
ABSTRAKT 
 

Dohody narušující hospodářskou soutěž v mezinárodním prostředí 

Funkční tržní mechanismus, jakožto základní prvek tržního hospodářství, je 

předpokladem ekonomické prosperity vyspělých demokratických států. Zcela klíčovým 

prvkem jeho funkčnosti je volná hospodářská soutěž, k jejíž ochraně a regulaci slouží právní 

úprava soutěžního práva. Hospodářská soutěž se však neuplatní v rámci všech sektorů 

neměnně. V rámci této práce se zaměřuji na její aplikaci v rámci trhu finančních služeb. Tato 

oblast je svou povahou velice specifická, a to zejména proto, že při zavádění jakýchkoli 

opatření musíme vždy cílit na udržení finanční stability. Jakým způsobem by tedy měla na tyto 

aspekty reagovat legislativa a jak by měla být formována samotná soutěžní politika? Je 

regulace této oblasti nezbytná nebo představuje hospodářská soutěž hrozbu samotné finanční 

stabilitě systému? 

Za účelem plného porozumění specifikům této oblasti je nejprve nezbytné seznámení 

se s ekonomickým aspektem práva soutěžního a povahou těchto white-collar trestných činnů 

jako takových. Následně se zaměříme na aplikaci soutěžního práva na finanční služby, kde 

zohledníme zejména nové technologie a jejich vliv na strukturu tohoto trhu. Dopad 

hospodářské soutěže do odvětví bankovnictví je jednou ze stěžejních částí této práce. Na 

základě rozboru aktuálních nejrozsáhlejších protisoutěžních jednání v této oblasti posoudíme 

efektivnost současného regulatorního rámce. Následně se zaměříme na oblast platebních 

služeb, na které konkrétně vymezíme specifika, která se s oblasti finančních služeb mohou pojit 

a která je nutno vždy vzíti v úvahu při utváření legislativního rámce či rozhodování. Z důvodu 

komplexního porozumění se pak zaměříme na oblasti pojišťovnictví, která se mnohým 

vymyká. Nakonec je nezbytné zdůraznit, že většina protisoutěžních jednání v oblasti 

finančních služeb zasahuje do více než jedné právní oblasti, jak jsme mohli detailněji pozorovat 

v rámci případu LIBOR. Z tohoto důvodu si přiblížíme úpravu antitrust v rámci Spojených 

států amerických. V neposlední řadě se pak zaměříme na samotné odhalování těchto činů, a 

s tím taktéž na Leniency program, který je v rámci oblasti hospodářské soutěže základním 

nástrojem. 

Na základě rozboru všech výše zmíněných aspektů lze pak následně tuto práci uzavřít 

s přesvědčením, že regulace oblasti finančních služeb je nezbytná, avšak musí zohledňovat 



veškerá specifika daného odvětví. Hospodářská soutěž není důvodem nestability systému, 

avšak je nutné zavést opatření, která systém posílí, jako například kapitálové požadavky. 
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