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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatel vítá, že Komise – po téměř desetiletém zkoumání – předložila tuto směrnici. 
Spotřebitelé a malé a střední podniky v současnosti mohou jen obtížně vykonávat své právo 
na náhradu škody způsobené porušením předpisů v oblasti hospodářské soutěže vyplývající 
z legislativy EU. 

Pokud se jedná o soukromoprávní prosazování těchto pravidel, navrhovatel by si přál 
zavedení kolektivních mechanismů náhrady škody, které mohou fungovat na základě 
zastoupení. Ve svém prohlášení o krocích přijatých v návaznosti na usnesení Evropského 
parlamentu (P6_TA(2009)0187) Komise souhlasí s tím, že by bylo vhodné zavést jednotný 
přístup ke kolektivní náhradě škody s cílem zajistit soudržný přístup k žalobám o náhradu 
škody v oblasti práva Unie upravujícího hospodářskou soutěž. Závazná horizontální opatření 
zavádějící kolektivní náhradu škody doposud nebyla zavedena. Kolektivní žaloby by 
autentickým a oprávněným subjektům, jako jsou např. sdružení spotřebitelů či obchodní 
organizace, umožnily podávat žaloby jménem jednotlivých žalobců. Navrhovatel nicméně 
vyzývá k tomu, aby byly k úkonům v postavení zástupce a k účasti na žalobním nároku 
oprávněny pouze jednoznačně vymezené skupiny osob. Tato identifikace musí být dokončena 
v okamžiku, kdy je nárok vymáhán, a navrhovatel tedy navrhuje inkluzivní model (opt-in). 
Vzhledem k tomu, že pouze 25 % případů týkajících se kartelových dohod v Evropské unii 
vede k žalobám o náhradu škody, je třeba více podněcovat spotřebitele, aby se domáhali 
svých práv. 

Navrhovatel uznává, že uplatňování programu shovívavosti představuje zásadní přínos 
k odhalování kartelů, a tím také umožňuje, aby k případným žalobám o náhradu škody vůbec 
mohlo dojít. Navrhovatel však nesouhlasí s návrhem Komise, aby byl zaveden „šedý seznam“ 
omezení uplatňovaných na zveřejňování důkazů poté, co příslušný orgán pro hospodářskou 
soutěž ukončil řízení. Veškeré důkazy pocházející z programu shovívavosti by měly podléhat 
pravidlům obsaženým v prvním odstavci článku 6, bez ohledu na to, zda byly obdrženy 
společně s žádostí o shovívavost, nebo poté, co o ně požádal orgán pro hospodářskou soutěž. 

Ačkoli existují i případy, kdy bylo zahájeno šetření v určitém případě týkajícím se 
hospodářské soutěže díky oznamovatelům, kteří dané jednání nahlásili, návrh směrnice se 
o této otázce konkrétně nezmiňuje. Ochrana těchto oznamovatelů se týká pouze jejich 
totožnosti, a nikoli poskytnutých informací. Tato totožnost nemá žádný vliv na případnou 
škodu nebo její hodnotu. Právní předpisy členských států v současnosti totožnost 
oznamovatelů chrání. Aby byla zajištěna předvídatelnost a rovnocenné zacházení, měla by být 
otázka osobních údajů do směrnice začleněna. 

Navrhovatel vítá návrh Komise, aby důkazní břemeno nesl žalovaný. Žalobcům se tak totiž 
usnadňuje prokazování jejich nároků. Případné mezery v důkazním materiálu budou 
vykládány v prospěch žalobce, což představuje jednoznačný přínos pro přímé zákazníky. 
V souladu s judikaturou Soudního dvora rovněž musí mít i nepřímí odběratelé právo podat 
žalobu. Navrhovaná pravidla nicméně zahrnují jak presumpci neexistence, tak i existence 
přenášení navýšené ceny na nepřímé odběratele. Velmi pravděpodobně to povede k žalobám 
ze strany přímých i nepřímých žalobců. Navrhovatel není tomuto dvojitému systému 
nakloněn a navrhuje, aby v případě, kdy neexistuje dostatek důkazů prokazujících přenesení, 
nesl důkazní břemeno nepřímý odběratel. Tímto způsobem je vytvořen jednotný systém, který 
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vnitrostátním soudům poskytuje jednoznačný obecný rámec stanovující, jak postupovat. 

