
Zásady compliance ve  
vztahu k hospodářské soutěži
pro skupinu Saferoad Group



Klíčové principy 

Skupina Saferoad věří v poctivý obchod a svobodnou konkurenci. Za žádných okolností nesmíme 
způsobit nebo se podílet na porušování zákonů na ochranu hospodářské soutěže.
Veškeré konkurenční výhody, které skupina Saferoad získá, musí být výsledkem naší korektní a 
etické obchodní strategie.

Co musíme a nesmíme:
 ∙ nikdy nesmíme koordinovat ceny nebo další podmínky prodeje s našimi konkurenty.
 ∙ nikdy nesmíme projednávat nebo sjednávat aktivity týkající se sdílení trhu, jako je koordinace 
přihlášek do výběrových řízení nebo rozdělení geografických oblastí.

 ∙ musíme nakládat důvěrně se všemi informacemi, jež by bylo možné zneužít k zabránění 
svobodné konkurence (např. budoucí ceny, náklady nebo tendrová dokumentace).

 ∙ musíme vždy ověřit legitimnost veškerých navrhovaných exkluzívních smluv a jakýchkoli smluv s 
podobnými účinky.

 ∙ musíme podporovat úřady při případném vyšetřování týkajícího se trhu nebo průmyslového 
odvětví.

 ∙ nesmíme nikdy využít dominantního postavení na trhu v rozporu s pravidly hospodářské soutěže 
nebo jej zneužít, například vytvořit vztah závislosti zákazníků nebo blokovat konkurenty.

Porušení zákonů na ochranu hospodářské soutěže může mít vážné důsledky, jako jsou firemní i 
osobní pokuty, trest odnětí svobody a ztráta dobrého jména.
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Tyto směrnice nejsou určeny k tomu, 
aby podávaly vyčerpávající přehled o 
všech příslušných zákonech na ochranu 
hospodářské soutěže, neboť nejsou 
příručkou, ale popisují nejběžnější situace 
v řízení našich aktivit, ve kterých je nutno 
zachovávat bdělost a ostražitost.



1.  Cíl 
Hlavním cílem zákonů na ochranu hospodářské soutěže je chránit a podporovat svobodnou a 
poctivou konkurenci. Zákony na ochranu hospodářské soutěže proto zakazují chování, které 
omezuje konkurenci nebo s ní nakládá nepoctivými prostředky. Skupina Saferoad podporuje 
veřejné zájmy, zakotvené v těchto zákonech, a její zásadou je zákony na ochranu hospodářské 
soutěže plně dodržovat. Proto si, prosím, pozorně přečtěte tyto zásady compliance ve vztahu k 
hospodářské soutěži.

Tyto směrnice nejsou určeny k tomu, aby podávaly vyčerpávající přehled o všech příslušných 
zákonech na ochranu hospodářské soutěže, neboť nejsou příručkou, ale popisují nejběžnější 
situace v řízení našich aktivit, ve kterých je nutno zachovávat bdělost a ostražitost. Tyto směrnice 
jsou určeny k tomu, aby Vám pomohly identifikovat druhy chování, které jsou předmětem zákonů 
na ochranu hospodářské soutěže, aby upozornily zaměstnance skupiny Saferoad na chování, 
kterého by se měli vyvarovat, protože by mohlo vytvořit byť i jen zdání o porušení zákona o 
ochraně hospodářské soutěže, a aby Vám umožnily identifikovat situace, ve kterých byste měli 
vyhledat právní pomoc.

Tyto zásady jsou založeny na obecných principech zákona na ochranu hospodářské soutěže 
Smlouvy o fungování Evropské unie („TFEU“) a smlouvy EHP. Společnosti skupiny Saferoad musí 
navíc kromě evropských předpisů na ochranu hospodářské soutěže dodržovat rovněž zákony na 
ochranu hospodářské soutěže v zemích, ve kterých provozují svou činnost. Jednotlivé členské 
státy EU a EHP (včetně Norska) mají národní zákony na ochranu hospodářské soutěže, které se do 
velké míry shodují se zákonem EU na ochranu hospodářské soutěže, existují však některé národní 
rozdíly. Tyto směrnice neposkytují poradenství s ohledem na všechny aspekty zákonů na ochranu 
hospodářské soutěže EU a jednotlivých zemí, jsou spíše všeobecným přehledem o hlavních 
bodech těchto zákonů, u kterých je důležité, aby je zaměstnanci skupiny Saferoad dodržovali. 
Důrazně doporučujeme všem zaměstnancům, aby se důkladně seznámili s příslušnými národními 
zákony na ochranu hospodářské soutěže.

Zákony na ochranu hospodářské soutěže EU i jednotlivých zemí stanovují dva důležité přísné 
zákazy pro ekonomickou aktivitu provozovanou společnostmi. Jsou to:

 ∙ Smlouvy a postupy mezi dvěma nebo více ekonomicky nezávislými společnostmi, jejichž cílem 
nebo účinkem je omezení hospodářské soutěže (např. stanovení cen, rozdělení trhu, manipulace 
výběrových řízení atd.).

