Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2006

4. volební období
183.

USNESENÍ
zemědělského výboru
z 64. schůze
dne 22. února 2006
k návrhu poslanců Ladislava Skopala, Petra Rafaje a Michala Haška na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých
zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1214/
Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově poslance Ing. Ladislava
Skopala, zpravodajské zprávě poslance Ing. Pavla Kováčika a po rozpravě
I. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně
návrh poslanců Ladislava Skopala, Petra Rafaje a Michala Haška na vydání zákona, kterým se
mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1214/
s c h v á l i t ve znění přijatých pozměňovacích návrhů:
1. K Článku I:
- V § 1 se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 3a zrušuje. Dosavadní odstavec 9
se označuje jako odstavec 8.
2. K Článku I:
- V § 6 odst. 1 písmeno b) se čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
3. Původně navržený text § 8 se zrušuje a nahrazuje následujícím zněním:
„(1) Ekonomicky závislým soutěžitelem je ve vztahu ke svému dodavateli nebo odběrateli
soutěžitel, který nemá dostatečnou a rozumnou možnost srovnatelného nákupu nebo odbytu
zboží s obdobným rozsahem plnění. Má se za to, že soutěžitel je ekonomicky závislým
soutěžitelem, pokud přistoupí na podmínky dodávání nebo odběru zboží, které jsou pro něj
jednostranně značně nevýhodné.
(2) Ekonomická závislost soutěžitelů se posuzuje zejména s přihlédnutím k podílu dodávek
dodávaných soutěžitelem danému soutěžiteli nebo od něj odebíraných k jeho celkovým
dodávkám nebo odběrům a míry známosti zboží, které je předmětem dodávek. Dodává-li
soutěžitel jednomu soutěžiteli alespoň 15 % jím celkově dodávaného zboží, má se za to, že je
vůči tomuto odběrateli v postavení ekonomicky závislého soutěžitele.“
4. Původně navržený text § 9 odst. 1 se zrušuje a nahrazuje následujícím zněním:
"(1) Zneužívání ekonomické závislosti je zakázáno. Zneužitím ekonomické závislosti je
zejména
a)
přijmutí nepřiměřeně výhodných ekonomických podmínek,
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b)
c)
d)

přijmutí takových závazků, které nesouvisí s předmětem smlouvy,
přijmutí dodávek za cenu, která je nižší než náklady dodavatele zvýšené o
přiměřenou míru zisku,
u zboží, které podléhá rychlé zkáze5) nebo které má podle zvláštního právního
předpisu stanovenou časově omezenou minimální dobu trvanlivosti5), anebo jehož
použitelnost a jakost je biologicky omezena, požadování doby splatnosti kupní
ceny předmětu koupě či jeho části odběratelem delší než 30 dnů od jeho dodání.

5)

Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

5. Za § 9 odst. 1 se vkládá nový odst. 2, který zní:
„(2) Plněním požadovaným při zneužití ekonomické závislosti se rozumí i plnění ve prospěch
třetí osoby nebo požadované třetí osobou využívající ekonomické síly jiného soutěžitele.“
Další odstavce se přečíslují.
6. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:
„(1) Smlouvy uzavřené při zneužití hospodářské závislosti jsou neplatné jen v částech, ve
kterých jsou sjednány obchodní podmínky odporující § 9 odst. 1. Vztahuje-li se neplatnost
podle předchozí věty i na určení výše ceny zboží, může prodávající požadovat cenu, za kterou
se prodávalo obvykle takové nebo srovnatelné zboží v době uzavření smlouvy za smluvních
podmínek obdobných obsahu této smlouvy.
(2) Dodavatelsko-odběratelská smlouva s ekonomicky závislým soutěžitelem musí být
uzavřena písemně na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta musí být přiměřená vzhledem k délce
dodavatelsko-odběratelského vztahu a zvyklostem v oboru a nesmí být kratší než tři měsíce
pro první rok a šest měsíců pro druhý rok a další roky trvání smlouvy. Výpověď musí být
písemně zdůvodněna.“
II. p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké
sněmovny.
III. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o
výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi zemědělského výboru.

Ing. Pavel K o v á č i k v.r.
zpravodaj výboru

Miloslava V o s t r á v.r.
ověřovatelka výboru

Ing. Ladislav S k o p a l v.r.
předseda výboru
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