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OBCHOD V NEJISTOTĚ
ZÁKONOVÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLE PLATÍ V ČESKUUŽ PĚT LET. JEHO EFEKT JE ALE SPORNÝ.
DODAVATELÉONĚMTVRDÍ, ŽE NIJAK NEPOMÁHÁ. OBCHODNÍKY VÍC NEŽ CO JINÉHO STRAŠÍ
NEJASNOST JEHO LITERY. ŽÁDNÁ ZE STRANNEČEKÁ ZLEPŠENÍ ANI OD CHYSTANÉNOVELY.

VÝZNAMNÁ TRŽNÍ SÍLA

◾ Od roku 2010 ji definuje speciální
zákon. Je to takové postavení odběrate-
le, v němž si může bez důvodu vynutit
výhodu vůči dodavatelům.

◾ Zákon se týká pouze odběratele, jehož
obrat za prodej potravin na území Česka
přesáhne pět miliard korun ročně. Podle
tohoto kritéria dopadá na řetězce Kauf-
land, Ahold, Tesco, Penny, Lidl, Globus,
Billa, Makro a Hruška. Jejich obrat se
pohybuje zhruba od šesti do 50 miliard
korun ročně.

◾ Zákon říká, že ke zneužití významné
tržní síly dochází tehdy, když panuje
nerovnováha podmínek smluvních stran
(odběratel–dodavatel). Ta může mít
následující formy:
– vynucování platby nebo slevy mimo
rámec plnění dodávky
– sjednávání ceny s dokladem na jinou
částku, než jaká je konečná kupní cena
– prodlužování splatnosti nad 30 dnů
– požadování zpětného odběru od
dodavatele v případě, že se jeho zboží
neprodá

◾ Za zneužití významné tržní síly hrozí
obchodníkovi pokuta do 10 milionů
korun, nebo až do 10 procent z čistého
ročního obratu.

Předpěti rokypolitici vyslyšeli letité stíž
nosti zemědělců a potravinářůna zneu
žívánídominantníhopostavenízestrany
obchodníchřetězcůarozhodli sev jejich

vztazích udělat pořádek. Zákon o významné
tržní síle, který měl být hlavně oporou doda
vatelů, ale žádnou velkou kultivaci obchodní
praxe nepřinesl, shodli se zástupci obchodní
ků a výrobců v debatěHospodářskýchnovin.
Napovídá tomuidosavadníbilancezákona.

Za celou dobu jeho platnosti byly potrestány
dva řetězce – Globus dostal pokutu sedmmi
lionů aKaufland 22milionů korun, oba za to,
ženedodržely zákonemurčenousplatnost 30
dní pro své dodavatele. Společnosti se proti
rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže (ÚOHS), kterýmátutoproblematiku
na starosti, odvolaly k soudům, a tresty jsou
tak zatím nepravomocné.
Antimonopolní úřad ovšem nesouhlasí

s tím, že by norma byla bezúčelná. „V součas
nosti běží šest správních řízení s podezřením
na provinění obchodníků proti zákonu, mi
nimálně dvě další budou brzy otevřena,“ řekl
Hynek Brom,místopředsedaÚOHS, s tím, že
šetření se týkajídohromadyčtyřobchodníků.
Loni úřad obdržel celkem dvanáct pod

nětů k prošetření zneužití významné tržní
síly. Ze správních řízení podle něj vyplývá,
že už se tolik neobjevuje praxe vratek zboží,
kdy obchodník neprodané produkty vracel
dodavateli, a zkrátily se také dříve dlouhé
doby splatnosti.
„Tlakobchodních řetězcůna snižování do

davatelských cen ve formě zpětnýchbonusů
a cen za reklamu zůstal nezměněn,“ připou
ští však strážci soutěže na trhu v důvodové
zprávě k novele zákona.
Právě ta by měla celý předpis zjednodušit.