Utrpěná škoda musí být kompenzována. Tato zásada je klíčová, mají-li kartely skutečně 
pocítit škodu, kterou způsobily trhům a spotřebitelům. Aby byla posílena ochrana, jíž se těší 
strana, která byla poškozena porušením právních předpisů upravujících hospodářskou soutěž, 
je důležité zajistit, aby měla v soudním řízení silné postavení. Navrhovatel proto navrhuje, 
aby byla poškozená strana zvýhodněna při provádění odhadu, tj. aby odhad vycházel 
z odhadu poškozené strany. Tento postup by navíc dále znevýhodňoval účast na kartelu, 
protože by byl omezen vliv pachatelů příslušného protiprávního jednání v soudních řízeních.

Spotřebitele, organizace spotřebitelů nebo malé podniky může riziko, že budou muset uhradit 
soudní výlohy v případě, že neuspějí, výrazně odstrašit od podávání žalob. Aby byla posílena 
možnost podávat žaloby navrhuje váš navrhovatel, aby byl pro tyto účely zaveden fond 
financovaný z pokut za porušení předpisů upravujících hospodářskou soutěž. Tento fond by 
„financoval“ první orientační rozsudek potenciálního případu založeného na důkazech 
předložených potenciálním žalobcem. Snížila by se tak hranice pro žaloby o náhradu škody 
a omezila zátěž, již pro soudy představují zbytečně žaloby. Je třeba zdůraznit, že pravidlo, 
podle nějž hradí náklady strana, která prohraje, bude zachováno.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Soukromoprávní prosazování je 
klíčovým mechanismem pro účinné 
prosazování právní úpravy hospodářské 
soutěže. Žaloby jednotlivců však nejsou 
dostatečné, a je tudíž nezbytné, aby tato 
směrnice umožňovala kolektivní žaloby.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by vhodné zavést jednotný přístup ke kolektivní náhradě škody s cílem zajistit soudržný 
přístup k žalobám o náhradu škody, který umožňují např. zákony na ochranu spotřebitele. 
Protože však taková horizontální opatření doposud nebyla v praxi zavedena, navrhovatel by 
si je přál začlenit do této směrnice. Vzhledem k malému počtu žalob o náhradu škody je třeba 
více podněcovat spotřebitele, aby se domáhali svých práv. Kolektivní žaloby sníží úroveň, od 
níž se spotřebitelům vyplatí obrátit se na vnitrostátní soud.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Je důležité, aby byly informace 
poskytnuté žadateli o shovívavost 
chráněny, neboť se tak pro účastníky 
kartelových dohod posílí pobídka přihlásit 
se a stát se účastníkem programu 
shovívavosti. Je proto třeba rozšířit 
omezení, která upravují zveřejňování 
důkazů ze strany orgánů pro 
hospodářskou soutěž tak, aby zahrnovala 
veškeré informace poskytnuté žadatelem 
o shovívavost, bez ohledu na to, zda byly 
tyto informace poskytnuty z podnětu 
samotného účastníka kartelu nebo až na 
žádost orgánu pro hospodářskou soutěž.

