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Úvod 

Funkční tržní mechanismus, jakožto základní element 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.  

Konkurenceschopnost a činnost jednotlivých subjektů trhu je chráněna prostřednictvím 

nástrojů a opatření, jež jsou obsahem soutěžní politiky. Závaznost souhrnu těchto nástrojů, 

resp. pravidel je dána postihy za jejich porušení v rámci právních ustanovení jednotlivých 

norem soutěžního práva.  

Ochrana hospodářské soutěže byla původně prováděna na úrovni jednotlivých států. 

Postupné odbourávání bariér obchodu, technologický pokrok a liberalizace však zapříčinily, že 

jednotlivé národní trhy získaly globální rozměr. Liberalizace obchodu rozšiřuje stále 

výraznějším způsobem prostor pro mezinárodní konkurenci. Soutěžní politika je nucena 

reagovat na neustále se rozrůstající množství soutěžně právních otázek přeshraničního 

charakteru.  

Soutěžní právo je konstantně se rozvíjející právní oblastí. Ačkoli je charakteristické 

svou technickou povahou, dopadá do každé právní i ekonomické oblasti. Jeho základní funkcí 

je podpora soutěžního prostředí s cílem zajistit optimální alokaci zdrojů na trhu a dosažení 

blaha konečného spotřebitele. Jinými slovy: soutěžní právo reguluje tržní aktivity za účelem 

zachování systému volného trhu. V rámci tržního prostředí bez příslušných pravidel a kontroly 

by jednotliví soutěžitelé přirozeně inklinovali k vytváření cenových dohod či by zneužívali 

svého dominantního postavení.  

Jedním z trhů, který se svou specifickou povahou vymyká, je trh finančních služeb. 

Soutěžněprávní regulace tohoto odvětví byla řadu let považována za nežádoucí z důvodu obavy 

o udržení finanční stability. Je v rámci sektoru finančních služeb regulace hospodářské soutěže 

nezbytná? Pokud ano, jakým způsobem budou zohledněna specifika tohoto odvětví tak, aby 

byla zajištěna jeho dostatečná flexibilita, stabilita a zároveň jeho ochrana před možným 

protisoutěžním jednáním subjektů tohoto trhu?  

V současné době prochází tento trh významnou přeměnou v důsledku technologického 

pokroku. Okruh soutěžitelů se výrazně rozšiřuje. Z regulatorního pohledu přináší tato situace 
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řadu otázek, jaký je přínos a jaké riziko těchto nových obchodních modelů a technologií? 

Finanční regulace čelí v současné době silnému tlaku. Má zamezit opakování vzniklých 

narušení trhu (viz LIBOR) a současně reflektovat vznik nových nařízení (viz MiFID II). Na 

řadu institucí však dopadá hned několik regulatorních rámců současně, jelikož svou činnost 

vykonávají v několika právních celcích. Stále silnější je taktéž tlak na dodávání rozsáhlého 

množství finančních, riskových a dalších údajů vypovídajících o stavu daného subjektu 

působícího na trhu. Tento postup je však zároveň kritizován, jelikož vzhledem k jejich objemu 

nejsou tyto údaje dohledovými orgány dostatečně analyzovány. Jedním z aktuálních problémů 

je zároveň nedostatečně flexibilní právní úprava, která by zohlednila nové subjekty finančního 

trhu jako jsou PayPal, Apple, Facebook, Amazon apod. Dalším z cílů je nezbytnost 

vybalancovat FinTech a právní úpravu tak, aby nedocházelo ke zpomalení technologického 

pokroku a trh byl zároveň přiměřeně chráněn.  

Rozsah aplikace soutěžněprávní regulace na bankovní sektor byl předmětem řady 

diskuzí. V průběhu finanční krize se však objevila řada protisoutěžních jednání, která 

významně narušila dosud poměrně pevnou důvěru v bankovní sektor. Regulatorní orgány 

reagovaly na tuto situaci uložením vysokých peněžitých sankcí, zavedením legislativní úpravy 

specifických činností daných subjektů a celkovým zpřísněním dohledu. Můžeme ukládání 

vysokých peněžitých sankcí finančním institucím označit za efektivní druh možné sankce? 

Jakým způsobem by se mělo soutěžní právo aplikovat na sektory, jako je například systém 

platebních karet, kde je určitá forma spolupráce subjektů za účelem dosažení efektivity tohoto 

odvětví nezbytná? Soutěžněprávní spory v oblasti bankovnictví se mohou týkat taktéž omezení 

vstupu subjektů na daný trh v důsledku kontroly nezbytných zařízení (tzv. „essential 

facilities“). V rámci těchto případů se pak mnohdy dostáváme k základní otázce 

soutěžněprávního sektoru, co je esenciálním účelem soutěžního práva? Jedná se o dosažení 

blaha spotřebitele či nenarušeného hospodářského prostředí? 

Mluvíme-li o oblasti finančních služeb, na místě je taktéž uvážit dohledovou a 

rozhodovací činnost českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále také „Úřad“). Je 

v pořádku, že Úřad získává dohledovou pravomoc nad oblastí mezibankovních poplatků až 

více než 17 let poté, co se podobné případy začaly řešit na úrovni evropské? Z jakého důvodu 

k této situaci došlo a jakým způsobem by bylo vhodné podobným případům do budoucna 

předejít? 
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V práci se taktéž zaměřím na sektor pojišťovnictví, který je v případě aplikace 

soutěžněprávní regulace nutno posuzovat samostatně. V roce 2017 byla zrušena bloková 

výjimka1 a v současné době se oblast pojišťovnictví posuzuje na základě generálních pravidel 

soutěžního práva. Jaký dopad má zrušení této regulace do právní jistoty subjektů působících 

na tomto trhu? 

Jedním z aspektů, který provází celou tuto práci a finanční trh jako takový je globální 

povaha finančních služeb. Z tohoto důvodu není jednání subjektů omezeno pouze na trh 

Evropské unie. Důsledky protisoutěžního jednání, kterého se subjekt dopustí v rámci jedné 

právní oblasti se často projeví jinde. Z tohoto důvodu je nezbytné přiblížit úpravu soutěžního 

práva v rámci Spojených států amerických, a to zejména proto, že řada případů protisoutěžního 

jednání v oblasti finančních služeb byla řešena jak na úrovni Evropské unie, tak právě ve 

Spojených státech amerických. Jaké rozdíly se v oblasti soutěžního práva v obou oblastech 

vyskytují? Jakým způsobem se vývoj v této oblasti ve Spojených státech amerických ubírá?  

V rámci obou těchto celcích se odpovědné orgány potýkají se společnou 

problematikou, jak existenci takovýchto jednání prokázat? V době technologického rozvoje 

jsou tyto trestné činy bílých límečků velice obtížně odhalitelné. Z tohoto důvodu byl založen 

institut Leniency programu. Kam tento program v současné době směřuje?     

V okamžiku nalezení odpovědí na výše uvedené otázky bychom si měli být schopni 

uvědomit komplexní povahu sektoru finančních služeb, jeho specifika a ekonomické přesahy. 

Na základě tohoto poznání můžeme s jistotou rozeznat jeho jedinečnou pozici v oblasti 

soutěžněprávní. Nedávný vývoj však v mnoha ohledech zdůraznil snahu regulátorů a 

dohledových orgánů o přísnější aplikaci regulace a limitaci dosavadních výjimek. Je existence 

hospodářské soutěže v rámci bankovního sektoru pro společnost prospěšná? Jakým způsobem 

by měla soutěžněprávní regulace koexistovat se soutěžní politikou?  

  

                                                 
1 Nařízení Komise č. 267/2010 ze dne 24. března 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské 

unie na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví. Dostupné na: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0267&from=EN .  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0267&from=EN
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1 HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ 

1.1 Pojem hospodářské soutěže 

Účelem právní úpravy ochrany hospodářské soutěže je omezení takových jednání 

tržních subjektů, která jsou způsobilá narušit efektivní fungování hospodářské soutěže, a jsou 

tudíž z právního hlediska nežádoucí. Mezi taková jednání patří, mimo jiné, postup soutěžitelů 

spočívající v uzavírání dohod narušujících hospodářskou soutěž (tzv. „agreements distorting 

competition“), spojování soutěžitelů v rozporu s normami soutěžního práva (tzv. „mergers“) 

a zneužívání dominantního postavení (tzv. „abuse of a dominant position“). 

Cílem soutěžního práva 2  je zajistit, aby společnosti jednající v rámci volné tržní 

ekonomiky nezamezovaly optimální funkčnosti trhu prostřednictvím protisoutěžního jednání. 

Přesvědčení, že existence hospodářské soutěže vytváří nejlepší možný výsledek pro 

společnost, je založeno na ekonomické teorii,3 která užívá modelu perfektní soutěže, monopolu 

a konceptu blahobytu a efektivity. V rámci Evropské unie se soutěžní právo zabývá nad rámec 

výše uvedeného taktéž problematikou státní podpory, v rámci níž dochází ze strany členského 

státu k výhodnějšímu zacházení s konkrétním subjektem.  

Existuje řada názorů na to, čeho by mělo soutěžní právo dosáhnout. Otázkou, zda je 

jeho účelem jednoduše prosazovat ekonomické cíle, jako je blahobyt a efektivita, se zabývala 

řada různých škol.4 I pokud by byl za cíl soutěžněprávní úpravy přijat blahobyt a efektivita, 

zůstává otázkou, jakého standardu blahobytu by mělo být dosaženo. Mělo by se jednat o 

celkový/sociální blahobyt či blahobyt jednotlivého spotřebitele? 

Pojmy soutěžní právo a soutěžní politika jsou často používány jako synonyma, avšak 

soutěžní právo může být definováno jako prostředek, kterým je soutěžní politika 

implementována za současného zohlednění fungování dotčených společností v rámci tržního 

prostředí. Volná tržní ekonomika je systémem, v rámci kterého je alokace zdrojů podmíněna 

nabídkou a poptávkou na volném trhu a není řízena národní regulací. Toto uspořádání je 

opakem centrálně plánované ekonomiky, která byla využívána v rámci Sovětského svazu. 

Státy, které přijmou tržní ekonomiku, tak činí proto, že ji považují za formu ekonomické 

                                                 
2 ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P., JEŽEK, J. a kol.: Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo, 

5.vydání, C.H.Beck, Praha 2007. 
3 Řada ekonomických teorií bude diskutována v následujících kapitolách. 
4 Jak bude detailněji diskutováno dále. 
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organizace, která přináší společnosti nejvyšší výhody. Základem trží ekonomiky je soutěž mezi 

jednotlivými společnostmi.  Soutěžní právo cílí na ochranu hospodářské soutěže 

prostřednictvím kontroly využití tržní síly jak ze strany jednotlivých společností, tak jejich 

skupin. Zneužití tržní síly vede ke zvýšení cen, omezení škály dostupných výrobků, nižší 

kvalitě a menší míře inovativnosti produktů a služeb.  

1.2 Teorie volného trhu 

Základy teorie volného trhu jsou obvykle přisuzovány práci Adama Smithe z 18. 

století.5 Smith byl přesvědčen, že by měla vláda odstranit veškeré uměle vytvořené překážky 

volného trhu, jako jsou například kontroly cen, a ponechat hospodářskou soutěž vzkvétat bez 

těchto omezení. Subjekty trhu by pak - hnány svými vlastními individuálními zájmy - soutěžily 

za účelem dosažení obecného blaha pod vedením „neviditelné ruky“. 6  Z tohoto pojetí se 

vyvinul koncept trhu jakožto efektivního a samo regulujícího mechanismu, do kterého by vlády 

neměly žádným způsobem zasahovat. Důvěra v trh byla výrazně otřesena během Velké 

hospodářské krize7 ve třicátých letech dvacátého století. Později však nastal obrat a stala se 

jedním ze základních pilířů západních ekonomik. Postupně dochází k její expanzi, a to zejména 

po pádu Sovětského svazu, jenž byl oslavován jakožto triumf kapitalismu a volného trhu nad 

centrálně plánovanou ekonomikou. Největší příznivci teorie volného trhu přísluší k Chicagské 

ekonomické škole,8 která měla současně i výrazný vliv na rozvoj soutěžního práva.  

Přijetí teorie volného trhu však neznačí úplné odstranění zásahů ze strany státu. Adam 

Smith věřil, že by vláda měla poskytnout určité záruky takovým veřejným společnostem, o 

nichž by subjekty trhu neměly zájem z důvodu jejich neziskové povahy. Odvětví zdravotní 

                                                 
5 SMITH, Adam. The wealth of nations. [New ed.]. Harmondsworth: Penguin Books, 1974.  
6 Neviditelná ruka trhu je termín prvně použitý ekonomem Adamem Smithem. V díle Bohatství 

národů (či Pojednání o podstatě a původu bohatství národů) a dalších dílech Smith tvrdil, že na 

svobodném trhu jedinec sledující svůj vlastní zájem rovněž podporuje blahobyt celé společnosti 

prostřednictvím principu, který nazýval „neviditelná ruka“. Tvrdil, že každý jedinec, který maximalizuje 

svoje výnosy, současně maximalizuje i celkové výnosy společnosti jako celku. Sám Smith však pojem neviditelná 

ruka trhu použil v célém svém díle jen třikrát, jednou v knize Bohatství národů, podruhé v Teorii morálního 

cítění a potřetí v Historii astronomie. 

7 Velká hospodářská krize (někdy též Světová hospodářská krize, nebo Velká deprese) je termín užívaný pro velký 

propad akcií na americké burze a následovný hospodářský kolaps v roce 1929. Následně se v 

podstatě zhroutily ekonomiky mnoha států po celém světě. V průběhu krize se někteří domnívali, 

že kapitalismus skončil a vinili demokratický systém. Toho využila zejména fašistická a komunistická hnutí, 

která slibovala rozpad demokracie a nastolení pevných režimů. Velká hospodářská krize byla překonána až v 

polovině 30. let 20. století a má se za to, že byla jednou z hlavních příčin druhé světové války. 

8 Chicagská ekonomická škola je neoklasická škola myšlení v ekonomické akademii, která se koncentruje kolem 

učitelů na University of Chicago, z nichž někteří vytvořili a zpopularizovali její principy. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonom
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pojedn%C3%A1n%C3%AD_o_podstat%C4%9B_a_p%C5%AFvodu_bohatstv%C3%AD_n%C3%A1rod%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trh_(ekonomie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Princip
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDnos
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akcie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wall_Street
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekonomick%C3%BD_kolaps&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1929
https://cs.wikipedia.org/wiki/De_facto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapitalismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Demokracie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%A1ismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neoklasick%C3%A1_ekonomie
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0kola_my%C5%A1len%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekonomick%C3%A9_akademii&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/University_of_Chicago
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péče, poskytování služeb a další mající obdobnou povahu, by měla být taktéž podrobena 

odpovídajícím zásahům ze strany vlády. Jednotlivé státy mají rozdílné názory na to, do jaké 

míry by se měl v rámci volného trhu tento sociální prvek aplikovat.9  

Ustanovení soutěžního práva jsou nezbytná k vyrovnání se s nedostatky a selháními 

trhu. Adam Smith se taktéž věnoval inklinaci subjektů trhu k uzavírání dohod o stanovení cen,10 

které nyní považujeme za zakázané. Na trhu, v rámci kterého obchodují společnosti bez toho, 

aby měla některá z nich dominantní postavení (tzv. „oligopol“),11 by tyto měly být schopny 

společně jednat jakožto monopolisté. Jinými slovy, tyto společnosti mohou dominovat trhu. 

Dominantní tržní postavení může být taktéž vytvořeno, pokud je společnostem povoleno 

neomezené spojování. Soutěžní právo by tedy mělo obsahovat určitá ohraničující ustanovení 

za účelem: (i) zamezení uzavírání zakázaných dohod, které mají protisoutěžní důsledky; (ii) 

omezení oligopolních trhů; (iii) zamezení důsledků zneužívání dominantního postavení na 

trhu; (iv) zamezení spojování soutěžitelů, která vedou ke koncentraci tržního podílu v rukou 

jedné společnosti.  

1.3 Dohled v oblasti hospodářské soutěže 

1.3.1 Česká republika 

Základy soutěžního práva v rámci České republiky sahají až do roku 1870, kdy byl 

vydán rakouský koaliční zákon. V roce 1933 došlo ke komplexní úpravě českého soutěžního 

práva, a to konkrétně přijetím zákona o kartelech a soukromých monopolech,12  který na 

rakouskou úpravu navazoval.13 V rámci let následujících po druhé světové válce bylo právo, a 

to včetně oblasti hospodářské soutěže, upozaděno. V rámci událostí roku 1989 došlo ke 

znovunastolení ekonomické svobody, institutu soukromého vlastnictví a obnovení principu 

rovnosti, a to i v rámci hospodářské soutěže. Úprava soutěžního práva byla nejprve přechodně 

obsažena v hospodářském zákoníku.14 Již v březnu roku 1991 však vešel v účinnost samostatný 

                                                 
9  STUCKE, M. E. Is Competition Always Good? Antitrust Enforcement 162, 2013. Dostupné zde: 

https://academic.oup.com/antitrust/article/1/1/162/274807/Is-competition-always-good.  
10 SMITH, Adam. The wealth of nations. [New ed.]. Harmondsworth: Penguin Books, 1974. ISBN 0140432086. 
11 Oligopol je struktura trhu na straně nabídky, kdy se v rámci tohoto odvětví vyskytuje pouze male množství 

výrobních společností, respektive těchto několik subjektů dohromady disponuje většinovým podílem nabídky. V 

takovéto situaci může docházet ke kolizím jednání spočívajících v udávání směru vývoje odvětví jako celku či 

stanovení totožné cenové hladiny.  
12 Zákon č. 141/1933 Sb., o kartelech a soukromých monopolech. 
13 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Vývoj soutěžního práva. Více viz zde: https://www.uohs.cz/cs/o-

uradu/historie-uradu/vyvoj-soutezniho-prava.html.  
14 Zákon č. 103/1990 Sb., zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník. 

https://academic.oup.com/antitrust/article/1/1/162/274807/Is-competition-always-good
https://www.uohs.cz/cs/o-uradu/historie-uradu/vyvoj-soutezniho-prava.html
https://www.uohs.cz/cs/o-uradu/historie-uradu/vyvoj-soutezniho-prava.html
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zákon o ochraně hospodářské soutěže.15 V roce 2001 byl vydán Zákon o chraně hospodářské 

soutěže („ZOHS“),16 který je v současné době hlavním pramenem českého soutěžního práva. 

Počátky práva proti omezování hospodářské soutěže jsou v právu trestním.17 I přes snahu o 

sbližování právní úpravy jednotlivých států existují zcela zásadní rozdíly mezi pojetím této 

oblasti ve Spojených státech amerických a Evropské unii. Česká právní úprava je zásadně 

ovlivněna unijním právem. 

1.3.1.1 Dohledové orgány 

Ochrana hospodářské soutěže v rámci České republiky byla Zákonem o ochraně 

hospodářské soutěže z roku 1991 svěřena Českému úřadu pro hospodářskou soutěž se sídlem 

v Brně (Úřad začal fungovat od 1. 7. 1991). V roce 1992 byl tento nahrazen Ministerstvem pro 

hospodářskou soutěž.  

V současnosti je ochrana hospodářské soutěže v České republice zajišťována Úřadem 

pro ochranu hospodářské soutěže se sídlem v Brně („Úřad“).18 Úřad začal pod tímto názvem 

fungovat od 1. listopadu 1996. Působnost Úřadu je vymezena zákonem č. 273/1996 Sb., ve 

znění zákona č. 187/1999 Sb. o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Úřadu 

přísluší vytvářet podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže, vykonávat dohled při 

zadávání veřejných zakázek a veřejné podpory. V oblasti veřejné podpory rozhodoval Úřad v 

letech 2000-2004 o slučitelnosti poskytování veřejné podpory s právem ES. Tato pravomoc 

přešla od 1.5.2004 plně na Evropskou komisi. Úřad je poradenským, monitorovacím a 

konzultačním orgánem. Od února 2010 vykonává Úřad také roli orgánu dohledu nad 

dodržováním zákona o významné tržní síle a jejím zneužití. 

Zcela novou pravomocí, kterou Úřad disponuje od roku 2017, je působnost v oblasti 

dozoru nad dodržováním povinností uložených provozovatelům schémat platebních karet a 

zpracovatelům platebních transakcí, kteří mají sídlo v České republice. Tyto povinnosti jsou 

stanoveny Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015, 

o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce. Tato nově získaná pravomoc je ve 

spojení s tématy, kterými se budu v rámci této práce zabývat zcela klíčová. Vzniká v reakci na 

                                                 
15 Zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. („Zákon o hospodářské soutěži z roku 1991“) 
16 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. 
17 ČERNÁ, S; ŠTENGLOVÁ, I.; PELIKÁNOVÁ, I.; DĚDIČ, J. a kol. Obchodní právo – podnikatel, podnikání, 

závazky s účastí podnikatele. 11/2016. Wolters Kluwer. 
18  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Historie úřadu. Více dostupné zde: https://www.uohs.cz/cs/o-

uradu/historie-uradu.html.  

https://www.uohs.cz/cs/o-uradu/historie-uradu.html
https://www.uohs.cz/cs/o-uradu/historie-uradu.html
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nedávnou judikaturu a legislativu vydanou na evropské i americké úrovni reflektující aktuální 

vývoj a směřování oblasti finančních služeb z hlediska inovativních technologií.19  

1.3.2 Spojené státy americké 

1.3.2.1 Federální právní úprava 

Spojené státy americké přijaly úpravu soutěžního práva na konci 19. století, a to 

konkrétně v reakci na nekalé obchodní praktiky uplatňované monopoly a trusty známé jako 

kartely. Termín trust byl v tomto období používán jakožto synonymum k pojmu 

protisoutěžního jednání, jelikož tento byl velice šasto využíván k řízení podniků a taktéž pro 

samotné kartelové dohody.20 Od této doby se soutěžněprávní úprava rozvinula, a to za účelem 

postihu protisoutěžních jednání zahrnujících zejména, nikoli však výlučně, cenové či další tzv. 

tvrdé kartely, protisoutěžní spojování soutěžitelů, apod. Právní úprava v USA postihuje za 

protisoutěžní jednání jak společnosti („Corporate leniency program“), tak jednotlivé fyzické 

osoby („Individual leniency program“). Tato právní úprava se vztahuje jak na společnoti 

podnikající v rámci Spojených států amerických, tak i na zahraniční společnosti, jejichž 

obchodní činnost na jiném území negativně dopadá na spotřebitele v rámci Spojených států 

amerických. Jádrem právní úpravy je Shermanův zákon („Sherman Act“), konkrétně pak 

paragraf 1 Shermanova zákona (15 U.S.C. § 1), který zakazuje dohody, které nedůvodně 

omezují volný obchod a paragraf 2 Shermanova zákona (15 U.S.C. § 2), který zakazuje 

jednostranné zneužití dominantního postavení. Relevantní soutěžněprávní úprava je obsažena 

taktéž v rámci Claytonova zákona („Clayton Act“), Robinson-Patmanova zákona („Robinson-

Patman Act“) a zákona o Federální obchodní komisi („Federal Trade Commission Act“). 

Calytonův zákon doplnil do Shermanova zákona některá další protisoutěžní jednání. Mimo jiné 

zahrnul diskriminační fixaci cen vedoucí k monopolu, dohody oexkluzivitě nebo výzaných 

prodejích a zákaz koncentrací, které podstatně omezují soutěž. Jednání v něm obsažená 

zakládají právo na náhradu škody.  

                                                 
19  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Oddělení platebního styku. Více dostupné zde: 

http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/oddeleni-platebniho-styku.html.  
20 ČERNÁ, S; ŠTENGLOVÁ, I.; PELIKÁNOVÁ, I.; DĚDIČ, J. a kol. Obchodní právo – podnikatel, podnikání, 

závazky s účastí podnikatele. 11/2016. Wolters Kluwer. s. 249, 250. 

http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/oddeleni-platebniho-styku.html
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Judikatura považuje za nezbytné prokázání jak úmyslu, tak i nebezpečné 

pravděpodobnosti vzniku monopolu. Prokázány musí být taktéž nekalé a predátorské praktiky. 

Tento požadavek je pro žalobce velkým břemenem.21 

1.3.2.2 Státní právní úprava  

Všech 50 států, District of Columbia, Puerto Rico, a Panenské ostrovy („US Virgin 

Islands“) přijaly vlastní soutěžněprávní úpravu. Ačkoli byly některé tyto úpravy vytvořeny 

ještě před přijetím federálního zákona, řada z nich vznikla až následně. Některé státy přenesly 

pravomoc vynucování státního soutěženího práva na státního generálního prokurátora. Některé 

státy mohou postihovat protisoutěžní aktivity taktéž v rámci trestního práva. Současně zavedly 

téměř všechny státy možnost soukromoprávního vymáhání škody až do výše jejího 

trojnásobku. Státy mohou přijmout takovou právní úpravu, která bude obsahovat větší 

množství omezení, než úprava federální.  

1.3.2.3 Dohledové orgány 

Regulatorní orgány zabývající se soutěžním právem v rámci Spojených států 

amerických můžeme rozdělit na federální a státní. Ochranou hospodářské soutěže v USA na 

federální úrovni se zabývá Antimonopolní odbor Ministerstva spravedlnosti („Antitrust 

division of Department of Justice“) 22  a Federální obchodní komise („Fair Trade 

Commission“). 

Federální obchodní komise se skládá ze tří sekcí: (a) sekce soutěžní zabývající se 

spojováním soutěžitelů, mezinárodním soutěžním právem, zdravotní péčí apod.; (b) sekce 

ochrany spotřebitele; a (c)  sekce ekonomická. V čele Antimonopolního odboru Ministerstva 

spravedlnosti U. S. (dále též jako “Odbor” či “Antimonopolní odbor”) stojí generální 

prokurátor a samotný Odbor je rozdělen do řady specializovaných divizí. Cílem soutěžněprávní 

divize je pak prosazování soutěžněprávní ochrany. Narozdíl od Federální obchodní komise 

dohlíží Odbor na prosazování trestněprávní odpovědnosti za protisoutěžní jednání definované 

paragrafem 1 a 2 Shermanova zákona a současně taktéž soukromoprávní vymáhání 

Shermanova a Claytonova zákona. Vyšetřování Federální obchodní komise i Odboru může být 

zahájeno na základě několika podnětů, a to včetně stížnosti spotřebitelů, soutěžitelů či úřadů, 

                                                 
21 ČERNÁ, S; ŠTENGLOVÁ, I.; PELIKÁNOVÁ, I.; DĚDIČ, J. a kol. Obchodní právo – podnikatel, podnikání, 

závazky s účastí podnikatele. 11/2016. Wolters Kluwer. s. 249, 250. 
22 Dále také jako „Odbor“ či „Antimonopolní odbor“ 
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tisku apod. Odbor disponuje exkluzivní pravomocí vztahující se na oblast: (a) trestněprávní 

odpovědnosti za protisoutěžní jednání; a (b) porušení Shermanova zákona. Federální obchodní 

komise disponuje excluzivní pravomocí nad porušením paragrafu zákona o Federální obchodní 

komisi (15 U.S.C. § 45). Obě autority jsou oprávněny vyšetřovat možné porušení Claytonova 

zákona.  

Státní právní úprava uděluje pravomoc vynucovat soutěžněprávní úpravu generálnímu 

prokurátorovi. Vzhledem k tomu, že většina protisoutěžního jednání narušuje jak vnitrostátní, 

tak mezistátní obchod, spolupracuje generální advokát ve většině případů taktéž s výše 

uvedenými federálními autoritami. V roce 1983 byla za účelem koordinace společného 

vyšetřování a dalších činností vytvořena Mezistátní asociace národních asociací generálních 

prokurátorů („Multistate Antitrust Task Force of the National Association of Attorneys 

General“). Státy mohou iniciovat vlastní protisoutěřní vyšetřování jakožto subjekty poškozené 

či v zastoupení jejich občanů, nikoli však korporací.  

1.3.2.4 Sankce a odškodnění 

Trestněprávními postihy pro porušení paragrafu 1 či 2 Shermanova zákona jsou: (a) 

v případě korporace: peněžitá sankce až do výše 100 milionů dolarů či více na základě 

alternativního ustanovení; (b) u fyzických osob: trest odnětí svobody až do výše 10 let a/nebo 

peněžitá sankce až do výše 1 milionu dolarů či více na základě alternativního ustanovení. Na 

základě alternativního ustanovení o pokutách paragrafu 3571 zákona o Reformě trestů 

(„Sentencing Reform Act“) (18 U.S.C. § 3571(d)) může Odbor v případě pokut dosahujících 

dvojnásobku hrubého zisku či ztráty navýšit sankce stanovené Shermanovým zákonem. 

Občanskoprávní sankce upravené Shermanovým či Claytonovým zákonem zahrnují: úhradu 

trojnásobku skutečně způsobené škody, zamezení protiprávnímu jednání, strukturální 

odškodnění (rozpuštění společnosti apod.). Občanskoprávní sankce upravené zákonem o 

Federální obchodní komisi zahrnují také možnost vydání příkazu k zastavení protiprávního 

jednání a sankce za jejich nedodržení.  
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1.3.3 Evropská unie 

1.3.3.1 Právní úprava 

Základním pramenem soutěžního práva EU je v současné době Smlouva o fungování 

Evropské unie (dále také jako „SFEU“).23 Ta nejprve v čl. 3 odst. 1 písm. b) ukládá výlučnou 

pravomoc v oblasti stanovení pravidel hospodářské soutěže nezbytných pro fungování 

vnitřního trhu do rukou Evropské unie a následně detailněji rozpracovává úpravu hospodářské 

soutěže v rámci článků 101 až 109. Skutečné jádro právní úpravy potom představují čl. 101 a 

102 SFEU.  

Soutěžněprávní úprava je však obsažena v řadě dalších legislativních, ale i jiných aktů. 

Radou či Evropskou komisí byla přijata řada nařízení obsahující obecná ustanovení týkající se 

implementace SFEU, zejména pak vyšetřovací pravomoci Evropské komise. Další nařízení se 

pak týkají specifického typu jednání či jednotlivých sektorů. Evropská komise taktéž přijala 

řadu neregulatorních dokumentů, které mohou mít rozličnou formu (pokyny, připomínky 

apod.) Tyto dokumenty adresují jednotlivé aspekty obsažené v legislativě a snaží se postihnout 

praktické a odborné detaily tak, aby bylo dosaženo co nejefektivnější interpretace daných 

ustanovení. Na přípravě pokynů („guidelines“) se velice často podílí taktéž odborná veřejnost, 

a to formou otevřené konzultace.  

1.3.3.2 Dohledové orgány 

Ústředním orgánem boje proti narušení hospodářské soutěže v rámci Evropské unie je 

Evropská komise (dále také jako „Komise“). Na základě právní úpravy obsažené v Nařízení 

1724 a zachované v Nařízení 1/200325 provádí Evropská komise jak vyšetřování potenciálních 

protisoutěžních jednání zakázaných v článku 101 a 102 SFEU, tak i o těchto konkrétních 

porušeních rozhodnuje, přikazuje jejich ukončení a ukládá peněžité sankce. Nad touto její 

činností prakticky neexistuje žádný přímý dohled. 

                                                 
23  Smlouva o fungování Evropské unie. Dostupné zde: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:CS:PDF.  
24Nařízení Rady č. 17 [1962] OJ 13/204. Systém nevychází přímo z dohod, viz 'The Combination of the 

Investigative andProsecutorial Function and the Adjudicative Function in EC Antitrust Enforcement: A Legal 

andEconomic Analysis' (2004) 27 World Competition  201 at 210-211, a Principles ofEuropean Antitrust 

Enforcement  (Hart 2005) at 160-161. 
25Nařízení Rady (EC) č. 1/2003 z 16 prosince 2002 o implementaci pravidel hospodářské soutěže v čl. 81 a 82 

Dohody [2003] OJ L1/1. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:CS:PDF
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1.4 Kartely v rámci české právní úpravy 

V rámci české právní úpravy ochrany hospodářské soutěže, jejíž základy jsou upraveny 

zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a změně některých zákonů ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně hospodářské soutěže“),26 je stěžejní pojem: 

„dohody narušující soutěž.” Tento termín souhrnně označuje dohody uzavřené mezi 

soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, jejichž cílem 

nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže. Tento postup narušující soutěžní prostředí 

bývá všeobecně označován jako tzv. „kartelové dohody“ neboli „kartely.“  

V současnosti jsou kartelové dohody 27  považovány za riziko představující jeden z 

nejzávažnějších dopadů na ekonomiku a konečného spotřebitele. Navzdory tomu, že v rámci 

českého ani unijního práva není tento termín přesně definován, má se za to, že kartelem28 je 

konsenzuální akt dvou či více subjektů trhu, jehož obsahem je závazek jedné ze stran 

spočívající ve vůli omezit své vlastní soutěžní rozhodování a svobodu jednání.29 Toto ujednání 

zpravidla určuje společný směr obchodního postupu nebo naopak určitou obchodní strategii 

vylučuje. 30  Zároveň přitom není podstatné, zda toto ujednání naplňuje formální právní 

náležitosti. 