 ∙ Zneužití dominantního postavení (dominance).

Zákony na ochranu hospodářské soutěže EU i jednotlivých zemí rovněž regulují oznamování 
určitých plánovaných fúzí úřadům pro ochranu hospodářské soutěže. Tímto aspektem se zabývá 
SVP M&A a proto jej v těchto zásadách dále nerozebíráme.
Všichni zaměstnanci skupiny Saferoad a všechny další osoby, které jednají z pověření skupiny 
Saferoad, musí jednat v souladu se všemi relevantními zákony na ochranu hospodářské soutěže.
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Je odpovědností generálního ředitele 
každé jednotky, aby zajistil, že všichni 
zaměstnanci jednají v souladu se 
zásadami compliance skupiny Saferoad 
ve vztahu k hospodářské soutěži a 
všemi relevantními zákony na ochranu 
hospodářské soutěže.



2. Odpovědnost 
Nedodržování příslušných zákonů na ochranu hospodářské soutěže by mohlo vážně
poškodit dobré jméno a finanční výsledek skupiny Saferoad. Firemní pokuty za porušení zákona na 
ochranu hospodářské soutěže mohou dosáhnout výše až 10 % ročního obratu skupiny Saferoad.
V určitých zemích může porušení tohoto zákona vést i k trestnímu postihu, jako např. osobním 
pokutám a trestu odnětí svobody.

Je odpovědností generálního ředitele každé jednotky, aby zajistil, že všichni zaměstnanci jednají 
v souladu se zásadami compliance skupiny Saferoad ve vztahu k hospodářské soutěži a všemi 
relevantními zákony na ochranu hospodářské soutěže. Generální ředitel je odpovědný za distribuci 
zásad a zajištění toho, aby se všichni relevantní zaměstnanci s těmito zásadami i příslušnými 
zákony na ochranu hospodářské soutěže seznámili.

Relevantní zaměstnanci, jako jsou generální ředitel/generální manažer, manažer účetnictví, finanční 
manažer a manažer prodeje, musí podepsat prohlášení, že si tyto zásady přečetli, porozuměli 
jim a budou je dodržovat. Pokud uvedení klíčoví zaměstnanci delegují úkoly, související s tržními 
aktivitami, na své podřízené, musí tito podřízení toto prohlášení rovněž podepsat

Pokud si zaměstnanec není jistý, zda je daná akce legální či nikoli, měl by s žádostí o radu 
kontaktovat svého nadřízeného nebo oddělení risk managementu skupiny Saferoad. Poté se 
rozhodne, zda je nutné využít podpory externích právníků.

SVP risk management skupiny Saferoad je odpovědný za řízení procesu včetně aktualizace a 
distribuce.
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Určité typy výměny informací mezi 
konkurenty, jako například stanovení 
cen, manipulace výběrových řízení, 
rozdělení regionů a/nebo zákazníků jsou 
zakázány jako takové a nevztahuje se na 
ně žádná výjimka.



3. ZÁSADY 
3.1.  Hlavní principy compliance ve vztahu k hospodářské soutěži

Zákon na ochranu hospodářské soutěže omezuje svobodu společností jednat v souladu s jejich 
postavením na trhu. Hlavní principy, kterými se zaměstnanci skupiny Saferoad musí řídit, jsou 
uvedeny níže:

 ∙ Nikdy nekoordinujte ceny nebo další podmínky prodeje s našimi konkurenty.
 ∙ Nikdy neprojednávejte nebo nesjednávejte aktivity týkající se sdílení trhu, jako je koordinace 
přihlášek do výběrových řízení nebo rozdělení geografických oblastí.

 ∙ Nakládejte důvěrně se všemi informacemi, jež by bylo možné zneužít k zabránění svobodné 
konkurence (např. budoucí ceny, náklady a tendrová dokumentace).

 ∙ Vždy ověřte legitimnost veškerých navrhovaných exkluzívních smluv a jakýchkoli smluv s 
podobnými účinky.

 ∙ Podporujte úřady při případném vyšetřování týkajícího se trhu nebo průmyslového odvětví.
 ∙ Nikdy nezneužívejte dominantního postavení na trhu k vytváření závislosti zákazníků, blokování 
konkurentů ani jinému zabraňování fungování trhu.

3.2.  Kartely a další postupy k omezování trhu

Určité typy výměny informací mezi konkurenty, jako stanovení cen, manipulace výběrových řízení, 
rozdělení regionů a/nebo zákazníků jsou zakázány jako takové a nevztahuje se na ně žádná 
výjimka.