Or. en

Odůvodnění

Žádosti o účast na programu shovívavosti představují zásadní přínos pro odhalování 
kartelových dohod, a tím také umožňují, aby k případným soukromoprávním žalobám vůbec 
mohlo dojít. Veškeré důkazy pocházející od žadatelů o shovívavost budou podléhat pravidlům 
obsaženým v prvním odstavci článku 6, bez ohledu na to, zda byly obdrženy v rámci žádosti 
o shovívavost, nebo až poté, co o ně požádal příslušný orgán pro hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Ačkoli byla úloha jednotlivých 
oznamovatelů doposud poměrně málo 
významná, ochrana jednotlivců, kteří se 
sami přihlásí s určitými informacemi, 
musí být výslovně začleněna do této 
směrnice. Pouze osobní údaje a informace 
odkazující na osobní údaje by měly být 
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součástí souboru informací, u nichž 
nemohou vnitrostátní soudy nikdy nařídit 
jedné ze stran nebo třetí straně, aby je 
zpřístupnily.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli existují rovněž případy, kdy bylo zahájeno šetření v určitém případě týkajícím se 
hospodářské soutěže pouze díky oznamovatelům, kteří dané jednání nahlásili, návrh směrnice 
se o této otázce konkrétně nezmiňuje. Ochrana těchto oznamovatelů se týká pouze jejich 
totožnosti, a nikoli poskytnutých informací. Aby byla zajištěna předvídatelnost a rovnocenné 
zacházení, měla by být otázka osobních údajů do směrnice začleněna. Právní předpisy 
členských států v současnosti totožnost oznamovatelů chrání.

Pozměňovací návrh 4

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 

(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. 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.
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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.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná pravidla zahrnují jak presumpci neexistence, tak i existence přenášení navýšené 
ceny na nepřímé odběratele. Velmi pravděpodobně to povede k žalobám ze strany přímých 
i nepřímých žalobců. Takový zdvojený systém je nevhodný. Namísto něj by bylo vhodné, aby 
v případě, kdy neexistuje dostatek důkazů prokazujících přenesení, nesl důkazní břemeno 
nepřímý odběratel. Tímto způsobem je vytvořen jednotný systém, který vnitrostátním soudům 
poskytuje jednoznačný obecný pokyn, jak postupovat.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Poškozená strana, která prokázala, že 
jí v důsledku porušení právních předpisů 
v oblasti hospodářské soutěže vznikla 
škoda, musí prokázat rovněž rozsah 
způsobené škody, aby získala odškodnění.
Vyčíslení škody způsobené porušením 
antimonopolních pravidel je proces, který 
znamená posouzení obzvláště velkého 
množství faktických údajů a který může 
vyžadovat použití složitých ekonomických 
modelů. To je často velmi nákladné 
a poškozeným stranám to způsobuje potíže, 
pokud jde o získání potřebných údajů 
k doložení jejich nároků. Vyčíslení škody 
způsobené porušením antimonopolních 
pravidel jako takové může představovat 
podstatnou překážku, která poškozeným 

(34) Poškozená strana, která prokázala, že 
jí v důsledku porušení právních předpisů 
v oblasti hospodářské soutěže vznikla 
škoda, musí prokázat rovněž rozsah 
způsobené škody, aby získala odškodnění.
Vyčíslení škody způsobené porušením 
antimonopolních pravidel je proces, který 
znamená posouzení obzvláště velkého 
množství faktických údajů a který může 
vyžadovat použití složitých ekonomických 
modelů. To je často velmi nákladné 
a poškozeným stranám to způsobuje potíže, 
pokud jde o získání potřebných údajů 
k doložení jejich nároků. Vyčíslení škody 
způsobené porušením antimonopolních 
pravidel jako takové může představovat 
podstatnou překážku, která poškozeným 
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stranám znemožňuje získat náhradu za 
způsobenou škodu.