Nejzásadnější dopad na hospodářskou soutěž mají zakázané dohody obsahující tvrdá 

(tzv. „hard-core“) omezení. Podstatou těchto dohod jsou primárně cenová ujednání, rozdělení 

trhu, uplatňování rozdílných podmínek nebo dohody typu „bid rigging“.31 I ze samotného 

obsahu těchto ujednání je zřejmé, že jejich primárním cílem a potenciálním důsledkem 

je narušení hospodářské soutěže. Právní úpravou jsou bez dalšího posuzovány jako 

protisoutěžní, a to bez ohledu na skutečnost, zda v důsledku tohoto ujednání skutečně k 

narušení soutěžního prostředí došlo. Uzavření takového ujednání je tedy deliktem 

ohrožovacím, jeho škodlivost je vyjádřena již samotným vytvořením nebezpečné situace.32 

                                                 
26 MUNKOVÁ, J, KINDL, J. a SVOBODA P. Soutěžní právo. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 122.  
27 KINDL, J.: Kartelové a distribuční dohody, C.H.Beck, Praha 2009. s. 2,3,4. 
28 RAUS, D., ORŠULOVÁ, A.: Kartelové dohody, C.H.Beck, Praha 2009. s.1,2,3. 
29Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 15. července 1970 ve věci ACF Chemiefarma NV v Commission 

of the European Communities. C - 41/69.  
30Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 24. října 1991 ve věci Rhône-Poulenc SA v Commission of the 

European Communities. T - 1/89. 
31 Bid rigging jsou zakázané protisoutěžní dohody uzavírané mezi účastníky výběrových řízení v úmyslu ovlivnit 

výsledek výběrového řízení za účelem dosažení předem ujednaného cíle.  
32 KINDL, J. Kartelové a distribuční dohody. Teorie a praxe. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 323. 
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Na základě rozvrstvení jednotlivých dohod na trhu můžeme odlišit kartely horizontální 

a vertikální. Horizontálními dohodami jsou ujednání subjektů vykonávajících své obchodní 

aktivity na shodné úrovni tzv. relevantního trhu, tedy dohody soutěžitelů nabízejících k prodeji 

vzájemně zastupitelné zboží, služby či operujících na shodném stupni výroby. 33  Tyto 

protisoutěžní dohody představují pro tržní prostředí potenciálně nejvyšší stupeň rizika. Jakožto 

vertikální dohody označujeme ujednání jednotlivých soutěžitelů vykonávajících své obchodní 

aktivity na různých úrovních trhu. Klasickým příkladem mohou být zejména dohody výrobců 

a dodavatelů. Věnujeme-li se však posouzení těchto dohod, musíme si uvědomit, že judikatura 

pojetí konkurence značně rozšiřuje. Jako příklad můžeme uvést rozsudek Soudního dvora EU 

ve věci Kronoply,34 kdy bylo dosaženo závěru, že „Kronoply a Kronotex nejsou soutěžiteli na 

stejných trzích, ale ve svých výrobních procesech, v rámci kterých využívají totožné suroviny, 

z tohoto důvodu dospěl Soudní dvůr EU k závěru, že jsou tyto dva subjekty ve vzájemném 

konkurenčním vztahu.35 Rozlišení dohod na horizontální a vertikální s sebou přináší závažné 

právní důsledky. Zákaz protisoutěžních ujednání je totiž tvrději uplatňován proti dohodám 

horizontálním, zatímco na vertikální často dopadají specifické vyjímky.  

Nejzávažnějším důsledkem kartelů je narušení konkurenčního prostředí na trhu. 

Hospodářská soutěž je následně výrazně omezena či zcela vyloučena. V důsledku tohoto jevu 

dochází k zúžení nabídky výrobků a služeb či k navýšení cen, což zásadně zatěžuje jak 

obchodní partnery členů kartelu odebírající od těchto subjektů zboží, tak konečného 

spotřebitele. Dosažení maximálního možného blahobytu kupujícího (tzv. „consumer welfare“) 

je jedním z primárních cílů soutěžněprávní úpravy. 36   Kartelista díky své participaci na 

zakázané dohodě dosáhne vyššího zisku a významných výhod vůči zbývajícím nezúčastněným 

subjektům.37 V důsledku značné náročnosti procesu získávání důkazních prostředků za účelem 

prokázání existence kartelu byl vytvořen tzv. Leniency program neboli Program shovívavosti, 

který se stal klíčovým nástrojem boje proti kartelům. 

                                                 
33 Pojem relevantní trhu je vymezen Zákonem o ochraně hospodářské soutěže ve znění pozdějších předpisů 

Relevantním trhem je trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, 

porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní 

a zřetelně odlišitelné od sousedících území. 
34 Rozsudek C-83/09 z 24. Května 2011 Kronoply, Kronotex.  
35 ČERNÁ, S; ŠTENGLOVÁ, I.; PELIKÁNOVÁ, I.; DĚDIČ, J. a kol. Obchodní právo – podnikatel, podnikání, 

závazky s účastí podnikatele. 11/2016. Wolters Kluwer. s. 249, 250. 
36 BISHOP, S.; WALKER, M.: The Economics of EC Competition Law. London: Sweet & Maxwell. Ltd, 2002 

s. 41.  
37  Více viz internetové stránky Úřadu pro hospodářskou soutěž. Zakázané dohody – kartely. Dostupné na: 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/osveta-a-transparentnost-verejnych-zadavatelu/zakazane-dohody-bid-

rigging/zakazane-dohody-kartely.html. 
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Soutěžní politiku je taktéž nezbytné vnímat jako nástroj umožňující v rámci 

globalizovaného tržního prostředí rozvoj mezinárodního obchodu.  

1.5 Trestněprávní aspekt zakázaných dohod v soutěžním právu 

1.5.1 Rozsah pojmu trestných činů bílých límečků 

Nejméně ekonomicky zabezpečení členové společnosti nejsou jediní, kteří se dopouští 

trestné činnosti. Členové vyšších tříd taktéž páchají protiprávní činy, a to přesto, že typ jimi 

spáchaných trestných činů se může lišit od jednání osob považovaných za příslušníky třídy 

nižší. Takovýmto příkladem mohou být právníci napomáhající svým klientům při praní 

špinavých peněz, představitelé společností podplácející veřejné činitele za účelem získání 

kontraktu či účetní manipulující účetní závěrku za účelem vyhnutí se daňové povinnosti. 

Dalším podstatným rozdílem mezi těmito dvěma třídami pachatelů je skutečnost, že 

pravděpodobnost postihu „elitního“ pachatele je vzhledem k jeho společenskému statutu 

podstatně nižší.38  

Edwin Sutherland představil koncept „white-collar crime“ neboli trestné činnosti 

„bílých límečků“ v roce 1939. Někteří autoři, například Hank J. Brightman39 označili jeho 

teorii za kontroverzní, mimo jiné i kvůli skutečnosti, že velká řada akademických pracovníků 

v publiku považovala sebe sama za členy vyšší třídy americké společnosti. Navzdory kritice je 

Sutherlandova teorie považována za základ výzkumu, který pokračuje i v dnešní době.  

Na rozdíl od Sutherlanda se Brightmanova definice trestných činů bílých límečků 

drobně liší.40 Ačkoli uznává, že společenský statut může stále podmínit přístup k bohatství a 

majetku, současně taktéž namítá, že by měl být pojem trestných činů bílých límečků rozšířen 

tak, aby zahrnoval jakýkoli nenásilný čin spáchaný za účelem finančního zisku, nehledě na 

sociální statut pachatele. Například přístup k inovativním technologiím jako jsou osobní 

počítače, internet atd. umožňují zakoupení a prodej cenných papírů či zapojení do podobných 

aktivit, které byly kdysi výhradně využívány finanční elitou, taktéž osobám ze všech sociálních 

vrstev. 

                                                 
38  BRIGHTMAN, Hank, J. Today's White-Collar Crime: Legal, Investigative, and Theoretical Perspectives 

(Criminology and Justice Studies). Routledge; 1. edice (25. Únor 2009). s. 100-150. 
39  BRIGHTMAN, Hank, J. Today's White-Collar Crime: Legal, Investigative, and Theoretical Perspectives 

(Criminology and Justice Studies). Routledge; 1. edice (25. Únor 2009). s. 100-150. 
40  BRIGHTMAN, Hank, J. Today's White-Collar Crime: Legal, Investigative, and Theoretical Perspectives 

(Criminology and Justice Studies). Routledge; 1. edice (25. Únor 2009). s. 100-150. 
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V Sutherlandově definici trestných činů bílých límečků je pachatel respektovanou 

osobou s vyšším sociálním statutem, která se trestného činu dopouští v souvislosti se svým 

povoláním. Tato definice ze svého rozsahu vylučuje řadu trestných činů, jelikož tyto nejsou 

součástí výkonu povolání pachatelů.41 Definice taktéž vylučuje finanční trestné činy spáchané 

příslušníky nižších společenských tříd.42 

Co měl Sutherland na mysli tzv. „respektovanými příslušníky vyšší společenské třídy“ 

není zcela jasné, avšak v dnešní době bychom mohli dovodit, že se bude s největší 

pravděpodobností jednat o manažery a další vysoce postavené představitele jednotlivých 

společností. Z větší části se jedná o osoby disponující rozsáhlým vlivem a mocí, která je 

spojena se společenským uznáním. Tyto osoby jsou považovány za příležitostné pachatele 

trestných činů, nikoli za osoby páchající trestnou činnost na pravidelné bázi.43 

Jakmile tedy pachatelé trestných činů bílých límečků stanou před příslušným soudem, 

mohou tvrdit, že jsou souzeni poprvé. Jsou finančně zabezpečení, vysoce vzdělaní a disponují 

sociálními vazbami na vlivné osoby. Z tohoto důvodu je velice málo pachatelů trestných činů 

bílých límečků postaveno před soud a ještě méně z nich je následně odsouzeno k trestu odnětí 

svobody.  

Z hlediska kriminologického lze podotknout, že pachatelé trestných činů bílých 

límečků nevedou kriminální způsob života jako běžní zločinci. Patří do elitní společnosti a 

jedná se typicky o osoby zaměstnané legitimními zaměstnavateli. Bookman považuje 

Sutherlandovu definici za příliš úzkou a navrhuje, aby trestné činy bílých límečků zahrnovaly 

taktéž protiprávní jednání spáchané bez použití prostředků fyzického násilí, tajně nebo 

podvodně, za účelem získání finančního prospěchu či majetku, zamezení možných finančních 

či majetkových ztrát nebo získání obchodní či osobní výhody.44 Trestné činy bílých límečků 

byly současně rozděleny na dvě kategorie: pracovní a korporátní. Pracovní byly páchány 

zejména fyzickými osobami či malými skupinami ve spojení s výkonem jejich pracovní 

činnosti. Tyto zahrnovaly například: zpronevěru majetku zaměstnavatele, krádež zboží, 

                                                 
41 BENSON, Michael a SIMPSON, Sally, S. White Collar Crime: An Opportunity Perspective. Taylor & Francis, 

2009. s. 50-150. 
42  BRIGHTMAN, Hank, J. Today's White-Collar Crime: Legal, Investigative, and Theoretical Perspectives 

(Criminology and Justice Studies). Routledge; 1. edice (25. Únor 2009). s. 25-100. 
43 BENSON, Michael; SIMPSON, Sally, S. White Collar Crime: An Opportunity Perspective. Taylor & Francis, 

2009. s. 15-45. 
44 BOOKMAN, Zachary. Convergences and Omissions in Reporting Corporate and White Collar Crime. 6 DePaul 

Bus Comm Law J 347 (2008). s. 7-25. 
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krácení daně z příjmů, podvody a protiprávní činy související s prodejem cenných papírů. 

Korporátní jsou naopak páchány kolektivy či agregáty složenými z diskrétních jedinců.  

Pickett a Pickett45 pracují s pojmy finanční trestný čin, trestný čin bílých límečků a 

podvod. Trestný čin bílých límečků definují jako podvodné jednání, jehož účelem je získání 

ilegálního zisku. Trestný čin bílých límečků je pak běžně definován jako trestný čin proti 

majetku zahrnující nezákonnou konverzi majetku náležícího jiné straně ke svému osobnímu 

užití. Účelem finančního trestného činu je primárně získání přístupu a kontroly nad majetkem 

náležícím jiné osobě.  

Pokud uvážíme veškeré výše zmíněné definice, můžeme trestným činům bílých 

límečků a jejich pachatelům přisoudit následující charakteristické znaky: (i) trestný čin bílých 

límečků směřuje proti majetku jiné osoby za účelem získání prospěchu organizace či prospěchu 

osobního. Je spáchaný jinými než fyzickými prostředky, tajně či podvodným jednáním, je 

úmyslný a narušuje důvěru mezi stranami; (ii) pachatelé těchto trestných činů jsou osoby, které 

jsou majetné, vysoce vzdělané a mají sociální vazby na vlivné osoby, jsou typicky zaměstnaní 

legitimními organizacemi, jsou respektováni, mají vysoký sociální status a páchají trestný čin 

ve spojení s výkonem jejich pracovní činnosti.  

Pickett a Pickett 46  definují několik zásadních prvků tohoto trestného činu: (i) je 

podvodný, osoby zapojené do trestných činů bílých límečků mají tendenci lhát, podvádět a 

manipulovat s pravdivými informacemi; (ii) je úmyslný, podvod není zapříčiněn chybou či 

nedbalostí, ale obsahuje úmyslný pokus o protiprávní získání výhody a jako takový vyžaduje 

jednání, jež je pachatelem plánováno s předstihem; (iii) narušuje důvěru, která je základem 

obchodu a jednotlivé vztahy a závazky jsou založeny na patřičných odpovědnostech 

jednotlivých stran; (iv) trestný čin je založen na pokusu zajistit ilegální prospěch či výhodu; 

(v) může zůstat neodhalen; (vi) může v okolí budit respekt, jelikož podvod může být spáchán 

osobou, která je svým okolím velice uznávána a je profesionálním členem společnosti. 

V některých případech může být dokonce zaměstnancem oběti finančního trestného činu.  

V současnosti je pojem trestný čin bílých límečků užíván v souvislosti s korupcí, 

vykořisťováním a sociálně závadným jednáním respektované vlivné osoby a organizace. 

                                                 
45  PICKETT, Spencer,K.H.; PICKETT,Jenifer M. Financial Crime Investigation and Control. Managerial 

Auditing Journal 17(9) · Leden 2002. s. 3, 4, 5.  
46  PICKETT, Spencer,K.H.a PICKETT,Jenifer M. Financial Crime Investigation and Control. Managerial 

Auditing Journal 17(9) · Leden 2002. s. 3, 5, 8. 
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Navzdory tomu, že je termín trestných činů bílých límečků používán v rámci veřejných diskuzí 

poměrně často, jeho rozsah se může jevit nejasně.47 Zatímco akademická obec se přiklání 

k jeho vymezení jako trestnému činu spáchanému osobou s respektovaným a vysokým 

sociálním statutem v souvislosti s jejím povoláním, Spojené státy americké jeho definici 

rozšiřují. Federal Bureau of Investigation (dále jako FBI) definovala tyto trestné činy jako akty 

spočívající v utajeném podvodném jednání narušujícím důvěru, které není založeno na 

výhrůžkách či násilném jednání. Osoby a organizace páchají tyto činy za účelem získání 

majetkového či peněžního prospěchu, služeb, vyhnutí se platbám či peněžním ztrátám či 

zajištění osobní či obchodní výhody.48 Další definují tento pojem v souvislosti s organizační 

kulturou, kdy jsou trestné činy bílých límečků páchány vysoce postavenými představiteli 

společnosti ve prospěch této společnosti49 či ve prospěch sebe samých v souvislosti s výkonem 

profese či obchodu.50 

1.5.2 Kartel jako trestný čin v rámci ČR 

Trestní zákoník, který vstoupil v účinnost 1.1. 2010 nahrazuje původní ustanovení 

týkající se trestného činu porušování závazných pravidel hospodářského styku a trestného činu 

nekalé soutěže skutkovou podstatou trestného činu porušování předpisů o pravidlech 

hospodářské soutěže.51 Trestní zákoník považuje s účinností od 1. 1. 2010 za trestný čin jednání 

toho, „kdo v rozporu s jiným právním předpisem na ochranu hospodářské soutěže se svým 

konkurentem uzavře dohodu o určení ceny, dohodu o rozdělení trhu nebo jinou dohodu 

narušující hospodářskou soutěž ... a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům 

nebo spotřebitelům ... nebo opatří tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné 

výhody“. Uvedená skutková podstata je trestněprávní normou s blanketní dispozicí, přičemž 

jiným právním předpisem na ochranu hospodářské soutěže, na který trestní zákoník odkazuje, 

je Zákon o ochraně hospodářské soutěže ve znění pozdějších předpisů, ale dále také přímo 

                                                 
47 V této souvislosti uvádím následující komentář: „Vláda a soukromý sektor vyhlásili válku white-collar trestným 

činům, avšak selhali v definování toho, proti čemu skutečně bojují. Problémem je, že white-collar trestný čin je 

sociální abstrakcí, nikoli právním konceptem.“ Viz FISHER, R.J.; GREEN, G. Introduction to Security. Elsevie, 

1998.  
48 V této souvislosti je nutno podotknout, že na internetových stránkách FBI (19. října 2010) se jako první osoba 

na seznamu “Nejvíce hledaných” pro white-collar trestné činy neobjevil zaměstnanec banky, pojišťovny či 

mezinárodní společnosti. Namísto toho se jednalo o zaměstnance lékárny, který se údajně podílel na konspiraci 

proti programu zdravotní péče, když podvodně požadoval náhrady za léky na předpis, které nebyly připraveny.  
49 Viz např. znečištění, stanovení cen, klamavá reklama atd.  
50 Viz např. Zvýšení částek účtovaných klientům atd.  
51§ 248 odst. 1, odst. 2 alinea 1 nového trestního zákoníku, zákona č. 40/2009 Sb. (TrZ). 
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aplikovatelné normy soutěžního práva Evropské unie, což v kontextu dané skutkové podstaty 

znamená zejména čl. 101 SFEU (dříve čl. 81 Smlouvy o založení ES). 

Základním nástrojem v boji proti kartelům, které bývají velice často pečlivě utajovány 

a jejich odhalení se stává s rozvojem informačních technologií čím dál obtížnější, je Leniency 

program. K jeho efektivnímu fungování je však nezbytné zachování prvku zastrašení, který 

osoby od možného zapojení do protisoutěžních dohod odradí. K problematice zastrašení se 

vyjadřuje ve svém příspěvku taktéž P.Šámal,52E. Žatecká53či Z. Valoušková.54 Ve svém článku 

poukázal P. Šámal zejména na institut zastrašení, jakožto účinný nástroj sloužící k odrazení 

kartelistů od jejich rozhodnutí účastnit se zakázaných dohod či jejich odhalení v rámci institutu 

leniency programu. Je však nutno podotknout, že ze strany dalších států je taktéž aplikována 

řada přístupů odlišných.55  

Risk, který kartelista při této činnosti vnímá, musí převážit potenciální výhodu 

takovýmto způsobem získanou. Bez ohledu na to, zda je kartel považován za trestní či správní 

delikt je samozřejmé, že výkon této protisoutěžní činnosti nebude pro soutěžitele dosti 

zastrašující v případě, kdy budou možné peněžité sankce převáženy potenciálním ziskem. 

Otázkou tedy zůstává, jak vysoké musí být pokuty, aby byli soutěžitelé dostatečně stimulováni 

k účasti na leniency či zda by bylo vhodnější zavedení možnosti trestního postihu. 

Nejúčinějším nástrojem zastrašení je zejména hrozba trestu odnětí svobody. Navzdory 

tomu, že Evropská komise nedisponuje takovou pravomocí, stále větší množství národních 

soutěžních orgánů může za tvrdé kartely ukládat peněžité sanknce či tresty odnětí svobody. V 

České republice je možné dle trestního zákoníku za splnění dalších podmínek, uložit za účast 

v tzv. tvrdých kartelech trest odnětí svobody až do výše 8 let.  

                                                 
52 ŠÁMAL, P. Trestněprávní postih tzv. horizontálních kartelů podle nového trestního zákoníku. Sborník XVIII. 

Karlovarské právnické dny. Praha : Linde, 2010. Publikováno také v Bulletinu Advokacie, 2010, č. 7–8, s. 19–

27. Další výklad P. Šámala lze nalézt též v Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 

2010, s. 2287–2290 nebo nově i od I. Kreiselové v Petr, M. a kol. Zakázané dohody a zneužívání dominantního 

postavení v ČR. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 540–548. 
53 ŽATECKÁ, E. Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže v trestním zákoníku. Antitrust, 2009, nulté 

číslo, s. 17. 
54 VALOUŠKOVÁ, Z. Kriminalizace kartelů – nad § 248 trestního zákoníku. Antitrust, 2009, nulté číslo, s. 19. 
55 Srov. k tomu např. Harding, C. Business Collusion as a Criminological Phenomenon: Exploring the Global 

Criminalisation of Business Cartels. Critical Criminology, 2006, č. 14, s. 181; Beaton-Wells, C. Australia’s 

Criminalization of Cartels: Will it be Contagious? příspěvek přednesený na 4th ASCOLA Conference 

(Washington, 16.–17. 6. 2009); nebo Ezrachi, A., Kindl, J. Cartels as Criminal? The long road from unilateral 

enforcement to international social consensus, in Beaton-Wells, C., Ezrachi, A. (eds) Criminalising Cartels. 

Critical Studies of an International Regulatory Movement. Hart Publishing, k publikaci 2010. 
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Dalším předpokladem efektivního stíhání kartelových dohod je nutnost jednoznačného 

vymezení skutkové podstaty trestného činu kartelu, čemuž se rámci svého příspěvku věnuje 

taktéž J. Kindl.56  Nejasnost ve vymezení skutkové podstaty samotné protisoutěžní dohody či 

jejím postihu může vést k rozhodnutí podniků, jejichž dohoda by byla bývala přínosnou, 

odmítnout kooperaci s jiným subjektem trhu. K současnému znění § 248 trestního zákoníku se 

jak J.Kindl, tak J.Munková vyjádřili spíše negativně, a to z důvodu jeho nepříliš 

transparentního znění a nedostatku konzultace s odbornou veřejností. 

Transparentnost označuje jakožto základní taktéž Antimonopolní odbor Ministerstva 

spravedlnosti Spojených států amerických. Transparenost je dle něj nutno uplatnit zejména v 

oblasti (i) standartů uplatňovaných při zahájení vyšetřování (ii) standartů podstatných při 

posuzování, zda vznést či nevznést trestní obvinění (iii) priorit trestního stíhání (iv) politiky 

týkající se dohody o narovnání (tzv. Plea Agreement”) (v) politiky týkající se vyčíslování pokut 

a stanovování výše trestů (vi) aplikace leniency programu.57  

1.5.3 Trestné činy bílých límečků a finanční služby 

Pojem „white-collar crimes“ neboli „trestné činy bílých límečků“ je v rámci 

zakázaných protisoutěžních jednání v oblasti finančních služeb nesmírně důležitý. Příležitostí 

k páchání těchto trestných činů v současné době přibývá, a to zejména v souvislosti s rozvojem 

finančních služeb a technologických inovací. Finanční služby se dostávají do popředí zájmů 

soutěžních orgánů jak v rámci Evropské unie, tak Spojených států amerických. V posledních 

letech jsme mohli být svědky odhalení různých protisoutěžních aktivit, kterých se dopustila 

celá řada bankovních institucí. 

Mezi lety 2000 až 2008 se rozsáhlé množství podvodů objevilo zejména v rámci 

hypotečního a investičního bankovního průmyslu. Jejich výskyt úzce souvisel s inovacemi 

finančního trhu, konkrétně pak s vytvořením tzv. zajištěné dluhové obligace („collateralized 

debt obligation“ neboli CDO) jako speciálního investičního nástroje. 58  CDO byly tak 

                                                 
56 KINDL, J. Některé problémy zavedení trestného činu „kartelu“ v novém trestním zákoníku. Právní rozhledy 

17/2010, s. 622.  
57 Pro detailnější diskusi o transparentnosti  viz:  “Transparency In Enforcement Maximizes Cooperation From 

Antitrust Offenders,” speech by Gary R. Spratling, Deputy Assistant Attorney General, Antitrust Division, 

before Fordham Corporate Law Institute (October 15, 1999), dostupné na: 

http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/3952.htm. 
58 BARNETT-HART, Anna Katherine Barnett-Hart. The Story of the CDO Market Meltdown: An Empirical 

Analysis-March 2009. s. 8 - 13. Dostupné zde: https://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/students/dunlop/2009-

CDOmeltdown.pdf.  

http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/students/dunlop/2009-CDOmeltdown.pdf
http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/students/dunlop/2009-CDOmeltdown.pdf
https://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/students/dunlop/2009-CDOmeltdown.pdf
https://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/students/dunlop/2009-CDOmeltdown.pdf
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komplikované a ze strany investorů a regulátorů tak nepochopené, že s nimi pro přední 

investiční banky nebylo obtížné obchodovat podvodným způsobem. 59  Od roku 2005 

manipulovala skupina bankovních institucí referenčními ukazateli hlavních indexů jako jsou 

LIBOR a EURIBOR (č TIBOR – Tokyo Interbank Rate). Tuto činnost prováděla za účelem 

zvýšení ziskovosti obchodní pozice banky či signalizace úvěruschopnosti. 

Díky rozšíření vlivu internetu a elektronického bankovnictví se stává hozbou taktéž 

potenciální krádež identity, a to zejména spolu s narůstajícím počtem poskytnutých 

spotřebitelských úvěrů. Příležitosti pro páchání těchto trestných činů úzce souvisí s rozvojem 

informačních technologií. Dle některých názorů by se trestné činy bílých límečků daly 

považovat za trestné činy budoucnosti.60  

  

                                                 
59 BARNETT-HART, Anna Katherine Barnett-Hart The Story of the CDO Market Meltdown: An Empirical 

Analysis-March 2009. s. 4 - 10. Dostupné zde: https://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/students/dunlop/2009-

CDOmeltdown.pdf. 
60 SHOVER, Neal; HOCHSTETLER, Andrew. Choosing White-Collar Crime (Cambridge Studies in 

Criminology). Cambridge University Press. 2005. s. 2 - 7. 

http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/students/dunlop/2009-CDOmeltdown.pdf
http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/students/dunlop/2009-CDOmeltdown.pdf
https://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/students/dunlop/2009-CDOmeltdown.pdf
https://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/students/dunlop/2009-CDOmeltdown.pdf
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2 APLIKACE SOUTĚŽNÍHO PRÁVA EU NA FINANČNÍ 

SLUŽBY  

 

2.1 Úvod 

V rámci úvahy nad vztahem soutěžního práva a finančního sektoru obecně vyvstává 

řada otázek. Je v rámci bankovního odvětví vůbec regulace hospodářské soutěže nezbytná? 

Pokud ano, jakým způsobem budou zohledněna specifika tohoto odvětví tak, aby bylo zajištěno 

jeho efektivní fungování? Jakým způsobem musí regulace a soutěžní politika koexistovat a zda 

jsou doplňkovými či zastupitelnými nástroji? Jakým způsobem se soutěžní politika vypořádala 

s komplexností tohoto sektoru? Byla odpověď soutěžní politiky a právní úpravy na finanční 

krizi odpovídající?  

 

2.2 Postupný vývoj 

Hospodářská soutěž v rámci bankovního sektoru prošla během svého vývoje řadou fází. 

Od finanční krize, která probíhala ve 30. letech 20. století až do let 70., kdy začal v rámci 

Spojených států proces liberalizace, byla soutěž v rámci tohoto odvětví potlačena a 

soutěžněprávní politika nebyla navzdory neefektivnosti vzniklé v důsledku finanční represe 

vynucována. V rámci tohoto období tolerovala centrální banka a řada národních regulatorních 

orgánů koluzní dohody mezi bankami. Tento přístup se výrazně změnil v důsledku uvědomění, 

že existence soutěže podmiňuje vyšší míru efektivity, a to ať již z pohledu produktivity, tak i 

dynamiky či alokace zdrojů. Charakteristickými znaky deregulačního procesu v rámci 

Spojených států amerických, který následoval, bylo vyřazení regulace sazby vkladů z roku 

1980 uvedením tzv. Riegle-Nealova zákona (tzv. „Riegle-Neal Act“) o mezistátním 

provozováním bankovních služeb a efektivním zřizování poboček bank v roce 1994 a zrušením 

tzv. Glass-Steagall zákona (tzv. „Glass-Steagall Act“) z roku 1933 oddělujícího investiční a 

komerční bankovnictví výnosem Gramm-Leach-Bliley zákona (tzv. „Gramm-Leach-Bliley 

Act“) v roce 1999. V rámci Spojeného království představovala náhlá deregulace finančních 

trhů v roce 1986 (označovaná jako „Big Bang“) uskutečněná Margaret Thatcherovou 61 

                                                 
61 Margaret Thatcher byla ženou působící v politice v rámci Spojeného království. Působila jako předsedkyně 

vlády a vedoucí Konzervativní strany. 
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nadmíru významný přelom. Impulzem v prostředí jednotného trhu Evropské unie se stal Akční 

plán pro finanční služby z roku 1999 a přijetí společné měny EURO.  

Soutěžní politika v rámci bankovního sektoru nabyla větší vážnosti. Nejvyšší soud 

Spojených států amerických svými rozhodnutími z let 1944, 1963 a 1964 de facto ukončil 

vynětí odvětví bankovnictví z účinnosti antitrust politiky62. Evropská komise neaplikovala dvě 

zásadní soutěžněprávní ustanovení článku 85 a 86 Římské úmluvy63 na bankovní sektor až do 

počátku 80. let 20. století. Tento přístup se změnil v rámci případu Züchner v. Bayerische 

Vereinsbank AG.64 V rámci jednotlivých států EU probíhalo postupné rozšiřování aplikace 

soutěžněprávní politiky na bankovní sektor. Tyto tendence byly na čas pozastaveny v důsledku 

finanční krize v období 2007 - 2009. Státní podpora a veřejné zakázky v rámci EU a US 

vzrostly až do výše 30 % jejich HDP a spojování soutěžitelů bylo povolováno bez bližšího 

prověřování jejich dopadu na tržní sílu jednotlivých společností. Následky finanční krize 

odhalily déle trvající nedostatky a vyvstala nová otázka vztahu soutěžního práva a finanční 

stability. Právní úprava zaostávala za procesem liberalizace finančního sektoru v rámci 

Spojených států amerických již od samého prvopočátku a v období po finanční krizi se v rámci 

procesu regulatorní reformy pokouší tento nedostatek překonat. 

Jednotlivé fáze vývoje soutěžní politiky v rámci bankovního sektoru byly doprovázeny 

rozdílnými vizemi. Až do roku 1970 bylo soutěžní právo považováno z hlediska udržení 

finanční stability za škodlivé. Od tohoto období až do finanční krize mezi lety 2007 - 2009 

bylo naopak na soutěžněprávní odvětví nahlíženo jako na prostředek, jehož přínos může být 

z hlediska zachování stability na finančním trhu významný. Zmíníme-li některé z dalších krizí 

finančního sektoru, jedná se například o úvěrovou krizi ve Spojených státech amerických a 

Španělsku v 80. letech 20. století; krize v Japonsku a Skandinávii v 90. letech, v Mexiku v roce 

1994 a dále na Blízkém východě mezi lety 1997 – 1998. V dnešní době dochází díky rozvoji 

digitálních technologií k výrazným změnám. Většina poskytovatelů bankovních služeb 

postupně implementuje využití inovativních postupů do běžně prováděných operací a 

poskytovaných produktů jako jsou například úvěry či zakládání běžných a spořících účtů.  

                                                 
62 Pojem využívaný v rámci Spojených států amerických označující protisoutěžní politiku. Detailněji rozebráno 

v kapitole týkající se Spojených států amerických.  
63 Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřená k podpisu v Římě dne 19. června 1980. 

Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A41980A0934.  
64 Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 14. července 1981 ve věci Gerhard Züchner v Bayerische 

Vereinsbank AG C - 172/80. ECLI:EU:C:1981:178. Dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0172.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A41980A0934
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0172
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0172
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Mezi aspekty stojící v pozadí bankovní krize jsou zejména nedostatečná právní úprava 

a zranitelnost systému. 65  Nedostatek právní regulace sehrál významnou roli zejména ve 

Spojených státech amerických (Úvěrová krize v letech 1980), Japonsku v letech 1990, 

Skandinávii v letech 1990, nemluvě o finanční krizi mezi lety 2007 - 2009.  

Soutěžní politika je díky efektivnímu boji proti možným narušením hospodářské 

soutěže vzniklým v důsledku existence tzv. TBTF66 více než efektivním nástrojem. Z tohoto 

by vyplývalo, že aby bylo možné postihnout problematiku TBTF, mohlo by být na soutěžní 

politiku nahlíženo jako na doplňkovou k právní úpravě. Závěrem tedy je, že soutěžní politika 

a regulatorní úprava musí být přiměřeně sladěny.  

2.3 Trendy v bankovnictví  

Odvětví finančních služeb prochází procesem liberalizace a současně taktéž 

technologickou a obchodní transformací. V pozadí tohoto vývoje stojí digitální technologie, 

které zvyšují míru produktivity, umožňují vyšší míru diverzifikace rizik apod. V důsledku 

tohoto jevu pak dochází ke zvýšení poptávky po vysoce kvalifikovaných a specializovaných 

lidských zdrojích. Oblast finančních služeb je výrazně ovlivněna informačními a 

komunikačními technologiemi („ICT“). 67  Nedílnou součástí tohoto procesu je taktéž 

liberalizace mezinárodního pohybu kapitálu a snížení nákladů na dopravu či odstranění bariér 

obchodu. Tento trend je nedílnou součástí globalizace a upozorňuje na něj taktéž Evropská 

komise, která státy vyzvala k přijetí klíčových návrhů strategie pro jednotný digitální trh.68 

Liberalizace spočívala taktéž ve zvýšení kontroly nad procesem stanovení úrokových sazeb a 

investičních aktivit bankovních institucí, a to díky zavedení územních restrikcí (tento trend 

vrcholí ve Spojených státech amerických Riegle-Nealovým zákonem v roce 1994) a 

konvergence mezi aktivitami různých typů institucí (například spořící a klasické banky, 

obchodní bankovnictví, investiční bankovnictví a mezi bankovnictvím, pojišťovnictvím a 

                                                 
65 REINHART, C.; ROGOFF, K. Banking Crises: An Equal Opportunity Menace. Working Paper 14587. National 

Bureau of Economic Research, Cambridge. 2009. s. 4 - 10. Dostupné zde: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.168.2438&rep=rep1&type=pdf.  
66 Technický termín a princip Too big to fail („TBTF“), tedy česky „příliš velký, aby padnul“, říká, že některé 

finanční nebo i průmyslové podniky dosahují tak rozsáhlé velikosti, že jejich bankrot by ohrozil celé hospodářství. 