Je nelegální:

 ∙ Dohodnout se s konkurentem na stanovení cen nebo nabídce na stanovení pevných cen, na 
zvýšení cen, na zrušení slev, na stanovení nebo nabídce na stanovení cenového rozpětí nebo 
cenových složek jako ziskových marží, nebo na použití standardního postupu pro výpočet 
prodejních cen;

 ∙ Sdělovat konkurentům cenovou hladinu (růst a/nebo pokles);
 ∙ Udržovat minimální ceny jako součásti výslovného nebo nevysloveného ujednání s konkurentem;
 ∙ Dohodnout se s konkurentem na jednotných slevách z ceny, předurčování cenových rozdílů mezi 
množstvím, typy nebo velikostmi produktů;

 ∙  Probírat s konkurentem cenovou politiku, včetně informací o nákladech;
 ∙ Dohodnout se s konkurenty na přidělení/ochraně určitých regionů / trhů / klientů / typů produktů 
/ zásobovacích zdrojů / smluv;

 ∙ Projednávat/stanovovat s konkurentem objemy/kvóty prodejů nebo importu;
 ∙ Dohodnout se s konkurentem na maximálním výrobním nebo prodejním množství nebo omezení 
výrobního výkonu;

 ∙ Dohodnout se s konkurentem na uplatnění rozdílných slev s cílem rozdělit si zákazníky;
 ∙ Dohodnout se s účastníky výběrového řízení (manipulace cen, nabídky na spojení atd.) pro 
tendry.
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Na druhé straně jsou přípustné následující příklady:

Je legální:

 ∙ Brát v úvahu chování konkurenta pro vlastní stanovování cen;
 ∙ Získávat informace o konkurentech od zákazníků, dodavatelů nebo z veřejných zdrojů  
(pokud to budete dělat, zdokumentujte legitimní zdroj - např. od zákazníka);

 ∙ Jednostranně stanovovat a upravovat ceny;
 ∙ Publikovat ceny na webové stránce pro informaci zákazníkům;
 ∙ Brát v úvahu chování konkurenta pro vlastní stanovování cen, samozřejmě za předpokladu,  
že takové chování není výsledkem dohody s Vašimi konkurenty.

Dále nemusejí tomuto zákonu podléhat konkrétní případy pro některé dohody a ujednání, včetně 
dohod o společných nákupech. Před podepsáním dohod o společných nákupech jakéhokoli 
druhu kontaktujte oddělení risk managementu skupiny Saferoad.

3.3.  Přípustná výměna informací

Určité další typy výměny informací mohou hospodářskou soutěž podporovat, například spolupráce 
ohledně společného vytváření bezpečnostních standardů produktu. V zákoně EU na ochranu 
hospodářské soutěže jsou obvykle povolené následující příklady výměny informací / dohody o 
spolupráci mezi konkurenty:

 ∙ vývoj standardů kvality nebo standardů průmyslového odvětví
 ∙ zlepšení výroby a distribuce zboží
 ∙ podpora inovací (např. výzkum a vývoj)
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Legální může být také konsorcium nebo dohoda o společném podnikání s konkurentem za účelem 
společné účasti na tendru, za předpokladu dodržování následujících přísných a omezených 
podmínek:

 ∙ Je odůvodněno a náležitě písemně zdokumentováno, že dodavatel/smluvní strana by se 
výběrového řízení vůbec neúčastnila kvůli:
 -  Shortage or limitation of capacity and impact it may have on the delivery date; and/or
 -  Technical reasons: the project represents a technical challenge.

Avšak protože důkazní břímě leží na společnosti, je důležité, aby všechny tyto legitimní aspekty 
spolupráce byly řádně zdokumentovány (např. v e-mailu nebo krátké poznámce) a bylo tak 
doloženo, že dohoda má účinky podporující hospodářskou soutěž. Tyto účinky se mohou často 
zdát zřejmé v době uzavírání dohody, ale často je není snadné shrnout nebo pochopit o několik let 
později, kdy se vytratí z paměti, a zaměstnanci, kteří se jimi zabývali, již ve společnosti nepracují.

3.4.  Vztahy s dodavateli, distributory a zákazníky

Zákon na ochranu hospodářské soutěže je rovněž relevantní pro situace, kdy skupina Saferoad 
jedná se svými dodavateli, distributory a zákazníky, tedy v případě tzv. „vertikálních“ vztahů. Ačkoli 
kartelová problematika nevzniká v tomto kontextu stejným způsobem, platí zde rovněž obecný 
zákaz omezujících dohod se stranami, jež nejsou konkurenty. V závislosti na okolnostech mohou 
být ve vertikálních vztazích problematické následující dohody:

 ∙ exkluzivní práva a konkurenční doložky;
 ∙ smlouvy o dlouhodobém dodávání pro většinu potřeb nakupujícího;
 ∙ pevné a minimální ceny pro další prodej; a
 ∙ omezení dalšího prodeje kupujícího, například s ohledem na geografické oblasti nebo skupiny 
zákazníků.