Mimojinézmizíšestpříloh,kterépopisujíosm
desítekskutkovýchpodstatporušení zákona.
Změní se také řada dílčích technických para
grafů. Zákon tak podle Broma bude možné
snáze vymáhat. Podle těch, jichž se úprava
týká, ale změny vůbec nic neřeší. A vlastně
jim jen zkomplikují život.

Další nejasnosti
Zákona se musí držet každý obchodník s po
travinami, který ročně utrží víc než pět mi
liard korun. Takovýchfirem je v Česku devět.

Jdeonadnárodní řetězce a jednu českou, spí
še regionální severomoravskou síť obchodů
s názvemHruška.
Coseporušenímvýznamnétržní sílymyslí,

zůstávápodleobchodníkůnadálenejasné. „Je
téměřneuvěřitelné,žeobchodnícipět letkriti
zují, že jdeošpatnýzákon,nejasněvysvětlený,
neaplikovatelný,přijdenovelaa ta jedokonce
ještěméně jasná,“diví sevedoucíprávníhood
dělení v řetězci Kaufland Igor Kremla.
Upozorňuje také na to, že zákonmávedlej

ší dopady, jako je růst cen, protože obchody
nevyjednají s dodavateli optimální podmín
ky. „Zákon a jeho poměrně dramatická výše
sankce až do deseti procent ročního obratu
budou obchodníky nutit, aby dělali všechno
pro to, aby se problémům s tímto zákonem
vyhnuli. Protože je tak široký, že se vlastně
neví, čemu je třeba se vyhnout. Cest k elimi
naci rizikabudeřada–vyššíkonečnécenypro
spotřebitele, hledánídodavatelůvzahraničí,“
podotkl Kremla.
Generální ředitelce Svazu obchodu a ces

tovního ruchu Alexandře Rudyšarové vadí,
že vůbec není zřejmé, proč tuzemský malo
obchod takovou regulaci potřebuje. Podob
ně jako mohou své velikosti a síly v jedná
ní s dodavateli využívat obchodníci, mohou
mít stejně silnou pozici i dodavatelé jako
Prazdroj, Agrofert a řada dalších. Navíc se
podle ní nabízí otázka, zda by nemělo být
podobně regulováno stavebnictví nebo ja
kýkoliv jiný byznys.
Pročsenovelanetýkáidodavatelůpotravin,

ačkoli původní záměr s tím počítal, antimo
nopolní úřad vysvětluje tím, že i když někte
ří výrobci mají dominantnější postavení než
obchodníci, jsou dodavatelé obecně oproti
odběratelům vystaveni silné zahraniční kon
kurenci.

Dalších 12 zemí
Podle Josefa Sklenáře z FarmyRáječek, která
dodávázásadnídíl svéprodukce listovýchsa
látůdosítěobchodůMakro, zákonupravující
spolupráci dodavatelů a odběratelů ničemu
nepomůže. „Myjsmemenšívýrobce,bavímese
v podstatě jen s jedním velkýmodběratelem,
nastavené podmínky spolupráce ale vnímá
me jako férové a zákon na tom nic nemění,“
konstatuje Sklenář.

Poslední dobou se navíc obchodní vztahy
mezi oběma stranami obchodu podle účast
níků debaty HN kultivují i jinak. Takzvaná
„supplychain iniciativa“představujepracovní
skupiny, kde velcí výrobci z celé Evropy a vel
ké obchodní řetězce řeší, jak byměla ideálně
vypadat spoluprácemezi nimi.
Nedávno vznikla i charta, která upravuje

základní kodex chování. Podepsali ji už třeba
Tesco,Ahold,KauflandadodavateléjakoNestlé
čiKarlovarskéminerálnívody. „Musímedál ší
řitosvětuotom,žeobchodsednesděláférově,
aktuálně se o tomusíme snažitmezi politiky,“
apelujeRudyšarová.
Česko ale se svým zákonem není v Evropě

výjimkou. Vztahy mezi odběrateli a dodava
teli speciálnímpředpisemupravujedalších 12
zemí. Nejblíže české praxi je situace v Polsku
aMaďarsku.