Stát nebo centrální banka jim proto má pomoci například tím, že se zaručí za jejich dluhy, že je převezme nebo 

odkoupí jejich podíly a tak se je pokusí před bankrotem zachránit. 
67 Spojené státy americké jsou vyjímkou, jelikož celá tamější ekonomika je více nakloněna ICT. Bankovní sektor 

je naopak ICT nakloněn méně, a to zejména v porovnáním se sektory ostatních států. PHILLIPON, T. a RESHEF, 

A. Wages and Human Capital in the US Finance Industry: 1909-2006. Quarterly Journal of Economics 127. 2013. 
68 MIŠÚR, P. Akční plán finančních služeb pro spotřebitele. Obchodněprávní revue 6/2017, s. 182.  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.168.2438&rep=rep1&type=pdf
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aktivitám obchodníků s cennými papíry díky americkému Glass-Steagallovu zákonu z roku 

1999 o modernizaci finančních služeb a Gramm-Leach-Bliley zákonu).69  

 

Inovace finančních služeb nepochybně přispěla k ekonomickému růstu. Příkladem 

může být role investičních bank podporujících rozsáhlé projekty (například stavbu železnic 

apod.) či začínající společnosti nebo skutečnost, že inovativnější bankovní systémy vedou 

k nárůstu množství společností s potřebou získání zdroje financování. Existují nicméně taktéž 

případy, v rámci kterých došlo k narušení pobídek, dezinterpretaci právní úpravy a snížení 

úvěrových standardů.70  

 

Jedním z hlavních příkladů finanční inovace je tzv. sekuritizace. Prostřednictvím 

sekuritizace jsou nelikvidní úvěry jako například hypotéky přetvářeny do snadněji 

obchodovatelných instrumentů. Banky tímto způsobem rozprostírají kreditní riziko mezi větší 

množství investorů s rozdílnými rizikovými profily a umožňují efektivnější využití kapitálu. 

Banky navíc získávají dodatečný zdroj finančních prostředků, které jim umožní poskytnout 

více úvěrů.71 Díky prodeji úvěrů účelové finanční společnosti (tzv. „special purpose vehicle“) 

mimo účetní závěrku umožňuje sekuritizace snížení kapitálových požadavků. Tyto úvěry 

mohou být odděleny od původní instituce právě za účelem snížení požadavků na kapitálovou 

přiměřenost. V případě Basilejské dohody I z roku 198872 byly společnosti schopny právě 

tímto způsobem dosáhnout souladu s regulatorními požadavky.73 V rámci účinnosti Basilejské 

dohody II z roku 200574 byly banky schopny převést úvěry na účelově vytvořené finanční 

společnosti  mimo účetní závěrku a dotovat je prostřednictvím likvidních linek, což z nich 

následně vytvořilo instrumenty s nejvyšším možným ratingem (AAA). V rámci této strategie 

následně banky instrumenty odkoupily a zahrnuly je do své účetní závěrky, čímž snížily své 

                                                 
69 KROSZNER, R.; STRAHAN, P. What Drives Deregulation? Economics and Politis of the Relaxation of Bank 

Branching Restrictions. 1999 Quarterly Journal of Economics 114. s. 12 - 16. Dostupné zde: 

https://pdfs.semanticscholar.org/0f75/d5cc9a8f6edc5e368cc6fe22712603a649cf.pdf.  
70 RAJAN, R. Insiders and Outsiders: The Choice between Informed and Arm’s  Length Debt. Journal of Finance. 

1992. s. 4 - 10. Dostupné zde: 

http://epge.fgv.br/we/MD/FinancasCorporativas/2006?action=AttachFile&do=get&target=rajan92.pdf.  
71 Stejné platí u swapu úvěrového selhání, tedy tzv. Credit default swap („CDS“), který umožňuje bancepřenesení 

rizika na jinou společnost (např. na pojišťovnu), která má větší kapacitu riziko nést. V rámci CDS kontraktů 

prodávající zajišťuje kupujícího proti riziku nesplácení podkladového aktiva (například hypotéky). Výměnou za 

to kupující uhradí pravidelné platby prodávajícímu až do splatnosti kontraktu.   
72 Basilejská dohoda z roku 1988. Dostupné zde: https://www.bis.org/list/bcbs/tid_21/index.htm.  
73 KAŠPAROVSKÁ, Vlasta. Řízení obchodních bank. Vybrané kapitoly. Praha: C. H. Beck, 2006. s. 2 - 7. 
74 Basilejská dohoda z roku 2005. Dostupné zde: https://www.bis.org/list/bcbs/tid_22/index.htm.  

https://pdfs.semanticscholar.org/0f75/d5cc9a8f6edc5e368cc6fe22712603a649cf.pdf
http://epge.fgv.br/we/MD/FinancasCorporativas/2006?action=AttachFile&do=get&target=rajan92.pdf
https://www.bis.org/list/bcbs/tid_21/index.htm
https://www.bis.org/list/bcbs/tid_22/index.htm
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požadavky na kapitálovou přiměřenost. 75  Schopnost udržovat vyšší množství prostředků 

s menšími požadavky na kapitál zároveň umožňuje snížit sazby úvěrů a nabízet hypotéky (a 

další typy úvěrů) osobám, které by byly za běžných podmínek posouzeny jako 

neúvěruschopné.76  

 

2.4 FinTech 

Dopad FinTech je v současné době v rámci bankovního sektoru čím dál výraznější, 

platebními transakcemi a úvěrováním počínajíce, finančním poradenstvím končíc. FinTech je 

označení pro obor Financial Technology - "finanční technologie". Fintech představuje "inovace 

ve finančních službách".  Tímto pojmem označujeme pomyslné propojení moderních 

technologií se světem financí. Respektive způsoby, jak moderní technologie zefektivňují 

přístup k financím. Navzdory tomu, že Visa a MasterCard nadále dominují trhu transakcí, 

objevuje se řada inovativních platebních prostředků vyvinutých nebankovními subjekty jako 

jsou např. PayPal, Apple (Apple Pay), Google (Google Wallet) či Venmo.  Banky tedy 

v současné době čelí konkurenci nejen ze strany ostatních finančních institucí, ale taktéž ze 

strany FinTech a technicky zaměřených společností s dostatečným kapitálem k investici do 

perspektivní oblasti bankovnictví. 

 

Do roku 1983 bylo ve Spojených státech amerických evidováno pouze zhruba 2 miliony 

počítačů. V roce 2014 jich bylo dle odhadů Cisco Visual Networking Index na světě již 7,4 

miliardy a v roce 2015 již dle odhadů počet mobilních zařízení překročil počet osob na planetě 

Zemi. Velká část těchto zařízení je využita k obchodním transakcím. Právě na tento trh se 

z větší části orientuje Paypal, Google Checkout, Apple Pay a Venmo. Stejně jak již bylo 

uvedeno výše, i v rámci tohoto trhu platí, že využitelnost a profitabilita těchto platebních 

platforem je přímo spojena s její uživatelskou základnou. Pokud jí nedisponují, jejich cena je 

velice nízká. Obchodníci obvykle odmítají přistoupit na úhradu transakčních nákladů 

souvisejících s přijímáním těchto nových platebních platforem bez jistoty existence 

odpovídající uživatelské základny. Spotřebitelé na druhou stranu taktéž zpravidla odmítnou 

                                                 
75  BRUNNERMEIER, M. Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007-2008. Journal of Economic 

Perspectives 23. 2009. a BRUNNERMEIER, M.; PEDERSEN, L. Market Liquidity and Funding Liquidity. 

Review of Financial Studies 22. 2009. s. 11 - 13. Dostupné zde: 

https://www.princeton.edu/~markus/research/papers/liquidity.pdf.  
76 OKONGWU, C.; SABRY, F. Study of Impact of Securitization on Consumers, Investors, Financial Institutions 

and the capital market. American Securitization Forum. 2009. s. 4 - 10. Dostupné zde: http://smf-

indonesia.co.id/wp-content/uploads/pdf/referensi/ASF_NERA_ReserachReport_MBS_AfterCrisis.pdf.  

https://www.princeton.edu/~markus/research/papers/liquidity.pdf
http://smf-indonesia.co.id/wp-content/uploads/pdf/referensi/ASF_NERA_ReserachReport_MBS_AfterCrisis.pdf
http://smf-indonesia.co.id/wp-content/uploads/pdf/referensi/ASF_NERA_ReserachReport_MBS_AfterCrisis.pdf


30  

tyto metody v případě, kdy je obchodníci nebudou akceptovat. Platební platformy jsou tedy 

vždy dvoustranným obchodním vztahem a tento problém „slepice a vejce“ budou muset 

překonat.  

 

Jedním z možných způsobů, jak tento problém překonat, je zaměřit pozornost nejprve 

na jednu stranu trhu. Populární platební aplikace Venmo, dceřiná společnost PayPal, uplatnila 

přesně tuto strategii. Vhledem k tomu, že se v první fázi zaměřila na platební transakce 

uskutečňované mezi jednotlivými spotřebiteli, vyhnula se nutnosti obchodníků tuto platební 

metodu akceptovat a současně si vybudovala potřebnou klientskou základnu. Následně pak již 

nebylo obtížné obchodníky o výhodnosti akceptace této platební metody přesvědčit. 

 

Po desetiletí byly banky v rámci poskytování finančních služeb jedinými soutěžiteli. 

Ve většině států byla navíc soutěž v rámci bankovního sektoru velice omezena. V rámci těchto 

oblastí existovalo pouze několik bankovních institucí, které disponovaly velkým podílem na 

trhu finančních služeb. Z tohoto důvodu nebylo běžné, aby menší poskytovatel služeb postupně 

získal větší podíl na daném trhu. Zatímco banky se pokouší nabízet širokou škálu produktů a 

služeb, řada FinTech společností se soustředí pouze na jedinou konkrétní službu či produkt, 

čímž dosahuje vysoké spokojenosti svých klientů. 77  Tento trend je přirozeně pro banky 

problematický, jelikož takto rozsáhlá organizace není schopna dosáhnout udržitelného rozvoje 

v rámci každého jednotlivého odvětví finančních služeb.  

 

Jednou ze strategií, kterou v současné době banky ve Spojených státech amerických 

zaujímají je spolupráce za účelem vytvoření digitální platební sítě, která by byla 

konkurenceschopnou alternativou velice úspěšné aplikace Venmo, jak bylo zmíněno výše. 

Tato nová platební síť je pojmenována Zelle. Její hlavní devizou oproti ostatním konkurentům 

je její záštita více než třiceti nejvýznamnějšími bankami v rámci Spojených států amerických, 

mezi nimi Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase a Wells Fargo. Výhodami Zelle mají 

být především rychlost a bezplatnost. K zaslání částky je nutno znát pouze příjemcův mobilní 

telefon či email. Pokud je příjemcova banka součástí sítě Zelle, peněžní částka je téměř 

okamžitě připsána na jeho účet.  

 

                                                 
77 VIVES, X. Banking Competition and European Integration. Cambridge University Press. 1991. s. 2 - 13. 
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Tento krok může být z hlediska dalšího vývoje velice zajímavý, jelikož jasně vypovídá 

o skutečnosti, že bankovní instituce přijaly existenci nových konkurentů na trhu a mění svou 

obchodní strategii tak, aby byly konkurenceschopné i za nově vzniklých podmínek. 

Povšimněme si taktéž skutečnosti, že za tímto účelem vytvořilo více než 30 těchto institucí 

společnou digitální platební síť, což vypovídá o schopnosti vzájemné kooperace a dává jim 

výrazně vyšší šanci v tomto  boji uspět. 

 

Zatímco obyvatelé vyspělých zemí využívají převážně možnosti internetového 

bankovnictví, řada méně vyspělých oblastí se nadále upíná ke klasickému způsobu využití 

finančních služeb. Taktéž tyto země se však již začínají postupně transformovat a tento proces 

by měl dle předpokladů proběhnout výrazně rychleji, než tomu bylo v případě vyspělých trhů. 

Předpokládá se, že půjde o stejný scénář jako v případě rozvoje internetového připojení. 

Zatímco rezidenti vyspělých zemí se postupně přeorientovávali z jednoho druhu připojení na 

jiné, v rámci méně vyspělých regionů není neobvyklé pozorovat skok z běžného (ale 

z dnešního pohledu již poněkud archaického) 56k modemu na vysokorychlostní bezdrátové 

připojení. Jinými slovy - méně vyspělé země mají tendenci začít využívat méně vyspělé 

technologie a takto setrvat delší dobu, než země vyspělé. Následně však přeskočí mnoho stádií 

a velice rychle se přeorientují na nejmodernější možný produkt.  

 

Z hlediska právní úpravy byl v rámci Spojeného království zásadní rok 2015, kdy vláda 

oznámila iniciaci přípravy pravidel sdílení a zpřístupnění dat v rámci bankovního sektoru.78 

Cílem je stimulovat soutěž tak, aby bylo dosaženo co nejvýhodnějšího postavení konečných 

spotřebitelů. Toto je zásadní krok zejména proto, že řada inovativních společností bude moci 

získat relevantní finanční data a lépe tak vykonávat svou činnost. 

 

Dalším neméně důležitým legislativním krokem je přijetí tzv. Payment Services 

Directive 2 („PSD II“).79 Tato směrnice je v rámci platebního styku převratnou změnou a 

reflektuje stále rozšířenější využívání moderních technologií v rámci bankovního sektoru. 

                                                 
78 Open Application Programming Interface (API) initiative. Aplikace APIs umožňuje dvěma částem softwaru 

bezpečně komunikovat a vyměňovat si informace napřímo bez nutnosti lidského vstupu. Někteří poskytovatelé 

finančních služeb APIs využívají, ale jejich úplný potenciál nebyl dosud náležitě zkoumán. Více dostupné na: 

https://www.gov.uk/government/publications/data-sharing-and-open-data-for-banks  
79 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na 

vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a 

zrušuje směrnice 2007/64/ES. Dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366. Transponováno změnou zákona č. 284/2009 Sb., o platebním 

styku.  

https://www.gov.uk/government/publications/data-sharing-and-open-data-for-banks
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366
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V krátkosti lze říci, že PSD II umožňuje snazší přístup k bankovním informacím a umožňuje 

inovativní přístup, zatímco současně zabraňuje zneužití těchto dat a dalším případným 

bezpečnostním incidentům.  

 

V posledním letech je rozvoj FinTech v rámci bankovního sektoru výrazný. Do odvětví 

zaměřeného na výměnu jednotlivých cizích měn vstupuje řada nových společností jako je 

například WeSwap80 platforma, která svým klientům z různých zemí umožňuje směnit svou 

lokální měnu za předem určený kurz daleko levněji než tradiční směnárny. WeSwap je 

zastřešena MasterCard a během dalšího období se předpokládá její prudký růst.  

 

V rámci Znázornění č. 2 níže můžeme vidět inovativní FinTech společnosti, které již 

nabízí řadu produktů a služeb klíčových obchodních odvětví včetně plateb, investičního 

bankovnictví, bankovnictví zaměřeného na trh spotřebitelů (tzv. „retailové“ bankovnictví), 

financování, správy majetku a dalších oblastí. Inovace zaměřené na oblast zpracování transakcí 

a plateb založené na informační technologii (jako jsou bankomaty a online bankovnictví) 

zredukovaly náklady a umožnily rozšíření škály produktů nabízených spotřebitelům.  

 

V rámci Evropské unie vzrostlo využívání online bankovnictví z 25% populace ve věku 

mezi šestnácti a sedmdesáti čtyřmi lety v roce 2007 na 44% v roce 2014. 81  Zajímavým 

poznatkem ovšem je, že transakce provedené prostřednictvím bankovní pobočky 

nezaznamenaly klesající tendenci, a to zejména proto, že online bankovnictví v některých 

případech není substitutem osobní návštěvy bankovní instituce.82 Tato skutečnost vyplývá 

zejména z nutnosti dodržení veškerých regulatorních požadavků příslušných právních norem 

dopadajících na finanční instituce v oblasti tzv. anti-money launderingu, tedy prevenci a 

opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.     

 

V loňském roce vložili investoři do FinTech a začínajících společností přes 19 miliard 

dolarů. Oblast hlavních konkurentů velkých bank je daleko rozmanitější. Příkladem může být 

Paypal v oblasti e-plateb či společnosti zabývající se obchodováním s virtuální měnou jako 

                                                 
80 Více dostupné na: https://www.weswap.com/en/.  
81 V závislosti na výzkumu Eurostatu stojí v popředí Evropy Scandinávské státy jako je Norsko, Finsko, Island a 

Nizozemsko. Ve Spojeném království a Německu je procentuální podíl nižší. 
82 DELOITTE. Banking Disrupted: How Technology is Threatening the Traditional European Retail banking 

Model. Londýn Deloitte Insight 2015. 

https://www.weswap.com/en/
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jsou Coinbase (přehled nejvíce financovaných začínajících společností je uveden ve 

Znázornění č. 2).  

 

Z hlediska právní úpravy přináší tato situace řadu otázek, jako například: (i) jaké jsou 

benefity/příležitosti a rizika/překážky těchto nových obchodních modelů a technologií; (ii) jaké 

jsou důsledky klíčových prvků ochrany jsou jako – ochrana investora, integrita a férovost trhu 

či finanční stabilita; (iii) bylo by prospěšné vytvoření mezinárodní standardů? 

 

Očekává se, že bankovní sektor projde revolučním vývojem díky nositelným 

technologiím (tzv. „smart wearables“). Apple watch již nyní umožňuje svým vlastníkům 

kontrolovat stav jejich financí, sledovat transakční historii, najít nejbližší bankomat atd. 

Funkčnost těchto drobných zařízení bude stále vzrůstat.   
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Znázornění č. 1 : Přehled nejvýznamnějších soutěžitelů v rámci FinTech83 

 

  

                                                 
83  Zdroj: CB Insights; Crunchbase; Funderbeam; Bloomberg, červen 2016. Velikost jednotlivých kruhů 

znázorňuje: modrá: odhadovaná hodnota; černá: získané prostředky. 
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dolarů 
500 milionů $ 

Předpoklad hodnoty Vybrané prostředky 

Ocenění N.A. 
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5 miliard  $ 
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Data získaná v červnu 2016  Zdroj: CB Insights; Crunchbase; Funderbeam, Bloomberg. 
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Zmínit je nutné taktéž nové formy peněžních prostředků, jako jsou virtuální měny 

(„crypto-currencies“). Zatímco Kalifornie je v roce 2015 jako první stát učinila legálními,84 

jiné země jako například Čína se k jejich využívání staví negativně a činí je ilegálními. V rámci 

některých evropských států je možné vidět bitcoin – jednu z virtuálních měn – v rámci 

některých směnných systémů. Bitcoin je jednou z nejvíce užívaných virtuálních měn, která 

byla založena v roce 2009. Důvodem vytvoření Bitcoinu bylo dosažení tří hlavních funkcí 

tradičních peněžních prostředků, kterými jsou: (i) zjednodušit směnu z hlediska obchodu; (ii) 

uložit hodnotu pro budoucí účely; (iii) funkce základní měrné jednotky trhu zboží a služeb. 

Vývoj veškerých těchto trendů však může být výrazně zpomalen či zcela zastaven právní 

úpravou. Idealním scénářem by mohlo být využití bitcoinu či jiné virtuální měny kdekoli na 

světě. Z důvodu existence rozdílné právní úpravy jednotlivých států a množství zahrnutých 

finančních institucí by však bylo více než obtížné dosáhnout dohody týkající se způsobu užití 

virtuálních měn.  

 

Je více než jasné, že FinTech se již v mnoha aspektech stal součástí našich 

každodenních životů. Rozvrstvení FinTech je možné posoudit v rámci Znázornění č. 3. 

Z hlediska vývoje těchto technologií se nacházíme teprve na počátku a dá se očekávat, že 

v budoucnu dojde k jejich prudkému rozšíření. Žijeme v období transformace bankovního 

sektoru. Můžeme s největší jistotou říci, že v následujících 10 letech zažijeme rozsáhlejší 

změny než v průběhu posledních 100 let. Globální rozvoj inovativních finančních technologií 

začal otřásat celým sektorem. Nyní zůstává zásadní otázka, budou banky schopny přijmout 

FinTech inovace, či nikoli? FinTech možná bude v budoucnu hrát v našich životech mnohem 

větší roli, než by kdo předpokládal.  

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                 
84  Virtuální měna učiněna legální. Více dostupné na: http://fintechnews.ch/blockchain_bitcoin/enforcement-

actions-by-the-regulators-in-cryptocurrency-and-blockchain/3734/.  

http://fintechnews.ch/blockchain_bitcoin/enforcement-actions-by-the-regulators-in-cryptocurrency-and-blockchain/3734/
http://fintechnews.ch/blockchain_bitcoin/enforcement-actions-by-the-regulators-in-cryptocurrency-and-blockchain/3734/
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 Znázornění č. 2: Globální rozvržení FinTech -  zmapováno v rámci 8 kategorií 

   

   

  

   

 

  

  

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 Platby/Payments 
Zpracování plateb, převod peněz, Mobilní platby, Forex, Kreditní karty, 

Předplacené karty, Program odměn 

Příklady:AliPay, Transferwise, PayPal, Square, Klama, Lightspeed 

 Pojištění Underwritting, Stížnosti, Riskové nástroje, Broking. 

Příklady: Oscar, Insureon, Lemonade,Krip, Analyze, ClearRisk 

 Planning Řízení zdrojů společností, Daně, CRM, Osobní finance, Důchodové spoření, 

Compliance & KYC, Uchování dat 

Příklady: Strands, Slice, Techologies, Mint 

 Crowdfunding/Úvěry Crowdfundingové platformy, P2P lending,, Hypotéky a korporátní úvěry 

Příklady: Avant Credit, SoFi, Asset Avenue, Lending Club, Funding Circle, 

DianRong, Kabbage 

 Blockchain Virtuální měna, Smart contracts, Platby a ujednání skrze blockchain, Labs 

Sledování aktiv.. 

Příklady: Coinbase, Ripple 

 Investice 

 

Řízení investic, Roboadvisory, IT Trading, Obchodní platformy, Clearing 

Příklady: Succession Advisory, Wealthfront, Motif Investing, Nutmeg, Fuscent 

 Analytika Big Data řešení, Datová visualizace, Prediktivní analýzy, Poskytovatelé dat. 

Příklady: Credit Benchmark, Solovis, Zenefits, DocuSign, Kreditech 

 Bezpečnost Virtuální identita, Ověření, Podvod, Cyber bezpečnost, Šifrování dat. 

Příklady: Bit9, Veracode, TeleSign 
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2.4.1 Blockchain 

Blockchain je veřejná bezplatná šifrovaná databáze informací. Jinými slovy -  

blockchain je možno definovat jako „distribuovanou veřejnou účetní knihu“ nebo databázi 

záznamů každodenních transakcí, které byly provedeny a sdíleny mezi těmi, kteří se jakkoli 

podílí v rámci sítě. Každá transakce nebo digitální skutečnost v rámci této evidence musí být 

schválena dohodou více než poloviny těch, kteří se na síti podílí. Z toho vyplývá, že žádný 

účastník nebo uživatel sám o sobě nemůže změnit data v rámci Blockchainu bez předchozího 

souhlasu ostatních uživatelů (účastníků). Můžeme zřetelně pozorovat, že technologický 

koncept stojící za Blockchainem je téměř identický, jakožto princip fungování databáze. 

Blockchain umožňuje účastníkům, kteří ho užijí poprvé, uzavřít dohodu týkající se podoby 

určité transakce či digitální skutečnosti bez toho, aby byla zároveň vyžadována existence 

jakékoli kontrolní autority. Tato technologie je unikátní v tom, že eliminuje funkci 

zprostředkovatele. To umožňuje přenos dat rozličné povahy k uživatelům bezpečným 

způsobem. Blockchain může navíc generovat virtuální dohody (tzv. „smart contracts“). Tyto 

virtuální dohody jsou nezávislé na jakýchkoli institucích, jelikož jsou ujednány jako „nezávisle 

vymahatelná virtuální ujednání“. Tato technologie již prokázala déletrvající schopnost 

efektivně fungovat jak v rámci finančního, tak nefinančního sektoru. 

 

V průběhu posledních let se Blockchain ukázal jako velice zásadní technologická 

inovace. Základ této technologie spočívá v teorii distribuované účetní knihy („distributed 

ledger“), která je skladována a zachovávána na distribuční počítačové síti. Tento koncept 

přináší možnost sítě jako takové kooperativně produkovat, vyvíjet a zachovávat provedené 

transakce. Jednu z předních možností aplikace Blockchain technologie skýtá v současnosti 

virtuální měna Bitcoin. Bitcoin užíval pro účetní knihu označení „Blockchain“, které bylo 

prvopočátkem pojmu „Blockchain technologie“. Bitcoin je nicméně pouze první z řady 

bezpočtu možných využití této technologie. Blockchain technologie je způsob ukládání dat, 

který je charakteristický zejména následujícími znaky: (i) přetrvává v rámci decentralizované 

peer-to-peer sítě; (ii) data mohou vytvářet specifičtí uživatelé; (iii) zahrnuje užívání 

elektronického podpisu a komunikace, bezpečnosti („cryptography“) k ověření identity 

uživatele a implementaci přístupových práv v rámci písemného nebo čteného formátu; (iv) 

schéma ukládání dat činí velice obtížnou jakoukoli změnu uložených záznamů; (v) finanční 

transakce jsou typicky součástí Blockchain technologie; (vi) na data mohou nahlížet jak 
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specifičtí uživatelé, tak širší okruh osob; (vii) takřka v reálném čase funguje virtuálně skrz 

několik systémů na síti.  

 

Odlišujeme dva druhy blockchainu - veřejný a soukromý. Největší předností veřejného 

blockchainu je jeho schopnost uchovat v síti transakční dohodu, což umožňuje vepsat množství 

dohod do Blockchainů (účetních knih) prakticky komukoli. Tyto dohody nevyžadují schválení 

jakoukoli třetí stranou či zprostředkovatelem. Naproti tomu v rámci soukromého blockchainu 

jsou limitací síťová zabezpečení (tzv. „firewally“). V některých systémech mohou data vkládat 

pouze známí uživatelé. 

 

Blockchain technologie skýtá nespočet benefitů. Některé z nich jsou například: (i) 

důvěryhodnost; (ii) otevřenost; (iii) rychlost; (iv) globální povaha; (v) efektivnost. Předpokládá 

se, že před jakýmkoli vložením dat do Blockchainu dojde k dohodě mezi větším množstvím 

uživatelů systému. Čím větší množství uživatelů disponuje oprávněním zápisu, vytváření či 

změny takových dat,  tím je systém celkově důvěryhodnějším. Právě tento prvek důvěry je 

jednou ze zásadních inovací, kterou Blockchain technologie přináší. Vzhledem k využívání již 

zmiňovaných „smart contracts“ uzavíraných v reálném čase vzrostla také míra 

transparentnosti. Vzhledem k tomu, že jsou obchodní data publikována společnou platformou, 

mohou být obchody sledovány v reálném čase. Tento koncept pomáhá eliminovat jakoukoli 

formu manipulace či změn těchto transakcí a činí tento postup transparentnějším.   

 

2.4.2 Platformy alternativního financování - Crowdfunding 

Digitální technologie se stává předpokladem a neoddělitelným prvkem nového vývoje 

obchodních aktivit i každodenního života. Internet, elektronické nosiče dat, moderní analytické 

metody a virtuální infrastruktura pronikají do každodenního života domácností, v důsledku 

čehož dochází ke globální změně spotřebitelského a investičního způsobu jednání. V dnešní 

době se může na vytváření a fungování digitálního prostoru podílet každý, kdo disponuje 

připojením k internetu. Dochází k formování flexibilních a variabilních vztahů mezi lidmi a 

jejich rozličnými identitami v internetovém a běžném světě.  
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Rychlý vývoj počáteční koncepce internetu z 90. let k internetu „věcí“85  může být 

částečně přičítán vývoji tzv. Webu 2.0. Tento web vznikl po založení první světové 

crowdfundingové platformy ArtistShare v roce 2003 a zhruba rok před vznikem peer-to-peer 

platformy Zopa v roce 2005. Rok 2004 byl přitom z pohledu internetových uživatelů 

přelomový. Zatímco do této doby byli uživatelé zejména příjemci obsahu, nyní se transformují 

do jeho tvůrců. Interakce uživatelů, spolupráce a z tohoto vznikající obsah jsou hlavními 

charakteristickými rysy Webu 2.0.86 Tento technologický pokrok umožnil prvním peer-to-peer 

platformám využít popularitu mnohých sociálních sítí. Jednoduchosti a efektivnosti posouzení 

úvěruschopnosti využily zejména platformy úvěrové. Peer-to-peer platformy představují 

obchodní model umožňující přenos finančních prostředků v podobě úvěru ze strany investorů  

k zájemcům. Inovativnost této metody spočívá ve skutečnosti, že jsou finance poskytovány 

řadou různých investorů, kterými mohou být jak osoby fyzické, tak právnické.87  

 

Rozvoj tohoto finančního segmentu cíleného na spotřebitele a malé a střední podniky 

probíhal rychlým tempem až do finanční krize v roce 2008. Řada domácností ztratila 

v důsledků finanční krize důvěru v tradiční bankovní sektor88 a stáhla se z finančního trhu 

hledajíc alternativní zdroje finančních prostředků. Došlo ke snížení úvěrové aktivity bank, 

v důsledku čehož se zastavuje tok kapitálu od těch, kteří jím disponují k těm, kteří ho potřebují 

k rozvíjení obchodní činnosti a vytváření pracovních míst. Na počátku veřejných záruk a 

nouzového úvěrového programu byla již reputace bankovních institucí jakožto tradičních 

poskytovatelů úvěrů značně ohrožena a mnohými kritizována. 89  Období po krizi bylo 

charakteristické prostředím s nízkými výnosy, investoři se tedy stále více obraceli 

k alternativním možnostem investic. 

 

                                                 
85 Pojmem „Internet věcí“ popisuje koncept, ve kterém jsou fyzická zařízení připojena k internetu a jsou schopna 

identifikace a výměny dat. 
86  SCHWIENBACHER, Armin.; LARRALDE, Benjamin. Crowdfunding of small entrepreneurial ventures. 

HANDBOOK OF ENTREPRENEURIAL FINANCE. Oxford University Press 2010. s. 19 - 38. Dostupné zde: 

https://ssrn.com/abstract=1699183 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1699183.  
87 V rámci některých států, jako například ve Spojených státech amerických, může financování zahrnovat převzetí 

závazku entity provozující platformu, akvizici závazků žadatele o úvěr apod. V rámci jiných právních řádů může 

být obchodní model naopak limitován.  
88 GRITTEN, Adèle."New insights into consumer confidence in financial services",  International Journal of 

Bank Marketing 2011, Vol. 29 Iss: 2.  ISSN: 0265-2323. 
89 STIGLITZ, Joseph E. Risk and global economic architecture: Why full financial integration may be undesirable. 

American Economic Review, American Economic Association, vol. 100(2), 2010. s. 12. Dostupné zde: 

http://www.nber.org/papers/w15718.  

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1699183
http://www.nber.org/papers/w15718
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V rámci tohoto konceptu se tedy pozornost investorů i zájemců o kapitál obrací 

k alternativnímu trhu, který je schopen poskytnout přímé, nezprostředkované úvěrové vazby 

mezi domácnostmi a společnostmi. 

 

Společné financování či crowdfunding je proces, v rámci kterého je za účelem realizace 

určitého projektu získáván kapitál formou shromažďování relativně malých příspěvků od řady 

investorů či podporovatelů. Tento koncept reprezentuje více specifickou formu obecně 

pojímaného termínu společného investování, kterým je míněna akvizice prostředků (služeb, 

kreativního obsahu, finančních prostředků atd.) od rozsáhlé skupiny, která probíhá ve většině 

případů online. Tento pojem byl poprvé užit v roce 2006 Michaelem Sullivanem v rámci jeho 

blog projektu.  

 

Účastníky společného financování můžeme rozdělit na tři skupiny: (i) zájemce o úvěr, 

iniciátor projektu či nápad/projekt, který má být zafinancován; (ii) fyzická osoba či skupina 

osob („crowd“) podporujících projekt; a (iii) organizace (tzv. platforma), která umožní oněm 

skupinám založit projekt či podpořit žádost o financování projektu. 

 

Literatura rozlišuje mezi: (i) společným financováním (tzv. „lending-based 

crowdfunding“) spočívajícím v poskytování úvěrů, které jsou následně spláceny včetně úroku; 

(ii) společným investičním financováním (tzv. „equity-based crowdfunding“) v rámci kterého 

obdrží investor odpovídající podíl v začínající („start-up“) společnosti; (iii) společným 

financováním na bázi odměn (tzv. „reward-based crowdfunding“) založeným na odměnění 

investora prostřednictvím produktu či služby, která má peněžitou hodnotu a která je často 

prvotní verzí produktu či služby, jejichž vývoj je tímto financován; (iv) společným 

financováním na bázi daru (tzv. „donation-based crowdfunding“) v rámci kterého dochází 

k darování finančních prostředků za účelem podpory daného projektu.90 

 

Společné financování je technologicky pokročilá forma sociálního financování. 

