
vztahujících se na předvídatelnost a 
vzdálenost) uplatňovaná v souladu se 
zásadami práva Unie mohou mít za 
následek, že určité osoby (např. na úrovni 
dodavatelského řetězce, která je vzdálená 
od protiprávního jednání) nemohou 
z právního hlediska v daném případě 
požadovat náhradu škody. Pouze pokud 
soud shledá, že osoba, na níž byly údajně 
přeneseny vyšší ceny, je z právního 
hlediska schopna požadovat náhradu 
škody, posoudí odůvodněnost obhajoby 
založené na přenesení.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Spotřebitelům nebo podnikům, na něž
byla přenesena skutečná ztráta, vznikla 
škoda, která byla způsobena porušením 
vnitrostátních právních předpisů nebo 
právních předpisů Unie v oblasti 
hospodářské soutěže. Ačkoli by tato škoda 
měla být nahrazena protiprávně jednajícím 
podnikem, může být pro spotřebitele nebo 
podniky, jež sami u protiprávně jednajícího 
podniku nenakupovali, obzvláště složité 
prokázat rozsah této škody. Je proto 
vhodné stanovit, že pokud existence 
nároku na náhradu škody nebo částka, 
která má být přiznána, závisí na tom, zda 
nebo v jaké míře byla navýšená cena, 
kterou zaplatil přímý odběratel 
protiprávně jednajícího podniku, 
přenesena na nepřímého odběratele, má 
se za to, že nepřímý odběratel předložil 
důkaz, že navýšená cena zaplacená tímto 
přímým odběratelem byla v plné výši 
přenesena na jeho úroveň, může-li 
prokázat, že prima facie došlo k takovému 
přenesení. Dále je vhodné vymezit, za 
jakých podmínek se má mít za to, že 
nepřímý odběratel poskytl takovýto důkaz 
prima facie. Co se týká vyčíslení 
přenesené navýšené ceny, vnitrostátní soud 
by měl mít ve sporu, který projednává, 
pravomoc odhadnout, jaká část navýšené 
ceny byla přenesena na úroveň nepřímých 
odběratelů. Protiprávně jednající podnik 
by měl mít možnost prokázat, že skutečná 
ztráta nebyla přenesena, či nebyla 
přenesena zcela.

(31) Spotřebitelům nebo podnikům, na něž 
byla přenesena skutečná ztráta, vznikla 
škoda, která byla způsobena porušením 
vnitrostátních právních předpisů nebo 
právních předpisů Unie v oblasti 
hospodářské soutěže. Ačkoli by tato škoda 
měla být nahrazena protiprávně jednajícím 
podnikem, může být pro spotřebitele nebo 
podniky, jež sami u protiprávně jednajícího 
podniku nenakupovali, obzvláště složité 
prokázat rozsah této škody. K prokázání 
toho, že došlo k přenesení navýšené ceny, 
by měl tudíž nepřímý odběratel alespoň 
prokázat, že se žalovaný dopustil porušení 
právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže, že toto porušení vedlo k přenesení 
navýšené ceny pro přímého odběratele 
žalovaného, že nepřímý odběratel pořídil 
zboží nebo služby, u nichž došlo 
k porušení právních předpisů nebo že 
pořízené zboží nebo služby měly za základ 
nebo obsahovaly zboží nebo služby, u 
nichž došlo k porušení právních předpisů, 
a že nepřímý odběratel pořídil toto zboží 
nebo služby od přímého odběratele nebo 
od jiného nepřímého odběratele, který je 
se žalobcem přímo spojen prostřednictvím 
dodavatelského řetězce. Co se týká 
vyčíslení přenesené navýšené ceny, 
vnitrostátní soud by měl mít ve sporu, 
který projednává, pravomoc odhadnout, 
jaká část navýšené ceny byla přenesena na 
úroveň nepřímých odběratelů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) K odstranění asymetrie informací a 
některých problémů spojených 
s vyčíslením škody způsobené porušením 
antimonopolních pravidel a k zajištění 
účinných žalob o náhradu škody je 
vhodné předpokládat, že v případě 
protiprávní kartelové dohody způsobilo 
toto protiprávní jednání škodu, zejména 
prostřednictvím dopadu na cenu.
V závislosti na skutkové podstatě daného 
případu to znamená, že kartel zapříčinil 
navýšení ceny, nebo zabránil snížení cen, 
k němuž by jinak došlo nebýt 
protiprávního jednání. Protiprávně 
jednající podnik by měl mít možnost tuto 
domněnku vyvrátit. Je vhodné tuto 
vyvratitelnou domněnku omezit na kartely 
vzhledem k tajné povaze kartelu, která 
zmíněnou asymetrii informací zvyšuje 
a poškozené straně ztěžuje získání 
potřebných důkazů k prokázání škody.

(35) K odstranění některých problémů 
spojených s vyčíslením škody způsobené 
porušením antimonopolních pravidel by 
měla být vnitrostátním soudům udělena 
pravomoc určit existenci škody a odhad 
její výše s přihlédnutím k důkazům, které 
strany předloží.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Aby se podnítily snahy o narovnání 
dohodou, neměl by být protiprávně 
jednající podnik, který zaplatí náhradu 
škody na základě vyřešení sporu dohodou, 
ve srovnání s ostatními protiprávně 
jednajícími podniky v horší pozici, než by 
tomu bylo v případě, že by k narovnání 
dohodou nedošlo. To může nastat 

(40) Aby se podnítily snahy o narovnání 
dohodou, neměl by být protiprávně 
jednající podnik, který zaplatí náhradu 
škody na základě vyřešení sporu dohodou, 
ve srovnání s ostatními protiprávně 
jednajícími podniky v horší pozici, než by 
tomu bylo v případě, že by k narovnání 
dohodou nedošlo. To může nastat 
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v případě, je-li protiprávně jednající podnik 
usilující o narovnání i po narovnání 
dohodou nadále společně a nerozdílně 
odpovědný za škodu způsobenou 
protiprávním jednáním. Protiprávně 
jednající podnik usilující o narovnání by 
proto v zásadě neměl mít povinnost 
poskytnout příspěvek ostatním protiprávně 
jednajícím podnikům, které o narovnání 
neusilovaly, pokud tyto podniky zaplatily 
náhradu škody poškozené straně, s níž 
prvně zmíněný protiprávně jednající 
podnik předtím uzavřel dohodu 
o narovnání. Paralelou k tomuto pravidlu o 
neposkytnutí příspěvku je to, že se nárok 
poškozené strany sníží o podíl protiprávně 
jednajícího podniku usilujícího o narovnání 
na škodě způsobené této straně. Tento 
podíl by se měl stanovit v souladu se 
stejnými pravidly, jaká se používají 
k určení příspěvků mezi protiprávně 
jednajícími podniky (27. bod odůvodnění). 
Bez tohoto snížení by byly protiprávně 
jednající podniky neusilující o narovnání 
nepatřičně dotčeny narovnáním, jehož se 
neúčastní. Protiprávně jednající podnik 
usilující o narovnání bude muset zaplatit
náhradu škody, představuje-li pro 
poškozenou stranu jedinou možnost, 
pokud jde o získání plné náhrady škody.

v případě, je-li protiprávně jednající podnik 
usilující o narovnání i po narovnání 
dohodou nadále společně a nerozdílně 
odpovědný za škodu způsobenou 
protiprávním jednáním. Protiprávně 
jednající podnik usilující o narovnání by 
proto v zásadě neměl mít povinnost 
poskytnout příspěvek ostatním protiprávně 
jednajícím podnikům, které o narovnání 
neusilovaly, pokud tyto podniky zaplatily 
náhradu škody poškozené straně, s níž 
prvně zmíněný protiprávně jednající 
podnik předtím uzavřel dohodu 
o narovnání. Paralelou k tomuto pravidlu o 
neposkytnutí příspěvku je to, že se nárok 
poškozené strany sníží o podíl protiprávně 
jednajícího podniku usilujícího o narovnání 
na škodě způsobené této straně. Tento 
podíl by se měl stanovit v souladu se 
stejnými pravidly, jaká se používají 
k určení příspěvků mezi protiprávně 
jednajícími podniky (27. bod odůvodnění). 
Bez tohoto snížení by byly protiprávně 
jednající podniky neusilující o narovnání 
nepatřičně dotčeny narovnáním, jehož se 
neúčastní.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každá osoba, které byla způsobena 
škoda porušením vnitrostátních právních 
předpisů nebo právních předpisů Unie 
v oblasti hospodářské soutěže, je schopna 
požadovat náhradu této škody v plné výši.

