INTERNÍ SMĚRNICE
PRO DODRŽOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO PRÁVA

1

ÚVOD

1.1

ACRI je asociace sdružující podniky českého železničního průmyslu a je současně národním
členem UNIFE - Evropské asociace železničního průmyslu.

1.2

ACRI poskytuje svým členům tyto produkty a služby:
(a)
organizace konferencí a pracovních skupin členů za účelem výměny zkušeností,
(b)
studie, analýzy a posudky ke konkrétním tématům a účelům,
(c)
distribuce informačních a pracovních materiálů ACRI a odborných stanovisek UNIFE,
(d)
neomezený přístup k produktům a službám ACRI,
(e)
distribuce nových směrnic a nařízení EU včetně návrhů změn,
(f)
přístup k vybraným vyhláškám UIC – Mezinárodní železniční unie.

1.3

Pro účely této směrnice termín „soutěžní právo“ zahrnuje české soutěžní právo, zejm. zákon
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o
ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, dále soutěžní právo Evropské
unie a případně soutěžní práva dalších zemí, na jejichž území by jednání členů ACRI narušilo či
mohlo narušit hospodářskou soutěž.

1.4

Účelem soutěžního práva je chránit hospodářskou soutěž a bránit jejímu narušení ze strany
některých soutěžitelů. Za protisoutěžní jednání jsou považovány například dohody nebo
obdobné praktiky směřující k omezení či vyloučení soutěže nebo zneužití dominantního
postavení soutěžitele.

1.5

ACRI bude své aktivity provozovat vždy v přísném souladu s platným právem, včetně
soutěžního práva. ACRI rovněž požaduje po svých členech, aby během schůzí, konferencí
nebo jiných akcí pořádaných ACRI nebo obecně kdykoliv jednají v rámci nebo souvislosti
s ACRI, vždy dodržovali soutěžní právo.

1.6

Obchodní asociace ze své podstaty sdružují podniky, které jsou nebo mohou být stávajícími
nebo potenciálními konkurenty na jednom nebo více trzích. Proto ACRI a její členové musí
věnovat zvláštní pozornost těm pravidlům soutěžního práva, která upravují vztahy mezi
stávajícími nebo potenciálními konkurenty.

1.7

Tato směrnice stanovuje základní požadavky na ACRI a její členy, jejichž účelem je zajištění
souladu jednání ACRI a jejích členů se soutěžním právem.
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2

SCHŮZE

2.1

Pro účely této směrnice termín „schůze“ zahrnuje jakákoliv setkání, porady, pracovní skupiny,
konference apod., které se konají v rámci nebo v souvislosti s ACRI a kterých se účastní
členové ACRI.

2.2

Organizace a vedení schůze
(a)
Všechny schůze ACRI, kterých se účastní zástupci členských organizací ACRI, musí být
svolány na základě písemné pozvánky.
(b)
Společně s písemnou pozvánkou na schůzi musí být předem písemně rozeslán také
jasně stanovený program schůze.
(c)
Program schůze a jakékoliv prezentace nebo diskuze na schůzích ACRI mohou
obsahovat pouze témata, která podle soutěžního práva smí být projednávána mezi
konkurenty (viz bod 2.3 níže).
(d)
Programy schůzí ACRI jsou poskytnuty všem členským organizacím, pro které jsou
relevantní.
(e)
Programy schůzí, kterých se účastní zástupci členských organizací ACRI, budou
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo její kopii.
(f)
Všechny schůze, na nichž jsou přítomni zástupci členských organizací ACRI, budou
zahájeny upozorněním na pravidla soutěžního práva. Toto upozornění bude
zaznamenáno v zápisu ze schůze.
(g)
Účastníci schůze smí jednat pouze o bodech uvedených v programu schůze. Osoba,
která schůzi řídí, musí dodržení tohoto požadavku zajistit, tím však není dotčena
osobní odpovědnost každého z účastníků schůze.
(h)
Na všech schůzích organizovaných ACRI nebo konaných v rámci ACRI musí být
přítomen alespoň jeden zástupce ACRI.
(i)
Osoba, která schůzi řídí, připravuje návrh zápisu ze schůze nebo na přípravu zápisu ze
schůze alespoň dohlíží. Návrh zápisu ze schůze je rozesílán účastníkům příslušné
schůze v dostatečném předstihu před další schůzí, aby měli účastníci dostatek času si
zápis prostudovat a připomínkovat. Zápis ze schůze formálně schvaluje příslušný
orgán nejpozději na další schůzi.
(j)
Všechny formálně schválené zápisy ze schůzí jsou k dispozici všem členům.
(k)
ACRI bude archivovat všechny programy schůzí, zápisy ze schůzí a další relevantní
dokumenty ze schůzí ACRI po dobu deseti let.

