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VYHLÁŠKA

ze dne 31. července 2009,

kterou se stanoví náležitosti návrhu na povolení spojení soutěžitelů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanoví
podle § 26 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně
hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zá-
kon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona
č. 340/2004 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 71/
/2007 Sb. a zákona č. 155/2009 Sb., (dále jen „zákon“)
k provedení § 15 odst. 3 písm. b) a § 16a odst. 1 zá-
kona:

§ 1

(1) Povinnou součástí návrhu na povolení spojení
(dále jen „návrh“) je řádně a úplně vyplněný dotazník
k povolení spojení podle přílohy č. 1 této vyhlášky,
není-li dále stanoveno jinak, a doklad o zaplacení správ-
ního poplatku.

(2) V případě, kdy jde o návrh, který se má pro-
jednávat ve zjednodušeném řízení, je povinnou součástí
návrhu řádně a úplně vyplněný zjednodušený dotazník
k povolení spojení podle přílohy č. 2 této vyhlášky
a doklad o zaplacení správního poplatku.

(3) K návrhu se dále připojí

a) plné moci udělené zástupcům všech navrhovatelů,
jsou-li tito v řízení o povolení spojení zastoupeni,

b) výpisy z obchodního rejstříku, popřípadě z jiného
obdobného registru, ne starší než 3 měsíce, týkající
se všech spojujících se soutěžitelů, kteří mají po-
vinnost být v obchodním rejstříku nebo obdob-
ném registru zapsáni,

c) listiny, na jejichž základě ke spojení došlo nebo má
dojít, anebo listiny osvědčující vznik spojení; v pří-
padě spojení v důsledku nabytí účastnických cen-
ných papírů při nabídce převzetí1) jsou všichni
spojující se soutěžitelé povinni tyto listiny před-
ložit ihned po jejich sepsání,

d) výroční zprávy včetně auditu ročních účetních zá-
věrek za poslední ukončené účetní období všech
spojujících se soutěžitelů, kteří mají povinnost
provádět audit podle zvláštních právních předpisů,

e) konsolidované účetní závěrky za poslední ukon-
čené účetní období všech spojujících se soutěžitelů,

kteří mají povinnost sestavovat konsolidovanou
účetní závěrku podle zvláštních právních předpisů,

f) schéma a způsob výpočtu obratu, jehož výše
odůvodňuje podání návrhu a z něhož je patrno,
jakého čistého obratu (§ 14 zákona) dosáhli v da-
ném účetním období:

1. spojující se soutěžitelé,

2. osoby, které budou spojující se soutěžitele kon-
trolovat po uskutečnění daného spojení, a oso-
by, které jsou spojujícími se soutěžiteli kontro-
lovány,

3. osoby, které kontroluje osoba, která bude spo-
jující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění
spojení,

4. osoby, které jsou kontrolovány společně dvěma
či více osobami uvedenými v bodech 1 až 3,

g) rozbory, zprávy, studie, přehledy a jakékoliv jiné
srovnatelné dokumenty, které byly připraveny pro
kteréhokoli člena (členy) dozorčí rady, statutár-
ního orgánu nebo pro jinou osobu, která vykonává
podobnou funkci nebo která byla podobnou
funkcí pověřena nebo jí byla tato funkce svěřena,
nebo pro valnou hromadu akcionářů za účelem
posouzení nebo rozboru spojení s ohledem na
podmínky hospodářské soutěže, soutěžitele sku-
tečné i možné, odůvodnění spojení, možnost ob-
chodního růstu nebo expanze na jiné výrobkové
a zeměpisné trhy a obecné tržní podmínky. Pro
každý z těchto dokumentů se uvede, pokud to
není obsaženo v dokumentu samém, den vypraco-
vání, jméno a postavení každé osoby, která každý
takový dokument připravila.

§ 2

(1) Návrh, včetně všech jeho součástí a příloh, se
předkládá v českém jazyce. U cizojazyčných listin se
předkládá jejich překlad do českého jazyka, pokud
zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva,
která je součástí právního řádu České republiky, nesta-
noví jinak. K překladu se připojí prohlášení navrhova-
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1) § 183a a 183b obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.



tele deklarující, že se jedná o pravdivé a úplné překlady
originálů.

(2) Listiny mohou být originály nebo jejich kopie;
v případě kopií je nutno k listinám připojit prohlášení
navrhovatele deklarující, že se jedná o úplné kopie ori-
ginálů.

(3) K listinám lze rovněž připojit jejich vyhoto-
vení na elektronickém nosiči dat.

§ 3

Obsahují-li předkládané listiny skutečnosti, které
jsou předmětem obchodního tajemství, připojí se jako
zvláštní přílohy k návrhu. Každá taková listina musí
obsahovat označení „OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ“.

§ 4

Finanční údaje musí být uvedeny v českých koru-
nách. Finanční údaje z cizích měn musí být přepočteny
na české koruny průměrným kurzem devizového trhu
vyhlášeným Českou národní bankou za to období,
k němuž se takové finanční údaje vztahují.

§ 5

Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náleži-
tostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů, ve
znění pozdějších předpisů, se zrušuje.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2009.

Předseda:

Ing. Rafaj v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 252/2009 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 252/2009 Sb.
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NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní soud rozhodl dne 26. května 2009 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců
Stanislava Balíka, Františka Duchoně, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Vladimíra Kůrky,
Dagmar Lastovecké, Jiřího Muchy, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Miloslava Výborného, Elišky Wagnerové
a Michaely Židlické o návrhu Ministerstva vnitra na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města
Chrastavy č. 4/2007 o stanovení podmínek spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích,
zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních za účasti města Chrastavy jako účastníka řízení
a veřejného ochránce práv jako vedlejšího účastníka řízení

takto:

Návrh se zamítá.

Předseda Ústavního soudu:

JUDr. Rychetský v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 30. července 2009

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 9. ledna 2010 nové volby do zastupitelstva
obce:

obec okres kraj

Petrov nad Desnou Šumperk Olomoucký

Ministr:

Ing. Pecina, MBA v. r.
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SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 30. července 2009

o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů, oznamuje s účinností od 1. října 2009 aktualizaci Klasifikace stavebních děl (dále jen „Klasifikace
CZ-CC“).

Do Klasifikace CZ-CC, zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 321/2003 Sb., se doplňuje položka
121212 – Chaty bez bytu a název položky 121211 – Budovy ostatní pro krátkodobé ubytování se upravuje na
Budovy ostatní pro krátkodobé ubytování (kromě chat bez bytu). Aktualizace Klasifikace CZ-CC se provádí
z důvodu specifických národních podmínek pro potřeby sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.

Chata bez bytu je objektem individuální rekreace a představuje rekreační chatu, zahrádkářskou chatu či
rekreační domek, který byl postaven dle platných právních předpisů a který nemá bytovou jednotku.

Platné znění aktualizované Klasifikace CZ-CC bude uveřejněno na internetových stránkách Českého statis-
tického úřadu na adrese www.czso.cz.

1. místopředseda Českého statistického úřadu
pověřen zastupováním předsedy Českého statistického úřadu:

Ing. Křovák, CSc. v. r.
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