stranám znemožňuje získat náhradu za 
způsobenou škodu. Postup, kterým se 
vyčísluje škoda, se může v jednotlivých 
národních jurisdikcích lišit. Aby byla 
zaručena jednoznačnost pravidel 
a předvídatelnost, měla by Komise 
vypracovat dodatečné pokyny na úrovni 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno účinné a harmonizované rozhodování vnitrostátních soudů ve věci žalob 
o náhradu škody způsobené porušením předpisů upravujících hospodářskou soutěž, měla by 
Komise vypracovat dodatečné pokyny týkající se vyčíslování škody na úrovni Unie. 
Zjednodušil by se tak složitý proces odhadování škody způsobené porušením předpisů 
upravujících hospodářskou soutěž a posílila předvídatelnost a harmonizace řízení.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Při neexistenci pravidel Unie pro 
vyčíslení škody způsobené porušením 
právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže je na vnitrostátním právním 
systému každého členského státu a na 
vnitrostátních soudech, aby stanovily 
požadavky, které musí poškozená strana 
splnit při prokazování výše způsobené 
škody, přesnost, s níž je nutno tuto výši 
prokázat, metody, které lze použít 
k vyčíslení výše škody, a důsledky 
nemožnosti dodržet plně stanovené 
požadavky. Tyto vnitrostátní požadavky by 
však neměly být méně příznivé než 
požadavky, kterými se řídí obdobné situace 
ve vnitrostátním právu (zásada
rovnocennosti), ani nesmí prakticky 
znemožňovat či nadměrně ztěžovat 
uplatnění práva Unie na náhradu škody
(zásada efektivity). V tomto ohledu je třeba 
věnovat pozornost případné asymetrii 

(36) Při neexistenci pravidel Unie pro 
vyčíslení škody způsobené porušením 
právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže je na vnitrostátním právním 
systému každého členského státu a na 
vnitrostátních soudech, aby stanovily 
požadavky, které musí poškozená strana 
splnit při prokazování výše způsobené 
škody, přesnost, s níž je nutno tuto výši 
prokázat, metody, které lze použít 
k vyčíslení výše škody, a důsledky 
nemožnosti dodržet plně stanovené 
požadavky. Tyto vnitrostátní požadavky by 
však neměly být méně příznivé než 
požadavky, kterými se řídí obdobné situace 
ve vnitrostátním právu (zásada 
rovnocennosti), ani nesmí prakticky 
znemožňovat či nadměrně ztěžovat 
uplatnění práva Unie na náhradu škody
(zásada efektivity). V tomto ohledu je třeba 
věnovat pozornost případné asymetrii 
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informací mezi stranami a skutečnosti, že 
vyčíslení škody znamená posouzení toho, 
jak by se dotyčný trh vyvíjel v případě, že 
by k protiprávnímu jednání nedošlo. Toto 
posouzení vyžaduje srovnání se situací, 
která je z podstaty věci hypotetická, a proto 
je nelze nikdy provést naprosto přesně. Je 
tudíž vhodné udělit vnitrostátním soudům 
pravomoc odhadnout výši škody 
způsobené porušením právních předpisů 
v oblasti hospodářské soutěže.

informací mezi stranami a skutečnosti, že 
vyčíslení škody znamená posouzení toho, 
jak by se dotyčný trh vyvíjel v případě, že 
by k protiprávnímu jednání nedošlo. Toto 
posouzení vyžaduje srovnání se situací, 
která je z podstaty věci hypotetická, a proto 
je nelze nikdy provést naprosto přesně. Je 
tudíž vhodné udělit vnitrostátním soudům 
pravomoc odhadnout výši škody 
způsobené porušením právních předpisů 
v oblasti hospodářské soutěže. Při 
provádění tohoto odhadu se klade důraz 
především na odhad škody předložený 
poškozenou stranou.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla posílena ochrana, jíž se těší strana, která byla poškozena porušením právních 
předpisů upravujících hospodářskou soutěž, je důležité zajistit, aby měla v soudním řízení 
silné postavení. Tím, že se upřednostní odhad škody předložený poškozenou stranou, se zajistí 
ochrana slabší strany řízení. Tento postup navíc dále znevýhodňuje účast na kartelu, protože 
se omezuje vliv pachatelů příslušných porušení předpisů v soudních řízeních.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Poškozené strany a protiprávně 
jednající podniky by měly být vybízeny 
k tomu, aby se dohodly na náhradě škody 
způsobené porušením právních předpisů 
v oblasti hospodářské soutěže 
prostřednictvím mechanismů pro řešení 
sporů dohodou, jako je mimosoudní 
vyrovnání, arbitráž nebo mediace. Toto 
řešení sporů dohodou by se mělo pokud 
možno vztahovat na co nejvíce 
poškozených stran a protiprávně 
jednajících podniků. Ustanovení této
směrnice týkající se řešení sporů dohodou 
mají proto usnadnit používání těchto 
mechanismů a zvýšit jejich účinnost.

