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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A vzhledem k tomu, že spotřebitelé a firmy, které v důsledku porušení antimonopolních 
pravidel utrpěli škodu, mají právo na odškodnění, 

B. vzhledem k tomu, že v členských státech EU je právo hospodářské soutěže vymáháno 
prostřednictvím veřejného práva,

C. vzhledem k tomu, že podle článků 81 a 82 Smlouvy odpovídá Komise za posilování práva 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu, ale vzhledem k tomu, že Komise nemá žádnou 
pravomoc zasahovat do procesního práva členských států,

D. vzhledem k tomu, že každý návrh Komise musí splňovat zásadu subsidiarity a 
proporcionality,

E. vzhledem k tomu,že ve věci Courage versus Créhan1 Soudní dvůr rozhodl, že z článku 81 
Smlouvy o ES vyplývá, že musí být možné požadovat náhradu od viníků za ztráty utrpěné 
v důsledku kartelové dohody,

1. domnívá se, že občané nebo firmy, které utrpěly škodu v důsledku porušení právních 
předpisů o hospodářské soutěži by měli mít možnost žádat o náhradu za utrpěné ztráty, 
pokud bylo porušení formálně zjištěno antimonopolním orgánem a byly přímo dotčeny 
vlastní zájmy poškozené strany;

2. domnívá se proto, že by právní systémy členských států měly obsahovat postupy v rámci 
občanského práva, jimiž by bylo možné žádat o náhradu za škody utrpěné kvůli porušení 
antimonopolního práva;

3. poznamenává však, že Evropská unie nemá žádný právní základ pro zásah do procesního 
práva členských států prostřednictvím právních předpisů;

4. vyzývá proto Komisi, aby vydala doporučení těm členským státům, jejichž občané dosud 
nemají právo žádat o náhradu, v němž by je naléhavě žádala, aby odpovídajícím 
způsobem upravily své procesní právo; 

5. navrhuje, že by toto doporučení mělo stanovit, že omezená doba, po kterou je možné žádat 
o náhradu v případě porušení antimonopolních právních předpisů, by se pozastavovala na 
dobu, po níž Komise nebo orgán pro hospodářskou soutěž v jednom či několika členských 
státech povede vyšetřování takového porušení; 

6. domnívá se dále, že žádost o náhradu škod způsobených porušením antimonopolních 
právních předpisů nevyžaduje žádné specializované soudy, kromě těch, které jsou 
uvedeny v právních postupech členských států, vzhledem k tomu, že porušení stanoví 
samotný antimonopolní orgán a občanské soudy při stanovování práva požadovat 
odškodné mají pouze stanovit, zda jsou či nejsou přímo dotčeny vlastní zájmy poškozené 

  
1 Rozsudek ze dne 20. září 2001 ve věci C-453/99, [2002] ECR I-6297.
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strany, 

7. domnívá se proto, že rovněž není třeba měnit vnitrostátní procesní právo týkající se 
předkládání důkazů;

8. konstatuje, že běžná pravidla mezinárodního práva soukromého pro určení práva 
rozhodného se použijí v případě přeshraničních škod způsobených porušením 
antimonopolních pravidel.