2.3

Témata projednávaná na schůzích
(a)

Témata, která obecně SMÍ být projednávána na schůzích ACRI
(i)
Témata technického a/nebo vědeckého charakteru relevantní pro dané odvětví,
která však nejsou důvěrná ani nejsou obchodní povahy, např. legislativa,
kvalita, zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí a záležitosti týkající se
sociální odpovědnosti podniků a dodržování právních předpisů.
(ii) Aktivity vzdělávací, zaměřené na vzdělávání členů sdružení, odborná
mezinárodní spolupráce, budování prestiže a propagace oboru, práce v oblasti
výzkumu a vývoje nebo právní a odborný servis pro členy ACRI.
(iii) Obecné příležitosti k propagaci výrobků či služeb, avšak nikoliv konkrétní
propagační plány určitého podniku.
(iv) Vztahy mezi průmyslem a institucemi a aktivity týkající se vztahů s veřejností.
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(b)

(c)

Témata, která nikdy NESMÍ být projednávána na schůzích ACRI
V zájmu předcházení rizik možného porušení soutěžního práva na schůzích ACRI nikdy
nesmí být projednávána, ať formálně či neformálně, témata týkající se:
(i)
Cen/cenotvorby – včetně cen/cenové politiky jednotlivých podniků (ať už jde
o stávající nebo budoucí ceny), cenových rozdílů, marží, úprav cen, cenových
přirážek, slev, příspěvků, rabatu, provizí, úvěrových a prodejních podmínek.
(ii) Sdílení informací o trhu – záležitosti týkající se přerozdělování či vzájemného
vymezování trhů mezi konkurenty.
(iii) Náklady a výroba – výrobní, režijní nebo distribuční náklady, informace
o rozpočtování, způsoby výpočtu nákladů, konkrétní údaje podniků o nákupních
zdrojích, skladových zásobách, prodejích, objednávkách, apod.
Narušení hospodářské soutěže ze strany asociace soutěžitelů se v soutěžním právu
označuje jako zakázané rozhodnutí sdružení. To může spočívat i třeba v nezávazném
doporučení, např. ve vydání ceníku s doporučenými cenami, doporučení přenášet
určitou část nákladů svých členů dále na jejich odběratele, omezení nebo úplném
zákazu reklamy, zákazu účasti ve výběrových řízeních u konkrétních odběratelů,
určení omezujících standardů pro výkon profese a podobně. O zakázané rozhodnutí
sdružení jde tehdy, když se jedná o úkon sdružení směřující k jeho členům vedený
alespoň nepřímou snahou o unifikaci soutěžního chování určitého okruhu soutěžitelů,
kteří jsou členy sdružení.

3

SDÍLENÍ INFORMACÍ

3.1

ACRI v rámci své činnosti poskytuje svým členům informační servis, mj. o vývoji na trzích,
novinky z oblasti techniky a politického dění, přičemž některé z těchto informací mohou
pocházet také od členů ACRI. Takové sdílení informací je možné pouze za předpokladu, že je
prováděno v souladu se soutěžním právem. Následující pravidla mají zajistit, aby při sdílení
informací v rámci ACRI bylo vždy dodržováno soutěžní právo:
(a)
(b)
(c)
(d)

(e)

Jakékoliv sdílení informací musí mít legitimní účel a nesmí překračovat rozsah
nezbytně nutný k dosažení takového účelu.
Členské organizace, které předávají své důvěrné údaje ACRI, případně některému
konzultantovi ACRI, nesmí prozradit tyto údaje žádné další členské organizaci.
ACRI zachovává naprostou důvěrnost všech shromážděných individuálních údajů.
ACRI zpravidla shromažďuje a zpřístupňuje získané údaje pouze v agregované formě,
která neumožňuje přímou či nepřímou identifikaci citlivých údajů konkrétního
subjektu, a zároveň neumožňuje z těchto agregovaných údajů jakýmkoliv způsobem
odvodit údaje týkající se jednotlivých účastníků (s přihlédnutím nejen k těmto údajům
jako takovým, ale i k jakýmkoliv jiným informacím známým účastníkům). Proto mohou
být agregované údaje zpřístupněny členským organizacím pouze za předpokladu, že
se týkají minimálně pěti členů v jakékoliv relevantní statistické skupině a údaje
každého účastníka představují méně než 50% agregovaných údajů.
Veškeré sdílení informací se týká zpravidla pouze historických údajů, tj. údajů, které již
nejsou aktuální po dobu alespoň šesti měsíců.
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(f)

(g)
(h)
(i)

Prognózy budoucího vývoje budou sestavovány pouze za účelem poskytnutí
statistické nebo vědecké podpory celoodvětvovým institucionálním nebo vládním
iniciativám.
Účastníci mají zakázáno probírat mezi sebou výsledky průzkumu/benchmarkingu
týkajícího se výroby, prodejů, stavu zásob, aj.
Zpřístupněné informace nesmí být doprovázeny žádnými doporučeními stran chování
na trhu.
Informace zmíněné v bodě 2.3 b) výše, jako například informace o cenách, nesmí být
přes ACRI nikdy sdíleny, a to ani v případě, že se jedná o veřejné, historické
a agregované údaje.

Výše uvedená pravidla jsou jen obecné povahy. Pokud se před zahájením shromažďování důvěrných
údajů od členů ACRI objeví jakékoliv pochybnosti, je vhodné obrátit se na právního poradce, aby
posoudil, zda takové údaje smí být shromažďovány a jak s nimi může být dále nakládáno.
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