1. Každá osoba, které byla způsobena 
škoda porušením vnitrostátních právních 
předpisů nebo právních předpisů Unie 
v oblasti hospodářské soutěže, je schopna 
požadovat náhradu této škody v plné výši, 
aniž je dotčen jakýkoli požadavek podle 
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vnitrostátních právních předpisů ohledně 
stanovení odpovědnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plná náhrada škody staví osoby, jimž 
byla způsobena škoda, do situace, v jaké by 
se nacházely, pokud by k protiprávnímu 
jednání nedošlo. Zahrnuje proto 
odškodnění za skutečnou ztrátu a ušlý zisk 
a zaplacení úroků od okamžiku vzniku 
škody do doby, než bylo skutečně 
zaplaceno odškodnění za tuto škodu.

2. Plná náhrada škody staví osoby, jimž 
byla způsobena škoda, do situace, v jaké by 
se nacházely, pokud by k protiprávnímu 
jednání nedošlo. Zahrnuje proto 
odškodnění za skutečnou ztrátu a ušlý zisk,
a pokud to bude vhodné, zaplacení úroků 
za tuto škodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „odvolacím soudem“ se rozumí 
vnitrostátní soud, který je zmocněn 
k přezkumu rozhodnutí vnitrostátního 
orgánu pro hospodářskou soutěž, přičemž 
v tomto kontextu může mít rovněž 
pravomoc konstatovat porušení článků 101 
nebo 102 Smlouvy;

9. „soudem pro hospodářskou soutěž“ se 
rozumí vnitrostátní soud, který je zmocněn 
provést přezkum rozhodnutí vnitrostátního 
orgánu pro hospodářskou soutěž nebo 
konstatovat porušení článků 101 nebo 102 
Smlouvy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. „rozhodnutím o protiprávním jednání“ 
se rozumí rozhodnutí orgánu pro 
hospodářskou soutěž nebo odvolacího
soudu, v němž se konstatuje, že došlo 
k porušení právních předpisů v oblasti 
hospodářské soutěže;

10. „rozhodnutím o protiprávním jednání“ 
se rozumí rozhodnutí orgánu pro 
hospodářskou soutěž nebo soudu pro 
hospodářskou soutěž, v němž se 
konstatuje, že došlo k porušení právních 
předpisů v oblasti hospodářské soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. „pravomocným“ rozhodnutím o 
protiprávním jednání se rozumí rozhodnutí 
orgánu pro hospodářskou soutěž nebo 
odvolacího soudu o protiprávním jednání, 
které již nemůže být přezkoumáno;

11. „pravomocným“ rozhodnutím o 
protiprávním jednání se rozumí rozhodnutí 
orgánu pro hospodářskou soutěž nebo 
soudu pro hospodářskou soutěž o 
protiprávním jednání, které již nemůže být 
přezkoumáno;

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. „programem shovívavosti“ se rozumí 
program, na jehož základě účastník kartelu
spolupracuje nezávisle na ostatních 
podnicích účastnících se tohoto kartelu při 
šetření orgánu pro hospodářskou soutěž 
tím, že dobrovolně poskytne informace 

13. „programem shovívavosti“ se rozumí 
program, na jehož základě účastník 
protisoutěžní dohody, rozhodnutí nebo 
jednání spolupracuje nezávisle na 
ostatních podnicích účastnících se této
dohody, rozhodnutí nebo jednání při 
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o kartelu a o své úloze v něm, oplátkou za 
což je tomuto účastníku prominuta pokuta, 
která by byla za kartel uložena, nebo je 
tato pokuta snížena;

šetření orgánu pro hospodářskou soutěž 
tím, že dobrovolně poskytne informace 
o dohodě, rozhodnutí nebo jednání a o své 
úloze v nich, oplátkou za což je tomuto 
účastníku prominuta pokuta, která by byla 
za dohodu, rozhodnutí nebo jednání 
uložena, nebo je tato pokuta snížena;

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. „prohlášením podniku v rámci řízení o 
shovívavosti“ se rozumí ústní nebo 
písemné prohlášení dobrovolně předložené 
podnikem nebo jeho jménem orgánu pro 
hospodářskou soutěž, které popisuje 
poznatky podniku ohledně tajného kartelu 
a jeho úlohu v tomto kartelu a které bylo 
vyhotoveno výslovně za účelem předložení 
orgánu k získání ochrany před pokutami 
nebo snížení pokut na základě programu 
shovívavosti, a to s ohledem na použití 
článku 101 Smlouvy nebo odpovídajícího 
ustanovení ve vnitrostátních právních 
předpisech; toto prohlášení nezahrnuje 
dokumenty nebo informace, které existují 
bez ohledu na řízení orgánu pro 
hospodářskou soutěž (dále jen „existující 
informace“);

14. „prohlášením v rámci řízení o 
shovívavosti“ se rozumí ústní nebo 
písemné prohlášení dobrovolně předložené 
podnikem nebo jeho jménem orgánu pro 
hospodářskou soutěž kdykoli během řízení, 
které popisuje poznatky podniku ohledně 
protisoutěžní dohody, rozhodnutí nebo 
jednání a jeho úlohu v tomto kartelu a 
které bylo vyhotoveno za účelem 
předložení orgánu k získání ochrany před 
pokutami nebo snížení pokut na základě 
programu shovívavosti, a to s ohledem na 
použití článku 101 Smlouvy nebo 
odpovídajícího ustanovení ve 
vnitrostátních právních předpisech, včetně 
veškerých příloh takového prohlášení; 
toto prohlášení nezahrnuje dokumenty 
nebo informace, které existují bez ohledu 
na řízení orgánu pro hospodářskou soutěž 
(dále jen „existující informace“);

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná definice „prohlášení podniku v rámci řízení o shovívavosti“ nezahrnuje všechny 
dokumenty obsahující sebeusvědčující důkazy, které předkládá žadatel o shovívavost. 
Omezení ochrany dokumentů předkládaných žadatelem o shovívavost pouze na „prohlášení 
podniku v rámci řízení o shovívavosti“ a návrh na narovnání dle definice v legislativním 
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návrhu tudíž nedosahuje požadovaného cíle, kterým je zachovat efektivitu a účinnost řízení o 
shovívavosti a řízení o narovnání.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17. „narovnáním dohodou“ se rozumí 
dohoda, na jejímž základě je zaplacena 
náhrada škody po vyřešení sporu dohodou.