Je důležité mít na paměti, že některé z výše uvedených typů dohod mohou být povoleny za 
předpokladu splnění určitých podmínek. Avšak pokud vertikální dohoda zahrnuje doložky, které 
negativně ovlivňují hospodářskou soutěž, mohou úřady pro ochranu hospodářské soutěže udělit 
společnostem, které se na této dohodě podílí, pokutu. 
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3.5.  O blokových výjimkách

Některé obchodní postupy mohou být ze zákona vyňaty prostřednictvím uplatnění takzvaného 
Nařízení o blokových výjimkách (BER). Relevantní a použitelné blokové výjimky nyní jsou:

 ∙ Vertikální dohody: např. exkluzívní smlouvy o distribuci se považují za legální, pokud neobsahují 
přísná a pevná omezení 1) a ani jedna ze zúčastněných společností (např. Saferoad a další 
smluvní strana) nemá více než 30% podíl na trhu

 ∙ Dohody o transferu technologií (patentů a know-how)
 ∙ Dohody o specializaci
 ∙ Dohody o výzkumu a vývoji

Blokové výjimky je nutno uplatňovat případ od případu a vyžadují právní a ekonomické posudky s 
ohledem na pravděpodobné účinky obchodního postupu / obchodních postupů.

Než budete podepisovat dohodu týkající se blokových výjimek jakéhokoli druhu, kontaktujte 
oddělení risk managementu.

1) Např. omezení schopnosti nakupujícího určovat prodejní cenu („určování cen pro další prodej“) nebo určité druhy 

omezení dalšího prodeje, které mohou vytvářet překážky pro vnitřní trh. Regulace umožňuje výrobcům chránit 

výhradního distributora před aktivními slevami dalších distributorů za účelem podpory tohoto distributora v investicích 

do výhradně přiděleného regionu nebo skupiny zákazníků. Avšak v rámci systému výhradní distribuce nemůže výrobce 

omezovat distributora v reakci na poptávku zákazníků a prodeji jeho produktů prostřednictvím vnitřního trhu (pasivní 

prodeje): jakékoli takové omezení by bylo tvrdé omezení.
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3.6.  Aktivity obchodních sdružení - základní pravidla

Pokud jste součástí obchodních sdružení nebo organizací průmyslového odvětví,  
buďte si vědomi následujících bodů:

Témata, která lze obecně projednávat:
 ∙ Technické problémy, jež nejsou důvěrné nebo obchodní povahy, relevantní pro průmyslové 
odvětví, jako například průmyslové standardy, ekologické problémy a problémy, týkající se 
sociální odpovědnosti firmy a dodržování právních předpisů;

 ∙ Obecné reklamní příležitosti (avšak ne konkrétní propagační plány společnosti);
 ∙ PR průmyslového odvětví nebo legitimní lobbistické aktivity;
 ∙ Poskytování historických údajů (starších 3 měsíců) (např. slevy, objemy prodeje, tržní podíly, 
výrobní kapacita, úvěry a další obchodní podmínky) nezávislé organizaci za účelem vytváření 
souhrnných statistik, pokud daná statistika neoznačuje konkrétní společnosti a je zachována 
důvěrnost informací.

Ale pozor

 ∙ Nemluvte s konkurenty o tvorbě cen, omezení budoucích výrobních výkonů, smlouvách se 
zákazníky nebo dalších citlivých obchodních informacích;

 ∙ Nesmí probíhat jakékoli diskuse o jakýchkoli citlivých obchodních tématech jako například o 
dodavatelích, smluvních stranách nebo zákaznících, se kterými budete nebo nebudete jednat, 
nebo obchodních podmínkách a konkrétněji:
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Problematika, o které se NIKDY nesmí diskutovat:

 ∙ Aktuální nebo budoucí tvorba cen, zahrnující mimo jiné postupy konkrétní společnosti nebo 
průmyslového odvětví, rozdíly v cenách, marže, změny cen, navýšení cen, slevy, dávky, zisky a 
ziskové marže, slevy, komisní sazby, úvěrové podmínky, kapacitu, změny cen, reklamu, obchodní 
podmínky;

 ∙ Rozdělení trhu, včetně problematiky týkající se konkrétních zákazníků, záměrů zúčastnit nebo 
nezúčastnit se výběrového řízení, záměrů vstoupit nebo nevstoupit na určité trhy, nebo dalších 
forem sdílení nebo rozdělování si trhu s konkurenty;

 ∙ Výběrová řízení, včetně plánovaných nebo budoucích výběrových řízení, zda se skupina Saferoad 
nebo její konkurent zúčastní výběrového řízení pro obchod zákazníka;

 ∙ Obchodní údaje a náklady, včetně nákladů na výrobu a distribuci, metod účtování nákladů, 
metod výpočtů nákladů, konkrétních čísel společnosti ohledně dodavatelských zdrojů, inventáře, 
prodejů atd.;

 ∙ Aktuální nebo budoucí obchodní aktivity a plány konkrétní společnosti;
 ∙ Jakékoli informace citlivé z hlediska hospodářské soutěže.

Praktické rady pro setkání obchodních sdružení

Pokud se účastníte setkání, kde konkurenti začnou diskutovat o potenciálně ilegálních bodech, jste 
povinni:

 - Ihned a jasně sdělit, že nemůžete o těchto bodech diskutovat, požádat, aby se diskuze 
ukončila a vyžádat si, aby toto jednání bylo zaznamenáno v zápisu ze setkání;

 - Ihned informovat svého nadřízeného;
 - Poku bude nelegální diskuze pokračovat, ihned setkání opustit a vyžádat si, aby Vaše jednání 
bylo zaznamenáno v zápisu ze setkání.