Příspěvek na oslavu narozenin
Přestože existuje poměrně přísný zákon
aonarovnání vztahůvobchoduse snaží sami
výrobciaobchodníci, problematicképraktiky
přežívají. Miroslav Koberna z Potravinářské
komory například již dříve uvedl, že zákon
změnil chování řetězců jenčástečně.Obchody
začalydodržovattřicetidennísplatnostfaktur,
zvýšily ale prý tlak na získání bonusů za pré
miové umístění zboží v regálech, případně
pořád požadují procenta z prodejů.
Tlak řetězců na dodavatele, ať už vtělený

do obchodních podmínek, či nikoliv,můžemít
i různé další podoby. „Nerozumím například
tomu, proč nějaký obchodní řetězecmůžemít
své auditní orgány, které kontrolují speciální
kvalituzbožíoddodavatelů,“říkáministrzemě
dělstvíMarianJurečkaspoukazemnato,žestát
sesvýmidozorovýmiorgánykvalitugarantuje.
Vlastní kontrola kvality přitom může mít

opodstatnění.Potravinářisialestěžují inahor
šízážitky. „Nejmenovanýněmeckýřetězecsla
vilnedávnovýročíodsvéhozaloženíapožádal
nás, abychommu jako jeho obchodní partner
přispěli naoslavu. To jsembyl v šoku,“ říká šéf
mlékárny Madeta Milan Teplý. Předpokládá,
že obchodník oslovil i další mlékárny a tímto
způsobemmezinězaselpochybnost,žepokud
nepřispějí, zhorší se jejichstávající spolupráce.
Dvojstranu připravili Michal Šenk a Lucie
Hrdličková autori@economia.cz

Obchod, výroba a stát u jednoho stolu
Debaty Hospodářských novin o stavu
a dopadech zákona o významné tržní
síle, který vstupuje do vztahů mezi
odběrateli a dodavateli potravin, se
zúčastnili (zleva): místopředseda Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže Hynek
Brom, generální ředitelka Svazu obchodu
a cestovního ruchu Alexandra Rudyšarová,
vedoucí právního oddělení Kauflandu
Igor Kremla a majitel Farmy Ráječek Josef
Sklenář. Debatu moderovala redaktorka
HN Lucie Hrdličková.
Foto: HN – Jiří Koťátko 5X

Obchody dnes v Česku nabízejí až
sedmdesátprocentčeskéhozboží.
Pokud začne platit novela zákona
o významné tržní síle, obchodníci

radějinabídnouzahraničníprodukty.Podle
Pavla Mikošky, šéfa kvality ve společnos
ti Ahold a viceprezidenta Svazu obchodu
a cestovního ruchu, se tak vyhnou riziko
vému vyjednávání s tuzemskými výrobci.

HN: Pročmají obchodníci pocit, že jsou kvůli
zákonu v kleštích?
Novela přináší další úroveň nejistoty pro
partnery na trhu. Nevíme, co je prohřešek
protisprávnémuobchodnímujednání.Chy
bí tu jasná, správná definice. Novela nám
dává absolutní pocit strachu pro vyjedná
váníspartnery.Hrozínámsankcemivevýši
deseti procent z obratu celé společnosti,
což v našempřípadě činí čtyřimiliardy ko
run. To je pro nás jako trest smrti, který
nad námi navíc visí za každý jednorázový
akt. Dříve byly pokuty za opakované po
chybení.Povede toktomu, ženežabychšel
do konfliktu s českým dodavatelem, který
si naměmůže kdykoliv došlápnout, raději
nakoupím v zahraničí.

HN: Přiznáváte tím, že jste dosud na doda-
vatele tlačili?
Ale tak to v obchodě je už po tisíciletí. Aby
obchodníkdobřeprodal,musídobřenakou
pit. Známminimálnědvaobchodníky, kte
rýmse tovČeskunepovedlo – řetězecSpar
a JuliusMeinl.Není tajemstvím,kolikSpar
prodělal, a část zcelaurčitěkvůli tomu, žesi
nedokázalvyjednatsdodavatelipodmínky.