17. „narovnáním dohodou“ se rozumí 
dohoda, na jejímž základě je zaplacena 
náhrada škody po vyřešení sporu dohodou, 
včetně dohody, v níž se podnik zavazuje 
zaplatit náhradu škody osobám, které byly 
poškozeny porušením pravidel 
hospodářské soutěže, ze zajištěného fondu 
odškodnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17a. „přímým odběratelem“ se rozumí 
přímý zákazník podniku, který se dopustil 
porušení právních předpisů v oblasti 
hospodářské soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17b. „nepřímým odběratelem“ se rozumí 
odběratel výrobků či služeb podniku, který 
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se dopustil porušení právních předpisů 
v oblasti hospodářské soutěže, jenž dané 
výrobky nepořídil přímo od protiprávně 
jednajícího podniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 vypouští se
Zpřístupnění důkazů
1. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
žalobce předložil obvykle dostupné 
skutečnosti a důkazy věrohodně 
prokazující, že existují důvody pro 
podezření, že mu či osobám, které 
zastupuje, byla způsobena škoda 
porušením právních předpisů v oblasti 
hospodářské soutěže ze strany žalovaného, 
mohly vnitrostátní soudy žalované straně 
nebo třetí osobě nařídit, aby zpřístupnily 
důkazy, a to bez ohledu na skutečnost, zda 
jsou tyto důkazy obsaženy rovněž ve spisu 
orgánu pro hospodářskou soutěž, či 
nikoli, s výhradou podmínek stanovených 
v této kapitole. Členské státy zajistí, aby 
soudy mohly na žádost žalované strany 
nařídit zpřístupnění důkazů rovněž 
žalobci nebo třetí osobě.
Tímto ustanovením nejsou dotčena práva 
a povinnosti vnitrostátních soudů podle 
nařízení Rady (ES) č. 1206/2001.
2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
soudy nařídily zpřístupnění důkazů podle 
odstavce 1, pokud strana, která 
zpřístupnění požaduje
a) prokázala, že důkazy, které má pod 
kontrolou druhá strana nebo třetí osoba, 
jsou důležité pro doložení jejího nároku 
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nebo pro obhajobu, a
b) uvedla konkrétní důkazy, nebo 
vymezila kategorie důkazů co nejpřesněji 
a nejúžeji, jak jí to umožňují obvykle 
dostupné skutečnosti.
3. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
soudy omezily zpřístupnění důkazů na to, 
co je přiměřené. Při rozhodování, zda je 
zpřístupnění požadované určitou stranou 
přiměřené, uváží vnitrostátní soudy 
oprávněné zájmy všech stran a dotčených 
třetích osob. Vnitrostátní soudy vezmou 
v úvahu zejména:
a) pravděpodobnost toho, že došlo 
k údajnému porušení právních předpisů 
v oblasti hospodářské soutěže;
b) rozsah a náklady zpřístupnění, zejména 
pro případné dotčené třetí osoby;
c) to, zda důkazy, které mají být 
zpřístupněny, obsahují důvěrné údaje, 
zejména důvěrné údaje týkající se třetích 
osob, a opatření k ochraně těchto 
důvěrných údajů a 
d) v případech, kdy protiprávní jednání je 
nebo bylo předmětem šetření orgánu pro 
hospodářskou soutěž, to, zda byla žádost 
zformulována konkrétně s ohledem na 
povahu, předmět nebo obsah těchto 
dokumentů, a nikoli jako nekonkrétní 
žádost týkající se dokumentů 
poskytnutých orgánu pro hospodářskou 
soutěž nebo obsažených ve spisu tohoto 
orgánu. 
4. Členské státy zajistí, aby měly 
vnitrostátní soudy k dispozici účinná 
opatření k ochraně důvěrných údajů před 
nepatřičným použitím v nejvyšší možné 
míře, přičemž je současně zajištěno, že 
příslušné důkazy obsahující tyto 
informace jsou k dispozici v řízeních o 
náhradě škody.
5. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění plného účinku 
právních výsad a jiných práv, jež se týkají 
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toho, že nikdo nesmí být nucen zpřístupnit 
existující důkazy.
6. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
jejich soudy mají pravomoc nařídit 
zpřístupnění důkazů bez vyslechnutí 
osoby, která má důkazy zpřístupnit, 
nemohla být uložena sankce za 
nedodržení tohoto příkazu, dokud nebyla 
osoba, jíž je příkaz určen, vyslechnuta 
soudem.
7. Důkazy zahrnují všechny druhy 
důkazů, které jsou přípustné u 
vnitrostátního soudu, u něhož je podána 
žaloba, zejména dokumenty a jiné 
předměty obsahující informace bez ohledu 
na médium, na němž jsou tyto informace 
uloženy.
8. Aniž je dotčena povinnost stanovená 
v odstavci 4 a omezení uvedená 
v článku 6, tento článek nebrání členským 
státům v tom, aby zachovaly nebo zavedly 
pravidla, která vedou k širšímu 
zpřístupňování důkazů.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Omezení týkající se zpřístupnění důkazů ze 
spisu orgánu pro hospodářskou soutěž

Zpřístupnění důkazů

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 - návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby pro účely řízení 
o náhradě škody nemohly vnitrostátní 
soudy určité straně nebo třetí osobě nikdy
nařídit zpřístupnění těchto kategorií
důkazů:

1. Členské státy zajistí, aby pro účely řízení 
o náhradě škody v zásadě nemohly 
vnitrostátní soudy určité straně nebo třetí 
osobě nařídit zpřístupnění prohlášení 
v rámci řízení o shovívavosti nebo jiného 
dokumentu obsahujícího sebeusvědčující 
důkazy zpřístupněné žadatelem o 
shovívavost. Pokud však žalobce předložil 
obvykle dostupné skutečnosti a důkazy 
dostatečně věrohodně prokazující, že jemu 
či osobám, které zastupuje, byla
způsobena škoda porušením právních 
předpisů v oblasti hospodářské soutěže ze 
strany žalovaného a že prohlášení v rámci 
řízení o shovívavosti nebo jiný dokument 
obsahující sebeusvědčující důkazy 
zpřístupněné žadatelem o shovívavost jsou 
pro podporu jeho nároku nepostradatelné 
a obsahují důkazy, které nelze předložit 
jinak, mohou vnitrostátní soudy žalované 
straně nebo třetí osobě nařídit, aby 
zpřístupnily důkazy, a to bez ohledu na 
skutečnost, zda jsou tyto důkazy obsaženy 
rovněž ve spisu orgánu pro hospodářskou 
soutěž či nikoli, s výhradou podmínek 
stanovených v této kapitole. Členské státy 
zajistí, aby vnitrostátní soudy mohly na 
žádost žalované strany nařídit 
zpřístupnění důkazů rovněž žalobci nebo 
třetí osobě.
Tímto ustanovením nejsou dotčena práva 
a povinnosti vnitrostátních soudů podle 
nařízení Rady (ES) č. 1206/2001.

Or. en

Odůvodnění

Samotná ochrana určitých dokumentů je podle rozsudků ESD (Pfleiderer a Donau Chemie) 
neslučitelná s primárním právem, protože by porušovala zásadu účinnosti ve věci práva na 
odškodnění. Zavedení takovéto samotné ochrany by tak vytvořilo rozsáhlou úroveň ochrany, 
která by pravděpodobně nebyla dodržována, a vedla by tudíž k právní nejistotě. Kromě toho 
formulace článku 6 obsahuje riziko opačné argumentace ve prospěch zpřístupnění všech 
dokumentů neuvedených v čl. 6 odst. 1 a 2.
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Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prohlášení podniků v rámci řízení o 
shovívavosti a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) návrhy na narovnání. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby za účelem 
řízení o náhradě škody mohly vnitrostátní 
soudy zpřístupnění níže uvedených 
kategorií důkazů nařídit až poté, co orgán 
pro hospodářskou soutěž ukončil své 
řízení nebo vydal rozhodnutí uvedené 
v článku 5 nařízení č. 1/2003 nebo 
v kapitole III nařízení č. 1/2003:

2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
soudy nařídily zpřístupnění důkazů podle 
odstavce 1, pokud strana, která 
zpřístupnění požaduje:

Or. en
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Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informace, které vypracovala fyzická 
nebo právnická osoba výslovně pro řízení 
orgánu pro hospodářskou soutěž, a

a) uvedla důkazy, které má pod kontrolou 
druhá strana nebo třetí osoba a které jsou 
důležité pro doložení jejího nároku nebo 
pro obhajobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace, které vyhotovil orgán pro 
hospodářskou soutěž během svého řízení.

b) prokázala, že žádá o zpřístupnění 
důkazů u identifikované žaloby o náhradu 
škody, která byla podána u vnitrostátního 
soudu v Unii; a

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) ke spokojenosti vnitrostátního soudu, 
u něhož je žádost podána, prokázala, že 
získané důkazy dožadující strana nebo 
kterákoli s ní spojená osoba nepoužije 
v jakémkoli jiném řízení a nezpřístupní je 
žádné třetí osobě, nevydá-li k tomu 
výslovné svolení vnitrostátní soud, u 
něhož je identifikovaná žaloba o náhradu 
škody projednávána.
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Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zpřístupnění důkazů obsažených ve 
spisu orgánu pro hospodářskou soutěž, 
které nespadají do žádné z kategorií
uvedených v odstavcích 1 nebo 2 tohoto 
článku, může být v rámci řízení o náhradě 
škody nařízeno kdykoli.

3. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
soudy mohly nařídit zpřístupnění určitých 
částí důkazů nebo jejich kategorií, které 
budou na základě obvykle dostupných 
skutečností vymezeny co nejpřesněji a 
nejúžeji.

Or. en

Odůvodnění

Kromě toho, jak uvádí Evropská komise ve svém vysvětlujícím prohlášení k legislativnímu 
návrhu, obecné žádosti o zpřístupnění dokumentů by měly být obvykle považovány za 
nepřiměřené a nesplňující povinnost dožadující strany vymezit důkazy (kategorie důkazů) co 
nejpřesněji a nejúžeji. Aby se předešlo „rybářským výpravám“, musí žalobce jednotlivé 
důkazy či kategorie důkazů vymezit co nejpřesněji a nejúžeji.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
soudy omezily zpřístupňování důkazů na 
míru, která je přiměřená a souvisí se 
žalobou o náhradu škody v Unii. Při 
rozhodování, zda je zpřístupnění 
požadované určitou stranou přiměřené, 
uváží vnitrostátní soudy zúčastněné 
veřejné zájmy a oprávněné zájmy všech 
dotčených soukromých stran. Vnitrostátní 
soudy vezmou v úvahu zejména:
a) potřebu chránit účinnost vymáhání 
právních předpisů v oblasti hospodářské 
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soutěže, zejména pokud jde o rizika, která 
by zpřístupnění dokumentů znamenalo 
pro:
i) programy shovívavosti orgánů pro 
hospodářskou soutěž;
ii) řízení o narovnání u orgánů pro 
hospodářskou soutěž;
iii) interní rozhodovací postupy v orgánu 
pro hospodářskou soutěž a v Evropské síti 
pro hospodářskou soutěž;
b) pravděpodobnost toho, že došlo 
k údajnému porušení právních předpisů 
v oblasti hospodářské soutěže;
c) rozsah a náklady zpřístupnění, zejména 
pro případné dotčené třetí osoby;
d) to, zda důkazy, které mají být 
zpřístupněny, obsahují důvěrné údaje, 
zejména důvěrné údaje týkající se třetích 
osob, a opatření k ochraně těchto 
důvěrných údajů; 
e) v případech, kdy protiprávní jednání je 
nebo bylo předmětem šetření orgánu pro 
hospodářskou soutěž, to, zda byla žádost 
zformulována konkrétně s ohledem na 
povahu, předmět nebo obsah těchto 
dokumentů, a nikoli jako nekonkrétní 
žádost týkající se dokumentů 
poskytnutých orgánu pro hospodářskou 
soutěž nebo obsažených ve spisu tohoto 
orgánu; a
f) nutnost vyhnout se jakémukoli zneužití 
práv týkajících se zpřístupnění důkazů 
stanoveného v této kapitole a důkazů nebo 
informací takto získaných.

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
soudy měly k dispozici účinná opatření 
k ochraně důvěrných údajů před 
nepatřičným použitím v nejvyšší možné 
míře, přičemž je současně zajištěno, že 
příslušné důkazy obsahující tyto 
informace jsou k dispozici v řízeních o 
náhradě škody v Unii. Zájem podniků 
vyhnout se žalobám o náhradu škody po 
porušení právních předpisů nezakládá 
obchodní nárok zasluhující ochranu.

Or. en

Odůvodnění

Článek 5 neuvádí žádné pokyny ve věci žádostí o zpřístupnění důkazů ze zemí mimo EU. 
Důkazy o dohodě nebo ujednání porušujících hospodářskou soutěž v EU však nelze použít 
jako zástupné pro (kolektivní) žaloby mimo jurisdikci EU. Pozměňovací návrhy k čl. 6 odst. 2 
a 3 mají tuto otázku přiměřeně řešit a takovému účinku předejít.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění plného účinku 
právních výsad a jiných práv chránících 
určité důkazy před zpřístupněním.

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3 d (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3d. Členské státy zajistí, aby byly u 
vnitrostátních soudů vyslechnuty orgány 
pro hospodářskou soutěž, než vnitrostátní 
soud podle tohoto článku nařídí 
zpřístupnění informací odvozených ze 
spisu orgánu pro hospodářskou soutěž, 
bez ohledu na to, zda má informace 
v držení tento orgán pro hospodářskou 
soutěž nebo třetí osoba.

Or. en

Odůvodnění

Informace ze spisu orgánu pro hospodářskou soutěž byly často předávány jiným orgánům, 
např. státním zástupcům. Také v těchto případech by měl mít orgán pro hospodářskou soutěž 
možnost vysvětlit u soudu své důvody pro nezpřístupnění.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3e. Členské státy zajistí, aby byly 
vyslechnuty zainteresované subjekty, které 
mají v držení žádost o shovívavost nebo 
jiný dokument obsahující sebeusvědčující 
důkazy, které předložil žadatel o 
shovívavost, než vnitrostátní soud nařídí 
zpřístupnění informací odvozených 
z uvedených dokumentů podle tohoto 
článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3 f (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3f. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
jejich vnitrostátní soudy mají pravomoc 
nařídit zpřístupnění důkazů bez 
vyslechnutí osoby, která má důkazy 
zpřístupnit, nemohla být uložena sankce 
za nedodržení tohoto příkazu, dokud 
nebude osoba, jíž je příkaz určen, 
vyslechnuta vnitrostátním soudem.

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3g. Členské státy zajistí, aby fyzická nebo 
právnická osoba nebo orgán, kterých se 
dotkne příkaz vnitrostátního soudu podle 
tohoto článku, měly možnost zahájit proti 
tomuto rozhodnutí řízení, včetně 
předběžných soudních zákazů. Orgány 
pro hospodářskou soutěž by měly mít 
stejné právo po slyšení podle čl. 6 odst. 3e.

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 6 – bod 3 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3h. Důkazy zahrnují všechny druhy 
důkazů, které jsou přípustné u 
příslušného vnitrostátního soudu, 
zejména dokumenty a jiné předměty 
obsahující informace bez ohledu na 
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médium, na němž jsou tyto informace 
uloženy.

