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Novela zákona o významné 
tržní síle při prodeji 
zemědělských a 
potravinářských produktů a 
jejím zneužití 

Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji 

zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneuži-

tí („Zákon“) byl od svého vzniku kritizován pro nepře-

hlednost a nejasnosti umožňující různý výklad některých 

jeho ustanovení. Novela Zákona, publikovaná ve Sbírce 

zákonů pod č. 50/2016 dne 5. února 2016, si podle před-

kladatelů klade za cíl tyto problematické aspekty odstra-

nit a zároveň zefektivnit práci Úřadu pro ochranu hospo-

dářské soutěže („ÚOHS“) při vykonávání dozoru nad 

dodržováním Zákona.  

Po věcné stránce novela reviduje Zákon ve třech hlavních 

oblastech: (i) precizace základních pojmů a definic, 

(ii) stanovení povinných náležitostí smluv mezi odběrateli 

a dodavateli a sankcí za jejich nedodržení a (iii) nové 

vymezení skutkových podstat zneužití významné tržní 

síly. Účinnost novely nastane dne 6. března 2016. 

Významná tržní síla 

Zavádí se nová definice významné tržní síly jako takové-

ho postavení odběratele, v jehož důsledku si odběratel 

může vynutit bez spravedlivého důvodu výhodu vůči 

dodavatelům v souvislosti s nákupem potravin nebo při-

jímáním nebo poskytováním služeb s nákupem nebo pro-

dejem potravin souvisejících.  

Novela zachovává domněnku, podle níž významnou tržní 

silou disponuje odběratel, jehož obrat v ČR přesáhne 

5 mld. Kč za poslední ukončené účetní období; po novele 

však pro posouzení významné tržní síly bude relevantní 

pouze obrat za prodej potravin a služeb s tím souvisejí-

cích. Tento hodnotový práh se nově uplatní nejen pro 

samostatné odběratele, ale též pro odběratele, jež jsou 

členy koncernu nebo tzv. nákupní aliance. 

Povinné náležitosti smlouvy 

Nejvýznamnější novinkou, kterou novela Zákona přináší, 

je stanovení povinných náležitostí smlouvy mezi odbě-

ratelem s významnou tržní sílou a dodavatelem. V sou-

ladu s novým § 3a Zákona jde o:  

• povinnou písemnou formu smlouvy 

• stanovení způsobu úhrady kupní ceny, dobu její 

splatnosti (přičemž sjednání nebo uplatňování doby 

splatnosti delší než 30 dnů od doručení faktury před-

stavuje zakázané zneužití významné tržní síly) a výši 

slevy z kupní ceny nebo způsob jejího určení, bude-li 

poskytována 

• výši veškerých peněžních plnění dodavatele (v sou-

hrnu max. 3 % z ročních tržeb dodavatele za poslední 

ukončené účetní období v délce 12 měsíců za potra-

viny dodané jednotlivému odběrateli v roce, ve kte-

rém došlo k finančnímu plnění) 

• dobu nebo způsob jejího určení pro dodávku předmě-

tu koupě a určení jejího množství za stanovené ob-

dobí nebo určení množství jednotlivé dodávky 

předmětu koupě 

• v případě, že jsou přijímány a poskytovány služby 

související s nákupem nebo prodejem potravin, způ-

sob spolupráce při jejich přijímání a poskytování co 

do předmětu, rozsahu, způsobu a doby plnění, výše 

ceny nebo způsobu jejího určení (sjednávání fiktiv-

ních či účelových služeb náleží mezi případy zakáza-

ného zneužití významné tržní síly) 



• dobu garantované platnosti kupní ceny, která nesmí 

překročit 3 měsíce od data první dodávky potraviny, 

na kterou byla kupní cena sjednána 

• způsob postoupení pohledávky (postoupení pohledá-

vek nelze k tíži dodavatele vyloučit či omezit nad 

rámec právní úpravy v občanském zákoníku). 