Prvopočátek této moderní formy financování je spojován s tzv. English Friendly Societies v 18. 

a 19. století, která vznikla spontánně během průmyslové revoluce jako sdružení, které svým 

členům pomáhalo shromáždit zdroje a redukovat případné riziko. Friendly Societies svým 

                                                 
90 CHOLAKOVA, M.; CLARYSSE, B. Does the Possibility to Make Equity Investments in Crowdfunding 

Projects Crowd Out Reward-Based Investments? 2014 Entrepreneurship Best Practice Series on Crowdfunding 

at Imperial College London Business School. s. 12-27 
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členům umožnily ukládat prostředky a získávat úvěry, přičemž současně podporovaly členy 

rodin v případech, kdy nebyly schopny obstarat přiměřené finanční prostředky z důvodu 

nemocí atd. Co dříve bývalo lokálně aplikovaným fenoménem je v dnešní době globálně 

rozšířenou příležitostí spojení sociálně nakloněných či jednajících za účelem dosažení zisku, 

převážně anonymních, jednotlivců. Posouzení rizik, které se dříve ukázalo jakožto 

problematické, se díky technickému pokroku značně usnadnilo. Friendly Societies měly 

s řízením rizik velice omezené zkušenosti a přibližně jedna třetina z nich z tohoto důvodu v 19. 

století zanikla.91 Online platforma sice nenese riziko za prodlení („default“) osob žádajících o 

úvěr, avšak poskytuje investorům nástroje nezbytné ke kontrole rizika, které podstupují 

prostřednictvím: (i) shromáždění, scoringu a šíření posouzení úvěruschopnosti budoucích 

žadatelů o úvěr; (ii) hlášení úvěrových příhozů umožňují investorům diverzifikaci úvěrů a 

rozvrstvení rizika; (iii) internetových služeb, monitoringu a hlášení úvěrové historie. 

 

Společné investiční financování je cenným alternativním způsobem financování 

společností, jelikož skupiny investorů představují v rámci startupů tradičně významnou roli. 

Pobídky jsou představovány podíly na samotné společnosti či na zisku.  

 

Společné financování na bázi odměn či daru nezaručuje na rozdíl od výše uvedených 

forem splacení poskytnutých prostředků jejich poskytovateli. Cílové částky těchto projektů se 

běžně pohybují v daleko nižších hladinách. I tak se tyto typy projektů těší značné popularitě. 

To se může zdát nedůvodné vzhledem ke skutečnosti, že jejich  iniciátoři se často spoléhají 

výhradně na dobrou víru potenciálních dárců a finanční návratnost je prakticky nulová. Toto 

však nutně nemusí být pravdou.92 Podporovatelé mohou být k financování projektu motivováni 

nemateriální hodnotou. Jejich důvodem může být například osobní pobavení, politický názor, 

umění, altruismus, touha být součástí komunity či pocit být v pozici spolutvůrce daného 

projektu.  

 

Navzdory rostoucí popularitě těchto modelů jsou zejména peer-to-peer93 platformy a 

společné investiční financování považovány za potenciální hrozbu obchodních modelů 

                                                 
91 COVELLO, V. T.; MUMPOWER, J. Risk analysis and risk management: An historical perspective. Risk 

Analysis, 5, 1985. s. 4 - 27 
92 SCHWARTZ, Andrew. A. The Nonfinancial Returns of Crowdfunding 2015. Review of Banking and Financial 

Law, Vol. 34, No. 2, pp. 565-580, 2015 U of Colorado Law Legal Studies Research Paper No. 15-12. Dostupné 

zde: https://ssrn.com/abstract=2649979.  
93 Často také označovo jako tzv. “marketplace lending.”  Pro srovnání jednotlivých konceptů z hlediska změn 

v důsledku geografického (např. financování, dluh atd.) a využití alternativního způsobu financování (např. SME 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=580023
https://papers.ssrn.com/sol3/papers2.cfm?abstract_id=2649979##
https://papers.ssrn.com/sol3/papers2.cfm?abstract_id=2649979##
https://papers.ssrn.com/sol3/papers2.cfm?abstract_id=2649979##
https://ssrn.com/abstract=2649979
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tradičních finančních institucí. Ačkoli nebyl efekt rostoucího množství alternativních 

finančních trhů na tradiční finanční systém dosud blíže zkoumán, klasická ekonomická 

literatura dovozuje, že vyšší množství soutěžitelů povede k vyššímu blahu spotřebitelů a sdílení 

ekonomiky povede k všeobecnému prospěchu.94   

 

Znázornění č. 3 představuje nárůst podílu poskytovaných úvěrů na trhu v rámci Spojených 

států amerických, Číny, Spojeného království a Austrálie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Morgan Stanley Research, Květen 201595 

 

Nejvýznamnějšími benefity peer-to-peer úvěrových platforem a společného 

investičního financování jsou zejména: 

 

                                                 
či spotřebitelé) viz následující reporty: MILNE, A.; PARBOTEEAH, P. The Business Models and Economics of 

Peer-to-Peer Lending, European Credit Research Institute, č. 17. 2016. Dostupné zde: 

https://www.ceps.eu/system/files/ECRI%20RR17%20P2P%20Lending.pdf; ZHANG, B.; BAECK, P.; 

ZIEGLER, T.; BONE, J.; GARVEY, K. Pushing Boundaries, The 2015 U.K. Alternative Finance Industry Report, 

The Cambridge Centre for Alternative Finance and NESTA. 2016. Dostupné zde:  

http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/pushing_boundaries_0.pdf; WARDROP, R.; ROSENBERG, B.; 

ZHANG, T.;  ZIEGLER, T.; SQUIRE, R.; BURTON, J.; GARVEY,K. Breaking New Ground: The Americas 

Alternative Finance Benchmarking Report, 2, The Cambridge Centre for Alternative Finance and the Chicago 

Booth Polsky Center for Entrepreneurship and Innovation. 2016. Dostupné zde: 

https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/downloads/2016-

americas-alternative-finance-benchmarking-report.pdf; a ZHANG, B.; DEER, R.; WARDROP, R.; GEANT, A.; 

GARVEY, K; THORP, S.; ZIEGLER, T.; YING, K.; XINWEI, Z.; HUANG; E.; BURTON, J.; CHEN, H.; LIU, 

A.; GRAY, K. Harnessing Potential, The Asia Pacific Alternative Finance Benchmark report. 2016. Dostupné 

zde:  

https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/downloads/harnessing-

potential.pdf .   
94 FRAIBERGER, S.; SUNDARARAJAN, A. Peer-to-Peer Rental Markets in the Sharing Economy. Fraiberger: 

Department of Economics, New York University. s. 2 - 12 Dostupné na: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=2574337  
95 Morgan Stanley Research Blue Paper, Global Marketplace Lending: Disruptive Innovation in Financials. 2015. 

Globální trh úvěrů (v miliardách $) 
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(I) Snazší přístup ke kapitálu. 

- Peer-to-peer platformy umožňují získání úvěru žadatelům, a to zejména 

malým a středním podnikům, které nemají možnost získat finanční 

prostředky od bank.  

- Společné investiční financování otevírá zcela nové možnosti. Na základě 

průzkumu OECD je tento způsob financování zásadní zejména pro 

společnosti mající vysoký rizikový profil, jako jsou inovativní, nové a 

rychle rostoucí společnosti.96 

(II) Nižší náklady. 

- Peer-to-peer úvěrové platformy mají oproti bankám nižší náklady, a to 

z důvodu rozsáhlého využívání technologií a dat. Důsledkem této 

skutečnosti je využívání nízkých úrokových sazeb.97 

- Prostřednictvím platforem společného investičního financování mohou 

společnosti získat potřebné finance bez nutnosti veřejné nabídky („IPO“), 

která vyžaduje přípravu prospektu, jehož vytvoření může být dle výzkumu 

OECD pro podnikající fyzické osoby a malé podniky výraznou překážkou.98 

(III) Systém řízený trhem. 

- Jak peer-to-peer platformy, tak platformy společného investičního 

financování vykonávají svou činnost na základě systému řízeného trhem, na 

základě kterého rozhoduje o financování poskytnutém společnosti či 

jednotlivci příslušná skupina osob. 

- Z tohoto úhlu pohledu by mohly díky těmto způsobům financování 

prostředky získat taktéž určité skupiny osob v nevýhodné sociální situaci 

jako například menšiny a ženy, které mají tradičně problém na úvěr 

dosáhnout.99 

                                                 
96 OECD. New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening the Range of Instruments, 2015. 

Dostupné zde: https://www.oecd.org/cfe/smes/New-Approaches-SME-full-report.pdf .   
97 MILNE, A.; PARBOTEEAH, P. The Business Models and Economics of Peer-to-Peer Lending, European 

Credit Research Institute, č. 17. 2016.   
98 OECD. New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening the Range of Instruments, 2015.  

Dostupné zde: https://www.oecd.org/cfe/smes/New-Approaches-SME-full-report.pdf .   
99 ZHANG, B.; BAECK, P.; ZIEGLER, T.; BONE, J.; GARVEY, K. Pushing Boundaries, The 2015 U.K. 

Alternative Finance Industry Report, The Cambridge Centre for Alternative Finance and NESTA. 2016. Dostupné 

zde:  http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/pushing_boundaries_0.pdf. “Odhadujeme, že přibližně 8 % 

společností/žadatelů o úvěr, kteří získali kapitál díky equity-based crowdfunding platformám byly ženy. Toto 

číslo je zřejmě vyšší než rizikový kapitál a angel investování. Rozdíl mezi muži a ženami by však mohl být 

překonán, zejména vezmeme-li v úvahu participaci žen v ostatních online alternativních formách financování. 

Například zatímco 21,1% všech SME žadatelů o úvěr na peer-to-peer platformách jsou ženy, až 46,2% žen v 
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(IV) Volba investora a diverzifikace. 

- Peer-to-peer platformy poskytly jednotlivým investorům nová aktiva ve 

formě nezajištěného úvěru. Investoři mohou své prostředky vložit do řady 

úvěrů, a to za nízkých nákladů.100 

- Platformy společného investičního financování umožnily získat investorům 

nová aktiva ve formě investice do inovativních společností. Institucionální 

investoři mohou tyto platformy taktéž využívat ke komparaci investičních 

příležitostí.  

 

Posuzujeme-li tyto alternativní způsoby financování, je taktéž nutné zvážit jejich 

rizika. Z pohledu IOSCO se jedná o tři základní oblasti: (i) ochrana investora; (ii) férovost, 

transparentnost a efektivnost trhu; (iii) finanční stabilita. Rizika společná všem druhům 

platforem, kterými jsou zejména: 

 

(I) Riziko provádění nelicencovaných činností. Platformy mohou namítat, že se 

nezapojují do regulovaných aktivit, protože pouze přijímají a předávají pokyny 

týkající se investičních nástrojů. 101  Skutečnost, že jsou platforma a nabídky 

všeobecně veřejně přístupné a že nabízí rozsáhlou řadu investičních nástrojů, za 

které získávají finanční kompenzaci, může velmi snadno zapříčinit, že se platforma 

uchýlí k činnosti, kterou již lze označit jako regulovanou. Takovéto služby 

zahrnující například poradenství týkající se cenných papírů, nabízení schémat 

kolektivního investování a podobně. Definice a hranice těchto regulatorních 

konceptů jsou v důsledku ochrany investora v různých právních oblastech rozdílné. 

Výraznou změnu k silnější ochraně investora přinesla nová evropská regulace 

MiFID II, která byla v rámci českého právního prostředí implementována do ZPKT 

zákonem č. 204/2017 Sb, který vstoupil plně v účinnost dnem 3. ledna 2018.102 

                                                 
pozici fundraisera je v rámci reward-based crowdfunding platforem a toto číslo dosahuje dokonce až 65.5% v 

rámci donation-based crowdfunding platforem.” 
100 KIRBY, E.; WORNER, S. Crowdfunding, An infant industry growing fast. IOSCO Research Department Staff 

Working Paper, 2014. s. 1 - 5.  Dostupné zde: https://www.iosco.org/research/pdf/swp/Crowd-funding-An-Infant-

Industry-Growing-Fast.pdf. 
101 V případě investiční služby spočívající v přijímání, předávání a provádění pokynů, případně souvisejících 

doplňkových služeb, se jedná o test přiměřenosti podle § 15i ZPKT. Platí ale, že banka není povinna test 

přiměřenosti provádět, pokud (i) jde o jednoduchý nástroj (včetně dluhopisů, státních i jiných), (ii) služba je 

prováděna z podnětu zákazníka a (iii) zákazník byl na tento postup upozorněn. Služby poskytované v rámci této 

výjimky se označují jako „execution only“. 

102 Dne 20. října 2011 uveřejnila Evropská komise návrh nové směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II) a 

nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR). Tyto předpisy mají nahradit stávající úpravu obsaženou v MiFID. 

https://www.iosco.org/research/pdf/swp/Crowd-funding-An-Infant-Industry-Growing-Fast.pdf
https://www.iosco.org/research/pdf/swp/Crowd-funding-An-Infant-Industry-Growing-Fast.pdf
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(II) Riziko odhalení. Investiční nabídky v rámci peer-to-peer a platforem společného 

investičního financování postrádají standardizovanou formu a jsou charakteristické 

menším množstvím detailních informací, než cenné papíry obchodované veřejně.103 

Například ne všechny peer-to-peer platformy zveřejňují jasné a komparabilní 

základní údaje (tzv. „default data“) týkající se jejich úvěrového portfolia. 

Uveřejňovací praxe platforem společného investičního financování se taktéž 

výrazně liší. Společnosti v rané fázi vzniku mohou být schopny poskytnout pouze 

omezené množství informací týkajících se jejich obchodního plánu a činností, 

jelikož nemají dosud plně rozvinuty veškeré vnitřní činnosti či dlouhodobou 

historii.104 Na druhou stranu uveřejnění, které není detailní či standardizované není 

nezbytně nedostatečné či matoucí.  

(III) Přeshraniční rizika. Některé platformy započaly s přeshraničními aktivitami, 

v rámci kterých distribuují úvěry/cenné papíry společností z určité oblasti 

působnosti konkretních právních norem k investorovi/poskytovateli úvěru 

sídlícímu jinde. V těchto případech je obvykle nejasné, jakého práva se může 

investor/poskytovatel úvěru dovolávat v případě prodlení či úpadku povinného.  

(IV) Riziko podvodu, nekalých praktik či úpadku platformy. V rámci studie provedené 

Univerzitou v Cambridge a NESTA byly platformy konfrontovány s otázkou, jaké 

potenciální riziko vidí jako nejvýznamnější. Za nejzávažnější hrozbu byla 

považována možnost úpadku jedné či více nejznámějších platforem v důsledku 

                                                 
Návrhy směrnice MiFID II a nařízení MiFIR navázaly na veřejnou konzultaci z prosince 2010, ve které Evropská 

komise představila záměr novelizovat směrnici MiFID. 

Dne 15. dubna 2014 byly Evropským parlamentem přijaty návrhy MiFID II a MiFIR v prvním čtení a dne 13. 

května 2014 došlo k přijetí návrhů též Radou Evropské unie. V závislosti na datu publikace textu MiFID II a 

MiFIR v Úředním věstníku Evropské unie, se povinnost transpozice nově přijatých pravidel předpokládá 

do poloviny roku 2016 (24 měsíců od vyhlášení v Úředním věstníku), a datum implementace od počátku roku 

2017 (30 měsíců od vyhlášení v Úředním věstníku). Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/law/markets-financial-

instruments-mifid-ii-directive-2014-65-eu_en  

103 KIRBY, E.; WORNER, S. Crowdfunding, An infant industry growing fast. IOSCO Research Department Staff 

Working Paper, 2014.  s. 8 - 11. Dostupné zde: https://www.iosco.org/research/pdf/swp/Crowd-funding-An-

Infant-Industry-Growing-Fast.pdf.  
104 Viz také SEC Office of Investor Education and Advocacy (OIEA). Investor Bulletin: Crowdfunding for 

Investors. 2016. “Společnost je povinna ukládat informace týkajících se jejích obchodních aktivit, včetně 

finančních výkazů na roční bázi. Veřejně obchodovaná společnost je na druhou stranu povinna ukládat roční a 

čtvrtletní reporty a bezodkladně uveřejnit určité skutečnosti: díky kontinuálnímu uveřejňování veškerých těchto 

informací je následně možo posoudit status investic.“  

https://ec.europa.eu/info/law/markets-financial-instruments-mifid-ii-directive-2014-65-eu_en
https://ec.europa.eu/info/law/markets-financial-instruments-mifid-ii-directive-2014-65-eu_en
https://www.iosco.org/research/pdf/swp/Crowd-funding-An-Infant-Industry-Growing-Fast.pdf
https://www.iosco.org/research/pdf/swp/Crowd-funding-An-Infant-Industry-Growing-Fast.pdf
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nekalých praktik. 105  V posledních letech byly skutečně zaznamenány některé 

případy podvodů v rámci platforem.106 

(V) Riziko podvodu ze strany uživatelů platformy. Kromě rizika podvodu ze strany 

provozovatelů platformy může dojít k podvodnému jednání investorů či kupujících. 

Virtualita daných platforem vytváří anonymitu.  

 

Jak již bylo zmíněno výše, právní úprava peer-to-peer platforem a společného 

investičního financování se liší v závislosti na daném právním řádu107 a může spadat pod 

existující aktuální regulaci cenných papírů či na míru připravenou právní úpravu v režimech 

jiných. V rámci oblastí, kde neexistuje speciální úprava týkající se společného investičního 

financování, se shromažďování kapitálu typicky řídí aktuální úpravou finančních služeb. Státy, 

které se rozhodly začlenit novou speciální právní úpravu tak učinily převážně z důvodu nových 

unikátních prvků peer-to-peer platforem a společného investičního financování. 

 

Právní úprava společného investování se napříč různými státy liší. Studie provedená 

IOSCO108 ukazuje, že v rámci těch zemí, ve kterých je dohled nad finančním trhem vykonáván 

jednou autoritou spadají peer-to-peer platformy pod finanční regulaci. Tento případ můžeme 

vidět například v Německu, kde na úvěrové platformy a/nebo na jejich uživatele dohlíží 

BaFIN. Stejně je tomu i ve Spojeném království, kde je za regulaci vztahů peer-to-peer 

platforem a jednotlivců či společností odpovědná anglická FCA. Na druhou stranu, v případě 

oblastí, v rámci kterých je regulátor odpovědný za úpravu kapitálových požadavků 

(„prudential regulation/requirements“) a jiná autorita odpovědná za dohled nad obchodním 

jednáním, dochází často k rozdělení jednotlivých pravomocí mezi tyto dva subjekty. V rámci 

Nizozemska interpretují oba regulátoři crowdfunding společně, a to včetně peer-to-peer 

                                                 
105 ZHANG, B.; BAECK, P.; ZIEGLER, T.; BONE, J.; GARVEY, K. Pushing Boundaries, The 2015 U.K. 

Alternative Finance Industry Report, The Cambridge Centre for Alternative Finance and NESTA. 2016. s. 4 - 10. 

Dostupné zde:  http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/pushing_boundaries_0.pdf. 
106  Například viz CBRC v souvislosti s Ezubao: http://www.crowdfundinsider.com/2016/03/83063-chinese-

regulators-vow-to-get-tough-on-online-lending/. Podvod se týkal část přibližně 7.6 billion dolarů and 900,000 

investorů, zejména retailových. 
107 V rámci právních řádů, kde je dohled nad finančním trhem prováděn jedním regulátorem jsou veškeré aktivity 

spojené s investičním crowdfundingem taktéž podrobeny této jedné autoritě. Na druhou stranu v rámci oblastí 

majících více regulátorů obvykle dochází k rovnoměrnému rozvržení dohledových povinností na základě jejich 

kompetencí. V jiných právních řádech je dohledová pravomoc v rámci trhu finančních služeb rozdělena na 

základě druhu dané entity, činnosti, kterou vykonává a produktů, které nabízí. V tomto kontextu je možné, aby 

v rámci jednoho trhu  figurovalo více odpovědných orgánů se specifickými kompetencemi v oblasti trhu cenných 

papírů, bankingu, pojištění a/nebo sektoru penzijních fondů. Současně je taktéž možná situace, kdy jsou obě 

koncepce spojeny.  
108 Blíže dostupné na: http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD520.pdf  

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD520.pdf
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platforem. Tímto postupem se snaží vyvinout detailní plán, který umožní rozlišit, které aktivity 

spadají pod dohled nad finančním trhem. V rámci jiných právních úprav mohou být povinnosti 

v oblasti dohledu nad finančním sektorem rozděleny na základě typu entity, aktivity, kterou 

provádí a/nebo finančních produktů, které nabízí. V tomto kontextu může existovat celá řada 

odpovědných orgánů se specifickou úpravou trhu cenných papírů, bankovnictví, pojištění či 

sektoru penzijních fondů.  

 

Co se týká právní úpravy společného investičního financování, řada států109 na něj 

dohlíží na bázi jejich v současnosti platném obecném zmocnění k dohledu nad trhem cenných 

papírů. V závislosti na obchodním modelu jsou aktivity spojené se společným financováním 

ve větší míře předmětem aplikace právních ustanovení týkajících se zprostředkovatelů, 

emitentů a investičních produktů. V některých případech jsou tyto aktivity taktéž předmětem 

určitých flexibilních výjimek z licenčních či registračních ustanovení a/nebo výjimek 

z povolení a/nebo ustanovení ukládajících povinnost uveřejnění prospektu.110 Například proto, 

že jsou tyto internetové portály spravovány entitami, které nejsou subjekty licenčních a/nebo 

registračních požadavků z důvodu, že nedrží aktiva klientů či neposkytují zprostředkovatelské 

služby atd. Jiným důvodem může být i skutečnost, že nabízené investiční produkty 

neodpovídají definici cenných papírů, převoditelných cenných papírů či finančních nástrojů.111 

 

2.4.3 Evoluce v rámci hospodářské soutěže 

Množství soutěžitelů v rámci bankovního sektoru se v důsledku liberalizace a 

technologických změn výrazně navyšuje. Od počátků liberalizačního procesu jsou banky 

vystaveny stále většímu tlaku soutěžitelů pohybujících se mimo bankovní sektor.  Vývoj trhu 

umožňuje ekonomickým subjektům získání finančních prostředků přímo z trhu. Tyto subjekty 

tedy již nemusí využít služeb zprostředkovatele, jak tomu bylo v rámci tradičního 

bankovnictví.  

 

Komplexita regulace, která byla v současné době na úrovni Evropské unie uvedena 

do praxe, však finanční instituce striktně svazuje a díky detailním požadavkům taktéž odrazuje 

                                                 
109  Například: Brazílie, Německo, Hong Kong, Maďarsko, Indie, Mexiko, Maroko, Nizozemsko, Pakistan, 

Rumunsko, Singapur, Turecko. 
110 Například v rámci Brazílie, Německa, Hong Kongu, Singapuru či Nizozemska. 
111 Například v Německu užívají účastníci trhu tzv. „participatory loans“ či jiné instrumenty mimo rozsah EU 

směrnic, které jsou předmětem benevolentnější regulace. 
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od inovace finančních produktů (příkladem může být například MiFID II). V návaznosti na 

tento stav se pak společnosti mohou rozhodnout změnit své sídlo.  Řada společností je v rámci 

evropského trhu odrazena od vývoje jakýchkoli technologicky pokrokovějších produktů 

v oblasti finančních služeb. Hlavním důvodem jsou vysoké náklady, které musí vynaložit, aby 

jednali v souladu s platnou legislativou a zároveň hrozby sankcí, které jim hrozí, pokud toto 

neučiní.  

 

Integrace a globalizace trhu přispěla k vytvoření konkurenčního prostředí, a to 

především v rámci investičního a korporátního („wholesale“) bankovnictví. V dnešní době je 

většina financování zprostředkována, a to ať již tradičními nebo stínovými bankami („shadow 

banks“) či institucemi jako jsou penzijní a podílové fondy, pojišťovny či investoři na trzích 

cenných papírů. Například ve Spojených státech amerických je již přibližně 50 % veškerých 

financování prováděno prostřednictvím stínových bank a v rámci eurozóny má tento podíl 

vzrůstající tendenci (více než 25 % v roce 2014). Podílové fondy jsou největšími poskytovateli 

krátkodobého financování. Odhaduje se, že v rámci svého vrcholu před krizí roku 2007 

vzrostla aktiva stínového bankovnictví oproti aktivům tradičního bankovnictví v rámci 

Spojených států amerických o více než 150%. Aktiva zprostředkovatelských nebankovních 

institucí byla od roku 2008 relativně stabilní, a to na hodnotě 120 % hrubého domácího 

produktu zemí pod dohledem tzv. Financial Stability Board.112 113 

 

Bankovnictví se současně nachází v procesu odklonu od tradičního typu obchodních 

aktivit spočívajících v přijímání vkladů a poskytování úvěrů. Tento proces je v pokročilejším 

stadiu zejména ve Spojených státech amerických a Spojeném království. Zásadní byla v rámci 

tohoto vývoje taktéž úloha velkých bank. Noví soutěžitelé, kteří se vynořili z digitálního 

prostoru se zapojují do řady obchodních aktivit dříve provozovaných pouze tradičními 

finančními institucemi. Tyto nové subjekty trhu jsou v mnoha směrech inovátory, a to zejména 

v oblastech jako jsou platební služby či decentralizované úvěrové praktiky. Otázkou však je, 

jak tyto subjekty modifikují svou obchodní strategii. Důsledkem transformačního procesu je 

nárůst konkurentů tradičních bankovních institucí, jimiž jsou například nebankovní finanční 

zprostředkovatelé, stínové banky a tržně založené financování. Banky v rámci absolutního 

pojetí neprohrávají, ale ztrácí část svého podílu na trhu ve prospěch nových zprostředkovatelů. 

                                                 
112 VIVEX, X. Competition and Stability in Banking in Monetary policy under Financial Turbulence. 2011 

Proceedings of the Annual Conference of the Central Bank of Chile. 
113 VIVEX, X. Competition policy in Banking. Oxford Review of Economic Policy 2001.  
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Ve Spojených státech amerických je pokles podílu bank poměrně výrazný, ale stabilizovaný, 

v rámci Evropy a některých dalších zemích můžeme již od roku 2003 pozorovat relativní 

pokles. 

 

2.5 Fintech a jeho využití v rámci České republiky 

Český trh byl v rámci střední Evropy označován jakožto jeden z nejinovativnějších.114 

Očekává se, že trh FinTechu poroste v budoucnu až o 55% ročně. Názorný přehled finančních 

a dalších start-upů můžeme vidět v rámci Znázornění č. 5. Věnujeme-li se důkladně 

jednotlivým subjektům působícím na českém trhu, musíme taktéž vzíti v úvahu, že ačkoli 

bychom je mohli označit za začínající společnosti (tzv. „start-up“), představa o významu 

tohoto pojmu by se pravděpodobně skutečnosti nepodobala. Zatímco většina osob si pod tímto 

pojmem představí skupinu mladých zakladatelů s průlomovým nápadem, za řadou těchto 

společností stojí již existující subjekty působící na našem trhu poměrně zásadní dobu. Pokud 

bychom se důkladněji zaměřili např. na vlastnickou strukturu FinTechu Zonky, zjistíme, že 

jediným společníkem tohoto subjektu je Home Credit International a.s. Z uvedného tedy 

vyplývá, že Zonky „Lidé půjčují lidem“ je součástí skupiny PPF. Dalším překvapivým faktem 

je skutečnost, že řada osob zainteresovaných v jednom FinTechu se často podílí i na některých 

dalších projektech. Například Roklen Holding a.s., který nabyl na konci loňského roku 

kvalifikovanou účast na Roklen360 a.s. je taktéž jedním ze společníků crowdfundingového 

projektu Fundlift, s.r.o.  Z uvedeného vyplývá, že FinTech nepopiratelně získává zásadní 

význam také na našem trhu zásadní význam a skýtá mnohé příležitosti, jak již investiční, tak 

tvůrčí. 

  

                                                 
114 Deloitte. FinTech: Český bankovní trh patří mezi nejinovativnější ve střední Evropě. Tisková zpráva. 11. 

Ledna 2017. Dostupné zde: https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/press/articles/cze-tz-fintech-cesky-bankovni-

trh-patri-mezi-nejinovativnejsi-ve-stredni-evrope.html.  

https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/press/articles/cze-tz-fintech-cesky-bankovni-trh-patri-mezi-nejinovativnejsi-ve-stredni-evrope.html
https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/press/articles/cze-tz-fintech-cesky-bankovni-trh-patri-mezi-nejinovativnejsi-ve-stredni-evrope.html
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Znázornění č. 4 představuje současně působící Fintech start-upy v rámci České republiky.115 

 

  

 

Ve středobodu zájmu se v současné chvíli nachází zejména Fintechy zaměřené na 

provádění platebních transakcí. Zásadním krokem k jejich regulaci je přijetí nové právní 

úpravy v oblasti poskytování platebních služeb. Dne 13. ledna 2018 nabyl účinnosti zákon č. 

370/2017 Sb., o platebním styku, který do českého právního řádu transponuje pravidla 

vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 

2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 

                                                 
115 Fintech Cowboys. Magazín o české FinTech scéně. 2016. Dostupné zde: https://fintechcowboys.cz/cesko-jeho-

fintech-scena/.  

https://fintechcowboys.cz/cesko-jeho-fintech-scena/
https://fintechcowboys.cz/cesko-jeho-fintech-scena/
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2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES 

(„PSD2“). Mimo posílení jednotného právního rámce pro poskytování platebních služeb na 

území Evropské unie je cílem nové právní úpravy rovněž podpora a stimulace hospodářské 

soutěže v oblasti poskytování platebních služeb prostřednictvím otevření finančního trhu 

novým subjektům. Tohoto cíle by mělo být dosaženo zavedením jednotných a srozumitelných 

pravidel pro nové platební služby. Konkrétně se bude jednat o služby nepřímého založení 

platebního příkazu a služby informování o platebním účtu. Díky nim budou moci uživatelé 

zadávat platební příkazy k převodu peněžních prostředků z více platebních účtů nebo získat 

jednodušší přehled o pohybech a zůstatcích na všech svých platebních účtech vedených u 

různých poskytovatelů platebních služeb.116 Subjekty, které tyto služby hodlají svým klientům 

poskytovat jsou povinny získat povolení od České národní banky.  

 

Na základě přijetí této nové právní regulace byla Úřadu svěřena pravomoc týkající se 

oblasti poplatků za karetní platební transakce.  Tato skutečnost reflektuje nedávnou judikaturu 

ve věci Visa a Mastercard, jak bude detailněji popsáno dále. ÚOHS hodlá pro účely aplikace 

normy zintenzivnit spolupráci s ČNB, které je svěřen dohled nad samotnou výší poplatků za 

karetní transakce a dalšími souvisejícími povinnostmi bank. ÚOHS bude rovněž spolupracovat 

s ČOI, která dohlíží na plnění zejména informačních povinností ze strany obchodníků. 

 

Zatímco v minulosti byla Česká národní banka často kritizována za nedostatečně 

pružnou reakci na nově se rozvíjející trh finančních služeb, v posledním roce se na tyto 

subjekty více než důkladně zaměřila. Dne 24. října 2017 rozhodla Česká národní banka o 

zrušení subjektu iPayWay, SE, který byl poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu.117 

Stejný osud potkal také projekt ConfiPay s.r.o, který byl zrušen v lednu 2018.118 Peněžitá 

sankce ve výši 30.000,- Kč byla uložena fintechovému projektu Red Eggs. Z uvedené kontrolní 

činnosti České národní banky tedy můžeme vyvodit, že FinTechy budou v následujících letech 

ve středu jejího zájmu. Současně je také nutno zdůraznit, že regulatorní zátěž, která je na tyto 

                                                 
116 Česká národní banka. Upozornění k nové právní úpravě v oblasti poskytování platebních služeb. 4. ledna 

2018. Dostupné zde: 

https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/upozorneni_pro_verejnost/20180104_upozorneni_k

_nove_pravni_uprave_v_oblasti_poskytovani_platebnich_sluzeb.html. 
117  Česká národní banka. Rozhodnutí ve věci iPayWay. Č.j.: 2017 / 143664 / 570. Dostupné zde: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_roz

hodnuti/prilohy/S-Sp-2017_00306_CNB_573.pdf.  
118  Česká národní banka. Rozhodnutí ve věci ConfiPay Č.j.: 2018 / 5799 / 570. Dustupné zde: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_roz

hodnuti/prilohy/S-Sp-2017_00365_CNB_573.pdf.  

https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/upozorneni_pro_verejnost/20180104_upozorneni_k_nove_pravni_uprave_v_oblasti_poskytovani_platebnich_sluzeb.html
https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/upozorneni_pro_verejnost/20180104_upozorneni_k_nove_pravni_uprave_v_oblasti_poskytovani_platebnich_sluzeb.html
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/prilohy/S-Sp-2017_00306_CNB_573.pdf
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/prilohy/S-Sp-2017_00306_CNB_573.pdf
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/prilohy/S-Sp-2017_00365_CNB_573.pdf
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/prilohy/S-Sp-2017_00365_CNB_573.pdf
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subjekty kladena, je stále rozsáhlejší. Otázkou tedy zůstává, do jaké míry je regulace přínosnou 

a kdy již působí jakožto omezení výkonnu činnosti menších subjektů, pro něž jsou náklady na 

vytvoření vnitřních procesů a pravidel, které jsou v souladu s veškerou legislativou nesmírnou 

zátěží. Takovéto prostředí opět nahrává subjektům s dostatečným kapitálem, které jsou 

ochotny investovat do přípavy jejich vnitřních předpisů nemalou finanční částku.  

 

V centru zájmu finančního sektoru obecně se nachází zejména ochrana spotřebitele.119 

A to ať již v oblasti evropské, tak i národní.120 Dne 1. prosince 2016 nabyl účinnosti zákon č. 