3.7.  Dominance - zneužití dominantního postavení

Při posuzování legálnosti smluv a tržního chování je důležité postavení skupiny Saferoad na trhu. 
Společnosti se silným postavením na trhu, což samo o sobě není nic špatného, mají v souladu 
se zákonem na ochranu hospodářské soutěže zvláštní povinnosti. Společnost nesmí zneužívat 
dominantního postavení k potlačování konkurence.

Dominantní postavení jako takové sice není nelegální, ale zvyšuje míru rizika pro vystavení se 
problémům s protitrustovými zákony, protože společnosti, které jsou považovány za „dominantní“ 
mají povinnost tuto dominanci „nezneužívat“. Proto buďte ve vztazích s distributory, zákazníky a 
dodavateli ještě pozornější a opatrnější na těch trzích, kde může být skupina Saferoad dominantní. 
Posuzování dominance je složité - pokud máte pochybnosti, kontaktujte svého právního poradce 
nebo manažera pro příslušnou zemi.
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Jako ukazatele pro měření dominance se často využívají analýzy podílu na trhu. Společnost má 
dominantní postavení, pokud jí její ekonomická síla umožňuje operovat na trhu, aniž by přitom 
musela brát v potaz reakci konkurentů nebo koncových zákazníků. Skupina Saferoad může být 
považována za dominantní tam, kde má více než 40 % podílu na trhu.

Skupina Saferoad je považována za dominantní tam, kde má více než 50 % podílu na trhu. Je však 
nutno vzít v potaz další faktory, jako jsou překážky pro vstup na trh, relativní velikost konkurentů, 
kupní síla zákazníků, definice trhu a obecný vývoj trhu. To jsou faktory, které rozhodují, zda je 
společnost předmětem běžného konkurenčního tlaku.

Dominantní společnost NESMÍ zneužívat svého postavení na trhu vykořisťováním zákazníků, 
dodavatelů nebo konkurentů nebo jejich vyloučením z trhu. To lze provést prostřednictvím různých 
cenových mechanismů, vyžadováním výhradní spolupráce od jednoho nebo několika vybraných 
obchodních partnerů nebo odmítnutím dodávky nebo nákupu.
Ačkoli zákon na ochranu hospodářské soutěže určuje, jak identifikovat sílu na trhu, je často 
obtížné to stanovit s jistotou, pokud úřady pro ochranu hospodářské soutěže neposoudily 
aktuální trh některém z předchozích rozhodnutí. Obtížnost posouzení může souviset s tím, jaké 
produkty zahrnout do stejného trhu; jsou například betonové a ocelové zábradlí konkurenčními 
produkty? Totéž platí pro geografickou oblast trhů. Probíhá hospodářská soutěž na trhu globálním, 
evropském, severském, národním nebo ještě menším?
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Aby bylo možné určit, zda má skupina Saferoads dominantní postavení, je nutno definovat 
„relevantní trh“. Relevantní trh zahrnuje produktový a geografický rozměr.

Relevantní trh je tedy nutno omezit produktovým rozměrem i geografickým rozšířením. Skupina 
Saferoad operuje na několika trzích, např. zábradlí, opory tunelů, dopravní značení, silniční 
osvětlení, silniční značení, potrubí, plastový geotechnický materiál atd. Skupina Saferoad dále 
operuje v mnoha různých geografických oblastech. Na některých trzích působí skupina Saferoad 
jako výrobce i jako následný poskytovatel služeb, např. v rámci produktů a služeb pro silniční 
značení. Lze namítnout, že všechno, co skupina Saferoad dělá, se týká trhu bezpečnosti silničního 
provozu. Avšak rozhodnutí úřadů pro ochranu hospodářské soutěže ukazují, že trhy se definují 
úžeji, např. na úrovni produktů. Může tak existovat jeden trh pro dopravní značení a jiný pro 
produkty pro silniční značení atd.

Co se týče geografického rozšíření, to se může lišit mezi produktovými trhy, protože několik 
relevantních trhů bylo až doposud pouze vnitrostátních. Během uplynulých let byly trhy předmětem 
přeshraničního sjednocování. Je tedy důvod domnívat se, že některé trhy je nutno nyní definovat 
jako evropské. V takovém případě bude podíl skupiny Saferoad na těchto trzích malý. Na druhou 
stranu nelze vyloučit, že úřady pro ochranu hospodářské soutěže v některých zemích mohou 
usoudit, že trhy jsou menší. Na těchto trzích může být skupina Saferoad považována za společnost 
s dominantním postavením. Na trzích, kde to může představovat riziko, by skupina Saferoad měla 
dodržovat zákaz zneužívání dominantního postavení, viz níže.
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3.7.1.  Zneužití dominantního postavení

Zákony pro ochranu hospodářské soutěže EU i jednotlivých zemí zakazují zneužívání dominantního 
postavení, které jedna nebo společně několik společností mají na trhu. Pokud máme na příslušném 
trhu dominantní postavení, nesmíme se zapojovat do postupů, při kterých by skupina Saferoad 
mohla zneužívat své síly tak, že bude blokovat ostatní účastníky nebo jednat nezákonně.