Smlouvy vzniklé před 6. březnem 2016 (tj. přede dnem 

účinnosti novely) musejí být uvedeny do souladu s výše 

popsanými principy v 3měsíční implementační lhůtě, tj. 

do 6. června 2016. 

Pro úplnost dodáváme, že absence stanovené náležitosti 

a/nebo povinné písemné formy smlouvy představuje 

správní delikt, za nějž hrozí odběrateli pokuta až do 10 

mil. Kč, příp. 10 % obratu za poslední účetní období. 

Zneužití významné tržní síly 

Novela dále nahrazuje dosavadní nepřehlednou úpravu 

skutkových podstat (zakázaných jednání) zneužití vý-

znamné tržní síly podstatně stručnějším demonstrativním 

výčtem. Nově je zneužitím významné tržní síly jednání 

odběratele spočívající mimo jiné v/ve: 

• sjednávání nebo uplatňování smluvních podmínek, 

které vytvářejí výraznou nerovnováhu v právech a 

povinnostech smluvních stran 

• sjednávání nebo získávání jakékoli platby či jiného 

plnění bez adekvátního (skutečného) protiplnění  

• uplatňování nebo získávání jakékoli platby nebo 

slevy, jejíž výše, předmět a rozsah poskytovaného 

protiplnění za tuto platbu nebo slevu nebyly písemně 

sjednány před dodáním potravin nebo poskytnutím 

služeb, ke kterým se platba nebo sleva vztahuje 

• sjednávání nebo uplatňování cenových podmínek, 

v jejichž důsledku nebude daňový doklad na úhradu 

kupní ceny za dodávku potravin obsahovat koneč-

nou výši kupní ceny po veškerých sjednaných sle-

vách z kupní ceny s výjimkou předem sjednaných 

množstevních slev 

• sjednávání nebo uplatňování plateb nebo jiného 

protiplnění za přijetí potravin do prodeje 

• sjednávání nebo uplatňování doby splatnosti kupní 

ceny potravin delší než 30 dnů od doručení faktury 

• sjednávání nebo uplatňování práva na vrácení na-

koupených potravin 

• diskriminování dodavatele spočívající ve sjednání 

nebo uplatnění rozdílných smluvních podmínek bez 

spravedlivého důvodu. 

Zjistí-li ÚOHS porušení zákazu zneužití významné tržní 

síly, rozhodnutím takové jednání do budoucna zakáže, 

příp. odběrateli uloží, aby ve stanovené lhůtě provedl 

opatření k nápravě za účelem odstranění protiprávního 

stavu. 
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Informace uvedené v tomto bulletinu jsou prezentovány 

na základě našeho nejlepšího přesvědčení a poznatků 

získaných v době, kdy byl tento text dán do tisku. 

Nicméně konkrétní informace vztahující se k tématům 

uvedeným v tomto bulletinu by měly být konzultovány 

dříve, než na jejich základě bude učiněno jakékoliv roz-

hodnutí. Informace uvedené v tomto bulletinu současně 

nelze chápat jako vyčerpávající popis relevantní pro-

blematiky a veškerých možných konsekvencí. Dále si 

dovolujeme poznamenat, že na některé záležitosti 

v tomto bulletinu uváděné existují různé právní názory 

z důvodu nejednoznačnosti příslušných ustanovení. 

Nelze proto vyloučit, že v budoucnu převáží jiný než 

námi uváděný výklad. 

 

Za účelem získání dalších informací kontaktujte, pro-

sím, partnera / manažera, s nímž jste obvykle ve spo-

jení, nebo níže uvedené advokáty týmu Weinhold Legal: 

 

 

Jan Turek  

advokát  

jan.turek@weinholdlegal.com 

 

 

Anna Szabová 

advokátka 

anna.szabova@weinholdlegal.com 

 

mailto:%20jan.turek@weinholdlegal.com
mailto:%20jan.turek@weinholdlegal.com

