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I. Hospodářská soutěž
Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, č. 273/1996 Sb.
ve znění zák. č. 187/1999 Sb., zák. č. 359/2004 Sb.,
zák. č. 626/2004 Sb., zák. č. 264/2006 Sb., zák. č. 417/2009 Sb.
a zák. č. 250/2014 Sb.
Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých č. 143/2001 Sb.
zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění
zák. č. 340/2004 Sb., zák. č. 484/2004 Sb., zák. č. 127/2005 Sb.,
zák. č. 361/2005 Sb., zák. č. 71/2007 Sb., zák. č. 296/2007 Sb.,
zák. č. 155/2009 Sb., zák. č. 188/2011 Sb., zák. č. 360/2012 Sb.,
zák. č. 135/2016 Sb. a zák. č. 293/2016 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhů
na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících č. 294/2016 Sb.
skutečnosti rozhodné pro spojení
www.uohs.cz
Pravidla pro alternativní řešení soutěžních problémů
záložka legislativa
Zásady postupu při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2 www.uohs.cz
zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, záložka legislativa
v platném znění
Program aplikace mírnějšího režimu při ukládání pokut podle www.uohs.cz
§ 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské záložka legislativa
soutěže u zakázaných dohod narušujících soutěž, při jehož splnění
lze stranám takových zakázaných dohod neuložit pokutu nebo
výši pokuty podstatně snížit
Oznámení o dohodách, jejichž dopad na hospodářskou soutěž www.uohs.cz
je zanedbatelný
záložka legislativa
Oznámení o přednotifikačních kontaktech se spojujícími www.uohs.cz
se soutěžiteli
záložka legislativa
Oznámení o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování www.uohs.cz
soutěžitelů
záložka legislativa
Oznámení o konceptu spojení soutěžitelů ve smyslu zákona www.uohs.cz
o ochraně hospodářské soutěže
záložka legislativa
Oznámení o pojmu spojujících se soutěžitelů ve smyslu zákona www.uohs.cz
o ochraně hospodářské soutěže
záložka legislativa
Oznámení o zákazu uskutečňování spojení před jeho povolením www.uohs.cz
a výjimkách z něho
záložka legislativa
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Oznámení
o
aplikaci
konceptu
obrany
společnosti
v hospodářských potížích při posuzování spojení soutěžitelů
Oznámení o zjednodušeném řízení pro posuzování některých
případů spojení soutěžitelů

www.uohs.cz
záložka legislativa
www.uohs.cz
záložka legislativa

II. Významná tržní síla
Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských č. 395/2009 Sb.
a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění
zák. č. 50/2016 Sb.
III. Veřejné zakázky
Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění zák. č. 368/2016 Sb.
Zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek,
ve znění zák. č. 293/2016 Sb.
Vyhláška, o stanovení podrobnějších podmínek týkajících
se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání
veřejných zakázek a certifikátu shody
Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko
k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona
o zadávání veřejných zakázek
Nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek
pro veřejné zakázky na pořízení silničních motorových vozidel
Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely
zákona o zadávání veřejných zakázek
Vyhláška o stanovení paušální částky nákladů řízení
o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek
Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr
Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání
veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně
dalších zákonů, ve znění zák. č. 135/2016 Sb.

č. 134/2016 Sb.
č. 135/2016 Sb.
č. 260/2016 Sb.
č. 248/2016 Sb.
č. 173/2016 Sb.
č. 172/2016 Sb.
č. 170/2016 Sb.
č. 169/2016 Sb.
č. 168/2016 Sb.
č. 194/2010 Sb.

IV. Veřejná podpora
Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory č. 215/2004 Sb.
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění
zák. č. 109/2009 Sb. a zák. č. 236/2012 Sb.
Vyhláška o údajích zaznamenávaných do centrálního registru č. 465/2009 Sb.
podpor de minimis
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Zákon, o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů č. 319/2006 Sb.
v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění zák. č. 281/2009 Sb.
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