257/2016 o spotřebitelském úvěru, který do českého právního řádu transponuje směrnici č. 

2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení (dále jen 

„MCD“) a dále zahrnuje transpozici směrnice č. 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském 

úvěru a o zrušení směrnice Rady č. 87/102/EHS a ustanovení směrnice č. 2011/90/EU ze dne 

14. listopadu 2011, kterou se mění část II přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/48/ES, kterou se stanoví dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby 

nákladů.121 Tato nová právní úprava je stěžejní taktéž pro FinTechy, na které velká část těchto 

ustanovení dopadá.  

2.6 Bankovnictví a pojišťovnictví: dvě strany stejné mince? 

Subjekty trhu bankovních a pojišťovacích služeb sehrávají téměř identickou úlohu. 

Mohou být definovány jakožto finanční zprostředkovatelé, kteří přijímají peněžní prostředky 

od soukromých osob či společností ve formě vkladů či prémií a půjčují peníze zákazníkům, 

kteří mají o tuto službu zájem.122  

 

Jakožto skutečnou unikátní odlišnost mezi bankovním a pojišťovacím sektorem 

definuje literatura povahu práv jednotlivých zákazníků. Pokud má osoba vkládající své 

finanční prostředky do banky bezpodmínečné právo žádat své peníze zpět, a to ať již z důvodu 

uplynutí určitého termínu či jednoduše na základě žádosti, bude přístup vůči pojištěncům 

                                                 
119 BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB, Hana MARKOVÁ, Radim BOHÁČ, Petr NOVOTNÝ, 

Michal KOHAJDA a Pavlína VONDRÁČKOVÁ. Finanční právo. 6. upr. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 25 - 

50. 
120 VACEK, Lukáš. Zákon o spotřebitelském úvěru: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře Wolters 

Kluwer. s. 37 – 65. 
121 MYŠKA, Jan a Kateřina KULHÁNKOVÁ. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY NOVĚ A LÉPE? In: Epravo.cz 

[online]. Praha, 2016. s. 4 - 10. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/spotrebitelske-uvery-novea-lepe-

103065.html 
122 Ekonomonové shledávají jisté podobnosti týkající se funkce pojišťovacího a bankovního sektoru. Viz např. 

HUERTAS, F. T.; SILVERMAN, L. J. The banking and insurance holidays of 1933. Citicorp publications.  
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odlišný. 123   V případě těchto osob je možnost výběru vkladu vázána na splnění určité 

podmínky, která je předmětem daného pojištění.  

 

Rozdíly se minimalizují v případě životního pojištění. Kromě podobností 

souvisejících s povahou a funkcí poskytovaných služeb ukázaly poslední roky užší propojení 

mezi pojišťovacím a bankovním sektorem, a to z důvodu evolučního procesu zahájeného 

finančními inovacemi a liberalizací vnitřního trhu. Ekonomická doktrína určila čtyři hlavní 

fenomény, které prokazatelně upevňují již existující synergii mezi sektorem pojišťovnictví a 

bankovnictví.124 Prvním je tzv. „desegmentace“ finančního trhu, která se odehrála v návaznosti 

na rozvoj informačních technologií. Dochází ke vzniku rozsáhlejšího množství pojišťovacích 

a bankovních produktů a vytvoření bezprecedenční soutěžní vlny mezi těmito jednotlivými 

sektory trhu.125  Gradující marketizace finančních služeb, jakožto druhý fenomén, umožnila 

finančnímu trhu efektivnější poskytování cenných papírů a derivátů.126 Globalizace souvisí se 

vznikem nových trendů, přeshraničních aktivit a spojování soutěžitelů v rámci finančního 

sektoru. 127  V posledních letech zaznamenal sektor finančních služeb taktéž fenomén 

institucionální změny postavení (tzv. „institutional repositioning“) financí. Tento stav vznikl 

v důsledku vstupu nových soutěžitelů nabízející rozmanité portfolio produktů, jako například 

tzv. „bank assurance“.128  

 

Ačkoli tyto fenomény nepochybně bankovní a pojišťovací sektor sblížily, někteří 

namítají, že na sektor bankovnictví dopadaly významněji. 129   Tato skutečnost byla 

odůvodňována tak, že kromě zajištění je odvětví pojišťovnictví ve  srovnání s bankovnictvím 

                                                 
123 HUERTAS, F. T.; SILVERMAN, L. J. The banking and insurance holidays of 1933. Citicorp publications. s. 

4 - 10. 
124 KNIGHT, M. D. Meeting worlds? Insurance and Banking. The Geneva Association 32nd General Assembly. 

2005. dostupné zde: http://www.bis.org/speeches/sp050602.htm . 
125 KNIGHT, M. D. Meeting worlds? Insurance and Banking. The Geneva Association 32nd General Assembly. 

2005. dostupné zde: http://www.bis.org/speeches/sp050602.htm . 
126 Marketizace trhu však byla zasažena finanční krizí. 
127  Zajímavou skutečností však je, že globalizace odvětví finančních služeb nevedla ke zvýšení množství 

přeshraničního poskytování služeb (viz Evropská komise. Report on the retail banking sector inquiry. Sector 

inquiry under Article 17 of the Regulation 1/2003 on retail banking (Final report). 2007. COM(2007) 33 

v konečném znění. Dostupné zde: 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/inquiries/sec_2007_106.pdf). 
128 KNIGHT, M. D. Meeting worlds? Insurance and Banking. The Geneva Association 32nd General Assembly. 

2005. s. 16 - 28. Dostupné zde: http://www.bis.org/speeches/sp050602.htm . 
129 KNIGHT, M. D. Meeting worlds? Insurance and Banking. The Geneva Association 32nd General Assembly. 

2005. s. 4 - 10. Dostupné zde: http://www.bis.org/speeches/sp050602.htm . 

http://www.bis.org/speeches/sp050602.htm
http://www.bis.org/speeches/sp050602.htm
http://www.bis.org/speeches/sp050602.htm
http://www.bis.org/speeches/sp050602.htm
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charakteristické svou mezinárodní či globální dimenzí.130  „Finanční“ prvek pojišťovnictví 

v posledních letech dramaticky vzrostl. 131  V tomto kontextu ukazují nedávné ekonomické 

studie, že založení bankovně-pojišťovacích konglomerátů bylo speciálně určeno k „ využití 

synergií v boji o získání klientů disponujících aktivy“, a to díky využití konkurenční výhody 

pojišťoven v produkci pojišťovacích produktů ve spojení s rozsáhlými bankovními sítěmi.132 

 

  

                                                 
130 NAIC. A Comparison of the Insurance and Banking Regulatory Frameworks for Identifying and Supervising 

Companies in Weakend Financial Condition. 2005, Dostupné zde: 

https://www.federalreserve.gov/boarddocs/staffreports/naicfrs/naicfrs.pdf .  
131 M.D.Knight uvádí příklad pojišťovacích politik spojených s prvkem jednotné prémie, který podle něj „ soutží 

přímo s ostatními finančními produkty jakožto produkt pro uložení aktiv domácností“. 
132 M. D. Knight poukazuje, že „investoři a dodavatelé záruk, pojišťovatelé se staly taktéž vysoce aktivními 

v rámci kreditních derivátů a produktů strukturovaného financování“. 

https://www.federalreserve.gov/boarddocs/staffreports/naicfrs/naicfrs.pdf
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3 HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ V RÁMCI ODVĚTVÍ 

BANKOVNICTVÍ 

3.1 Aplikace soutěžněprávní úpravy EU na bankovní sektor 

Stejně jako v případě sektoru pojišťovnictví, tak i v rámci odvětví bankovního byla 

působnost soutěžněprávních norem Evropské unie omezena. Až díky rozhodnutí ve věci 

Züchner v. Bayerische Vereinsbank AG133 byla otázka neomezené aplikace soutěžněprávních 

norem na oblasti činnosti bankovních a úvěrových institucí vyjasněna. Předmětem tohoto 

případu byl převod peněžních prostředků z bankovního účtu v Německu na účet v Itálii. Držitel 

účtu v Německu, pan Züchner, převáděl peněžní částku příjemci v Itálii a jeho banka 

(Vereinsbank) mu za tuto transakci účtovala poplatek, který byl nesrovnatelně vyšší oproti 

nominálnímu poplatku účtovanému za transakce v rámci jednoho státu. Pan Züchner podal 

žalobu k německému soudu. V tomto řízení pak následně tvrdil, že se bankovní instituce 

dopustila nekalé praktiky spočívající v ukládání jednotných poplatků za přeshraniční převody 

finančních prostředků. Tuto protisoutěžní činnost měly vykonávat taktéž další bankovní 

instituce, čímž mělo dojít k porušení článku 85 Smlouvy o ES (nyní článku 101 SFEU).  

 

Německý soud zahájil předběžné řízení, a to na základě článku 234 Smlouvy o ES (nyní 

článku 267 SFEU). V rámci tohoto postupu se dožadoval stanoviska Evropského soudního 

dvora vyjadřujícího se k souladu poplatků za přeshraniční převody peněžních prostředků 

se soutěžněprávními ustanoveními Evropské unie. V rámci předběžných jednání odmítala 

Vereinsbank toto tvrzení s tím, že se ustanovení soutěžního práva Evropské unie na bankovní 

instituce nevztahují. V souvislosti se speciální povahou služeb poskytovaných subjekty 

bankovního trhu by tyto měly být považovány za subjekty „kterým byl svěřen výkon činností 

obecného ekonomického zájmu ve smyslu článku 90 odst. 2 Smlouvy o ES (nyní článku 86 

SFEU) a tudíž by neměly spadat do působnosti norem soutěžního práva Evropské unie“.134  

 

                                                 
133 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 14. července 1981 ve věci Gerhard Züchner v Bayerische 

Vereinsbank AG. C - 172/80. ECLI:EU:C:1981:178. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0172 . 
134 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 14. července 1981 ve věci Gerhard Züchner v Bayerische 

Vereinsbank AG. C - 172/80. ECLI:EU:C:1981:178. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0172 . 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0172
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0172
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0172
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0172
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Navzdory tomuto tvrzení však Evropský soudní dvůr rozhodl, že relevantní ustanovení 

Smlouvy o ES bankovní instituce z působnosti norem soutěžního práva na úrovni Evropské 

unie nevyjímají. Evropský soudní dvůr poprvé ve věci Züchner v. Bayerische Vereinsbank AG 

potvrdil neomezenou aplikaci soutěžněprávních norem na oblast bankovního sektoru.135  

 

3.2 Soutěžněprávní regulatorní rámec bankovního sektoru 

Navzdory rozhodnutí ve věci Züchner v. Bayerische Vereinsbank AG byla aplikace 

soutěžního práva Evropské unie na bankovní sektor v minulosti omezena regulatorními 

omezeními implementovanými napříč Evropou. 136  Tato omezení měla řadu sociálních a 

ekonomických cílů, a to například specifickou alokaci zdrojů do vybraných odvětví v rámci 

období po 2. světové válce.137 Současně taktéž omezila přístup na trh a soutěž tam, kde to bylo 

ospravedlněno obavami o finanční stabilitu. 

 

Původním plánem Evropské komise bylo vytvoření regulatorního rámce 

umožňujícího volné poskytování bankovních služeb napříč vnitřním trhem.138  

 

3.2.1 Bankovní směrnice, přeshraniční platby 

Prvním krokem v rámci procesu harmonizace bankovního sektoru bylo přijetí První 

bankovní směrnice v roce 1977.139  Směrnice upravovala zákaz veškerých diskriminačních 

omezení týkajících se svobody usazování a poskytování služeb bankami a dalšími finančními 

institucemi. Na základě této První bankovní směrnice byla následně v roce 1989 přijata Druhá 

bankovní směrnice harmonizující národní předpisy týkající se povolení k činnosti finančních 

institucí.140  

                                                 
135 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 14. července 1981 ve věci Gerhard Züchner v Bayerische 

Vereinsbank AG. C - 172/80. ECLI:EU:C:1981:178. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0172 . 
136  Tato analýza je založena na EDEY, M.; HVIDING, K. An Assessment od Financial Reform in OECD 

Countries“ OECD Economics Department. Working Papers. No. 154. 1995. Dostupné zde: 

https://search.oecd.org/eco/monetary/15171535.pdf. 
137 Například v Itálii po 2. světové válce zdroje alokovány do automobilového průmyslu. 
138 GREAVES, R. EC Competition Law, Banking and Insurance Services. 1992. Series:European practice library. 

Chancery Law Pub: London.  
139 První směrnice Rady č. 77/780/EEC ze dne 12 prosince 1977 o koordinaci zákonů, regulace a administrativních 

ustanovení týkajících se obchodních aktivit úvěrových institucí. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/TXT/?uri=CELEX:31977L0780&qid=1482292369710 .  
140 Druhá směrnice Rady č. 89/646 ze dne 15. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících 

se přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejího výkonu. Dostupné zde: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0646:EN:HTML .  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0172
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0172
https://search.oecd.org/eco/monetary/15171535.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:31977L0780&qid=1482292369710
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:31977L0780&qid=1482292369710
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0646:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0646:EN:HTML
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Dalším významným krokem k realizaci tzv. „Jednotné oblasti pro platby v eurech“, 

známé pod zkratkou SEPA („Single Euro Payments Area“) bylo přijetí řady právních předpisů 

upravujících přeshraniční platby.141 Cílem projektu SEPA bylo vytvoření takové oblasti, v níž 

budou přeshraniční platební transakce v eurech prováděny za stejných podmínek jako platby 

vnitrostátní. Z pohledu uživatele platebních služeb by mezi vnitrostátními a přeshraničními 

platebními transakcemi neměly být rozdíly, a to ani z hlediska bezpečnosti, rychlosti, nákladů, 

právních rizik apod.142 Směrnice o přeshraničních platbách měla stanovit minimální požadavky 

na kvalitu přeshraničních převodů na jednotném trhu. V roce 2001 byla tato směrnice doplněna 

Nařízením č. 2560/2001 o přeshraničních platbách v eurech.143 Toto nařízení bylo během 

českého předsednictví v Radě Evropské unie přepracováno a nahrazeno Nařízením č. 924/2009 

o přeshraničních platbách.144 Toto nařízení se vztahuje pouze na platební transakce, které jsou 

prováděny v rámci Evropského hospodářského prostoru a denominovány v eurech. Členské 

státy, které nejsou členy eurozóny, mají možnost jednostranným oznámením rozšířit působnost 

nařízení i na své národní měny. 

 

Hlavním cílem Evropské komise bylo vytvoření takzvaného institutu pasportizace, na 

základě kterého by byly banky oprávněny vykonávat činnost v rámci jiných členských států 

prostřednictvím poboček, pro něž by nebyly povinny získávat žádná další povolení.145  

 

3.2.2 Reflexe evropské právní úpravy přeshraničních plateb v českém právním řádu 

 

Nařízení jsou z povahy věci přímo použitelná ve všech členských státech, a proto se do 

národních právních řádů netransponují.146 Přesto však nařízení v některých případech vyžadují, 

                                                 
141 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 97/5/EC ze dne 27. ledna 1997 o přeshraničních převodech. 

Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A31997L0005 .  
142 BERAN, J. K novému nařízení o přeshraničních platbách. Obchodněprávní revue 1/2010, s.23. 
143  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních 

platbách v eurech. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32001R2560.  
144 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve 

Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/200. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32009R0924.  
145 Za účelem dosažení vyššího stupně harmonizace byla přijata série směrnic. Tyto směrnice zahrnují mimo 

jiného Směrnici Rady č. 89/299/EEC ze dne 17 dubna 1989 o vlastních prostředcích úvěrových institucích. 

Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31989L0299 a Směrnici Rady č. 

89/647/EEC ze dne 18. prosince 1989 o solventnosti úvěrových institucí. Dostupné zde: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31989L0647.  
146 KRÁL, R. Nařízení ES z pohledu jejich vnitrostátní aplikace a implementace. Praha: C. H. Beck, 2006. s. 4 - 

10. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A31997L0005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32001R2560
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32009R0924
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32009R0924
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31989L0299
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31989L0647
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31989L0647
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aby jim byly právní řády členských států přizpůsobeny; v takovém případě se hovoří o procesu 

adaptace.147 Nařízení č. 924/2009 o přeshraničních platbách ukládá členským státům, aby 

určily příslušné orgány, které budou vykonávat dohled nad jeho dodržováním, aby za jeho 

porušení stanovily sankce a aby zavedly mechanismus mimosoudního řešení sporů mezi 

uživateli a poskytovateli platebních služeb. V České republice byly tyto požadavky splněny 

novelizací zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku148. Novelizovat zákon č. 229/2002 Sb., 

o finančním arbitrovi není za této situaci nezbytné, jelikož působnost finančního arbitra jako 

orgánu mimosoudního řešení sporů je již v současné době vymezena dostatečně široce, takže 

zahrnuje jakékoli spory při poskytování platebních služeb, tedy i spory, které patří do 

působnosti nařízení.  

 

3.2.3 Kapitálové požadavky 

Proces harmonizace bankovního sektoru vyvrcholil přijetím Směrnice o kapitálových 

požadavcích. 149  Společně se Směrnicí č. 2007/64/EC 150  reprezentují směrnice týkající se 

kapitálové přiměřenosti regulatorní referenční bod bankovního sektoru. Tyto obezřetnostní 

směrnice byly přijaty za účelem vytvoření efektivnějšího soutěžního trhu plateb a za účelem 

dosažení finančního zdraví úvěrových institucí. Jejich hlavním cílem bylo získat výhody pro 

spotřebitele, kteří mohou ze snížení nákladů bankovních institucí těžit.151 Dne 13. ledna 2016 

vstoupila v platnost nová směrnice upravující platební služby na vnitřním trhu Evropské unie152 

(„PSD II“). Revidovaná směrnice nahradila s účinností od 13. ledna 2018 stávající úpravu 

                                                 
147 TICHÝ, L. a kol. Evropské právo. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011. Strany 241–245. 
148 BERAN, J.; DOLEŽALOVÁ, D.; STRNADEL, D.; ŠTĚPÁNOVÁ, A. Zákon o platebním styku. Komentář. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 676.  
149 Směrnice o kapitálových požadavcích je složena ze dvou směrnic: 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

č. 2006/48/EC o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu ze dne 14. července 2006. Dostupné 

zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0048&from=EN. a b) Směrnice 

Evropského parlamentu a rady č. 2009/49/EC ze dne 14. června 2006 kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS 

a 83/349/EHS, pokud jde o některé požadavky na zveřejňování u středních společností a povinnost sestavit 

konsolidovanou účetní závěrku. Dostupné zde: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/6c6ec1ec-3013-42ba-9da0-36fdbe2ad7df/language-en .  
150 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na 

vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 

97/5/ES. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32007L0064.  
151 Směrnice o kapitálových požadavcích implementovala v rámci evropského prostředí Basel II vydanou Basel 

Committee on Banking Supervision a byla podepsána v roce 2004 G10. Cílem dohody Basel II bylo vytvoření 

série mezinárodních standardů dodržovaných bankovními institucemi týkajících se kapitálových požadavků. Na 

základě Basel II stanoví každá instituce výši svých kapitálových požadavků na základě zhodnocení rizik, která 

podstupuje.  
152 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na 

vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a 

zrušuje směrnice 2007/64/ES. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0048&from=EN
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6c6ec1ec-3013-42ba-9da0-36fdbe2ad7df/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6c6ec1ec-3013-42ba-9da0-36fdbe2ad7df/language-en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32007L0064
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366


59  

z roku 2007.153 Přináší zejména úpravu změn vzniklých v reakci na prudký technologický 

rozvoj v oblasti finančních služeb. Zároveň došlo k přijetí Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o 

obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (“CRD IV”) a  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o 

obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) 

č. 648/2012.154 Tyto předpisy mimo jiné zakotvují nové pojetí regulatorního rámce v oblasti 

bankovnictví známého jako Basilejská dohoda III.155 CRD IV přináší jednu z nejradikálnějších 

změn v právní úpravě odměňování vedoucích osob bank a jiných finančních institucí. Na 

úrovni Basilejského výboru pro bankovní dohled156 již v současné době probíhají práce, jejichž 

cílem je vytvoření Basilejské dohody IV. Implementace výše zmíněných požadavků CRD IV 

byla v rámci České republiky provedena zákonem č. 135/2014, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a 

obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi.157  

 

3.2.4 Působnost soutěžněprávní úpravy na bankovní sektor 

Nad rámec platné právní úpravy byl bankovní sektor podroben aktivnímu dohledu 

jednotlivých států. 158  Existence takovýchto oficiálních i neformálních druhů kontroly 

bankovního sektoru vyvolala diskuze o tom, zda by měl být podroben neomezené aplikaci 

soutěžního práva či nikoliv. Tradičně byla za příklady nesouladu bankovního a soutěžního 

sektoru považována zejména omezení cenových ujednání či vstupů na trh.159 Současná právní 

                                                 
153 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na 

vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 

97/5/ES. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32007L0064. 
154 TOMŠÍK, V. Basel III: dopad do českého finančního sektoru. Česká národní banka. 2011. Dostupný na WWW: 

<http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_ 

projevy/download/Tomsik_20110531_Basel_III.pdf >. 
155 Basilejská dohoda III. Dostupné zde: https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm.  
156 Basilejský výbor pro bankovní dohled (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) působí při Bance 

pro mezinárodní platby (Bank for International Settlements, BIS). Více viz zde: 

http://www.bis.org/bcbs/publications.htm.  
157 Zákon č. 135/2014 kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, 

spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi. Dostupné zde: 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=135&r=2014.  
158 Dvěma dobrými příklady mohou být intervence britské vlády snažící se podpořit Northern Rock v roce 2008 

a fúze mezi Dutch bank ABN Amro a Italian bank Banca Intesa jejíž neúspěch zapříčinil zásah italské vlády v roce 

2005. 
159 V minulosti zaznamenal bankovní regulatorní rámec v zemích Evropské unie přijetí řady ustanovení, která 

byla pouze stěží kompatibilní s pravidly hospodářsk soutěže. V důsledku procesu harmonizace bankovního 

sektoru byl vstup bankovních institucí na trhy jiných států předmětem vysokého stupně liberalizace, zejména díky 

Druhé bankovní směrnici (Druhá směrnice Rady č. 89/646 ze dne 15. prosince 1989 o koordinaci právních a 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32007L0064
https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm
http://www.bis.org/list/bcbs/index.htm
http://www.bis.org/bcbs/publications.htm
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=135&r=2014
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úprava je tvořena řadou směrnic, které měly na hospodářskou soutěž v rámci Evropské unie 

velký vliv. Proces harmonizace bankovních služeb napříč vnitřním trhem vedl k přijetí nástrojů 

dohledu v oblasti kapitálových požadavků.160  

 

Na rozdíl od Evropské unie se Nejvyšší soud Spojených států amerických v rámci 

rozhodnutí ve věci Credit Suisse vyjádřil rozdílně.161 Skupina investorů podnítila zahájení 

řízení proti institucionálním investorům ve Spojených státech amerických z důvodu údajné 

manipulace s cenami akcií prodávaných v rámci IPO. Tímto postupem mělo dojít k porušení 

federálních a národních ustanovení soutěžněprávní regulace. Tento případ byl v závěru 

projednáván taktéž Nejvyšším soudem Spojených států amerických, který dospěl k závěru, že 

je toto jednání vyňato z působnosti soutěžněprávních norem. Obsah rozhodnutí Nejvyššího 

soudu Spojených států amerických je tedy zřejmý: odvětví spadající do tak dynamického 

právního prostředí, jakým je například bankovní sektor, mohou být z aplikace soutěžního práva 

vyňata.  

 

V tomto případě však vyvstává otázka, kdy vznikne rozpor sektorové právní úpravy a 

soutěžněprávních norem. Jsem přesvědčena, že smyslem specifické právní úpravy určitého 

odvětví je mimo jiné taktéž podpora hospodářské soutěže. V případě, že se tedy takováto 

úprava dostane do konfliktu s ustanoveními soutěžněprávní regulace, musíme si položit otázku, 

zda je skutečně daná úprava vypracována tak kvalitně, aby podpořila soutěžní prostředí a nikoli 

jej omezila.  

 

Současně je na místě úvaha, jakým způsobem by se na úrovni Evropské unie projevilo 

případné osvojení si přístupu popsaného v rozhodnutí ve věci Credit Suisse.162 Tato situace by 

                                                 
správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejího výkonu. Dostupné zde: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0646:EN:HTML) Tato směrnice stanovila 

požadavky kladené na finanční instituci založenou dle práva jednoho členského státu usilujíí o výkon své činnosti 

prostřednictvím pobočky v jiném členském státě.  
160 EDEY, M.; HVIDING, K. An Assessment od Financial Reform in OECD Countries“ OECD Economics 

Department. Working Papers. No. 154. 1995. s. 4 - 10. Dostupné zde: 

https://search.oecd.org/eco/monetary/15171535.pdf.   
161 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ze dne 18. června 2007 ve věci Credit suisse 

securities (USA) LLC, fka Credit suisse first Boston LLC., et al., petitioners vs. Glen Billing, et al. 551 U.S. 264. 

Dostupné zde: https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/amicus_briefs/credit-suisse-securities-usa-llc-

v.billing/070122creditsuisse05-1157amicus.pdf.  
162 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ze dne 18. června 2007 ve věci Credit suisse 

securities (USA) LLC, fka Credit suisse first Boston LLC., et al., petitioners vs. Glen Billing, et al. 551 U.S. 264. 

Dostupné zde: https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/amicus_briefs/credit-suisse-securities-usa-llc-

v.billing/070122creditsuisse05-1157amicus.pdf. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0646:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0646:EN:HTML
https://search.oecd.org/eco/monetary/15171535.pdf
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/amicus_briefs/credit-suisse-securities-usa-llc-v.billing/070122creditsuisse05-1157amicus.pdf
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/amicus_briefs/credit-suisse-securities-usa-llc-v.billing/070122creditsuisse05-1157amicus.pdf
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/amicus_briefs/credit-suisse-securities-usa-llc-v.billing/070122creditsuisse05-1157amicus.pdf
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/amicus_briefs/credit-suisse-securities-usa-llc-v.billing/070122creditsuisse05-1157amicus.pdf
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dle mého názoru probíhala zcela odlišným způsobem, a to vzhledem k tomu, že zatímco ve 

Spojených státech amerických dohlíží na dodržování soutěžněprávních norem jednotlivé 

soudy, v rámci Evropské unie existuje správní systém složený z jednotlivých soutěžních úřadů 

s Evropskou komisí jakožto nejvyšší autoritou. Na rozdíl od soudů mají tyto soutěžní orgány 

dostatečnou odbornost k posouzení komplexních ekonomických problémů spojených 

s bankovním sektorem.163  

 

3.3 Kartely a zakázané dohody v rámci bankovního sektoru 

Dohody o stanovení cen jsou klasickým paradigmatem možného protisoutěžního 

jednání v rámci bankovního sektoru. Každý systém implementovaný bankami, v rámci kterého 

jsou účtovány klientské poplatky je totiž sám o sobě porušením článku 101 SFEU.  

 

3.3.1 Jednání ve shodě v českém a evropském právním řádu 

Na základě rozhodnutí Evropského soudního dvora nevyžaduje kritérium koordinace 

a kooperace nezbytné pro existenci jednání ve shodě „jednání mimo faktický plán“. Musí však 

být pojímáno jakožto koncept vlastní ustanovením SFEU, na základě kterých musí každý ze 

subjektů nezávisle vytvořit obchodní plán, který hodlá během působení na vnitřním trhu 

dodržovat a podmínky, které hodlá nabízet svým klientům. 164  Ačkoli tento požadavek 

nezávislosti nezbavuje soutěžitele práva uzpůsobit své obchodní jednání existujícímu či 

předpokládanému jednání jejich soutěžitelů,165 vylučuje striktně jakékoli přímé či nepřímé 

dohody mezi těmito subjekty, jejichž předmětem či důsledkem by bylo vytvoření podmínek 

soutěže, které nelze považovat pro daný trh za běžné.166 V rámci České republiky je jednání ve 

shodě upraveno zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění 

(„OHS“). Paragraf 3 odst. 1 OHS zavádí legislativní zkratku „dohoda“ pro tři různé druhy 

jednání postižitelné jako zakázané „dohody“ narušující hospodářskou soutěž. V první řadě se 

jedná o tzv. dohody stricto sensu, dále o jednání ve vzájemné shodě a dále o rozhodnutí 

                                                 
163  ATHANASSIOU, P. Competition Law and the Financial Services Sector. An Overview of Recent 

Development. International In-House Counsel Journal. Vol. 1. No. 3. 2008. 
164 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 16. prosince 1975 ve věci Spojené případy Suiker Unie v. 

Commission. č. C-40 a 114/73.Spojené případy C-40 a 114/73. Suiker Unie v. Commission. 1975. Dostupné zde: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=40/73.  
165 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 14. července 1981 ve věci Züchner v. Bayerische Vereinsbank 

AG č. C-172/80.. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0172 
166 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 14. července 1981 ve věci Züchner v. Bayerische Vereinsbank 

AG č. C-172/80. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0172 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=40/73
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0172
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0172
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sdružení soutěžitelů. Obecně lze konstatovat, že koncept „jednání ve vzájemné shodě“ je 

zaměřen na rozšíření dopadu ustanovení čl. 101 SFEU, resp. § 3 OHS. Jedná se v podstatě o 

určitou zbytkovou či sběrnou kategorii, do které by měly být zařazeny všechny formy 

kooperativního jednání, které nedospějí do formy dohody v užším smyslu.167   

 

Jak již bylo uvedeno, získat usvědčující materiály k prokázání existence takovéto 

zakázané dohody je velice obtížné. 168 Řízení ve věci Züchner v. Bayerische Vereinsbank AG169 

tuto skutečnost dokazuje. V rámci tohoto případu byl Evropský soudní dvůr vyzván k vyjádření 

k souladu soutěžněprávních norem Evropské unie a praxe německých bank, které ukládaly 

poplatky za přeshraniční převody finančních prostředků. Evropský soudní dvůr toto jednání 

analyzoval z hlediska jeho souladu s článkem 101 SFEU. Tento článek zakazuje jakékoli 

dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, které by byly 

způsobilé ovlivnit obchod mezi členskými státy a jejichž účelem nebo důsledkem je vyloučení, 

omezení nebo narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Jednání ve vzájemné shodě bylo 

Evropským soudním dvorem definováno jakožto spolupráce mezi subjekty, v rámci které 

nedojde ke vzniku dohody. Tito soutěžitelé vědomě nahrazují možné riziko vyplývající 

z existence hospodářské soutěže vzájemnou spoluprací.170 Judikatura vychází z principu, že 

narušení soutěže nesmí být pouze bezvýznamné. Je-li však vážnější, čl. 101 SFEU bude 

aplikován.171  

 

Německá banka, které se daný spor týkal (Vereinsbank), nepopřela existenci 

jednotných servisních poplatků za převody specifických částek z jednoho členského státu do 

jiného. Vynaložila nicméně značné úsilí k prokázání tvrzení, že podobnost daného jednání 

nebyla výsledkem dohody či jednání ve shodě mezi jednotlivými bankami, jejichž předmětem 

či důsledkem by bylo vytváření podmínek definovaných v článku 101 SFEU.  

 

                                                 
167 KINDL, J. Pojem jednání ve vzájemné shodě v soutěžním právu. Obchodněprávní revue 5/2009, s. 126. 
168 GYSELEN, L. EU Antitrust Law in the Area of Financial Services. Fordham Corporate Law Institute, 23 rd 

Annual Conference On International Antitrust Law and Policy. 1996. s. 101. Dostupné zde: 

http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1997_005_en.html.  
169 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 14. července 1981 ve věci C-172/80. Züchner v. Bayerische 

Vereinsbank AG. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0172  
170 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 14. července 1972 ve věci Imperial Chemical Industries Ltd. 

V. Commission. C-48/69 Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61969CJ0048.  
171 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 28. dubna 1998 ve věci Javico International and Javico AG v 

Yves Saint Laurent Parfums SA (YSLP). č. C-306/96. Dostupné zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61996CJ0306.  

http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1997_005_en.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0172
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61969CJ0048
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61969CJ0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61996CJ0306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61996CJ0306
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Evropský soudní dvůr nepovažoval odůvodnění výše poplatků, které bylo založeno na 

základě nákladů na přeshraniční převod, za překážku možnosti paralelního jednání, které 

mohlo, nezávisle na motivu, vyústit ve spolupráci mezi bankami, která by naplňovala definici 

jednání ve shodě upraveného článkem 101 SFEU. V případě mezinárodních převodních 

transakcí by mohl být tento scénář považován za potenciální hrozbu narušení obchodu mezi 

členskými státy ve smyslu ustanovení článku 101 SFEU v případě, kdy by bylo jeho cílem 

anebo důsledkem narušení hospodářské soutěže na trhu peněžních transakcí uskutečňovaných 

z banky v jednom členském státě do státu jiného. Tato situace by nastala v případě, kdy by 

jednání ve vzájemné shodě umožnilo zúčastněným bankám zachovat podmínky v jejich 

stávající podobě, a tedy zbavit své zákazníky jakékoli možnosti získání výhody ze služeb 

poskytovaných za výhodnějších podmínek, které by jim v rámci nenarušeného soutěžního 

prostředí byly přiznány.  