Příklady zneužití dominance (poznámka: tento seznam není úplný):

 ∙ Diskriminace klientů nebo dodavatelů prostřednictvím nerovného jednání bez objektivního 
odůvodnění, pokud jsou nákupy nebo dodávky podobné nebo stejné. 

 ∙ Odmítnutí dodávky
 - Odmítnutí dodávky zákazníkovi nebo konkurentovi, pokud zákazník nebo konkurent nemá 
možnost produkt získat jinak nebo sám poskytnout takové služby.

 - Odmítnutí poskytnutí služeb nebo dodávky produktů bez objektivního odůvodnění (povoleno, 
pokud skupina Saferoads jedná jednostranně a pokud skupina Saferoad nemá dominantní 
postavení nebo základní vybavení). 

 ∙ Dravá cenová tvorba
 - Účtování neodůvodnitelně nízkých cen - např. cen nižších, než jsou průměrné proměnné 
náklady.

 - Nabízení neodůvodnitelně vysokých bonusů zákazníkům, jejichž výsledkem budou ceny nižší 
než průměrné proměnné náklady. 

 ∙ Podmiňování prodeje nebo nákupu produktu nebo služby nákupem dalšího produktu nebo 
služby, které nesouvisí s původním produktem nebo službou. 

 ∙ Sjednávání dohod se zákazníky nebo dodavateli s výhradními smlouvami na delší období, než je 
nutné nebo obvyklé.
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Na základě stížností zákazníků/
konkurentů nebo úřadů pro ochranu 
hospodářské soutěže, které zpozorují 
alarmující signály z vývoje trhu, které 
ukazují, že může docházet k omezování 
nebo narušování konkurence, může být 
zahájeno vyšetřování.



 ∙ Výhradní smlouvy
 - včetně objemových nebo věrnostních slev nebo dalších dohod, které vytvářejí podobné účinky 
jako exkluzivita.

 ∙ Určování minimálních cen pro další prodej
 - nutit zákazníky nebo distributory, aby zachovávali minimální ceny pro další prodej.

Co se týče exkluzivity, je nutno upozornit na toto:

 ∙ Pokud je exkluzivita žádoucí kvůli ochraně Vaší počáteční investice u zákazníka nebo dodavatele, 
poraďte se s oddělením risk managementu ohledně toho, co je povoleno. 

 ∙ V případě výhradních smluv nesjednávejte automatické prodloužení doby trvání smlouvy. 

Ze zneužití dominantního postavení neexistuje žádná výjimka. Pokud se porušení prokáže, budou 
uděleny vysoké pokuty.

3.8.  Vynucení zákona

Vynucení zákona na ochranu hospodářské soutěže zajišťuje Evropská komise a úřady pro ochranu 
hospodářské soutěže jednotlivých zemí. Pravidla postupu a pravomoci při vyšetřování se mírně liší. 
S ohledem na veškeré postupy nebo kontakt s úřady pro ochranu hospodářské soutěže je proto 
nutno poradit se s oddělením risk managementu.

Na základě stížností zákazníků/konkurentů nebo úřadů pro ochranu hospodářské soutěže, které 
zpozorují alarmující signály z vývoje trhu, které ukazují, že může docházet k omezování nebo 
narušování konkurence, může být zahájeno vyšetřování.

Úřady pro ochranu hospodářské soutěže používají tři hlavní formy vyšetřování:

 ∙ Vyžadování informací
 ∙ Oprávnění přijímat výpovědi
 ∙ Oprávnění provádět prohlídky (neohlášené kontroly)

Zásadou skupiny Saferoad je aktivně spolupracovat s úřady v případě kontrol nebo vyžadování 
informací. Pokud skupina Saferoad na takové žádosti reaguje, je však oprávněna využít všech 
bezpečnostních opatření a práv na ochranu, která jsou z právního hlediska dostupná, včetně 
zastupování právním zástupcem. Proto byste v případě neohlášené kontroly ve Vaší kanceláři nebo 
pokud jakýkoli představitel úřední moci provádí příkaz k prohlídce nebo navštíví Váš domov, měli 
ihned kontaktovat tým krizového managementu (+47 951 37 272).
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3.8.1.  Vyžadování informací

Pokud dostanete žádost o informace, nařízenou rozhodnutím nebo jednoduchou žádostí, měl by 
na ní být uveden účel žádosti a specifikováno, které informace jsou vyžadovány. Žádost musí být 
specifická, není povoleno vyšetřování „naslepo“ (např. neuzavřené pátrání nebo vyšetřování, často 
prováděné pod záminkou nedůležitého nebo nesouvisejícího problému, jehož pravým účelem je 
odkrýt významné porušení zákona na ochranu hospodářské soutěže). Odpověď je nutno pečlivě 
zvážit, protože odpověď, která obsahuje nesprávnou nebo zavádějící informaci, je důvodem k 
sankcím ve výši až 1 % ročního celosvětového obratu. Neuposlechnutí je důvodem k sankcím ve 
výši až 5 % průměrného denního celosvětového obratu. Pokud tedy dostanete žádost o informace 
od úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ihned kontaktujte tým krizového managementu.