(37) Konstatuje, že vnitrostátní soudy jsou 
často přetížené a že žaloby o náhradu 
škody mohou být časově náročným 
procesem. Poškozené strany a protiprávně 
jednající podniky by měly být vybízeny 
k tomu, aby se dohodly na náhradě škody 
způsobené porušením právních předpisů 
v oblasti hospodářské soutěže 
prostřednictvím mechanismů pro řešení 
sporů dohodou, jako je mimosoudní 
vyrovnání, arbitráž nebo mediace. Toto 
řešení sporů dohodou by se mělo pokud 
možno vztahovat na co nejvíce 
poškozených stran a protiprávně 
jednajících podniků. Protože navíc pouhé 
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žaloby jednotlivců nemusí být dostačující, 
tato směrnice by měla výslovně zahrnovat 
kolektivní žaloby podané autentickými 
a oprávněnými subjekty, jako jsou např.
sdružení spotřebitelů či obchodní 
organizace, jednajícími jménem 
jednotlivého žalobce.

Or. en

Odůvodnění

Kolektivní žaloby by autentickým a oprávněným subjektům, jako jsou např. sdružení 
spotřebitelů či obchodní organizace, umožnily podávat žaloby jménem jednotlivých žalobců. 
K úkonům v postavení zástupce a k účasti na žalobním nároku by však měly být oprávněny 
pouze jednoznačně vymezené skupiny osob. Tato identifikace musí být dokončena v okamžiku, 
kdy je nárok vymáhán, a navrhovatel tedy navrhuje inkluzivní model (opt-in).

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41a) Náklady na soudní řízení by neměly 
odrazovat žalobce od podávání 
oprávněných žalob u soudu. Členské státy 
by měly přijmout vhodná opatření s cílem 
poskytnout poškozeným stranám přístup 
k finančním prostředkům umožňujícím 
podat žalobu o náhradu škody. Tohoto 
cíle lze dosáhnout zřízením fondu, který 
by byl financován z pokut uhrazených 
pachateli protiprávního jednání.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitele, organizace spotřebitelů nebo malé podniky může riziko, že budou muset uhradit 
soudní výlohy, výrazně odstrašit od vznášení nároků. Fond financovaný z pokut za porušení 
předpisů upravujících hospodářskou soutěž by posílil možnost uplatňovat příslušné nároky. 
Tento fond by financoval první orientační rozsudek potenciálního případu založeného na 
důkazech předložených potenciálním žalobcem. Je třeba zdůraznit, že pravidlo, podle nějž 
hradí náklady strana, která prohraje, bude zachováno.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „žalobou o náhradu škody“ se rozumí 
žaloba podle vnitrostátního práva, jejímž 
prostřednictvím vznáší poškozená strana 
u vnitrostátního soudu nárok na náhradu 
škody; může zahrnovat rovněž žaloby, 
jimiž určitá osoba jednající jménem jedné 
či více poškozených stran vznáší 
u vnitrostátního soudu nárok na náhradu 
škody, pokud vnitrostátní právní předpisy 
stanoví tuto možnost;

3. „žalobou o náhradu škody“ se rozumí 
žaloba podle vnitrostátního práva, jejímž 
prostřednictvím vznáší poškozená strana 
u vnitrostátního soudu nárok na náhradu 
škody; může zahrnovat rovněž žaloby, 
jimiž určitá osoba jednající jménem jedné 
či více poškozených stran vznáší 
u vnitrostátního soudu nárok na náhradu 
škody;