 

Vzhledem k tomu, že Vereinsbank nebyla schopna objektivně výši nákladů 

odůvodnit, vyplývalo by z jejího tvrzení, že všechny německé banky souhlasily nezávisle na 

sobě s úhradou poplatku dosahujícího stejné výše. Tuto částku zároveň pojímaly jakožto 

kompenzaci v budoucnu vzniklých nákladů. Povinnost úhrady tohoto poplatku přenesly na své 

klienty, a to navzdory tomu, že zároveň tvrdily, že k tomuto nedošlo na základě žádné formy 

jejich vzájemné spolupráce.172  

 

3.3.2 Případ Züchner a soudní posouzení dohod o stanovení cen 

Evropský soudní dvůr vytvořil teoretický základ aplikace článku 101 SFEU ve smyslu 

jednání ve vzájemné shodě v rámci bankovního sektoru. Zároveň však udělil rozhodnutím ve 

věci Züchner v. Bayerische Vereinsbank AG jednotlivým národním soudům možnost 

posouzení konkrétní situace odlišně. Pro tyto případy vytvořil pokyny. Za účelem posouzení 

dané praxe z hlediska soutěžněprávního navrhl Evropský soudní dvůr v případě Züchner v. 

Bayerische Vereinsbank AG uvážení specifických aspektů konkrétního scénáře. Za prvé 

navrhuje národním orgánům uvážit možné vazby mezi jednotlivými bankovními institucemi, 

to znamená, zda mezi nimi probíhá výměna informací týkajících se předmětu sporu. Jedná se 

zejména o údaje související se sazbami poplatků skutečně uloženými za srovnatelné převody, 

                                                 
172 Rozhodnutí Soudního Dvora ze dne 14. července 1981 ve věci C-172/80. Züchner v. Bayerische Vereinsbank 

AG.Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0172 . 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0172
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které byly prováděny či jsou plánovány do budoucna, a zda jejich výše odpovídá situaci v rámci 

nenarušeného hospodářského prostředí.173  

  

Prvním klíčovým prvkem posouzení existence jednání ve vzájemné shodě v rámci 

bankovního sektoru je existence jakéhokoli propojení ve smyslu dohod či výměny informací 

mezi jednotlivými soutěžiteli. Na základě rozhodnutí Evropského soudního dvora musí být 

pozornost věnována taktéž četnosti a významnosti zapojení jednotlivých bankovních institucí 

na takovýchto činnostech a množství transakcí, na které se daný poplatek vztahuje ve srovnání 

s celkovým počtem převodů finančních prostředků učiněných bankovními institucemi 

přeshraničně. Zároveň je nezbytné, aby dané jednání závažným způsobem ovlivnilo podmínky 

hospodářské soutěže na daném trhu. 

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud bychom chtěli na základě argumentace 

použité v rámci případu Züchner v. Bayerische Vereinsbank AG existenci jednání ve shodě dle 

článku 101 SFEU dokázat, museli bychom za prvé prokázat existenci určité formy spolupráce 

mezi danými soutěžiteli. Následně by bylo nutné prokázat skutečnost, že bankovní instituce 

začleněné do daného jednání omezily své klienty v možnosti získání služeb za výhodnějších 

podmínek, které by jim byly poskytnuty v případě, kdy by soutěž narušena nebyla. Současně 

musí být taktéž uvážena četnost a významnost transakcí provedených bankami (prokázání této 

skutečnosti zároveň zajistí naplnění požadavku článku 101 SFEU týkajícího se narušení 

vnitřního trhu). Nakonec je nezbytné prokázat, že je dané jednání způsobilé významným 

způsobem narušit podmínky hospodářské soutěže na daném relevantním trhu služeb.174 

 

Ve světle úvah uvedených výše se jeví jako obtížné (pokud ne přímo nedosažitelné) 

poskytnout o jednání ve shodě v rámci bankovního sektoru usvědčující důkazy. Velice 

problematické je zejména obstarání důkazů o výměně informací či spolupráci mezi bankami.  

Tato spolupráce se totiž téměř výhradně odehrává velice diskrétně a podléhá přísnému utajení. 

Další elementy taktéž nejsou snadno prokazatelné. Získat důkaz o tom, že bankovní instituce 

využívají možnosti získání výhod díky uložení podmínek poskytování služeb svým klientům, 

                                                 
173 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 14. července 1981 ve věci Gerhard Züchner v Bayerische 

Vereinsbank AG. C-172/80. ECLI:EU:C:1981:178. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0172 . 
174 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 14. července 1981 ve věci Gerhard Züchner v Bayerische 

Vereinsbank AG. C-172/80. ECLI:EU:C:1981:178. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0172 . 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0172
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0172
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0172
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0172
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které nedosahují takové výhodnosti jako v případě, kdy by nebyl trh narušen a existovala by 

hospodářská soutěž ve své neomezené podobě, je taktéž velmi nesnadný úkol. Bude nezbytné 

provést komplexní ekonomickou analýzu trhu a vytvořit teoretické scénáře týkající se ideálně 

fungujícího tržního prostředí charakteristického funkční hospodářskou soutěží.  

 

O něco méně složité může být prokázání dalších elementů spolupráce, kterými jsou 

například rozsah daného jednání či jeho možný dopad na daný trh služeb. Obecně lze říci, že 

případ Züchner v. Bayerische Vereinsbank AG přináší dva důležité prvky: úplnou aplikaci 

soutěžněprávních norem na oblast bankovnictví a obtížnost prokázání protisoutěžního jednání 

ze strany bankovních institucí. 

 

3.3.3 Situace Post-Züchner  

Po rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Züchner v. Bayerische Vereinsbank 

AG byly platební systémy předmětem prvního rozhodnutí Evropské komise týkajícího se 

bankovního sektoru. V rámci případu Uniform Eurocheques 175  vyvstala otázka možného 

narušení hospodářské soutěže ve spojitosti se systémem Eurocheque. V rámci něho docházelo 

k ukládání poplatků  ze strany banky provádějící finanční transakci za použití šeku.  

 

Subjekty bankovního trhu zapojené do systému Eurocheque tvrdily, že tento nespadá do 

působnosti soutěžního práva z důvodu sociální a ekonomické povahy služeb, které jsou v rámci 

něho poskytovány. Toto tvrzení však Evropský soudní dvůr odmítl a systém označil za 

výsledek soukromé iniciativy finančních institucí, jehož předmětem nebyl v žádném případě 

výkon služeb obecného ekonomického zájmu176 

 

Evropská komise současně zdůraznila, že i kdyby byla veřejnou institucí svěřena systému 

Eurocheque funkce mezinárodního poskytování platebních služeb, nemohla by aplikace 

soutěžněprávní úpravy Evropské unie za žádných okolností naplnění tohoto hypotetického 

speciálního úkolu omezit.  

 

                                                 
175 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. prosince 1984 ve věci Uniform Eurocheques. 1985. OJ L35/43 

Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1422437088155&uri=CELEX:31985D0077.  
176 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. prosince 1984 ve věci Uniform Eurocheques. 1985. OJ L35/43 

Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1422437088155&uri=CELEX:31985D0077. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1422437088155&uri=CELEX:31985D0077
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1422437088155&uri=CELEX:31985D0077
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Na základě posouzení Evropské komise je jakákoli dohoda či rozhodnutí, jehož účelem 

je stanovení cen a podmínek souvisejících s finančními transakcemi za použití šeků v cizích 

státech ze strany bankovní instituce, která tento šek vydala, ze své podstaty způsobilá narušit 

obchod mezi členskými státy. Dohody a rozhodnutí v rámci systému Eurocheque, jejichž 

předmětem je stanovení cen služeb, jsou považovány za zakázané praktiky spadající pod 

obecný zákaz ustanovení článku 85 Smlouvy o ES (nyní článku 101 odst. 1 SFEU). Tyto 

praktiky navíc ve svém důsledku zapříčinily narušení hospodářské soutěže mezi jednotlivými 

bankovními institucemi. 

 

Poté, co bylo rozhodnuto, že byl systém Eurocheque způsobilý významně narušit 

hospodářskou soutěž na měnovém trhu mezi členskými státy, uvážila Evropská komise 

možnou způsobilost systému Eurocheque naplnit požadavky pro aplikaci výjimky dle článku 

85 odst. 3 Smlouvy o ES (dnes článku 101 odst.3). Kritéria pro vynětí dle článku 101 byla 

považována za splněná. Systém Eurocheque byl označen za pozoruhodný krok v rámci rozvoje 

platebních služeb v rámci vnitřního trhu.177  

 

Hospodářská soutěž nebyla považována za kompletně narušenou taktéž z důvodu, že 

dohody v rámci systému Eurocheque nezahrnovaly úpravu vztahů mezi inkasní bankou a jejími 

zákazníky.178 Dohody a rozhodnutí taktéž neumožňovaly úvěrovým institucím, které tyto šeky 

vydaly, omezit hospodářskou soutěž ve smyslu významné části mezinárodních platebních 

prostředků.   

 

Evropská komise se rozhodla udělit systému Eurocheque výjimku dle článku 85 odst. 3 

(nyní článek 101 odst. 3). V rámci tohoto případu Evropská komise nerozlišovala služby 

distribuce peněžní hotovosti charakteristické pro systém Eurocheque (složený ze tří entit: dvou 

bank a klienta podepisujícího Eurocheque) a pouhé platební služby (které zahrnují čtyři entity: 

dvě banky, klienta podepisujícího Eurocheque a obchodníka Eurocheque přijímajícího).179 

 

                                                 
177 Viz paragraf 37 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. prosince 1984 ve věci Uniform Eurocheques. 1985. 

OJ L35/43 Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1422437088155&uri=CELEX:31985D0077. Komise poukázala na to, jak díky 

Eurocheque systém mohou být šeky v lokální měně několika členských států plně hrazeny bez sražení jakékoli 

provize ze strany přijímající banky. Toto bylo považováno za extrémně příznivé pro obchod mezi členskými státy. 
178 Evropská komise poznamenala, že rozsah poplatku účtovaného inkasní bankou byl zcela ponechán na jejím 

uvážení.  
179  FAULL, J.; NIKPAY, A. The EC Law of Competition. OUP Oxford. Třetí edice. 2014. ISBN: 

9780199269297. s. 187. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1422437088155&uri=CELEX:31985D0077
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1422437088155&uri=CELEX:31985D0077
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Po rozhodnutí ve věci Eurocheque obdržela Evropská komise řadu upozornění na 

bankovní dohody týkající se jednotných klientských sazeb poplatků. V případě Association des 

Banques Belges180 a Associazione Bancaria Italiana181 se rozhodly belgické a italské bankovní 

instituce, které byly začleněny do určité formy dohod o stanovení cen, tyto na základě 

stanoviska obsahujícího námitky ze strany Evropské komise znovu zvážit a následně 

nepřijmout.182 Stejný scénář se odehrál taktéž v případě Dutch Banks.183  

 

Další dvě dohody týkající se tarifních cen byly předmětem rozhodnutí Evropské komise 

ve věci German Banks184 a Lombard Club.185 V rámci případu German Banks stanovilo pět 

německých bank jednotné poplatky za specifickou transakci spočívající ve směně měn. Tyto 

transakce probíhaly během období předcházejícího přijetí společné měny euro. Zavedení 

jednotné měny zamezilo možnosti bankovních institucí ukládat poplatky za směnu v rámci 

eurozóny. Za účelem kompenzace této ztráty příjmů uzavřely německé banky dohodu, jejímž 

účelem bylo účtování jednotných tarifů za směnu bankovek platných v eurozóně během 

přechodného období před zavedením měny euro.186  Rozhodnutí Evropské komise ve věci 

German Banks bylo následně zrušeno soudem první instance z důvodu nedostatečného 

prokázání existence dohody mezi danými subjekty. Toto rozhodnutí znovu upozornilo na 

problematiku obtížného dokazování existence zakázaných dohod.  

 

V rámci případu Lombard Club187 byla osmi rakouským bankovním institucím ze strany 

Evropské komise uložena peněžitá sankce za vytvoření rozsáhlého, vysoce 

                                                 
180 Rozhodnutí Evropské komise ze dne  11. prosince 1986 ve věci Belgische Vereniging der Banken/Association 

Belges des Banques. OJ 7/27. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A31987D0013.  
181 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 12. prosince 1986  ve věci ABI. OJ L43/51. Dostupné zde: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31987D0103.  
182 GYSELEN, L. EU Antitrust Law in the Area of Financial Services. Fordham Corporate Law Institute, 23 rd 

Annual Conference On International Antitrust Law and Policy. 1996. s. 12 - 55. Dostupné zde: 

http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1997_005_en.html.  
183 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 19. července 1989 ve věci Dutch Banks. OJ L253/1. Dostupné zde: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1989.253.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:1989:253:TOC.  
184 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 11. prosince 2001 ve věci German Banks. OJ L15/1-34. Dostupné zde: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2003.015.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2003:015:TOC.  
185 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 11. června 2002 ve věci Austrian banks - „Lombard Club“. OJ L56/1. 

Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0138 .  
186 Podobné dohody byly uzavírány taktéž v Belgii, Rakousku, Portugalsku, Irsku a Nizozemsku a následně jejich 

počet značně poklesl v důsledky několika vyjádření Evropské komise. 
187 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 11. června 2002 ve věci Austrian banks - „Lombard Club“. OJ L56/1. 

Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0138 . 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A31987D0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A31987D0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31987D0103
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31987D0103
http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1997_005_en.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1989.253.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:1989:253:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1989.253.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:1989:253:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2003.015.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2003:015:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2003.015.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2003:015:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0138
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0138
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institucionalizovaného kartelu pokrývajícího každý aspekt bankovní činnosti. Tento kartel byl 

řízen řadou komisí a podkomisí, jejichž schůze byly zaznamenávány v rámci dokumentace 

zabavené Evropskou komisí. Případ Lombard Club symbolizuje problematiku vyvstávající 

z aplikace článku 101 SFEU na bankovní systém tradičně založený na intenzivní formě 

spolupráce mezi jednotlivými subjekty daného trhu. Před vstupem do Evropské unie nebylo v 

rámci rakouského systému soutěžní právo rozpracováno. Dohody mezi bankovními institucemi 

byly vytvářeny a zamýšleny jakožto „užitečné nástroje umožňující zamezení nekontrolovatelné 

cenové soutěže“. 188  Dohody v případu Lombard Club tedy odrážely politické a sociální 

prostředí rakouského bankovního sektoru a strach z příliš rychlého a zejména nekvalitně 

připraveného přechodu k volné soutěži.189 

 

3.3.4 Postupy soutěžních orgánů v boji proti kartelům 

Soutěžní orgány disponují v boji proti kartelům (ať již horizontálním či vertikálním) 

ex ante a ex post nástroji.190 Ex ante politika je zaměřena na zamezení formace koluzních 

dohod. Zahrnuje posuzování doprovodných praktik jako jsou výměna informací či minoritní 

akcionářská práva, průběh veřejného výběrového řízení za účelem zamezení bid-riggingu a 

politiku zaměřenou na spojování soutěžitelů z důvodu zamezení vytváření nesoutěžních 

tržních subjektů. Ex post politika zahrnuje nástroje sloužící k odhalení a zastavení 

probíhajícího koluzního jednání. Soutěžněprávní orgány se intenzivně věnují monitorování 

trhu a jednotlivých soutěžitelů, jehož cílem je odhalení utajených kartelových dohod. 

V případě, kdy je takovéto zakázané ujednání narušující trh objeveno, dochází k sankcionování 

zapojených společností. Soutěžitelé taktéž odpovídají za soukromoprávní škody, které byly 

v důsledku jejich protiprávního jednání způsobeny. Výše postavení představitelé těchto 

společností mohou být dle některých znění právních řádů odsouzeni k trestu odnětí svobody.  

 

V rámci některých států byly kartely v bankovního odvětví za účelem udržení 

stabilního sytému centrálními bankami přehlíženy. Dnes jsou postihovány prostřednictvím 

nástrojů běžné soutěžní politiky. Vztahují se na ně jak možné formy postihu, tak i institut 

leniency programu.  

                                                 
188 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 11. června 2002 ve věci Austrian banks - „Lombard Club“. OJ L56/1. 

Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0138 . 
189 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 11. června 2002 ve věci Austrian banks - „Lombard Club“. OJ L56/1. 

Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0138 . 
190 KINDL, J., MUNKOVÁ, J.: Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 3., přepracované vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2016, 860 s. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0138
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0138
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Jak však bylo zmíněno výše, hlavním problémem, který se s protisoutěžními 

dohodami v oblasti sektoru finančních služeb pojí, je obtížnost jejich odhalení. Je však tento 

problém závažnějším než v případě sektorů jiných? Domnívám se, že ano. A to zejména z toho 

důvodu, že určitá forma spolupráce mezi finančními institucemi je ze strany dohledových 

orgánů považována za prospěšnou, a tedy se na ní detailněji nezaměřují. Další problém 

shledávám ve skutečnosti, že k odhalení kartelů v tomto sektoru je nezbytná určitá odborná 

znalost oblasti finančních služeb. Dohledové orgány odborníky s touto specializací často 

nedisponují a náklady na jejich zajištění mohou být poměrně vysoké. V neposlední řadě 

musíme taktéž zmínit, že oblast finančních služeb podléhá nemalému politickému tlaku ze 

strany samotných států, nadnárodních celků i významných společností. Z tohoto důvodu může 

často docházet k upozadění zájmů hospodářské soutěže jako takové před zájmy politickými či 

osobními. Jako příklad můžeme uvést situaci, která nastala v souvislosti s manipulací se sazbou 

LIBOR, které se detailněji věnuji v následující kapitole této práce.  

 

3.3.5 Klasický kartel 

Do rakouského případu Lombard Club191 bylo mezi lety 1994 až 1998 zapojeno osm 

velkých rakouských bankovních institucí. Evropskou komisi na danou dohodu upozornil 

rakouský tisk. Tento cenový kartel spočíval v existenci vysoce institucionalizovaného a 

detailně propracovaného schématu pokrývajícího celé území Rakouska. Vzhledem k existenci 

usvědčujících důkazů vydala Evropská komise rozhodnutí, na základě kterého tato dohoda 

představovala vážné porušení článku 81 Smlouvy o ES (dnes již článku 101 SFEU). Současně 

uložila zúčastněným společnostem pokutu ve výši 125 milionů euro. Tento postih byl v rámci 

aplikace leniency programu z důvodu spolupráce ze strany bank následně zredukován o 10% .  

 

 

 

 

 

                                                 
191 Více viz zde: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-02-844_en.htm?locale=en .  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-02-844_en.htm?locale=en
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3.3.6 Mezinárodní kartely 

3.3.6.1 Případ LIBOR 

Co bylo dříve experty označováno jako „nejdůležitější číslo na světě“ ,192 avšak běžné 

veřejnosti bylo zcela neznámé, se nyní stalo jedním z nejvíce diskutovaných témat v oblasti 

finančních trhů. Celý trh nyní s napětím očekává, jaká bude budoucnost referenční sazby 

LIBOR. Bude nahrazen či setrvá?  

 

Budoucnost LIBOR sazby byla v posledním roce častým tématem diskuze jak 

světových regulátorů finančních trhů, tak i samotných finančních institucí. Je možné, aby 

LIBOR setrval? Pokud nikoli, co bude jeho nejvhodnější náhradou. Jak zajistíme, aby se znovu 

neopakovaly snahy o jeho manipulaci? Abychom nalezli odpověď na tuto komplexní otázku, 

je nutno porozumět jednotlivým aspektům této sazby.  

 

Hlavní účel referenční sazby 

The London Interbank Offered Rate (“Libor” či “LIBOR” nebo “ICE LIBOR” a dříve 

jako “BBA LIBOR”)193 je referenční úroková sazba stanovená na základě údajů poskytovaných 

finančními institucemi, které jsou součástí panelu bank. LIBOR udává průměrnou úrokovou 

sazbu, za kterou banka získá v rámci londýnského mezibankovního trhu finanční prostředky. 

Administrátorem odpovědným za sazbu LIBOR je v současné době ICE Benchmark 

Administration (IBA). Samotná sazba je navázána na pět měn: Americký dolar (USD), Euro 

(EUR), Libra (GBP), Japonský yen (JPY) and Švýcarský frank (CHF), a sedm různých termínů 

splatnosti: přes noc, jeden týden a 1, 2, 3, 6 a 12 měsíců. Thomas Reuters publikuje každý den 

35 různých LIBOR sazeb. Nejvíce využívaným je USD LIBOR 3 měsíce. Na LIBOR jsou 

navázány deriváty a další finanční produkty, jejichž celková výše dosahuje nejméně 350 

bilionů dolarů. 

 

Primární úlohou sazby LIBOR je jeho funkce jakožto referenční úrokové sazby 

dluhopisů, hypoték, studentských úvěrů či kreditních karet a stejně tak derivátů jako například 

                                                 
192  British Bankers' Association. BBA LIBOR: The World's Most Important Number Now Tweets Daily. 

21.května 2009. s. 4 - 10. Dostupné zde: http://www. bbalibor.com/news-releases/bba-libor-the-worlds-most-

important-number-now-tweets-daily.  
193 Až do 31. ledna 2014 byl LIBOR spravován British Banker’s Association (BBA) a byl znám jakožto BBA 

LIBOR. Intercontinental Exchange (ICE) převzala kontrolu nad správou LIBOR od British Bankers Association 

na počátku roku 2014.  
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úvěrových swapů apod. Současně je taktéž využíván k zajištění proti možným výkyvům 

úrokových sazeb a umožňuje náhled na očekávanou ekonomickou aktivitu a vývoj úrokových 

sazeb.194 

 

Výpočet LIBOR sazby 

Jak již bylo zmíněno výše, LIBOR je souhrnným ukazatelem, což v praxi znamená, 

že skupina reprezentačních bankovních institucí (“Contributor banks”) předloží specifické 

hodnoty úroků, které jsou následně zkombinovány za účelem výpočtu konečné LIBOR 

referenční úrokové sazby. Tyto údaje by měly být založeny na skutečných transakcích tak, aby 

bylo možno zamezit potenciální manipulaci ze strany bank. V současné době se na stanovení 

LIBOR ukazatele podílejí pouze banky působící na londýnském trhu. Banky však při získávání 

dat potřebných ke stanovení LIBOR ukazatele využívají taktéž transakce, jejichž protistrany 

jsou nebankovní finanční instituce. 195  Tato předkládaná data jsou založena na nejnižším 

možném úroku, který může banka v rámci trhu obvyklé velikosti a splatnosti a měny na 

londýnském mezibankovním trhu získat. Pojem  „Reasonable market size” či „Trh běžné 

velikosti“ není úmyslně blíže definován, aby reflektoval měnu a splatnost, které se daná 

transakce týká. Dále také reflektuje nabídku a poptávku na trhu. Veškeré úrokové sazby 

LIBOR jsou stanoveny jakožto roční úrokové sazby. Pokud je tedy noční sazba USD LIBOR 

stanovena jako 3.00000 % neznamená to, že banky očekávají 3 % úrok z hodnoty tohoto úvěru. 

Namísto toho se předpokládá, že uhradí 3% dividendu za 360 dnů.196  

 

LIBOR je stanoven na základě aritmetického průměru dat předložených panelem 

bank. Veškerá získaná data jsou následně seřazena v sestupném pořadí a dochází k oddělení 

nejvyšších a nejnižších 25% těchto údajů. 197  Ze zbývajících hodnot bude následně 

aritmetickým průměrem vypočítána hodnota, která bude zaokrouhlena na pět desetinných míst. 

Tento postup je využit u každé z měn a splatností, celkově je každý den vytvořeno 35 

úrokových sazeb. Konečná sazba je následně zveřejněna v 11.55 londýnského času.  

 

                                                 
194 ICE Benchmark Administration. Overview of ICE LIBOR. Dostupné zde: https://www.theice.com/iba/libor. 
195 ICE Benchmark Administration. ICE LIBOR Overview. Dostupné zde: https://www.theice.com/iba/libor.  
196 Počet dnů je stanoven na základě konvence trhu: 365 dnů pro GBP, 360 dnů pro ostatní měny.  
197 Skutečné množství vyňatých bank závisí na počtu bank v panelu pro každou jednotlivou měnu.  

https://www.theice.com/iba/libor
https://www.theice.com/iba/libor
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Protisoutěžní aspekty LIBOR a EURIBOR 

Na počátku finanční krize byl odhalen velice závažný případ kartelového jednání. 

Bankovní instituce v rámci jednotlivých panelů předkládaly údaje týkající se úrokových sazeb, 

které nereflektovaly skutečný stav. Tato data byla tedy stanovena pouze na základě jejich 

vlastního expertního posouzení. Vzhledem k této skutečnosti neodpovídala skutečné situaci na 

trhu ani konečná LIBOR referenční úroková sazba. Jednotliví obchodníci v bankách, které se 

na tomto jednání podílely, pravidelně komunikovali prostřednictvím chatu. Následující 

korespondence názorně představuje, jak ke stanovování LIBOR sazby docházelo.  Jezri 

Mohideen, vedoucí yen produktů v Singapouru: „Jaká je současná výše LIBOR sazby?“ ( 

"What's the call on the LIBOR?”); Obchodník č. 2: „Jaká výše by pro vás byla ideální?“ 

("Where would you like it, LIBOR that is?”); Obchodník č. 3: „Nejsem si jist, avšak obecně 

vzato bych byl raději, kdyby byla nižší“ ("Mixed feelings, but mostly I'd like it all lower so the 

world starts to make a little sense."); Obchodník č. 4: „Celý svět hedge fondů tě bude milovat 

namísto toho, aby volal mě, pokud půjde LIBOR níž“ ("The whole HF [hedge fund] world will 

be kissing you instead of calling me if LIBOR move lower."); Obchodník č. 2: „OK, snížím 

křivku o 1 bazický bod, možná o víc, pokud to půjde“ ("OK, I will move the curve down 1 basis 

point, maybe more if I can.").198 

 

Tan Chi Min, Royal Bank of Scotland: „Je až s podivem, kolik ti může pohyb  LIBOR 

sazby vydělat nebo kolik můžeš ztratit, v Londýně je v současné době kartel“ ("It's just 

amazing how LIBOR fixing can make you that much money or lose if opposite. It's a cartel now 

in London"). Tento skandál byl odhalen v okamžiku, kdy vyšlo najevo, že banky své úrokové 

sazby upravovaly tak, aby jednotliví obchodníci dosáhli zisku či zavdali dojem, že je bankovní 

instituce úvěruschopnější.  

 

Primárním cílem tohoto jednání bylo získání finančního prospěchu. Díky předkládání 

nižších úrokových sazeb vyvolávaly banky taktéž zdání, že se nachází v daleko lepší kondici, 

než jaká byla skutečnost. Uvědomme si, že v průběhu finanční krize je důvěra v danou instituci 

naprosto stěžejní. Manipulaci s LIBOR sazbou můžeme demonstrovat na případu bývalého 

obchodníka UBS Group Toma Hayese. Ačkoli je pozice LIBOR sazby zcela zásadní, jsou to 

obchodníci, kteří jsou odpovědní za její vytváření. Hayes jednoduše usoudil, že manipulací 

                                                 
198 Z důvodu autentičnosti zůstává tento rozhovor nepřeložen. Business Insider. 'HAHAHAH' -- Instant Messages 

From RBS Show Traders Reportedly Laughing At LIBOR Fixing. 26 září 2017. Dostupné zde: 

http://www.businessinsider.com/rbs-traders-instant-messages-libor-2012-9.  

http://www.businessinsider.com/rbs-traders-instant-messages-libor-2012-9
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s touto sazbou je možné získat významný zisk, a to zejména pokud do tohoto jednání zapojí 

další bankovní instituce. Hayes se s ostatními obchodníky domlouval prostřednictvím 

hromadného chatu a telefonátů. Získaný zisk byl následně přerozdělován mezi jednotlivé 

obchodníky, dle odhadů dosahovala celková výše úplatků zhruba 330 tisíc dolarů. V současné 

době je Hayes ve výkonu trestu odnětí svobody v celkové délce 11 let.     

 

Případ EURIBOR/EONIA – Evropské protisoutěžní jednání 

Toto protisoutěžní jednání na úrovni Evropské unie zahrnovalo manipulaci s dvěma 

referenčními úrokovými sazbami. Konkrétně se jednalo o sazbu EURIBOR a  Euro Over-Night 

Index Average (“EONIA”). EURIBOR je sazba reflektující náklady, za které jsou schopny 

bankovní instituce v rámci mezibankovního trhu v měně Euro získat finanční prostředky. 

EURIBOR může být definován jakožto sazba, za kterou jsou na mezibankovním trhu v rámci 

euro zóny nabízeny termínované vklady.199 Je stanoven dle odhadů jednotlivých bank, které 

jsou součástí panelu, založených na sazbách, za které by byla každá z nich, na základě dobré 

víry, schopna získat finanční prostředky na tomto daném trhu. 200  Na základě dokumentu 

„Euribor Code of Conduct“ vyhotoveného Evropskou bankovní federací („European Banking 

Federation“ či „EBF“) poskytují „banky, které jsou součástí panelu na denní bázi sazby (…) 

které každá z nich považuje za odpovídající výši, kterou každá jednotlivá banka účtuje jiné 

bance za mezibankovní termínovaný vklad v rámci euro zóny."201  

 

EURIBOR je stanoven202 na základě údajů poskytovaných 44 panelovými bankami, 

které jsou zasílány denně mezi 10.45 a 11.00 bruselského času Thomson Reuters,  která slouží 

jakožto zprostředkovatel EBF. EURIBOR je vyhotoven v 11.00 bruselského času každý 

pracovní den (10.00 londýnského času).  

 

EURIBOR není stanoven pro noční dobu splatnosti. Tuto roli zastává v rámci euro zóny 

EONIA, tedy noční úvěrová sazba stanovená za pomoci Evropské centrální banky („European 

Central Bank“ či „ECB“). EONIA vychází z váženého průměru všech nočních nezajištěných 

                                                 
199 Více o sazbě EURIBOR dostupné zde: http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/about-euribor.html.  
200 Detaily týkající se složení panelu a jednotlivých datech dodávaných jeho členy je možno nalézt v Euribor Code 

of Conduct vyhotoveného European Banking Federation. Dostupné zde: 

http://www.euriborebf.eu/assets/files/Euribor code conduct.pdf . 
201  Euribor Code of Conduct vyhotovený European Banking Federation. Dostupný zde: 

http://www.euriborebf.eu/assets/files/Euribor code conduct.pdf . 
202 Nejvyšších a nejnižších 15% všech dat dodaných panelovými bankami je vyřazeno. Zbývající údaje jsou 

podrobeny aritmetickému průměru a následně zaokrouhleny na tři desetinná místa.  

http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/about-euribor.html
http://www.euriborebf.eu/assets/files/Euribor%20code%20conduct.pdf
http://www.euriborebf.eu/assets/files/Euribor%20code%20conduct.pdf
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úvěrových transakcí specifických bank na mezibankovním trhu. Bankovní instituce, které 

přispívají k určení EONIA jsou totožné jakožto panelové banky v případě EURIBOR sazby.  

 

EURIBOR sazby jsou, mimo jiné, reflektovány v oceňování tzv. Euro Interest Based 

Derivatives (“EIRD”), které jsou globálně obchodovanými finančními produkty užívanými 

korporacemi, finančními institucemi, hedge fondy a dalšími subjekty k řízení úvěrových rizik 

(zajištění jak pro půjčujícího, tak investora) či za účelem spekulování na trhu.203 Nejběžnější 

EIRD jsou například: (i) forwardová ujednání, (ii) úrokové swapy, (iii) úrokové opce a (iv) 

úrokové futury. EIRD mohou být obchodovány na tzv. over the counter ("OTC") trhu či 

v případě interest rate futures na burzách.  

 

Existence samotného kartelu byla odhalena ve chvíli, kdy finanční krize ovlivnila 

jednotlivé zapojené instituce. Počínaje rokem 2007 se tyto subjekty snažily zaujmout jakoukoli 

marketingovou strategii ve snaze napravit svou narušenou reputaci. Banky záměrně 

předkládaly nižší sazby za účelem zlepšení své pozice na trhu, a to zejména proto, že vyšší 

sazby mohou indikovat problémy dané instituce s likviditou a vyvolat dojem vyšší míry rizika. 

Tato strategie nakonec vyústila k zahájení vyšetřování finančními regulátory v roce 2008.  

 

Dne 14. června 2011, zažádala o udělení imunity v rámci leniency programu Barclays. 

Současně předložila relevantní důkazní materiál svědčící o existenci protisoutěžního jednání 

v rámci sektoru EIRD. Mezi 18. a 21. říjnem 2011 zahájila Evropská komise neohlášené místní 

šetření u Deutsche Bank, JPMorgan, Société Générale, Crédit Agricole, HSBC a RBS 

v Londýně a Paříži. Následně bylo prokázáno, že někteří obchodníci zaměstnaní rozdílnými 

bankovními institucemi komunikovali a/nebo obdrželi preference/pokyny ke snížení/zvýšení 

či zachování sazby EURIBOR. Tyto preference byly založeny na obchodní pozici dané 

instituce. Tito obchodníci navíc obdrželi informace týkající se obchodních pozic a záměrů, 

které nebyly veřejně známé či dostupné. Někteří z nich se následně na bázi těchto informací  

pokusili dosáhnout vyrovnání jejich EIRD a obchodních pozic. Jejich protisoutěžní jednání 

probíhalo prostřednictvím chatu, telefonátů a emailu.  

 

                                                 
203 Na základě vyjádření Bank of International Settlements byla v prosinci 2012 tržní hodnota EIRD 9 067 

miliardy dolarů a představuje největší segment či 48% OTC interest rate derivatives na trhu. Dostupné zde: 

http://www.bis.org/statistics/dt21a21b.pdf.  

http://www.bis.org/statistics/dt21a21b.pdf
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Toto výše uvedené jednání bylo Evropskou komisí posouzeno v souladu s článkem (1) 

a článkem 53 (1) Dohody o EHP204 jakožto jednání ve shodě.   