3.8.2.  Oprávnění přijímat výpovědi

Úřady pro ochranu hospodářské soutěže mohou rovněž provést výslech jakékoli fyzické nebo 
právnické osoby, která k tomu dá svolení. To může probíhat buď v areálu společnosti nebo 
telefonicky či jinými elektronickými prostředky. Odmítnutím výslechu by se nic nezískalo, ale 
protože drobné rozdíly jsou zde mimořádně důležité, měli byste učinit toto:

 ∙ Než budete souhlasit se žádostí o učinění prohlášení, zajistěte, že právní základ a účel 
vyšetřování je jasně pochopen.

 ∙ Zvažte, zda podmínkou Vašeho souhlasu nebude přítomnost právního zástupce.
 ∙ Informujte tým krizového managementu a oddělení risk managementu.

V případě výslechu máte oprávnění na kopii nahrávky a na oznámení jakékoli úpravy, kterou je 
nutno v prohlášení učinit, do termínu stanoveného úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
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3.8.3.  Oprávnění provádět prohlídky (neohlášené kontroly)

Úřady pro ochranu hospodářské soutěže mohou provádět veškeré nutné prohlídky společností a 
jejich přidružených organizací. Oprávnění k provádění prohlídek se však může v různých
právních systémech lišit. Bez ohledu na to, zda jednání probíhá v souladu s předpisy EU nebo 
jednotlivého státu, dodržujte následující body:

 ∙ Kontaktujte oddělení risk managementu, aby požádalo právního zástupce pro problematiku 
zákona na ochranu hospodářské soutěže, aby bez odkladu přijel do Vašeho areálu.

 ∙ Ihned kontaktujte tým krizového managementu (+47 951 37272).
 ∙ Nebraňte vyšetřování.
 ∙ Neskartujte žádné dokumenty, e-maily nebo jiné obchodní záznamy.
 ∙ Požádejte vyšetřovatele o předložení písemného oprávnění nebo rozhodnutí, které specifikuje 
skutkovou podstatu a účel prohlídky.

 ∙ Zajistěte, aby byl jasně identifikován a pochopen právní základ a účel vyšetřování.
 ∙ Povolejte příslušné nadřízené, mějte přitom na paměti zásadu nebránit vyšetřování.
 ∙ „Nepovídejte si“, ale buďte si vědomi oprávnění inspektorů žádat vysvětlení na místě.
 ∙ Dělejte si podrobné záznamy o všech otázkách a konverzaci s inspektory. Evropská komise má 
širší pravomoci, včetně těchto oprávnění:

 ∙ Vyžádat si od jakéhokoli představitele nebo člena personálu společnosti nebo sdružení vysvětlení 
faktů nebo dokumentů, týkajících se skutkové podstaty a účelu prohlídek, a jeho odpověď 
zaznamenat.

 ∙ Vstupovat do dalších areálů, na pozemky a do dopravních prostředků, včetně domovů ředitelů, 
manažerů a dalšího personálu, pokud je důvodné podezření, že se tam uchovávají potenciálně 
usvědčující důkazy.

 ∙ Zapečetit všechny obchodní areály, knihy a záznamy po dobu a v rozsahu nutném pro prohlídku.

Upozorňujeme, že společnosti mají právo na kopii veškerých učiněných záznamů a že společnost 
může oznámit úřadům pro ochranu hospodářské soutěže opravu, kterou je nutno přidat k 
záznamům, v časové lhůtě stanovené úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Dále může úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže vzít nebo získat v jakékoli formě kopie nebo výňatky z jakýchkoli 
záznamů nebo knih souvisejících z podnikáním.
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3.8.4.  Co dělat a nedělat v případě vyšetřování v rámci zákona na ochranu  
 hospodářské soutěže

Za prvé, určete jednu (nebo více) osob („dohlížitel“) ve Vaší organizační jednotce, která bude mít 
dozor nad vyšetřováním v rámci zákona na ochranu hospodářské soutěže.

 ∙ Vyžadované informace musí být relevantní pro sdělený účel vyšetřování.
 ∙ Všechny žádosti o kopie nebo další informace směřujte na určeného dohlížitele.
 ∙ Pro vyšetřování jsou otevřeny i dokumenty, které obsahují důvěrné informace,  
jako například obchodní tajemství.