Or. en

Odůvodnění

Bylo by vhodné zavést jednotný přístup k „zástupné“ a kolektivní žalobě o náhradu škody 
s cílem zajistit soudržný přístup k žalobám o náhradu škody v oblasti předpisů Unie 
upravujících hospodářskou soutěž a v jiných oblastech, jako jsou např. zákony na ochranu 
spotřebitele. Vzhledem k celkově malému počtu žalob o náhradu škody v Evropské unii je 
třeba více podněcovat spotřebitele, aby se domáhali svých práv. Kolektivní žaloby a žaloby 
v zastoupení sníží prahovou úroveň, od níž se spotřebitelům vyplatí obrátit se na vnitrostátní 
soud.

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prohlášení podniků v rámci řízení 
o shovívavosti a

a) veškeré dokumenty poskytnuté 
žadatelem o shovívavost a

Or. en

Odůvodnění

Žádosti o účast na programu shovívavosti představují zásadní přínos pro odhalování 
kartelových dohod, a tím také umožňují, aby k případným soukromoprávním žalobám vůbec 
mohlo dojít. Veškeré důkazy pocházející od žadatelů o shovívavost budou podléhat pravidlům 
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obsaženým v prvním odstavci článku 6, bez ohledu na to, zda byly obdrženy v rámci žádosti 
o shovívavost, nebo až poté, co o ně požádal příslušný orgán pro hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Oznamování nezákonné činnosti

1. Osoba, která má rozumné důvody 
domnívat se, že jiná osoba spáchala nebo 
se chystá spáchat jednání, které tato 
směrnice zakazuje, může oznámit orgánu 
pro hospodářskou soutěž podrobnosti 
týkající se dané věci a požádat, aby byla 
v rámci tohoto oznámení utajena její 
totožnost.
2. Orgán pro hospodářskou soutěž utají 
totožnost osoby, která mu podala 
oznámení podle čl. 7 odst. 1 a byla 
ujištěna, že bude její totožnost utajena.

Or. en

Odůvodnění

Aby byly osoby z řad veřejnosti podněcovány k poskytování informací orgánům pro 
hospodářskou soutěž, měla by tato směrnice výslovně zahrnovat ochranu totožnosti 
oznamovatelů. I v případě, že by poskytnuté informace nebyly dostatečné k prokázání 
existence kartelové dohody, umožnily by orgánu pro hospodářskou soutěž zahájit vyšetřování.

Pozměňovací návrh 12

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

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:

vypouští se
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a) se žalovaný dopustil porušení právních 
předpisů v oblasti hospodářské soutěže;
b) protiprávní jednání vedlo k navýšení 
ceny pro přímého odběratele žalovaného a
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.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná pravidla zahrnují jak presumpci neexistence, tak i existence přenášení navýšené 
ceny na nepřímé odběratele. Velmi pravděpodobně to povede k žalobám ze strany přímých 
i nepřímých žalobců. Úkol vyhnout se nesoudržným rozhodnutím v jednotlivých národních 
jurisdikcích bude svěřen vnitrostátním soudům. Takový zdvojený systém je nevhodný. Namísto 
něj by bylo vhodné, aby v případě, kdy neexistuje dostatek důkazů prokazujících přenesení, 
nesl důkazní břemeno nepřímý odběratel.

Pozměňovací návrh 13

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. Členské státy 
stanoví, že soudům je udělena pravomoc 
výši škody odhadnout na základě odhadu 
poškozené strany.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla posílena ochrana, jíž se těší strana, která byla poškozena porušením právních 
předpisů upravujících hospodářskou soutěž, je důležité zajistit, aby měla v soudním řízení 
silné postavení. Tím, že se upřednostní odhad škody předložený poškozenou stranou, se zajistí 
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ochrana slabší strany řízení. Tento postup navíc dále znevýhodňuje účast na kartelu, protože 
se omezuje vliv pachatelů příslušných porušení předpisů v soudních řízeních.