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v řízeních o 
náhradě škody nebyly přípustné důkazy 
spadající do jedné z kategorií uvedených 
v čl. 6 odst. 1, které určitá fyzická nebo 
právnická osoba získala výhradně 
prostřednictvím přístupu ke spisu orgánu 
pro hospodářskou soutěž při výkonu svých 
práv na obhajobu podle článku 27 
nařízení č. 1/2003 nebo odpovídajících 
ustanovení vnitrostátních právních 
předpisů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštěno v důsledku vypuštění článku 6.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby důkazy 
spadající do jedné z kategorií uvedených 
v čl. 6 odst. 2, které určitá fyzická nebo 
právnická osoba získala výhradně 
prostřednictvím přístupu ke spisu orgánu 
pro hospodářskou soutěž při výkonu svých 
práv na obhajobu podle článku 27 
nařízení č. 1/2003 nebo odpovídajících 

vypouští se
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ustanovení vnitrostátních právních 
předpisů, nebyly v řízeních o náhradě 
škody přípustné, dokud orgán pro 
hospodářskou soutěž neukončil své řízení 
nebo nevydal rozhodnutí uvedené 
v článku 5 nařízení č. 1/2003 nebo 
v kapitole III nařízení č. 1/2003.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštěno v důsledku vypuštění článku 6.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby důkazy, které 
určitá fyzická nebo právnická osoba získala 
výhradně prostřednictvím přístupu ke spisu 
orgánu pro hospodářskou soutěž při 
výkonu svých práv na obhajobu podle 
článku 27 nařízení č. 1/2003 nebo 
odpovídajících ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů a které nejsou 
nepřípustné podle odstavců 1 nebo 2 
tohoto článku, mohly být v řízení o 
náhradě škody použity pouze touto osobou 
nebo fyzickou či právnickou osobou, která 
převzala její práva, včetně osoby, která 
získala její nárok.

3. Členské státy zajistí, aby důkazy, které 
určitá fyzická nebo právnická osoba získala 
výhradně prostřednictvím přístupu ke spisu 
orgánu pro hospodářskou soutěž při 
výkonu svých práv na obhajobu podle 
článku 27 nařízení č. 1/2003 nebo 
odpovídajících ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, mohly být v řízení o 
náhradě škody použity pouze touto osobou 
nebo fyzickou či právnickou osobou, která 
převzala její práva, včetně osoby, která 
získala její nárok.

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b – bod ii
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) strana, která důkazy zničila, věděla nebo 
měla přiměřeně vědět, že u vnitrostátního 
soudu byla podána žaloba o náhradu škody 
a že důkazy byly důležité pro doložení 
nároku na náhradu škody nebo pro 
obhajobu proti této žalobě; nebo

ii) strana, která důkazy zničila, věděla, že 
u vnitrostátního soudu byla podána žaloba 
o náhradu škody a že důkazy byly důležité 
pro doložení nároku na náhradu škody 
nebo pro obhajobu proti této žalobě; nebo

Or. en

Odůvodnění

V případě nedbalosti by neměly být ukládány sankce.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zneužijí práva týkající se zpřístupnění 
důkazů stanovená v této kapitole a důkazy 
nebo informace takto získané.

d) zneužijí práva týkající se zpřístupnění 
důkazů stanovená v této kapitole a důkazy 
nebo informace takto získané, zejména 
pokud budou informace získané 
prostřednictvím zpřístupnění sděleny 
třetím osobám nebo využity v jiných 
řízeních v rozporu s čl. 5 odst. 2 písm. bb).

Or. en

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy zajistí, aby v případě, že 
vnitrostátní soudy v řízeních o náhradu 
škody rozhodují o dohodách, rozhodnutích 
nebo jednáních podle článků 101 nebo 102 
Smlouvy nebo podle vnitrostátních 
právních předpisů o hospodářské soutěži, 

Členské státy zajistí, aby v případě, že 
vnitrostátní soudy v řízeních o náhradu 
škody rozhodují o dohodách, rozhodnutích 
nebo jednáních podle článků 101 nebo 102 
Smlouvy nebo podle vnitrostátních 
právních předpisů o hospodářské soutěži, 
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které jsou již předmětem pravomocného 
rozhodnutí vnitrostátního orgánu pro 
hospodářskou soutěž nebo odvolacího
soudu o protiprávním jednání, nemohly 
tyto soudy rozhodnout v rozporu 
s takovýmto konstatováním protiprávního 
jednání. Touto povinností nejsou dotčena 
práva a povinnosti podle 
článku 267 Smlouvy.

které jsou již předmětem pravomocného 
rozhodnutí vnitrostátního orgánu pro 
hospodářskou soutěž nebo soudu pro 
hospodářskou soutěž o protiprávním 
jednání, nemohly tyto soudy rozhodnout 
v rozporu s takovýmto konstatováním 
protiprávního jednání. Touto povinností 
nejsou dotčena práva a povinnosti podle 
článku 267 Smlouvy, právo na účinnou 
právní ochranu a spravedlivý proces a 
právo na obhajobu podle článků 47 a 48 
Listiny základních práv Evropské unie a 
právo na spravedlivý proces podle článku 
6 Úmluvy o ochraně lidských práv a 
základních svobod. V souladu s tím jsou 
rozhodnutí vnitrostátních orgánů a soudů 
pro hospodářskou soutěž závazná, pokud 
při vyšetřování nedošlo ke zjevným 
chybám a pokud byla dodržena práva na 
obhajobu.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se zásadami právního státu závazný účinek neplatí v případech, kdy při vyšetřování 
skutkové podstaty došlo ke zjevných chybám nebo kdy nebyla řádně dodržena práva 
žalovaného během řízení před vnitrostátním orgánem pro hospodářskou soutěž nebo soudem 
pro hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 10 odst. 2 bod ii)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) hodnocení takovéhoto jednání jako 
porušení právních předpisů Unie v oblasti 
hospodářské soutěže nebo vnitrostátních 
právních předpisů o hospodářské soutěži;

ii) skutečnostech, které kvalifikují 
takovéto jednání jako porušení právních 
předpisů Unie v oblasti hospodářské 
soutěže nebo vnitrostátních právních 
předpisů o hospodářské soutěži;

Or. en
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Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby promlčecí lhůta 
pro podání žaloby o náhradu škody činila 
nejméně pět let.

4. Členské státy zajistí, aby promlčecí lhůta 
pro podání žaloby o náhradu škody činila 
nejméně tři roky.

Or. en

Odůvodnění

Tříletá promlčecí lhůta se zdá být dostatečná. Zaprvé budou žalobci v každém případě chtít 
žádat o svou náhradu škody co nejdříve po vydání právně závazného rozhodnutí orgánu pro 
hospodářskou soutěž, a zadruhé tři roky ponechávají žalobcům dostatečnou dobu na přípravu 
jejich věci.

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
orgán pro hospodářskou soutěž přijme 
opatření za účelem šetření nebo zahájí 
řízení s ohledem na protiprávní jednání, 
jehož se týká žaloba o náhradu škody, byl 
běh promlčecí lhůty přerušen. Toto 
přerušení běhu lhůty skončí nejdříve jeden 
rok poté, co rozhodnutí o protiprávním 
jednání nabylo právní moci nebo bylo 
řízení jinak ukončeno.

5. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
orgán pro hospodářskou soutěž přijme 
opatření za účelem šetření nebo zahájí 
řízení s ohledem na protiprávní jednání, 
jehož se týká žaloba o náhradu škody, byl 
běh promlčecí lhůty přerušen. Toto 
přerušení běhu lhůty skončí šest měsíců po 
dni, kdy rozhodnutí o protiprávním jednání 
nabylo právní moci nebo bylo řízení jinak 
ukončeno.

Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Bez ohledu na odstavce 1 až 5 tohoto 
článku jsou žaloby o náhradu škody 
podávány do deseti let od událostí, které 
k žalobám daly důvod.