HN: Zdražíte potraviny, či omezíte české
výrobky?
Řetězce dnes nabízejí až 70 procent a více
potravin českého původu. V budoucnu to
tak být nemusí. Zatím nepůjdeme rovnou
dozahraničí,protožejsmevyvinulivelkéúsi
lí,abychomzískaličeskédodavateleaměli je.

HN: A na ceně to tedy nepoznáme?
V ceně se to nemusí promítnout hned.
Smlouvy se neuzavírají na týden či čtrnáct
dnů. Většina řetězců má jednání v ročním
cyklu.Alenákupčímohoumítdobudoucna
strach si dohodnout to, co chtějí.Navíc po
dle novelizovaného zákona musíme všem
dodavatelůmtéhožzbožínabídnout stejné
cenové podmínky.

HN: Jak to fungovalo doteď?
Z logiky věci je každý dodavatel jiný a plní
pro nás jinou funkci. Podmínky bývají
dohodnuty podle množství, podle účasti
na slevách,podle jehoflexibilitya logistiky.

HN: Takže do budoucna nastavíte nějaký
obecnější systém smluv?
Smlouvy se již v minulosti měnily tak, aby
splnily podmínky nového obchodního zá
koníku. Pokud novela vstoupí v platnost,
možná je někteří obchodníci budoumuset
změnit také v mezidobí, mimo ten cyklus,
kdy jemění každoročně.

HN: Pomůže zákon menším dodavatelům?
Kalkulujespíšespomocíprovelkédodavate
le.Častoopakuji,žeobchodovánísřetězcem
neníprokaždého.Přirovnámtokfotbalové
lize.Minulý týdenseVarnsdorfkvalifikoval
do první ligy, ale po zralém uvážení řekl, že
do toho nepůjde, protože na to nemá sta
dion ani prostředky. Dodavatel pro řetězec
také musí mít finanční potenciál, musí být
schopendodávatosobotáchanedělích,mít
propracovaný systém logistiky a další.

HN: Podle vás dodavatelé nebudou schopni
konkurence?
Zákon nepodporuje žádné typy inovací
a nemotivuje výrobce k nějakému efek
tivnímu fungování. Uměle tím umožňuje
i ekonomickyneschopnýmvýrobcům, aby
se na trhu dál uplatňovali.

HN:Měli by být podle vás podobně kontro-
lováni i výrobci?
My nemáme žádné páky na velké dodava
tele. Zákonukázal jakonaviníka jennanás
a druhou stranu neošetřil. Velcí partneři
chodí na jednání s konkrétní představou
a chtějí ji realizovat. Smlouvy s velkýmdo
davatelemseodvíjejíodobjemučiodformy
marketingovépodporyprodejůapodobně.
U těchmenších si to plánujeme za sebe.

Obchod ztratí
vyjednávací páky
na dodavatele

Lucie Hrdličková
lucie.hrdlickova@economia.cz

Aktuálně řešíme šest správních řízení
s podezřením na provinění se proti
zákonu u obchodníků, další dvě budou
brzy otevřena.

Hynek Brom
místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Jsme menší dodavatel, bavíme se
jen s jedním velkým odběratelem.
Spolupráci vnímáme jako férovou
a zákon na tom nic nemění.

Josef Sklenář
majitel Farmy Ráječek

Musíme dál šířit osvětu o tom, že
obchod se dnes dělá férově, aktuálně
se o to musíme snažit mezi politiky.

Alexandra Rudyšarová
generální ředitelka Svazu obchodu a cestovního ruchu

Není jasné, čemu je třeba se vyhnout,
cest k eliminaci rizik tedy bude řada.
Vyšší ceny pro spotřebitele, hledání
dodavatelů v zahraničí.

Igor Kremla
vedoucí právního oddělení v Kauflandu


