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Aktuální rozhodnutí ÚOHS
potvrzuje důležitost compliance
programů společností
Čerstvé rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

docházet jen za podmínky kvalitně vypracovaného, správně
nastaveného a funkčního compliance programu.
Podmínkami pro možné zohlednění programu jako polehčující okolnosti jsou kromě toho dle Úřadu též:
►

(„Úřad“) potvrzuje, jak je důležité, aby společnosti měly
zavedeny tzv. compliance programy. Naše advokátní kancelář má

tele a typu trhu na kterém působí;
►

s přípravou compliance programů pro naše klienty bohaté
zkušenosti, a aktuální rozhodnutí podtrhuje konkrétní praktický
význam takových programů.

dostatečnost programu vzhledem k velikosti, tržní síle soutěžiúspěšné využití procedury narovnání a/nebo Leniency programu Úřadu v řízení před Úřadem; a

►

situace, kdy k protisoutěžnímu jednání docházelo bez vědomí
statutárních orgánů či managementu.

Všichni účastníci hospodářské soutěže mají povinnost jednat
v souladu se soutěžními právními normami. V případě nesplnění
téhle povinnosti bývají soutěžitelé citelně sankcionováni. Společnosti
však mají možnost předcházet možnému narušovaní hospodářské

○ ○ ○
V případě jakýchkoli dotazů týkajících se vypracování compliance
programů jsme Vám kdykoli k dispozici.

soutěže, a to vypracováním interního programu dodržování
soutěžních norem, a tedy tzv. compliance programu, neboli
programu slučitelnosti.
Cílem vypracovaní takového programu je zejména nastavit vnitřní
pravidla fungování společností tak, aby v nich bylo dodržováno
soutěžní právo. U společnosti s implementovaným

compliance

programem dochází k zvyšování informovanosti zaměstnanců
o potenciálně problematickém jednání spočívajícím v možném
porušení soutěžních pravidel. Zaměstnanci jsou rovněž pravidelně
seznamováni s opatřeními, prostřednictvím kterých se mohou
porušení soutěžních pravidel vyhnout.

Compliance
okolnost

program

jako

polehčující

Na důležitost vypracovávaní compliance programu poukazuje i Úřad
ve svém posledním rozhodnutí. Úřad v něm uložil soutěžiteli, který
omezil soutěž mezi jednotlivými prodejci jim dodávaného zboží tím,
že stanovoval svým odběratelům pevné minimální maloobchodní
ceny pro prodej konečným spotřebitelům, pokutu ve výši 17 649 000

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 rozhodnutí. Informace uvedené v tomto bulletinu současně nelze chápat jako vyčerpávající popis relevantní problematiky a veškerých možných
konsekvencí, a nemělo by na ně být plně spoléháno v jakýchkoliv
rozhodovacích procesech ani by neměly být považovány za náhražku specifické právní rady, které by byla relevantní pro konkrétní
okolnosti. Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář ani kterýkoliv
právník uvedený jako autor těchto informací neodpovídají za jakoukoliv újmu, která by mohla vzniknout ze spoléhání se na zde uveřejněné informace. Dále si dovolujeme poznamenat, že na některé
záležitosti v tomto bulletinu uváděné mohou existovat různé právní
názory z důvodu nejednoznačnosti příslušných ustanovení, a v budoucnu může převážit jiný než námi uváděný výklad.
Za účelem získání dalších informací kontaktujte, prosím, partnera /
manažera, s nímž jste obvykle ve spojení.

Kč. Výška pokuty však byla snížená v důsledku toho, že Úřad poprvé zohlednil jako polehčující okolnost skutečnost, že účastník
řízení měl zaveden compliance program.

Podmínky uplatnění
Úřad však upozorňuje na to, že ke snížení pokuty bude z jeho strany
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