 

Poté, co vyšel tento postup v roce 2008 najevo, započala řada vyšetřování vedených 

Evropskou komisí a evropskými regulatorními orgány. To vedlo k uzavření řady smírných 

dohod. Do roku 2015 byla formou dohody uzavřena vyšetřování dosahující ve svém souhrnu 

výše až 9 miliard dolarů uložených v rámci pokut. Více než stovka obchodníků byla propuštěna 

či suspendována ze svých stávajících pracovních pozic. Ujednání se týkala Deutsche Bank 

(3,46 miliardy dolarů), UBS (1,7 miliardy dolarů), Rabobank (1 miliarda dolarů), Société 

Générale (0,603 miliardy dolarů), Barclays (0,45 miliardy dolarů), Lloyds (0,380 miliardy 

dolarů), Citigroup (95 milionů dolarů) a JP Morgan (93 milionů dolarů).205 

 

 Barclays získala v rámci leniency programu plnou imunitu a tímto se vyhnula peněžité 

pokutě dosahující až 690 milionů euro. Všechny čtyři instituce zažádaly o snížení peněžitých 

sankcí v rámci leniency programu. 206  V prosinci 2016 udělila Evropská komise peněžité 

pokuty zbývajícím bankovním institucím, a to konkrétně: Crédit Agricole, HSBC a JPMorgan 

Chase v celkové výši 485 milionů euro. 

 

Vzhledem k rozsahu manipulace se odpovědné orgány zavázaly přehodnotit regulaci 

výpočtu referenční sazby a vzhledem k povaze souvisejících produktů taktéž k nezbytné 

spolupráci mezi jednotlivými oblastmi s působností rozdílných právních norem, která je v této 

věci zcela zásadní. Reforma výpočtu referenční sazby musí současně vyvážit napětí mezi 

existencí zakořeněného trhu derivátů, jejichž podkladovým aktivem jsou právě tyto sazby a 

vytvářením referenčních trhů a sazeb resistentních vůči manipulaci.207  

 

                                                 
204 The Agreement on the European Economic Area. 3.1.1994. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1994.001.01.0003.01.ENG.  
205 První případ větších rozměrů týkajících se dohody ve věci LIBOR se objevil v červenci 2012, kdy Barclays 

přiznala protisoutěžní jednání a souhlasila se zaplacením 0,45 bilionové pokuty anglickému a americkému 

finančnímu regulátorovi. Od roku 2012 odhalily dohledové orgány Kanady, Spojených států amerických, 

Japonska, EU, Švýcarska a Spojeného království účast na tomto jednání ze strany Citigroup, Deutsche Bank, 

Société Générale, Barclays, Lloyds a JP Morgan.  
206 Barclays získala plnou imunitu a 100% redukci pokuty, Deutche Bank obdržela 30% redukci, Société Generale 

5% redukci a RBS  50% redukci pokuty. 
207 DUFFIE, D.; STEIN, J. Reforming LIBOR and Other Financial Market Benchmarks. Journal of Economic 

Perspectives 29. 2005. s. 13 – 22. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1994.001.01.0003.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1994.001.01.0003.01.ENG
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LIBOR – Porušení regulace Antitrust v U.S. 

Zájem o tento kontroverzní případ vznikl v návaznosti na článek deníku The Wall Street 

Journal z roku 2008, který naznačoval možnou existenci protisoutěžního jednání ze strany 

bank, které měly zkreslovat své pozice díky manipulaci se sazbou LIBOR.208 Téměř po 4 

letech, tedy v únoru 2012 bylo oznámeno, že Ministerstvo spravedlnosti Spojených států 

amerických US vede ve věci LIBOR vyšetřování.209 V této době již bylo evidentní, že skandál 

dosahuje daleko rozsáhlejších rozměrů. Vysoce postavení manažeři, centrální banky i 

regulátoři byli obviněni, že existenci tohoto jednání, ačkoli jim byla dlouhá léta známa, tiše 

tolerovali. Memorandum z roku 2008 vyhotovené Timothy Geithnerem, adresované Mervynu 

Kingovi, představiteli Bank of England, vyžadující řešení manipulace se sazbou LIBOR se 

stalo jedním z výrazně kritizovaných.  Geithner byl viněn z pasivního přístupu k celému 

skandálu.210  

 

Toto protisoutěžní jednání nezasáhlo pouze právní subjekty, ale taktéž běžné občany. 

V říjnu 2012 podali spotřebitelé hromadnou žalobu (tzv. class action) proti dvanácti 

bankovním institucím, které byly obviněny z manipulace s LIBOR sazbou. V důsledku tohoto 

jednání došlo k navýšení splátek jejich hypoték, k čemuž by nedošlo v případě, že by soutěž 

nebyla tímto způsobem narušena. 211   Typický způsob dopadu na jednotlivce můžeme 

demonstrovat na jednom z žalobců, jehož dům byl zabaven poté, co byl jeho rizikový (tzv. 

„subprime“) hypoteční úvěr sekuritizován do zajištěné dluhové obligace navázané právě na 

sazbu LIBOR. Takto vytvořená zajištěná dluhová obligace byla následně prodána investorům. 

Statistiky totiž prokázaly, že sazba LIBOR měla mezi lety 2000 až 2009 první den v měsíci 

narůstající tendenci. Právě v tento den byly nově stanovovány sazby splátek většiny 

hypotečních úvěrů s pohyblivou úrokovou sazbou. Tyto úvěry byly typicky navázány na jeden 

z indexů, buď na U.S. Treasuries nebo LIBOR. Typicky byla úroková sazba definována jakožto 

LIBOR plus 2% (či více/méně). Tato sazba je složena z tzv. Indexu odpovídajícímu referenční 

úrokové sazbě, která reflektuje podmínky trhu (jako LIBOR) a Marže, kterou obvykle určuje 

                                                 
208 The Wall Street Journal. Bankers Cast Doubt On Key Rate Amid Crises.16. dubna 2008. Dostupné zde: 

https://www.wsj.com/articles/SB120831164167818299.  
209  Reuters. U.S. conducting criminal Libor probe. Dostupné zde: https://www.reuters.com/article/us-libor-

probe/exclusive-u-s-conducting-criminal-libor-probe-idUSTRE81R1ZG20120228-  
210  Jia Lynn Yang (13 July 2012). Paul Tucker, deputy governor of the Bank of England. Geithner made 

recommendations on Libor in 2008, documents show. The Washington Post. Retrieved 17 července 2012. 

Dostupné zde: https://www.washingtonpost.com/business/economy/geithner-drawn-into-libor-

scandal/2012/07/12/gJQArDhbgW_story.html?utm_term=.62b309b32c40.  
211 Reuters. Home owners file class action versus banks over Libor.14 října 2012.Dostupné zde: Home owners 

file class action versus banks over Libor:FT" 

https://www.wsj.com/articles/SB120831164167818299
https://www.reuters.com/article/us-libor-probe/exclusive-u-s-conducting-criminal-libor-probe-idUSTRE81R1ZG20120228-
https://www.reuters.com/article/us-libor-probe/exclusive-u-s-conducting-criminal-libor-probe-idUSTRE81R1ZG20120228-
https://www.washingtonpost.com/business/economy/geithner-drawn-into-libor-scandal/2012/07/12/gJQArDhbgW_story.html?utm_term=.62b309b32c40
https://www.washingtonpost.com/business/economy/geithner-drawn-into-libor-scandal/2012/07/12/gJQArDhbgW_story.html?utm_term=.62b309b32c40
http://articles.chicagotribune.com/2012-10-14/business/sns-rt-us-banking-libor-lawsuitbre89e01g-20121014_1_libor-manipulation-home-owners-class-action
http://articles.chicagotribune.com/2012-10-14/business/sns-rt-us-banking-libor-lawsuitbre89e01g-20121014_1_libor-manipulation-home-owners-class-action
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věřitel (v tomto případně 2%). Zatímco Marže obvykle zůstává neměnná, Index jako LIBOR 

se obvykle periodicky upravuje tak, aby reflektoval podmínky trhu.  

 

V současné době můžeme ve Spojených státech amerických ve spojitosti s případem 

LIBOR rozlišit čtyři skupiny investorů, kteří se za účelem vymáhání svých nároků obrátili na 

soud: (1) over-the-counter (“OTC”) žalobci, (2) devizoví obchodníci („exchange-based 

plaintiffs“), (3) držitelé dluhopisů („bondholder plaintiffs“), and (4) Charles Schwab. 212 

V listopadu 2015 žalobci dosáhli ve věci Libor-Based Financial Instruments Antitrust 

Litigation (the “OTC U.S. Dollar LIBOR Case”) uzavření dohody s Barclays Bank.213 Všichni, 

jejichž práva byla porušena obdobným způsobem jakožto práva žalobců, mohli své nároky 

uplatnit do 21. prosince 2017.214 Celková částka dohody byla ujednána na 120.000.000 dolarů. 

V srpnu 2017 se OTC investoři jako například Yale University, starosta Baltimoru a řada 

dalších entit taktéž dohodli na vyřešení sporu s Citigroup Inc. Devizoví obchodníci zaslali 11. 

října 2017 federálnímu soudci New Yorku memorandum žádající o schválení dohody ve výši 

151.900.00 dolarů uzavřené se sedmi bankami: Deutsche Bank AG, Citigroup Inc., Barclays 

PLC a HSBC PLC. Tato dohoda musí být nyní schválena soudem. Držitelé dluhopisů dosud 

dohody nedosáhli, avšak zdá se, že Barclays a UBS mohou být otevřeny jednání. Pozice 

žalobce Charles Schwab byla významně ovlivněna rozhodnutím soudce Buchwalda, který 

umožnil podání jednotlivých žalob pro podvod, dezinterpretaci a porušení kontraktu u státního 

soudu.  

 

Dne 27. června 2012 byla za manipulaci se sazbami LIBOR a EURIBOR ze strany 

Commodity Futures Trading Commission uložena Barclays Bank pokuta dosahující výše 200 

milionů dolarů, 215  ze strany Ministerstva spravedlnosti Spojených států amerických 160 

                                                 
212 Co se týká prvních tří kategorií, všechny představují hromadnou žalobu a každá má jeden hlavní případ. Tímto 

vedoucím případem OTC žalobců je Mayor and City Council of Baltimore v. Bank of America (11 Civ. 5450); 

pro exchange-based žalobce FTC Capital GmbH v. Credit Suisse Group (11 Civ. 2613), a pro držitele dluhopisů 

pak Gelboim v. Credit Suisse Group (12 Civ. 1025). Na druhou stranu Schwab jakožto žalobce nerepresentuje 

skupinu žalujících ale spíše se rozpadá do tří separátních případů, a to konkrétně: Schwab Short-Term Bond 

Market Fund v. Bank of America Corp. (11 Civ. 6409), Charles Schwab Bank, N.A. v. Bank of Case 1:11-md-

02262-NRB Document 286 Filed 03/29/13 Page 2 of 161 3 America Corp. (11 Civ. 6411), a Schwab Money 

Market Fund v. Bank of America Corp. (11 Civ. 6412). 
213  Dohody mezi OTC žalobci a Barclays Bank PLC. Dostupné zde: 

https://barclaysliborsettlement.com/Portals/0/Documents/Settlement%20Agreement%20between%20OTC%20P

laintiffs%20and%20Barclays%20Plc.pdf.  
214  Upozornění United States District Court for the Southern District of New York. Dostupné zde: 

https://barclaysliborsettlement.com/Portals/0/Documents/U.S.%20Dollar%20Libor%20Settlement%20Long%2

0Form%20Notice.pdf.  
215  "CFTC nařídila Barclays uhradit 200 milion dolarů jakožto peněžitou sankci uloženou za manipulaci a 

nesprávný reporting Libor sazby. Dostupné zde: http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr6289-12. 

https://barclaysliborsettlement.com/Portals/0/Documents/Settlement%20Agreement%20between%20OTC%20Plaintiffs%20and%20Barclays%20Plc.pdf
https://barclaysliborsettlement.com/Portals/0/Documents/Settlement%20Agreement%20between%20OTC%20Plaintiffs%20and%20Barclays%20Plc.pdf
https://barclaysliborsettlement.com/Portals/0/Documents/U.S.%20Dollar%20Libor%20Settlement%20Long%20Form%20Notice.pdf
https://barclaysliborsettlement.com/Portals/0/Documents/U.S.%20Dollar%20Libor%20Settlement%20Long%20Form%20Notice.pdf
http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr6289-12


78  

milionů dolarů216 a ze strany Financial Services Authority („FCA“) pak 59.5 milionů liber.217 

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických a Barclays oficiálně přiznaly výskyt 

manipulace s daty předkládanými bankami.218 V září 2013 uzavřel v souvislosti s manipulací 

LIBOR sazby dohodu taktéž ICAP. Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických 

uložilo peněžité sankce třem bývalým zaměstnancům a ICAP uhradil 65 milionů dolarů 

americké Commodity Futures Trading Commission a 14 milionů liber britské FCA. V říjnu 

2013 byla ze strany amerických, anglických a nizozemských regulátorů uložena Rabobank 

pokuta ve výši 774 milionů euro. Dne 23. dubna 2015 souhlasila Deutsche Bank s pokutou 2.5 

miliardy dolarů – 2.175 miliardy dolarů uložené americkými regulátory a 227 milionů euro 

uložené britskými regulátory. 

 

Celkem šest bank: JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, UBS, Royal Bank of 

Scotland a HSBC souhlasilo s úhradou celkové výše peněžité pokuty 4.3 miliardy dolarů ve 

prospěch US Commodity Futures Trading Commission, US Office of the Controller of the 

Currency, anglické British FCA a švýcarského finančního regulátora Finma.  

 

Žaloba F.D.I.C. 

Poté, co byla první z žalob federálním soudem v New Yorku v roce 2016 odmítnuta 

z důvodu nepříslušnosti, rozhodla se Federal Deposit Insurance Corporation („FDIC“) tuto 

žalobu směřující proti šesti mezinárodním bankám a British Bankers` Association podat v roce 

2017 v Londýně. Tyto bankovní instituce byly obviněny z protisoutěžního jednání, které 

údajně způsobilo ztráty 39 bankovním institucím, které v průběhu finanční krize zanikly. Tyto 

americké banky během provádění transakcí s deriváty a výpočtu úroků utrpěly ztrátu 

v důsledku manipulace se sazbou LIBOR. Ačkoli tato žaloba podaná v Londýně nespecifikuje 

výši náhrady škody, která je po těchto subjektech požadována, podání v New Yorku směřovalo 

k získání 1 miliardy dolarů.  

 

                                                 
216  Department of Justice. Barclays Bank PLC Admits Misconduct Related to Submissions for the London 

Interbank Offered Rate and the Euro Interbank Offered Rate and Agrees to Pay $160 Million Penalty. 27 June, 

2012. Dostupné zde: https://www.justice.gov/opa/pr/barclays-bank-plc-admits-misconduct-related-submissions-

london-interbank-offered-rate-and.  
217 The Financial Services Authority (FSA). Barclays fined £59.5 million for significant failings in relation to 

LIBOR and EURIBOR. 27. června 2012. Dostupné zde: 

http://www.fsa.gov.uk/library/communication/pr/2012/070.shtml.   
218  Statement of Facts. United States Department of Justice. 26 června 2012. Dostupné zde: 

https://www.justice.gov/iso/opa/resources/9312012710173426365941.pdf.  

https://www.justice.gov/opa/pr/barclays-bank-plc-admits-misconduct-related-submissions-london-interbank-offered-rate-and
https://www.justice.gov/opa/pr/barclays-bank-plc-admits-misconduct-related-submissions-london-interbank-offered-rate-and
http://www.fsa.gov.uk/library/communication/pr/2012/070.shtml
https://www.justice.gov/iso/opa/resources/9312012710173426365941.pdf
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Dle mého názoru bude unést důkazní břemeno v tomto konkrétním případě pro FDIC 

dozajista velkou výzvou. Zejména co se spojení mezi manipulací se sazbou LIBOR a selháním 

těchto bankovních institucí týče. Taktéž výpočet konkrétní výše škody bude nadmíru 

komplikovaný. V rámci běžné situace by bylo na místě kalkulaci založit na předpokladu, jaké 

výše by úroková sazba dosahovala v případě, kdy by LIBOR sazba nebyla předmětem 

manipulace. V tomto konkrétním případě je však taktéž nutno uvážit obchodní strategii a pozici 

bank. Není zcela jasné, na základě jakých podmínek tyto menší banky, které později selhaly, 

vstupovaly do obchodních vztahů s bankami většími. I kdyby LIBOR nebyl předmětem 

manipulace, není zcela jasné, zda by se vůbec úroková sazba nabízená těmto bankovním 

subjektům při obchodních transakcích lišila.  

 

Dopad na bankovní regulaci  

 

Od dubna roku 2013 je sazba LIBOR regulována ze strany FCA. Kromě toho byla za 

účelem administrace systémově důležitých sazeb jako je LIBOR ustanovena ICE Benchmark 

Administration Ltd  („IBA”). Hlavní komisí IBA je tzv. Komise Dohledu ( „Oversight 

Committee“), která dohlíží nad dodržováním Kodexu jednání (tzv. „Code of Conduct“). 

Komise Dohledu je složena z jednotlivých institucí podílejících se na získávání dat k určování 

LIBOR sazby, uživatelů sazby, členů představenstva a z dalších expertů. Kromě těchto kroků 

bude v rámci Spojeného království podávání nepravdivých informací ve spojitosti s určováním 

sazby LIBOR nadále v souladu s Financial Services Act 2012 považováno za trestný čin.219 

Dánský, švédský, kanadský, australský a novozélandský LIBOR byl ukončen.  

 

Dne 17. července 2013 přijala Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry 

(„International Organisation of Securities Commissions“ či “IOSCO”) zásady pro stanovování 

finanančních referenčních hodnot („Zásady pro finanční referenční hodnoty organizace 

IOSCO“ či „IOSCO Principles for Financial Benchmarks“) 220.  Vzhledem k tomu, že byly tyto 

Zásady pro finanční referenční hodnoty organizace IOSCO vypracovány poměrně flexibilně 

co se týká jejich přesného rozsahu a způsobů implementace, je pravděpodobné, že jednotlivé 

členské státy přijmou pravidla, která tyto principy implementují rozdílně. Za účelem unifikace 

                                                 
219  Financial Services Act 2012. 19. prosince 2012. Dostupné zde: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/21/contents .  
220  IOSCO. Principles for Financial Benchmarks. Final Report. červenec 2013. Dostupné zde: 

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD415.pdf .  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/21/contents
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD415.pdf
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zásad pro stanovování finančních referenčních hodnot přijal v červnu 2016 Evropský 

parlament a Rada nové Nařízení o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve 

finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a 

o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 („Nařízení o 

indexech“).221 Nařízení o indexech již manipulaci se sazbami jako je EURIBOR posuzuje 

jakožto narušení kapitálového trhu a rozšiřuje vyšetřovací a sankční pravomoci finančních 

regulátorů.  

 

Dne 12. srpna 2016 a 28. června 2017 stanovilo Prováděcí nařízení Evropské komise222 

seznam kriticky důležitých indexů ve smyslu Nařízení o indexech. V rámci Nařízení o 

indexech můžeme rozlišovat jednotlivé kategorie sazeb rozdělených na základě míry rizika, 

které je s nimi spojeno. Na ty, které jsou v tomto smyslu považovány za kritické jsou následně 

kladeny dodatečné požadavky, a to včetně pravomoci národních regulátorů učinit participaci 

bankovních institucí na tvorbě kriticky důležitých sazeb v určitých případech povinnou. 

Prováděcí nařízení Evropské komise stanoví, že sazby EURIBOR a EONIA budou nadále 

považovány za kriticky důležité indexy. Nařízení o indexech nabylo účinnosti dne 1. ledna 

2018. Některá jeho ustanovení zmocňující Evropský orgán pro cenné papíry a trhy („European 

Securities and Markets Authority“ nebo “ESMA”) k přípravě technických standardů a 

Evropskou komisi k přípravě prováděcí legislativy, která nabyla účinnosti dne 30. června 2016. 

ESMA již uveřejnila závěrečnou zprávu obsahující draft regulatorních a implementačních 

technických standardů (RTS/ITS). Tyto obsahují pravidla k implementaci nového evropského 

regulatorního rámce, jehož cílem je zajištění integrity a účinnosti indexů napříč Evropskou 

Unií. ESMA navíc nedávno uveřejnila návrh pokynů týkajících se nekritických indexů.223 

 

                                                 
221 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1011 ze dne 8 June 2016 Nařízení o indexech, které 

jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření 

výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014. (the 

„Benchmark Regulation“). Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R1011.  
222 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1368 ze dne 11. srpna 2016, kterým se stanoví seznam referenčních 

hodnot s kritickým významem používaných na finančních trzích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 2016/1011. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.217.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:217:TOC. Prováděcí nařízení 

Komise (EU) 2017/1147 ze dne 28. června 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1368, kterým se 

stanoví seznam referenčních hodnot s kritickým významem používaných na finančních trzích podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1147.  
223  ESMA. Draft guidelines on non-significant benchmarks. 29. září 2017. Dostupné zde: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-

105_consultation_paper_on_draft_guidelines_on_non-significant_benchmarks.pdf.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R1011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R1011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.217.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:217:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.217.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:217:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1147
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-105_consultation_paper_on_draft_guidelines_on_non-significant_benchmarks.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-105_consultation_paper_on_draft_guidelines_on_non-significant_benchmarks.pdf
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Peněžité sankce ukládané finančním institucím – správná odpověď 

Potenciální nestabilita finančního systému a ochrana spotřebitele jsou jedny z hlavních 

důvodů k uvedení a prosazování regulace finančního trhu. V důsledku skandálu LIBOR byly 

participující se banky postiženy vysokými peněžitými sankcemi ze strany regulátorů i soudů. 

Řadě bankovních institucí byly uloženy sankce přesahující částku 10 bilionů eur z důvodu 

simultánního řízení v rámci Evropské unie a Spojených států amerických. Mezi takovéto 

instituce můžeme zařadit například BNP Paribas či Deutsche Bank.224 Za předpokladu, že je 

základním cílem regulace stabilita systému a ochrana spotřebitele, je ukládání vysokých pokut 

skutečně cestou k jejich dosažení?  

 

Na základě odhadů Evropské rady pro systémová rizika („European Systemic Risk 

Board“ či “ESRB”) vzrostla za posledních pět let celková výše peněžitých sankcí uložených 

bankovním institucím významným způsobem. Celkem byly veškerým bankovním institucím 

uloženy peněžité sankce pohybující se kolem 200 bilionů euro. Tato situace již může z hlediska 

posouzení ESRB představovat systémové riziko v rámci bankovního sektoru.225  

 

K zajištění pozitivního vlivu na finanční stabilitu je nezbytné naplnění dvou zásadních 

požadavků. Zaprvé, sankce musí dosahovat výše dostačující k nápravě sociální újmy 

způsobené daným jednáním a zároveň musí být dostatečně odstrašující pro samotného 

soutěžitele. Zadruhé musí být celá procedura ukládání sankcí efektivní.226 V případě situace, 

kdy budou vysoké peněžité sankce uloženy širšímu okruhu bankovních institucí se dá 

předpokládat potenciální vznik systémového rizika, které může dále způsobit nestabilitu 

finančního systému.  

 

Současně taktéž existuje riziko, že budou náklady těchto bankovních institucí 

přeneseny na konečné klienty. Snížení dividend může následně zapříčinit omezení množství 

pracovních pozic.  

 

                                                 
224 RESTI, Andrea. Bocconi University. Fines for misconduct in the banking sector – wha is the situation in the 

EU? Březen 2017. s. 4 - 10. Dostupné zde 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/587400/IPOL_IDA(2017)587400_EN.pdf.  
225 ESRB Report on misconduct risk in the banking sector in 2015 (založeno na údajích získaných z  CCP Rsearch 

Foundation, Financial Times, Financial Conduct Authority).  
226 GÖTZ, Martin, R. TRÖGER, Tobias, H. Research Center Sustainable Architecture for Finance in Europe. 

Fines for misconduct in the banking sector – what is the situation in the EU? s. 3 - 7. Dostupné zde: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/587401/IPOL_IDA(2017)587401_EN.pdf.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/587400/IPOL_IDA(2017)587400_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/587401/IPOL_IDA(2017)587401_EN.pdf
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Na základě výše zmíněných aspektů jsem přesvědčena, že systém ukládání peněžitých 

sankcí finančním institucím je v současné době neefektivní. Dohledové orgány by se v rámci 

své činnosti měly spíše orientovat na zdokonalení samotných mechanismů finančního trhu za 

účelem dosažení co nejvyšší míry transparentnosti a tudíž snížení možného rizika 

potenciálního protisoutěžního jednání. Taktéž zdokonalení vnitřního řídícího a kontrolního 

systému jednotlivých bank – avšak nikoli pouze ukládáním obsahových náležitostí, ale taktéž 

prověřováním funkčnosti těchto mechanismů v praxi by mohlo výrazně přispět ke zlepšení 

celkového stavu systému. Například dostatečný dohled nad obchodníky či adekvátní 

mechanismy interních whistleblowing procedur by v tomto případě mohlo vést k odhalení 

manipulace se sazbou LIBOR dříve. Jasná a přijímaná regulace je jedním ze základů 

fungujícího tržního prostředí. Veřejné konzultace s odborníky z daného odvětví by měly 

v tomto případě zaujímat významnou roli ve všech fázích přípravy právní úpravy.  

 

Reforma či nahrazení IBOR sazby? 

 

V reakci na LIBOR skandál přijali odpovědní regulátoři řadu opatření. Jak již bylo 

zmíněno výše, důsledkem byla příprava nového právního rámce, regulátorem odpovědným za 

tuto sazbu se nově stala FCA a administrátorem pak IBA. Tato reakce tedy představovala 

jasnou odpověď – ano, LIBOR bude zachován, avšak bude podroben reformě zaručující jeho 

nezávislost.  

 

Tento skandál měl však silný vliv na banky participující se na manipulaci LIBOR sazby. 

Nejen že byly podrobeny rozsáhlým peněžitým sankcím, zároveň se ocitly ve středu velice 

negativní mediální pozornosti.  Jak bylo uvedeno výše, tyto sankce dosahovaly enormních 

rozměrů a všechna řízení v této věci nejsou stále ukončena. Žaloba ze strany FDIC udržuje 

celý skandál ve středu dění. Jakožto důsledek těchto událostí si již žádná z bank nepřeje nadále 

zůstat součást panelu. Navzdory veškerým regulatorním a dalším pokusům o reformaci sazby 

LIBOR strávila FCA poslední roky přesvědčováním panelových bank k setrvání dodávání dat 

za účelem stanovení sazby LIBOR.227  

 

                                                 
227 BAILEY, Andrew. Chief Executive of the FCA, at Bloomberg London. Speech: The future of LIBOR. 27 

července, 2017. Dostupné zde: https://www.fca.org.uk/news/speeches/the-future-of-libor. 

https://www.fca.org.uk/news/speeches/the-future-of-libor
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Tato situace je umocněna skutečností, že ačkoli měl být nově LIBOR stanoven na 

základě údajů, které byly založeny na skutečných transakcích provedených jednotlivými 

panelovými bankami, daný trh již není dostatečně aktivní. Pokud tedy trh neposkytuje 

dostatečné množství dat, jsou banky, které byly dříve tvrdě sankciovány, znovu nuceny 

zakládat svá data na expertním posouzení stavu trhu (“expert judgment”). V návaznosti na tato 

fakta si již tyto subjekty nepřejí participovat na vytváření sazby LIBOR z důvodu neochoty být 

znovu vystaveny negativní mediální a jiné pozornosti. FCA vyjádřila své obavy o budoucnosti 

sazby LIBOR, když zdůraznila, že na základě ustanovení Nařízení o indexech a jeho 

prováděcích nařízení disponuje pravomocí nařídit panelovým bankám dodávat data potřebná 

k vytváření sazby LIBOR.228 Na základě těchto okolností je nutno říci, že udržování sazby 

LIBOR jde evidentně proti přání všech.229 

 

Z uvedeného dle mého názoru vyplývá, že LIBOR již nadále neplní svou úlohu a není 

dostatečně důvěryhodným indexem. Další reforma by tedy pravděpodobně nebyla dostatečným 

opatřením a LIBOR by měl být nahrazen.  

 

Potenciální náhrada sazby LIBOR   

 

Je nutné si uvědomit, že LIBOR nezmizí ze dne na den. Tento scénář by způsobil 

významné problémy jak jednotlivým protistranám, tak držitelům kontraktů, jejichž ustanovení 

týkající se úhrad jsou na tuto sazbu navázána. Je tedy nezbytné, aby odpovědné autority přijaly 

opatření zaručující klidný přechod k jiné sazbě. LIBOR by měl být plně nahrazen v roce 2021. 

V mezidobí by měl, minimálně v průběhu určitého období, koexistovat jak se sazbou SONIA, 

tak BTFR, čímž by měla být poskytnuta možnost odstranit veškeré potenciální nedostatky 

těchto nových sazeb.     

 

Jaká by měla být náhrada sazby Libor? Za účelem nalezení odpovědi na tuto otázku 

musíme uvážit samotné základy této sazby. Jeho náhrada by měla být: (a) transparentní; (b) 

navázána na skutečnou tržní aktivitu spíše než na expertní úsudek; (d) efektivně regulována; 

(e) likvidní; a nakonec (f) stanovována na denní bázi.  

                                                 
228 BAILEY, Andrew. Chief Executive of the FCA, at Bloomberg London. Speech: The future of LIBOR. 27 

července, 2017. Dostupné zde: https://www.fca.org.uk/news/speeches/the-future-of-libor. 
229 BAILEY, Andrew. Chief Executive of the FCA, at Bloomberg London. Speech: The future of LIBOR. 27 

července, 2017. Dostupné zde: https://www.fca.org.uk/news/speeches/the-future-of-libor. 

https://www.fca.org.uk/news/speeches/the-future-of-libor
https://www.fca.org.uk/news/speeches/the-future-of-libor
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UK – SONIA 

 

V dubnu 2017 se Risk Free Rate Working Group v UK rozhodla zvolit jakožto 

alternativu za LIBOR reformovanou sazbu SONIA. SONIA bude v průběhu roku 2018 

podrobena určitým změnám. Cílem je, aby plnila svou novou funkci co nejefektivněji .230  

 

SONIA je aritmetickým průměrem denních úrokových sazeb nezajištěných nočních 

transakcí v měně britská libra přesahujících hodnotu 25 milionů liber. SONIA index by měl 

vypovídat o skutečných transakcích provedených na denní bázi na mezibankovním trhu a nikoli 

se upínat na údaje poskytnuté jednotlivými panelovými bankami jako v případě sazby LIBOR. 

Data by navíc neměla být získávána pouze od bank, ale taktéž od dalších účastníků trhu jako 

jsou například penzijní fondy. Co však není pokryto jsou obchodní cenné papíry a depozitní 

certifikáty, a to navzdory tomu, že představují důležitý nástroj krátkodobého financování.  

 

U.S. - Broad Treasury Financing Rate (BTFR) 

 

V rámci Spojených států amerických byl jakožto náhrada za LIBOR sazbu vybrán 

Broad Treasury Financing Rate (BTFR). Za jeho přípravu a správu je odpovědná tzv. 

Alternative Reference Rate Committee (ARRC). BTFR sazba je založena na základě US 

treasury repo transakcí. BTFR  je založen na likvidním trhu pohybujícím se denně kolem 

objemu transakcí dosahujících až 660 miliard dolarů. 231  Na základě historických údajů 

získaných v průběhu posledních let se zdá být BTFR výrazně volatilnější, a to zejména 

z důvodu reflektování fluktuace repo sazeb z důvodu rozdílné nabídky a poptávky a 

obvyklému nárůstu ke konci měsíce a čtvrtletí. Největším rozdílem BTFR a LIBOR sazby je 

skutečnost, že noční BTFR bude nejlikvidnějším z nových sazeb zatímco nejužívanější sazbou 

v případě LIBOR sazby byla ta se splatností 3 měsíce. 

 

                                                 
230 Pro vice informací o konzultaci z července 2015 viz zde: www.bankofengland.co.uk/markets/Documents/ 

cpsonia0715.pdf; Pro odpověď na konzultace z listopadu 2015 viz zde: www.bankofengland. 

co.uk/markets/Documents/sonia1115.pdf; pro konzultace z října 2016 více viz zde: 

www.bankofengland.co.uk/markets/Documents/soniareformcp1016.pdf; pro konzultace z února 2017 více viz 

zde:  www.bankofengland.co.uk/markets/Documents/ soniareformcp0217.pdf; konzultace z března 2017 a vice 

informací o SONIA vice viz zde: www.bankofengland.co.uk/markets/Documents/soniareformresponse0317.pdf.  
231 KRIETER, Dan; CFA, VP; BELTON, Dan, PhD, Associate. High Quality Spreads: A LIBORious Process. 25.  

Srpna 2017. BMO Capital Markets. s. 4 - 10. Dostupné zde: 

https://strategy.bmocm.com/documents/FI%20US%20Institutional%20Strategy/High_Quality_Spread_Comme

ntary_And_RV_Pack/2017%2008%2025%20-%20A%20LIBORious%20Process.pdf.  

http://www.bankofengland.co.uk/markets/Documents/soniareformresponse0317.pdf
https://strategy.bmocm.com/documents/FI%20US%20Institutional%20Strategy/High_Quality_Spread_Commentary_And_RV_Pack/2017%2008%2025%20-%20A%20LIBORious%20Process.pdf
https://strategy.bmocm.com/documents/FI%20US%20Institutional%20Strategy/High_Quality_Spread_Commentary_And_RV_Pack/2017%2008%2025%20-%20A%20LIBORious%20Process.pdf
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Přechod na nové sazby 

Dle mého názoru se však musíme uvědomit, že nahrazení sazby LIBOR bude v každém 

případě nesnadným úkolem. Uvážíme-li jeho dalekosáhlý dopad, je zřejmé, že veškeré na něj 

navázané kontrakty bude nutno upravit dodatkem.  Hypoteční úvěry, obchodní či spotřebitelské 

úvěry navázané na LIBOR, všechny tyto kontrakty bude nutno aktualizovat. Hypoteční 

zástavní listy, úvěry a dluhopisy s variabilní úrokovou sazbou navázané na LIBOR bude taktéž 

nutno smluvně upravit, a to s ohledem na specifické smluvní ujednání.  