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby byl podnik, 
kterému orgán pro hospodářskou soutěž 
na základě programu shovívavosti 
prominul pokutu, odpovědný vůči jiným 
poškozeným stranám, než jsou jeho přímí 
nebo nepřímí odběratelé či dodavatelé, 
pouze tehdy, pokud tyto poškozené strany 
prokážou, že nemohou získat plné 
odškodnění od ostatních podniků, které se 
podílely na stejném porušení právních 
předpisů v oblasti hospodářské soutěže.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Poškozené osoby a ostatní účastníci protiprávního jednání jsou negativně dotčeni výsadou, 
kterou navrhovaný režim poskytuje žadateli o prominutí pokuty, a tudíž je třeba jim zajistit 
práva účasti – k nim by mohly patřit i záznamy o přístupu nebo právo napadnout rozhodnutí o 
prominutí pokuty. Tato účast je však zřejmě neproveditelná – totožnost poškozených osob 
často není známa a jejich počet může být velmi vysoký. Žadatel o prominutí pokuty však bude 
upřednostněn ve vztahu k ostatním účastníkům jeho protiprávního jednání.

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby žalovaná strana 
v řízení o náhradě škody mohla na svou 
obhajobu proti žalobě o náhradu škody 
použít skutečnost, že žalobce ceny 
navýšené v důsledku z protiprávního 
jednání zcela nebo částečně přenesl. 
Přenesení navýšených cen musí prokázat 
žalovaný.

1. Členské státy zajistí, aby žalovaná strana 
v řízení o náhradě škody mohla na svou 
obhajobu proti žalobě o náhradu škody 
použít skutečnost, že žalobce ceny 
navýšené v důsledku z protiprávního 
jednání zcela nebo částečně přenesl, pokud 
bylo přenesení navýšené ceny způsobeno 
porušením právních předpisů a nebyl 
proti němu započten ušlý zisk žalobce. 
Přenesení navýšených cen musí prokázat 
žalovaný.

Or. en

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby měl 
vnitrostátní soud pravomoc odhadnout, 
jaká část navýšené ceny byla přenesena.

Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud byly navýšené ceny přeneseny na 
osoby na další úrovni dodavatelského 
řetězce, pro něž je z právního hlediska 
nemožné požadovat náhradu škody, nesmí 
žalovaný použít obhajobu uvedenou 
v předchozím odstavci.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Je obtížné posoudit, jaká by byla definice „právní nemožnosti“ – tento výraz je v kontextu 
přenesení navýšené ceny příliš neurčitý. Kromě toho by právní překážky, kvůli nimž by pro 
nepřímé odběratele bylo „z právního hlediska nemožné“ požadovat náhradu škody za 
utrpěnou újmu, porušovaly judikaturu Soudního dvora (srov. Courage a Crehan; Manfredi), a 
tudíž by k nim především nemělo docházet. Navrhovaná formulace může vést k přiznání 
odškodnění žalobcům, kteří neutrpěli žádnou újmu, nebo k nadměrnému odškodnění.

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V situaci uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku se má za to, že nepřímý odběratel 
prokázal, že na něj byla přenesena 
navýšená cena, pokud prokázal, že:

V situaci uvedené v odstavci 1 nepřímý 
odběratel k prokázání toho, že došlo 
k přenesení navýšené ceny, uvede 
přinejmenším všechny tyto okolnosti:

Or. en

Odůvodnění

Důkaz, který musí nepřímý odběratel předložit k prokázání toho, že došlo k přenesení 
navýšené ceny, není dostatečný. Pouhé podmínky a) existence porušení právních předpisů, b) 
přenesení navýšené ceny na přímého odběratele v důsledku tohoto porušení právních 
předpisů a c) skutečnost, že bylo pořízeno zboží nebo služby, které byly předmětem nebo 
důsledkem tohoto porušení právních předpisů, nedostačují k prokázání toho, že došlo 
k přenesení navýšené ceny na nepřímého odběratele.

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pořídil zboží nebo služby, jichž se týkalo 
protiprávní jednání, nebo zboží či služby 
odvozené z takovéhoto zboží nebo služeb 
nebo zboží či služby obsahující takovéto 
zboží nebo služby.

c) pořídil zboží nebo služby, jichž se týkalo 
protiprávní jednání, nebo zboží či služby 
odvozené z takovéhoto zboží nebo služeb 
nebo zboží či služby obsahující takovéto 
zboží nebo služby; a
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Or. en

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pořídil zboží nebo služby od přímého 
odběratele nebo od jiného nepřímého 
odběratele, který je s žalobcem přímo 
spojen prostřednictvím dodavatelského 
řetězce.

Or. en

Odůvodnění

Důkaz, který musí nepřímý odběratel předložit k prokázání toho, že došlo k přenesení 
navýšené ceny, není dostatečný. Pouhé podmínky a) existence porušení právních předpisů, b) 
přenesení navýšené ceny na přímého odběratele v důsledku tohoto porušení právních 
předpisů a c) skutečnost, že bylo pořízeno zboží nebo služby, které byly předmětem nebo 
důsledkem tohoto porušení právních předpisů, nedostačují k prokázání toho, že došlo 
k přenesení navýšené ceny na nepřímého odběratele.

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby se v případě 
protiprávní kartelové dohody 
předpokládalo, že protiprávní jednání 
způsobilo škodu. Protiprávně jednající 
podnik má právo tuto domněnku vyvrátit.

1. Členské státy zajistí, aby byla 
vnitrostátním soudům udělena pravomoc 
určit existenci škody a odhad její výše 
s přihlédnutím k důkazům, které strany 
předloží.

Or. en

Odůvodnění

Vyvratitelná domněnka, podle níž „v případě protiprávní kartelové dohody“ byla způsobena 
škoda, je zobecněním skutečnosti, které není zcela přesné. Neexistuje žádný ekonomický důkaz 
toho, že všechny kartely způsobují škodu. Kromě toho Evropská komise může pokutovat velmi 
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odchylné protisoutěžní dohody nebo ujednání: silné cenové kartely i volnější formy kontaktu 
mezi konkurenty (sdílení informací o jiných parametrech než o ceně). Ne všechny tyto druhy 
kartelu musí mít nutně ekonomický dopad. Kromě toho není nijak stanoveno, jak může 
obžalovaný tuto domněnku vyvrátit.

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby důkazní 
břemeno, úroveň důkazů a uvedení 
skutečností, o něž se žaloba opírá, jež jsou 
nezbytné pro vyčíslení škody, prakticky 
neznemožňovaly či nepřiměřeně 
neztěžovaly uplatnění práva poškozené 
strany na náhradu škody. Členské státy 
stanoví, že soudům je udělena pravomoc 
výši škody odhadnout.

2. Členské státy zajistí, aby důkazní 
břemeno, úroveň důkazů a uvedení 
skutečností, o něž se žaloba opírá, jež jsou 
nezbytné pro vyčíslení škody, prakticky 
neznemožňovaly či nepřiměřeně 
neztěžovaly uplatnění práva poškozené 
strany na náhradu škody.

Or. en

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby orgány pro 
hospodářskou soutěž, které jsou součástí 
sítě orgánů veřejné moci uplatňujících 
pravidla hospodářské soutěže Unie, mohly 
přerušit řízení v případě, že se účastníci 
těchto řízení podílejí na procesu řešení 
sporu dohodou ve věci nároku na 
náhradu škody. Odškodnění, které je nebo 
má být vyplaceno poškozeným osobám 
v rámci takového řízení, se při 
stanovování výše pokuty považuje za 
faktor omezující škody.