Pro veškerou písemnou komunikaci mezi skupinou Saferoad a externími právníky si lze v rámci 
evropského práva vyžádat právní výsadu. Tyto dokumenty proto nepředávejte. Důkaz je předložen 
prostřednictvím předložení hlavičky dopisu a podpisu a/nebo poznámky „výsadní komunikace 
mezi právním zástupcem a klientem“. Pro další informace odkazujeme na část 3.7

Pokud jste dohlížitelem ve Vaší organizační jednotce, musíte zajistit, aby:

 ∙ Duplikáty všech dokumentů poskytnutých vyšetřovatelům byly založeny do vlastních složek 
skupiny Saferoad.

 ∙ Všechny kopie dokumentů, které obsahují obchodní tajemství nebo důvěrné informace, byly 
označeny jako „přísně důvěrné“.

 ∙ Vedení protokolu z neohlášené kontroly. Tento protokol by mě obsahovat alespoň:
 - Jména vyšetřovatelů, kteří se vyšetřování účastní (a jejich roli během vyšetřování, např. Pan X, 
vedoucí týmu, pan Y prohledával počítače atd.)

 - Jména zaměstnanců skupiny Saferoad, se kterými vyšetřovatelé vedli výslechy.
 - Jména zaměstnanců skupiny Saferoad, jejichž počítače byly prohledávány.
 - Názvy šanonů nebo složek, které vyšetřovatelé prohlíželi, a
 - způsob, jakým se prohledávání počítačů provádělo (např. jaká klíčová slova byla použita, jaké 
programy, soubory a složky byly zkoumány atd.)

 - Čas ukončení vyšetřování.
 
Pokud jste žádáni o vysvětlení faktů nebo dokumentů, pamatujte:
 ∙ Vyšetřovatelé nemohou požadovat okamžitou odpověď na otázku. Adresát má právo se před 
svou odpovědí podívat na složky, protože za neúplné nebo nepřesné odpovědi může být 
společnosti uložena pokuta. Otázky musí zjišťovat fakta, není povoleno „vyšetřování naslepo“. V 
případě pochybností kontaktujte právního zástupce.

 ∙ Pokud jsou otázky neurčité, je třeba požádat vyšetřovatele, aby je upřesnili. Odpověď rovněž 
můžete začít interpretací otázky.

 ∙ Zajistěte, aby si Váš právní zástupce zaznamenával všechny otázky a odpovědi.
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3.9.  Zásady shovívavosti

Společnostem, které se zapojí a podporují úřady pro ochranu hospodářské soutěže při zajišťování 
důkazů, může být poskytnuta shovívavost. To se považuje za základní součást systému vynucení 
zákona na ochranu hospodářské soutěže.

Existence a použití zásad shovívavosti úřady pro ochranu hospodářské soutěže výrazně zvyšuje 
šanci na odhalení a potrestání kartelu.

3.10.  Obchodní komunikace

Ve veškeré obchodní komunikaci bychom měli usilovat o opatrnost. Je velmi důležité, aby jednání, 
které je naprosto v souladu se zákonem, nevypadalo podezřele kvůli špatné volbě slov.
Pokud se vyskytne vážný problém, kontaktujte svého nadřízeného a oddělení komunikace. Měli 
byste dodržovat tyto směrnice:

You should follow these guidelines:

 ∙ Nespekulujte nad tím, zda je nějaká aktivita legální nebo není.
 ∙ Na všech setkáních s konkurenty si dělejte přesné poznámky.
 ∙ Vyhněte se silným slovům, jako „To nám umožní dominovat na trhu“ nebo  
„V podstatě jsme zlikvidovali konkurenci“.
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3.11.  V situaci, kdy budete potřebovat právní poradenství
 - zajištění právní výsady

V situaci, kdy chceme být chráněni proti odkrytí komunikace s externím právním poradcem, lze 
za určitých okolností zabránit odkrytí této komunikace na základě toho, že tato komunikace je 
chráněna právem právní výsady, a proto může být uchována v důvěrnosti.
Zákon pro ochranu hospodářské soutěže uznává právní výsadu pro právní pomoc od externích 
právníků. Pro povolení žádosti o právní výsadu je nutno dodržovat následující pravidla:

 ∙ Začínejte každou žádost a odpověď mezi Vámi a Vaším právním poradcem slovy „Výsadní a 
důvěrná žádost o právní radu“.

 ∙ Neposílejte kopie své komunikace s externím právním zástupcem nikomu jinému.
 ∙ Jakoukoli komunikaci mezi Vámi a externím právním zástupcem je nutno ukládat odděleně ve 
složkách s označením „Právní komunikace - důvěrné“.

 ∙ Pokud jednáte se třetími stranami, neměli byste odkazovat na právní poradenství, které 
jste obdrželi od externího právního zástupce bez předchozího schválení externím právním 
zástupcem.

 ∙ V případech, kdy může být vhodné odkázat na právní radu poskytnutou externím právním 
poradcem, pokud jednáte se třetími stranami, nejlepším způsobem je odkázat na zvláštní 
záznam této rady, kterou připravil sám externí právní zástupce. Pokud se tak nestane, 
komunikace, která má výhodu profesionální výsady, ztratí svůj status důvěrnosti.
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