Or. en
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Odůvodnění

Pro zajištění rychlého a nákladově efektivního řešení je v rámci řízení u orgánů pro 
hospodářskou soutěž zařazen mechanismus dobrovolného odškodnění. Po uvedení námitek 
(před rozhodnutím o uložení pokuty za porušení právních předpisů) může orgán pro 
hospodářskou soutěž definovat lhůtu, v níž se mohou subjekty, jež se dopustily porušení 
právních předpisů, pokusit o dobrovolné narovnání s osobami, které jejich jednání poškodilo. 
Jestliže orgán pro hospodářskou soutěž považuje vyplacené odškodnění za odpovídající a 
zákonné, měl by je následně zohlednit při stanovení své pokuty.

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby po dosažení 
narovnání dohodou byl nárok poškozené 
strany usilující o narovnání snížen o podíl 
podniku, jenž se společně podílel na 
protiprávním jednání a usiloval o 
narovnání, na škodě, která byla poškozené 
straně způsobena protiprávním jednáním. 
Další účastníci protiprávního jednání 
neusilující o narovnání nemohou s ohledem 
na zbývající nárok získat příspěvek od 
protiprávně jednajícího podniku usilujícího 
o narovnání. Pouze v případě, že další 
účastníci protiprávního jednání, kteří o 
narovnání neusilovali, nemohou zaplatit 
náhradu škody, která odpovídá 
zbývajícímu nároku, lze podnik, který se 
společně s nimi podílel na protiprávním 
jednání a který usiluje o narovnání, 
považovat za odpovědný za zaplacení 
náhrady škody poškozené straně usilující 
o narovnání.

1. Členské státy zajistí, aby po dosažení 
narovnání dohodou byl nárok poškozené 
strany usilující o narovnání snížen o podíl 
podniku, jenž se společně podílel na 
protiprávním jednání a usiloval o 
narovnání, na škodě, která byla poškozené 
straně způsobena protiprávním jednáním. 
Další účastníci protiprávního jednání 
neusilující o narovnání nemohou s ohledem 
na zbývající nárok získat příspěvek od 
protiprávně jednajícího podniku usilujícího 
o narovnání.

Or. en

Odůvodnění

Vypouští se možnost, aby v případě, že další účastníci protiprávního jednání, kteří o 
narovnání neusilovali, nemohou zaplatit náhradu škody odpovídající zbývajícímu nároku, byl 
podnik, který se společně s nimi podílel na protiprávním jednání a který usiluje o narovnání, 
považován za odpovědný za zaplacení náhrady škody poškozené straně usilující o narovnání, 
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ačkoli již sám narovnání provedl, jelikož tato možnost bude odrazovat od narovnání, což je 
v rozporu s původním cílem Evropské komise. Toto ustanovení neposkytuje straně, která 
hodlá dosáhnout narovnání, žádnou záruku pro případ, že bude nakonec přesto učiněna 
zodpovědnou (také) za podíl dalších účastníků svého protiprávního jednání, a bude jí tak 
bránit v narovnání.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Souvislosti

Iniciativa Komise navazuje na přípravné práce, mezi něž patřila například zelená kniha z roku 
2005, bílá kniha z roku 2008 a dokument s návrhy pokynů k určení výše škody z roku 2011. 
Podle těchto a dalších studií řada subjektů, jimž vznikla škoda v důsledku nadměrných cen 
vzniklých na základě protisoutěžní dohody nebo ujednání, nezíská odškodnění. V posledních 
letech byl pozorován nárůst počtu žalob soukromých osob. Stávající rámec je nutno pozměnit 
tak, aby umožňoval a) komplexnější přístup k náhradě škody a b) lepší interakci mezi 
veřejnoprávním a soukromoprávním vymáháním práv. Znamená to posílit celkové vymáhání 
práv na jedné straně a stanovit účinné odškodňování pro osoby, které byly poškozeny 
porušením právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže, na straně druhé.

Cílem navrhované směrnice je harmonizovat stávající pravidla členských států pro žaloby o 
náhradu škody u vnitrostátních soudů. Podle návrhu je zachována zásadní úloha Komise a 
vnitrostátního orgánu pro hospodářskou soutěž při odhalování a vyšetřování případů porušení 
hospodářské soutěže a ukládání pokut – soukromé soudní spory nepřevezmou funkci 
odrazování a represe. Chráněn má být také program shovívavosti, důležitý nástroj pro 
odhalování protiprávního jednání.

2. Postup v Evropském parlamentu

Hlavním výborem pro projednání návrhu byl jmenován výbor ECON. Výbor IMCO se 
rozhodl vydat stanovisko, zatímco výbor JURI se bude podílet v rámci postupu posílené 
spolupráce.

3. Návrh zprávy

Zpravodaj podporuje obecné cíle navrhované směrnice, kterými jmenovitě jsou a) 
optimalizace vzájemného vztahu mezi veřejnoprávním a soukromoprávním prosazováním 
pravidel hospodářské soutěže a b) zajištění toho, aby osoby, které byly poškozeny porušením 
právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže, mohly získat plnou náhradu za 
způsobenou škodu. Zpravodaj se skutečně domnívá, že veřejnoprávní vymáhání pravidel 
hospodářské soutěže je základním prvkem sociálně tržního hospodářství, protože 
protisoutěžní dohody a ujednání brání existenci jednoho z jeho nezbytných pilířů –
spravedlivé hospodářské soutěže. Je tedy třeba přijmout opatření, která budou bránit uzavírání 
protisoutěžních dohod a ujednání. Váš zpravodaj tento úkol považuje za především 
veřejnoprávní povinnost. Pokud však uzavírání takových dohod a ujednání nelze zabránit, je 
třeba nalézt účinné metody sankcionování a rychlé a účinné náhrady škody. Vzhledem 
k právu na odškodnění1 mohou fyzické osoby účinně žádat o náhradu škody 
v občanskoprávním řízení u vnitrostátních soudů. Zpravodaj je však přesvědčen, že nástroje 
veřejnoprávního vymáhání musí při vymáhání hrát zásadní úlohu, a proto dodatečně navrhuje 
začlenit do těchto řízení rychlou a nákladově efektivní náhradu škody. Budou tak posíleny 
pobídky k rychlému odškodňování poškozených osob. 

                                               
1 Viz věc C-453/99, Courage a Crehan, [2001] Recueil I-6297; spojené věci C-295/04 a C-298/04,
Manfredi, [2006] Sb. rozh. I-6619.
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Zpravodaj je toho názoru, že pro dosažení vyjádřených cílů je třeba věnovat zvláštní 
pozornost smysluplné struktuře programů shovívavosti Komise a vnitrostátních orgánů pro 
hospodářskou soutěž. Programy shovívavosti jsou skutečně ústředním bodem témat, kterých 
se tato směrnice dotýká. Pokud nebude existovat uplatňování shovívavosti, bude míra 
odhalování protisoutěžního chování jen velmi nízká. Nebude-li protisoutěžní chování 
odhalováno, žádné jím poškozené osoby nebudou odškodňovány. 

Zpravodaj také vítá doporučení Komise o mechanismech kolektivního odškodnění určené 
členským státům. Souhlasí s rozhodnutím Komise přijatým v návaznosti na veřejnou 
konzultaci, která se uskutečnila ve věci jednotného evropského přístupu k odškodňování 
v roce 2011, tj. zvolit horizontální přístup k této záležitosti místo zahrnutí zvláštních 
ustanovení o kolektivním odškodnění v případech týkajících se oblasti hospodářské soutěže 
do stávajícího návrhu.

S ohledem na tyto aspekty zpravodaj vítá vyvážený návrh a navrhuje posílit některé prvky 
navrhované směrnice pomocí níže uvedených hlavních úprav.

3.1. Zpřístupnění důkazů

Jednomyslné akademické stanovisko je takové, že programy shovívavosti jsou při odhalování 
kartelů a protisoutěžních dohod či ujednání nejúčinnějším nástrojem. Je proto nutné chránit 
důkazy, které poskytnou žadatelé o shovívavost (protože Komise a orgány pro hospodářskou 
soutěž z těchto informací dále vycházejí), aby byly zachovány pobídky k tomuto programu.

Podle nedávné judikatury Soudního dvora1 by samotná ochrana určitých dokumentů byla 
neslučitelná s primárním právem, protože by mohla porušovat zásadu účinnosti ve věci práva 
na odškodnění. Zavedení takovéto samotné ochrany by tak vytvořilo rozsáhlou úroveň 
ochrany, která by pravděpodobně nebyla dodržována, a vedla by tudíž k právní nejistotě. 
V každém případě je však třeba zachovat pobídky programu shovívavosti. Zpravodaj tudíž 
navrhuje v zásadě uplatňovat ochranu dokumentů, jež předkládají žadatelé o shovívavost, 
kterou mohou vnitrostátní soudy za určitých podmínek zrušit. Zpravodaj se tak chce také 
vyhnout riziku opačné argumentace ve prospěch zpřístupnění všech dokumentů neuvedených 
v čl. 6 odst. 1 a 2, které jsou však pro žadatele o shovívavost velmi důležité.

Kromě toho je třeba doplnit pokyny ve věci žádostí o zpřístupnění důkazů ze zemí mimo 
Evropskou unii. Zpravodaj je přesvědčen, že prohlášení v rámci řízení o shovívavosti nebo 
jakýkoli jiný dokument obsahující sebeusvědčující důkazy, který předloží žadatel o 
shovívavost, nelze použít jako zástupný důkaz pro (kolektivní) žaloby mimo jurisdikci EU.

3.2. Účinek vnitrostátních rozhodnutí

Zpravodaj plně podporuje důkazní sílu vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž nebo 
vnitrostátních soudů pro hospodářskou soutěž v následných žalobách o náhradu škody. 
V souladu se zásadami právního státu navrhuje doplnit ustanovení zrušující závazný účinek 
v případech, kdy nebyla dodržena základní procesní práva zúčastněných stran.

                                               
1 Věc C-536/11, DonauChemie [2013], bod 31; věc C-360/09, Pfleiderer AG v. Bundeskartellamt [2011] Sb. 
rozh. I-5161.
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3.3. Promlčecí lhůty

Dle názoru zpravodaje tříletá promlčecí lhůta představuje dostatečný časový rámec pro cíl, 
kterým je poskytnout osobám poškozeným porušením právních předpisů v oblasti 
hospodářské soutěže přiměřenou možnost podat žalobu o náhradu škody a zajistit pro všechny 
zúčastněné strany náležitou úroveň právní jistoty. V několika členských státech se tříletá 
promlčecí lhůta osvědčila. Další změny byly provedeny s cílem dále posílit právní jistotu 
dotčených stran.

3.4. Společná a nerozdílná odpovědnost

Návrh směrnice přináší koncepci výsad úspěšného žadatele o shovívavost, pokud jde o jeho 
občanskoprávní odpovědnost, s cílem zachovat atraktivitu programu shovívavosti. Zpravodaj 
navrhuje, aby podnik, kterému byla prominuta nebo snížena pokuta, byl v konečném důsledku 
odpovědný pouze vůči svým přímým nebo nepřímým odběratelům nebo dodavatelům. 
Důvodem této změny jsou obavy týkající se procesní proveditelnosti navrhovaného režimu 
společné a nerozdílné odpovědnosti. Číselné údaje ukazují, že počet žádostí o shovívavost 
znovu narůstá, a proto se další pobídky k programu shovívavosti nezdají být nutné.

3.5. Přenos navýšené ceny

Žalovaná strana v řízení o náhradě škody může na svou obhajobu proti žalobě o náhradu 
škody použít skutečnost, že žalobce cenu navýšenou v důsledku z protiprávního jednání zcela 
nebo částečně přenesl na své odběratele. Zpravodaj navrhuje, aby vnitrostátní soudy měly 
pravomoc odhadnout, jaká část navýšené ceny byla přenesena. Avšak to, že „z právního 
hlediska je nemožné“, aby osoba na další úrovni dodavatelského řetězce požadovala náhradu 
škody, kterou utrpěla, by nemělo být důvodem k tomu, aby se daná osoba nemohla odvolat na 
přenesení navýšené ceny. Zaprvé, v důsledku stávající judikatury1 by takové právní překážky 
neměly nastávat nebo by mohly být napadeny. Zadruhé, tato neurčitá formulace může vést 
k přiznání odškodnění žalobcům, kteří neutrpěli žádnou újmu, nebo k nadměrnému 
odškodnění. A v neposlední řadě zpravodaj navrhuje posílit důkazy, které musí nepřímý 
odběratel předložit k prokázání toho, že došlo k přenesení navýšené ceny, aby se předešlo 
nesprávnému odškodnění.

3.6. Domněnka o vzniku škody

Návrh směrnice zavádí vyvratitelnou domněnku o vzniku škody, pokud jde o existenci škody 
v důsledku kartelu. Vyvratitelná domněnka škody je však zobecněním skutečnosti, které není 
zcela přesné. Evropská komise ukládá pokuty za velmi odchylné protisoutěžní dohody nebo 
ujednání: za silné cenové kartely, ale i za volnější formy kontaktu mezi konkurenty, dokonce i 
za takové, které nemají hospodářský dopad (např. T-Mobile Netherlands BV a další). 
Zpravodaj je tudíž přesvědčen, že pravomoc stanovit existenci škody mají soudy.

3.7. Řešení sporu dohodou

Zpravodaj vítá pobídky pro strany, které návrh směrnice stanoví k tomu, aby svůj spor řešily 

                                               
1 Viz věc C-453/99, Courage a Crehan, [2001] Recueil I-6297; spojené věci C-295/04 až C-298/04,
Manfredi, [2006] Sb. rozh. I-6619; věc C-360/09.
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dohodou. S cílem zachovat tyto pobídky zpravodaj navrhuje nezařazovat ustanovení, podle 
něhož v případě, že další účastníci protiprávního jednání, kteří o narovnání neusilovali, 
nemohou zaplatit náhradu škody, může být podnik, který se společně s nimi podílel na 
protiprávním jednání a který usiluje o narovnání, považován za odpovědný za zaplacení 
náhrady škody poškozené straně usilující o narovnání, ačkoli již sám narovnání provedl. 

3.8. Program dobrovolného odškodnění

Jedním z hlavních cílů navrhované směrnice je umožnit osobám, které byly poškozeny 
porušením právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže, získat plnou náhradu za 
způsobenou škodu. S cílem zajistit rychlé a nákladově efektivní řešení zpravodaj v rámci 
řízení u orgánů pro hospodářskou soutěž začlenil (jak již poslanci Evropského parlamentu 
požadovali) mechanismus dobrovolného odškodnění. Po uvedení námitek (a tudíž před 
rozhodnutím o uložení pokuty za porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže) 
může orgán pro hospodářskou soutěž definovat lhůtu, v níž se mohou subjekty, jež se 
dopustily porušení právních předpisů, snažit o dobrovolné narovnání s osobami, které jejich 
jednání poškodilo. Jestliže orgán pro hospodářskou soutěž považuje vyplacené odškodnění za 
přesné a zákonné, měl by je následně zohlednit při stanovení své pokuty. Toto řešení zřejmě 
zajišťuje nejrychlejší a nákladově nejefektivnější metodu, jak mohou osoby, které byly 
poškozeny porušením právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže, získat náhradu škody, 
a současně poskytuje orgánu pro hospodářskou soutěž flexibilitu při posuzování odškodnění, 
jež bylo poškozeným vyplaceno.