 

Všechny tyto kroky by měly být provedeny do roku 2021, což se zdá být skutečně 

náročný úkol. Z tohoto důvodu by měl být tento termín spíše než konečný považován za jakousi 

pobídku účastníkům trhu k uvážení veškerých možných aspektů přechodu k novému indexu.  

 

Evropská centrální banka ( „European Central Bank“ či „ECB“) prohlásila, že taktéž 

sazby EURIBOR a EONIA by měly být nahrazeny novými sazbami. Konzultace o možných 

náhradních sazbách se budou konat v roce 2018. ECB zároveň oznámila vznik pracovní 

skupiny působící po boku Evropské komise, Financial Services and Markets Authority 

(„FSMA“) a ESMA. Jejím hlavním účelem bude nalezení nového nízkorizikového indexu se 

splatností do druhého dne.  

 

Významné komplikace vyplynou dle mého přesvědčení z požadavku „adekvátní 

kompenzace“ vyplývající z rozsahu mezi LIBOR a novými sazbami jako jsou SONIA a BTFR. 

Jedním si můžeme být jisti: právníky zaměřující se na bankovnictví, finanční služby a 

kontrakty čekají pracovně velice vytížené roky.   

 

3.3.6.2 Manipulace s měnovým kurzem 

Další rozsáhlý případ manipulace s trhem se objevil v případě měnových kurzů, tzv. 

Foreign Exchange Rate či Currency Exchange Rate. Dohledové orgány Švýcarska, Spojených 

států amerických a Spojeného království obvinily několik nejvýznamnějších bankovních 

institucí globálního významu (Citigroup, JP Morgan, Barclays, UBS, RBS) z organizace a 

konspirace ke koordinaci a manipulaci s měnovým kurzem. Devizový trh je jedním z největších 

na světě jeho denní obrat dosáhl v roce 2013 více než 5,3 bilionu dolarů (pro srovnání roční 

HDP Spojeného království se ve stejném roce pohyboval okolo 2,6 bilionu dolarů) a je 

obchodovaný 24 hodin denně. Za účelem zlepšení ocenění aktiv a pasiv v různých měnách byl 
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denně poskytován směnný kurz. Tento ukazatel byl vypočítán WM/Reuters za využití 

informací z obchodních operací odehrávajících se v rámci jedné minuty (30 vteřin před 16:00 

Londýnského času a 30 vteřin poté). Ačkoliv by měla velikost tohoto trhu učinit případnou 

manipulaci velice obtížnou i ze strany subjektů jako jsou banky apod., subjekty účastnící se na 

protisoutěžním jednání se koncentrovaly na koordinaci aktivit během tohoto jednominutového 

okna, díky kterým manipulovaly ukazatelem a zvyšovaly své zisky ve většině případů díky FX 

derivátům. Poté, co byl tento skandál odhalen, se Banka pro mezinárodní vypořádání rozhodla 

upravit způsob stanovení tohoto ukazatele a rozšířit toto jednominutové okno na 

pětiminutové.232 Dohledové orgány mají za to, že toto jednání probíhalo až do roku 2013. Do 

července roku 2015 byly společnosti sankcionovány pokutou dosahující celkové výše až 10 

miliard dolarů. 233  Kromě pokut uložených dohledovými orgány budou navíc zapojení 

soutěžitelé čelit soukromoprávním žalobám na náhradu škody ze strany osob, které byly jejich 

jednáním poškozeny.234 

 

V rámci reakce na odhalení kartelu manipulujícího s referenčními ukazateli hlavních 

indexů vydala v květnu 2017 Global Foreign Exchange Commitee tzv. FX Global Code.235 

Tento kodex pravidel jednání je souhrnem ustanovení na globální úrovni postihujících tzv. 

„good practice“ na devizovém trhu. Byl vytvoře za účelem zvýšit integritu a efektivní 

fungování tzv. wholesale či mezibankovního devizového trhu. Tyto pokyny byly vytvořeny 

díky spolupráci centrálních bank a účastníků trhu z celkem 16ti různých oblastí s rozdílným 

právním uspořádáním. Cílem FX kodexu jednání je vytvoření pevného, férového, otevřeného 

a přiměřeně transparentního trhu, v rámci kterého budou účastníci schopni vykonávat obchodní 

činnost za soutěžních cen, které reflektují dostupné tržní informace a způsobem, který je 

konformní s přijatelnými standardy jednání. Kodex jednání neukládá subjektům trhu právní ani 

regulatorní povinnosti ani nenahrazuje regulaci jako takovou. Upravuje běžnou praxi nad 

rámec platné národní regulace, kterou tímto způsobem doplňuje.  

 

                                                 
232 AUGAR, P. How the Forex scandal happened. BBC News 2015. 
233 Bank of Amerika zaplatila 455 milionu dolarů, UBS pak 1,14 bilionu dolarů, RBS 1,3 bilionu dolarů, JP 

Morgan 1,9 bilionu dolarů, Citigroup 2,29 bilionu dolarů, Barclays 2,32 bilionu dolarů. 
234 Do poloviny roku 2015 dosáhlo 9 bank (UBS, JP Morgan, Citi, Bank of America, Barclays, Goldman Sachs, 

HSBC, Royal Bank of Scotland, BNP Paribas) dohody u soudu v New Yorku týkající se kompenzací až do výše 

2 bilionů dolarů. Sedm dalších bank stále čelí soudnímu řízení v soukromoprávních sporech. 
235  Global Foreign Exchange Committee. FX Global Code. Květen 2017. Dostupné zde: 

http://www.globalfxc.org/fx_global_code.htm.  

http://www.globalfxc.org/fx_global_code.htm
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3.3.6.3 Případ swapu úvěrového selhání (credit default swap)236 

V roce 2011 zahájila Evropská komise dvě vyšetřování zaměřená na trh swapů 

úvěrového selhání (dále taktéž „ trh CDS“). Evropská komise měla podezření, že šestnáct 

velkých bankovních institucí spolupracovalo za účelem zamezení vstupu dalších subjektů, 

zejména burz, na trh kreditních derivátů. Dle vyjádření eurokomisaře Almunii bránily 

investiční banky společným jednáním burzám ve vstupu na trh zajišťovacích kontraktů proti 

selhání při splácení dluhu (credit default swaps – CDS) v zájmu ochrany svých tržeb i při volbě 

clearingových center.  

 

Mimo investiční bankovní instituce je vyšetřování taktéž zaměřeno na poskytovatele 

souvisejících dat Markit Group Ltd. a mezinárodní asociaci International Swaps & Derivatives 

Association (ISDA). Jednání bylo ve zprávě vypracované Evropskou komisí označeno jakožto 

„snaha o zabránění ve vstupu na trh CDS, která směřovala vůči burzám, a která probíhala mezi 

lety 2006 až 2009“. 

 

Deutsche Börse a CME Group několikrát projevily snahu získat potřebné licenční 

oprávnění nezbytné pro vstup do odvětví v Evropě, čemuž měly Markit i ISDA zabránit. Toto 

jednání mělo údajně probíhat na základě pokynů investičních bankovních společností.  

 

„Jako na nepřípustné nahlížíme na takové jednání, které spočívá v kolektivně řízeném 

blokování burz ve vstupu na trh, jehož účelem je ochrana vlastních tržeb z OTC obchodů s 

kreditními deriváty,“ uvedl eurokomisař pro soutěžněprávní oblast Joaquin Almunia. „Tyto 

OTC obchody jsou pro investory nejen méně výhodné než v případě burzovního obchodování, 

ale zároveň představují významné systémové riziko,“ uvedl eurokomisař.237  

 

Nad rámec tohoto měla Evropská komise podezření, že devět ze šestnácti bankovních 

institucí cíleně společně upřednostnilo konkrétní clearingové centrum (ICE Clear Europe), 

čímž vylučovaly ostatní centra z trhu.238  Po dvouletém vyšetřování rozhodla Evropská komise 

v roce 2013 tak, že mezi lety 2006-2009 zabránilo 13 bank Deutche Börse a Chicago 

Mercantile Exchange ve vstupu na CDS trh. Banky při této činnosti využily služeb 

                                                 
236 Více viz zde: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39745 . 
237 Více viz zde: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-593_en.htm .  
238 Evropská komise započala s vyšetřováním řady dohod mezi 9 z celkových 16 společností. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39745
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-593_en.htm
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International Swaps and Derivatives Association (ISDA) a hlavního poskytovatele informací 

CDS Markit.  

 

Dne 4. prosince 2015 se Evropská komise rozhodla šetření týkající se obchodníků 

ukončit, a to na základě důkladné analýzy veškerých informací získaných od adresátů a na 

základě dokumentů získaných během prošetřování skutkového stavu. Zjištěné skutečnosti 

ovšem nebyly dostatečně průkazné, aby výhrady Komise týkající se obchodníků potvrdily.239  

 

Za účelem dosažení vyšší míry transparentnosti a snížení systémového rizika spojeného 

s  „over-the-counter“ transakcemi bylo vytvořeno Nařízení o infrastruktuře evropských trhů 

(tzv. European Market Infrastructue Regulation či „EMIR“). EMIR stanovil povinnost 

centrálního clearingu pro standardizované deriváty. Současně musí být v souladu se směrnicí 

o trzích finančních nástrojů (tzv. Markets in Financial Instrument Directive či „MiFID“) 

obchodovány na transparentních a organizovaných obchodních platformách. Nová regulace 

nadto stanoví požadavky na kapitálovou přiměřenost vztahující se na obchodování 

nezúčtovaných derivátů. Zavedení centrálních clearingových platforem zvýší transparentnost 

cen, zredukuje rozdíl nabídkové a poptávkové ceny na trhu, umožní vstup nových obchodníků 

a investorů a potenciálně zajistí stabilitu trhu.  

 

3.4 Omezování hospodářské soutěže na trhu kreditních karet a platebních služeb 

Převody finančních prostředků představují v rámci moderní ekonomie významný 

nástroj. Jejich každodenní pohyby mezi jednotlivci, společnostmi a vládami zajišťují platební 

transakce na jakékoli možné úrovni. Proces, kdy dochází k převodu prostředků od jedné osoby 

k jiné nazýváme obecně platebním systémem. 240  Během posledních let nastal dramatický 

nárůst forem peněžních převodních mechanismů, které jsou využívány. Na počátku 20. století 

byly téměř všechny peněžní transakce prováděny formou finanční hotovosti či šeků. Platební 

karty zavedné v roce 1950 ze strany Diners Club se však záhy staly jedním z hlavních způsobů 

peněžních transakcí moderní ekonomiky. Obecně rozlišujeme dva typy platebních karet, a to 

na základě povahy entit, které je vydávají: univerzální či bankovní karty a privátní či vlastnické 

                                                 
239 Více viz zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.378.01.0005.01.CES&toc=OJ:C:2016:378:TOC .  
240 CRUICKSHANK, D. Competition in UK Banking: A report to Reportto the Chancellor of the Exchequer. 

2000. Dostupné zde: https://www.vocalink.com/media/1603/cruickshank_report_2000.pdf.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.378.01.0005.01.CES&toc=OJ:C:2016:378:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.378.01.0005.01.CES&toc=OJ:C:2016:378:TOC
https://www.vocalink.com/media/1603/cruickshank_report_2000.pdf
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karty. 241  Univerzální karty jsou subvencovány členskými asociacemi a přijímány řadou 

obchodníků 242  zatímco vlastnické karty 243  jsou obecně přijímány pouze jedním 

maloobchodníkem.   

 

Peněžní transakce provedená platební kartou vyžaduje zapojení čtyř hlavních entit: 

držitele karty, poskytovatele platebních služeb držitele karty (dále jako „Vydávající PPS“), 

poskytovatele platebních služeb obchodníka (dále jako „Zúčtovací PPS“) a obchodníka. Ve 

chvíli, kdy držitel karty učiní transakci za použití dané platební karty, obdrží zboží či služby 

od obchodníka, který na oplátku obdrží úhradu ze strany Zúčtovací PPS. Zúčtovací PPS obdrží 

prostředky od Vydávající PPS.244  

 

Ve své podstatě je systém úhrady služeb platebními kartami službou nabízenou dvěma 

stranám, držiteli karty a obchodníkovi, kteří mohou být definováni jakožto koneční uživatelé. 

Tyto čtyřstranné platební systémy jsou spravovány rozsáhlými sítěmi (jako např. Visa či 

MasterCard) získávajícími jistou formu mezibankovní spolupráce a převodů finančních 

prostředků.245 

 

 

  

                                                 
241 Controller of the Currency, Administrator of national Bank. „Credit card Lending-Comtroller Handbook. 1997. 

Dostupné zde: https://www.occ.treas.gov/publications/publications-by-type/comptrollers-handbook/pub-ch-a-

ccl.pdf.  
242 Comptroller of the Currency, Administrator of National Bank. Credit card Lending Comptroller Handbook. 

1997. Převážná část bank nabízejících karty s obecným využitím jsou členy Visa či MasterCard, dvou největších 

sítí platebních karet. Visa a MasterCard činí jejich celosvětové platby díky operativním bankám. Banka získá 

členství v síti a na oplátku za to je schopna nabízet produkty a služby. Karty s obecným využitím mohou být 

rozděleny do několika podskupin: a) debetní karty díky kterým je možné přímo dosáhnout na peníze uložené na 

účtu; b) platební karty s odloženou splatností (tzv. „charge card“) vyžadující po jejím držiteli plné uhrazení 

závazků vzniklých během určitého období na držitelově účtu;  c) kreditní karty umožňující jejich držiteli čerpání 

úvěru během stanovené doby.  
243 Vlastnické karty (tzv. „Propriety cards“) jsou vydávány na základě dohody mezi bankou a obchodníkem 

(naříklad obchodem) a jsou akceptovány pouze obchodníkem uzavírajícím tuto dohodu. 
244 CRUICKSHANK, D. Competition in UK Banking: A report to Reportto the Chancellor of the Exchequer. 

2000. Dostupné zde: https://www.vocalink.com/media/1603/cruickshank_report_2000.pdf. 
245  Evropská komise. Report on the Retail Banking Sector Inquiry. 2007. Dostupné zde: 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/inquiries/sec_2007_106.pdf. 

https://www.occ.treas.gov/publications/publications-by-type/comptrollers-handbook/pub-ch-a-ccl.pdf
https://www.occ.treas.gov/publications/publications-by-type/comptrollers-handbook/pub-ch-a-ccl.pdf
https://www.vocalink.com/media/1603/cruickshank_report_2000.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/inquiries/sec_2007_106.pdf
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Znázornění č. 3: Čtyřstranný systém platebních karet246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok č. 1: Zákazník zaplatí platební kartou 

Zákazník zakoupí služby/zboží od Obchodníka. 

 

Krok č. 2: Platba je ověřena 

Obchodníkův systém určený k platbě zachytí informace o Zákazníkově bankovním 

účtu a bezpečně je zašle Příjemci – bance Obchodníka. 

 

Krok č. 3: Transakce je předána 

Obchodníkova banka – Příjemce zažádá síť (např. Visa/MasterCard) o získání 

autorizace od banky Zákazníka – Vydavatele platební karty.  

 

Krok č. 4: Žádost o autorizaci 

Síť (Visa/MasterCard) předá transakci Vydavateli platební karty k autorizaci. 

 

Krok č. 5: Reakce na autorizaci 

Vydavatel platební karty autorizuje transakci a předá odpověď zpět Obchodníkovi. 

 

                                                 
246  Zdroj: Mastercard. Jak funguje platební systém. Dostupné zde: https://www.mastercard.com/en-

lb/merchants/start-accepting/payment-process.html.  

Zákazník 

Obchodník 

Příjemce 

   Síť 

Vydavatel 

https://www.mastercard.com/en-lb/merchants/start-accepting/payment-process.html
https://www.mastercard.com/en-lb/merchants/start-accepting/payment-process.html
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Krok č. 6: Platba  

Vydavatel platební karty – banka Zákazníka učiní platbu ve prospěch Příjemce – banky 

Obchodníka, který připíše částku na Obchodníkův bankovní účet. 

 

Tyto systémy jsou založeny v první řadě na kontraktačním vztahu mezi držitelem 

platební karty a Vydávající PPS, jejíž firma je na kartě uvedena. Díky poplatkům za bankovní 

služby uloženým držiteli karty získává banka zisk. 247  Vydavatelé karet obvykle ukládají 

několik typů poplatků za služby (např. roční poplatky a transakční poplatky). Navíc jsou 

vydavatelé obvykle schopni nabídnout zákazníkům díky platebním kartám i další služby jako 

jsou například úvěry.248  

 

Evropská komise již zasahovala v několika případech týkajících se platebních karet a 

platebních systémů. Tato vyšetřování vyústila v návrh asociací platebních služeb k redukci 

poplatků. Odvětví platebních karet bylo přirovnáno k problému slepice a vejce.249 Jádro tohoto 

problému tkví ve skutečnosti, že obchodníci chtějí přijímat platební karty pouze v případě, kdy 

je chce užívat při platbě větší množství zákazníků. Na druhé straně klienti platebními kartami 

nechtějí hradit služby a produkty v případě, že nejsou přijímány obchodníky na denní bázi.250 

 

3.4.1 Problematika soutěžněprávní 

Dopad tohoto systému na hospodářskou soutěž je rozsáhlý. Založení sítě platebních 

karet je dlouhý a obtížný proces vyžadující využití rozsáhlých finančních zdrojů.251 Jakmile již 

jednou síť platebních karet vznikla, založení nových sítí je tak obtížné, že se stává téměř 

nemožným omezením pro ostatní soutěžitele. Jakékoli jiné subjekty, které by se snažily 

vstoupit na daný trh s vlastní sítí by byly ve velice nepříznivé pozici, jelikož by musely nejprve 

získat zákazníky konkurence (což je vzhledem k tomu, že klienti mají tendenci využívat větší 

                                                 
247  Evropská komise. Report on the Retail Banking Sector Inquiry. 2007. Dostupné zde: 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/inquiries/sec_2007_106.pdf. 
248  Evropská komise. Report on the Retail Banking Sector Inquiry. 2007. Dostupné zde: 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/inquiries/sec_2007_106.pdf. 
249 EDWARDS, D.S. The antitrust Economics of two sided Market. AEI-Brookings Joint Centre for Regulatory 

Studies. Related Publication. 2002. 
250 EDWARDS, D.S. Payment Card Business: Chicken and Eggs, and Other Conundrums. 2001. Financial Times 

Online. 
251 Nejobtížnějším krokem při zakládání sítě platebních karet je navýšení množství zákazníků, kteří chtějí tyto 

služby využívat. 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/inquiries/sec_2007_106.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/inquiries/sec_2007_106.pdf
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sítě, velice obtížný úkol). Druhou překážkou, kterou je nutno překonat, je skutečnost, že 

obchodníci již vlastní zařízení spojené se sítí, která již na trhu působí.252  

 

Dalším aspektem sítě platebních karet, který významně dopadá na oblast hospodářské 

soutěže, je nutnost spolupráce mezi jednotlivými členy tohoto systému. Je nezbytné, aby 

všechny čtyři strany začleněné do sítě (držitel karty, Vydávající PPS, obchodník, Zúčtovací 

PPS) za účelem zpracování platební transakce spolupracovaly.253 

 

Vytváření nového systému platebních karet schopného konkurovat síti Visa či 

MasterCard se zdá být téměř nemožné. Kromě překážek vzniklých z výše uvedených důvodů 

se hospodářská soutěž v rámci tohoto systému odehrává na dvou rozdílných úrovních, které 

jsou vzájemně propojené. Za prvé rozlišujeme trh, na kterém vykonávají činnosti různé sítě 

platebních systémů (například soutěž mezi rozdílnými platebními systémy jako jsou platby 

v hotovosti, kreditními kartami apod.).254 Za druhé se soutěž odehrává v rámci takzvaného 

vnitřního systému, kde finanční instituce (velké banky) vzájemně soutěží za účelem vydání 

karet zákazníkům a obdržení plateb od obchodníků.255  

 

3.4.2 Posouzení systému platebních karet z pohledu soutěžního práva 

Tradičně je jádrem soutěžního práva rivalita mezi jednotlivými společnostmi a možnost 

jejich vzájemné soutěže. Někteří autoři namítají, že nutnost spolupráce v rámci sektoru 

systému platebních karet je samotným esenciálním předpokladem jeho funkčnosti.256 Z této 

perspektivy by mohlo být dovozeno, že aplikace soutěžněprávních norem na tuto oblast by 

mohla mít opačný účinek. 257  V rámci ekonomického pojetí tato situace existuje díky 

                                                 
252 CRUICKSHANK, D. Competition in UK Banking: A report to Reportto the Chancellor of the Exchequer. 

2000. Dostupné zde: https://www.vocalink.com/media/1603/cruickshank_report_2000.pdf. 
253  Aby síť platebních karet fungovala, musí spotřebitelé užívat platební karty, které musí být přijímány 

obchodníky a jak vydávající, tak přijímající bankou. SIENKIEWICZ, S. Credit Cards and Payment Efficiency. 

Federal Reserve Bank of Philadelphia. 2001. Dostupné zde: https://www.philadelphiafed.org/-/media/consumer-

credit-and-payments/payment-cards-center/publications/discussion-

papers/2001/PaymentEfficiency_092001.pdf.  
254  Evropská komise. Guidelines on Market Investigation References. 2002. Dostupné zde: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20111108202701/http:/www.competition-

commission.org.uk/rep_pub/rules_and_guide/pdf/CC3.pdf.  
255  Evropská komise. Guidelines on Market Investigation References. 2002. Dostupné zde: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20111108202701/http:/www.competition-

commission.org.uk/rep_pub/rules_and_guide/pdf/CC3.pdf. 
256  CARLTON, D.W. The Economics of Cooperation and Competition in Electronics Services Network 

Industries. Antitrust Law Journal, č. 63. 1995. Dostupné zde: http://www.nextera.com/content/publications.html. 
257 ECONOMIDES, N. Competition Policy in network industries: An Introduction. NYU Centre for Law & 

Business. Working Paper Series CLB-03-021. 

https://www.vocalink.com/media/1603/cruickshank_report_2000.pdf
https://www.philadelphiafed.org/-/media/consumer-credit-and-payments/payment-cards-center/publications/discussion-papers/2001/PaymentEfficiency_092001.pdf
https://www.philadelphiafed.org/-/media/consumer-credit-and-payments/payment-cards-center/publications/discussion-papers/2001/PaymentEfficiency_092001.pdf
https://www.philadelphiafed.org/-/media/consumer-credit-and-payments/payment-cards-center/publications/discussion-papers/2001/PaymentEfficiency_092001.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20111108202701/http:/www.competition-commission.org.uk/rep_pub/rules_and_guide/pdf/CC3.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20111108202701/http:/www.competition-commission.org.uk/rep_pub/rules_and_guide/pdf/CC3.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20111108202701/http:/www.competition-commission.org.uk/rep_pub/rules_and_guide/pdf/CC3.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20111108202701/http:/www.competition-commission.org.uk/rep_pub/rules_and_guide/pdf/CC3.pdf
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skutečnosti, že v rámci odvětví sítí (jako je například sektor platebních karet) jsou trhy 

charakteristické konceptem „vítěz bere nejvíc“.  

 

Otázkou, kterou je nyní nutno zodpovědět, je jakým způsobem se soutěžní právo 

Evropské unie aplikuje na systémy platebních karet. Největší platební systémy, jako jsou Visa 

či MasterCard jsou strukturovány jakožto organizace skládající se z vysokého počtu členů 

spolupracujících jeden s druhým skrze síť pravidel či nařízení zaručujících vysoký stupeň 

kooperace (například mezibankovní přeshraniční poplatky (tzv. „Multilateral Interexchange 

fees“ či „MIF“).258  Takováto pravidla a nařízení mohou být považována za dohody mezi 

subjekty či rozhodnutí asociace subjektů spadajících do působnosti článku 101 SFEU.  

 

V důsledku toho mohou v případě, kdy budou současně naplňovat požadavek dopadu 

dohody na obchod mezi členskými státy a jejich účelem či důsledkem bude vyloučení, omezení 

či narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu, čelit postihu ze strany Evropské komise.259 

Výjimka z aplikace článku 101 SFEU může být udělena v případě, kdy dané jednání naplní 

požadavky ustanovení článku 101 odst. 3 SFEU.260  

 

                                                 
258 RODRIGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, T. Multilateral Agreements on Prices in Payments Systems: An 

Antitrust Approach. Jose Rivas. World Competition. Kluwer Law international č. 25. 2002. 
259 Znění článku 101 odst. 1 SFEU:  

1. S vnitřním trhem jsou neslučitelné, a proto zakázané, veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení 

podniků a jednání ve vzájemné shodě, které by mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy a jejichž účelem nebo 

důsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu, zejména ty, které  

a) přímo nebo nepřímo určují nákupní nebo prodejní ceny anebo jiné obchodní podmínky;  

b) omezují nebo kontrolují výrobu, odbyt, technický rozvoj nebo investice;  

c) rozdělují trhy nebo zdroje zásobování;  

d) uplatňují vůči obchodním partnerům rozdílné podmínky při plnění stejné povahy, čímž jsou někteří 

partneři znevýhodněni v hospodářské soutěži; 

e) podmiňují uzavření smluv tím, že druhá strana přijme další plnění, která ani věcně, ani podle 

obchodních zvyklostí s předmětem těchto smluv nesouvisejí. 
260 Vyjímkou z aplikace ustanovení článku 101 odst. 1 je článek 101 odst 3 SFEU, který vyjímá: 

- dohody nebo kategorie dohod mezi podniky,  

- rozhodnutí nebo kategorie rozhodnutí sdružení podniků a  

- jednání ve vzájemné shodě nebo jejich kategorie,  

které přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobků anebo k podpoře technického či hospodářského 

pokroku, přičemž vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho vyplývajících, a které  

a) neukládají příslušným podnikům omezení, jež nejsou k dosažení těchto cílů nezbytná;  

b) neumožňují těmto podnikům vyloučit hospodářskou soutěž ve vztahu k podstatné části výrobků tímto 

dotčených. 
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3.4.3 Mezibankovní přeshraniční poplatky 

Jak již bylo zmíněno výše, platební transakce zpravidla zahrnují různé „subtransakce“.261 

Nelze nezmínit, že tyto transakce s sebou přinášejí řadu poplatků, které jsou v konečné fázi 

přenášeny na spotřebitele.  

 

V „klasickém“ obchodním modelu čtyřstranných karetních systémů hradí mezibankovní 

poplatky za každou transakci kartou Zúčtovací PPS ve prospěch Vydávajícího PPS. 

Mezibankovní poplatky mohou být dohodnuty dvoustraně, mezi Vydávajícím a Zúčtovacím 

PPS nebo vícestranně prostřednictvím rozhodnutí zavazujícího všechny PPS, kteří se účastní 

systému platebních karet.  

 

Znázornění č. 4: Rozdělení poplatků mezi jednotlivými subjekty262 

 

 

 

Celý systém funguje následovně: 

1) Držitel platební karty („Konrád“) si nechal od Vydávajícího PPS vydat platební 

kartu. 

                                                 
261 Více viz Znázornění č. 3 v této publikaci. 
262  Zdroj: Euroskop. Omezení mezibankovních poplatků bylo schváleno. Dostupné zde: 

https://www.euroskop.cz/13/25597/clanek/spotrebitele-v-breznu-2015/.  

https://www.euroskop.cz/13/25597/clanek/spotrebitele-v-breznu-2015/
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2) Když si Konrád zakoupí šálek kávy od Obchodníka, Vydávající PPS z jeho účtu 

strhne 10,- Kč plus poplatky. Poplatky mohou být stanoveny na roční bázi, jako fixní 

částka či procento z transakce. 

3) Vydávající PPS zašle Zúčtovacímu PPS částku dosahující 98,5 % částky kávy, tedy 

1,5% odečte jakožto poplatek za převod. 

4) Zúčtovací PPS zaplatí obchodníkovi 98 % částky, čili si účtuje poplatek 0,5 %. 

Výše snížení částky, kterou obdrží obchodník, je: 10 Kč – 98 % = 2 Kč (2 %) 

 

Banky nemají možnost vyjednávat individuální poplatky se společnostmi kreditních 

karet. Ne všechny systémy platebních karet však užívají MIF. Například systém platebních 

karet, v rámci kterého držitelé karet a obchodníci zakládají jejich karetní služby na unikátní 

finanční organizaci, nemusí uplatňovat MIF.263 Příkladem takovýchto systémů jsou například 

American Express či Diners Club. Zejména American Express založil a vyvinul síť založenou 

na přímém vztahu mezi vydavatelem karty (American Express), držitelem karty a 

Obchodníkem.264  

 

Toto vytváří takzvanou uzavřenou síť, v rámci které asociace obchodují přímo s držiteli 

karty a obchodníky. 265  Jinými slovy American Express či Diners Club vytváří třístranný 

systém, v rámci kterého implementují cenovou politiku tváří v tvář držitelům karet a 

obchodníkům.  

 

Tyto přímé karetní systémy jsou ve zjevném  kontrastu s mezibankovními systémy 

založenými Visa či MasterCard, v rámci kterých jejich členové (Vydávající PPS a Zúčtovací 

PPS) dodávají karetní služby konečným uživatelům. 266  Prostřednictvím těchto systémů 

                                                 
263 WEINER, S.; WRIGHT, J. Interchange Fees in Various Countries: Developments and Determinants. 2005. 

s.11 - 17. Dostupné zde: http://profile.nus.edu.sg/fass/ecsjkdw/WeinerWrightFinal.pdf.  
264 Pro detailní analýzu American Express a Diners Club systémů platebních karet viz také PINDYCK, R. S. 

Governance, Issuance Restrictions, and Competition in Payment Card Network. Massachusetts Institute of 

Technology. 2007. Dostupné zde: http://web.mit.edu/rpindyck/www/Papers/PaymentCardsRSPJune07WP.pdf.  
265 KLEIN, B.; LERNER, A. V.; MURPHY, K. M.; PLACHE, L. Competition in Two-Sided markets: The 

Antitrust Economics of Payment card Interchange. 2005-2006. Antitrust law Journal.; WEINER, S.; WRIGHT, 

J. Interchange Fees in Various Countries: Developments and Determinants. Review of Network Economics, ISSN 

(Online) 1446-9022, s. 4 - 10. Dostupné zde: http://profile.nus.edu.sg/fass/ecsjkdw/WeinerWrightFinal.pdf.  
266 WEINER, S.; WRIGHT, J. Interchange Fees in Various Countries: Developments and Determinants. Review 

of Network Economics, ISSN (Online) 1446-9022, ISSN (Tištěné) 2194-59932005. Dostupné zde: 

http://profile.nus.edu.sg/fass/ecsjkdw/WeinerWrightFinal.pdf.; FRANKEL, A. S.; SHAMPINE, A.L. The 

economics Effects on Interchange Fees. Antitrust Law Journal. č. 3. 2006. s. 5. 

http://profile.nus.edu.sg/fass/ecsjkdw/WeinerWrightFinal.pdf
http://web.mit.edu/rpindyck/www/Papers/PaymentCardsRSPJune07WP.pdf
http://profile.nus.edu.sg/fass/ecsjkdw/WeinerWrightFinal.pdf
http://profile.nus.edu.sg/fass/ecsjkdw/WeinerWrightFinal.pdf
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neobchodují zakladatelé asociace přímo s držiteli karet a obchodníky a proto nemohou určovat 

poplatky, které těmito stranami budou účtovány.  

 

Obecně lze říci, že se mezibankovní poplatky mohou výrazně  lišit a jsou ve většině 

případů navázány na různé metody zpracování (např. transakce prováděné papírovou formou 

či elektronické platby) a typ použitých karet (např. karty komerční či spotřebitelské).267 MIF 

mohou být taktéž stanoveny na bázi mezinárodních či národních schémat. Na mezinárodní 

úrovni je stanoví systémy jako MasterCard, Visa nebo banky, které jsou členy asociací či jejich 

zástupci. V případě poplatků za převod na národní úrovni je rozhodujícím subjektem 

představenstvo bank, které jsou členy asociace. 268  Domácí/národní MIF mohou být tedy 

definovány jakožto mezibankovní poplatky za transakce učiněné v rámci země, ve které byla 

daná platební karta vydána.269  

 

Již od vzniku Evropské unie byla legalita MIF předmětem řady vyšetřování a rozhodnutí 

ze strany Evropské komise. V rámci výše zmíněného případu Uniform Eurocheques – Package 

Deal270 byly předmětem prověřování dohody týkající se pravidel chodu systému Eurocheque 

vytvářející systém MIF. Dohody byly považovány za nezbytné k zajištění správného fungování 

systému a byla jim tudíž povolena výjimka. V rámci případu Association Belge des Banques 

(dále jako „ABB“) 271  byla Evropská komise, mimo jiné, nucena posuzovat dva rozdílné 

platební systémy umožňující vznik MIF (jeden z nich se týkal uskutečňování transakcí 

s cennými papíry a druhý vznikl v rámci zpracovávání přeshraničních plateb). Stejně jako 

v případě rozhodnutí ve věci Uniform Eurocheques, i zde Evropská komise udělila v případě 

                                                 
267 Evropská komise. Interim Report on Payment Cards. Sector Inquiry under Article 17 Regulation 1/2003 on 

retail banking. 2006. Dostupné zde: 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/inquiries/interim_report_1.pdf.  
268 Evropská komise. Interim Report on Payment Cards. Sector Inquiry under Article 17 Regulation 1/2003 on 

retail banking. 2006. Dostupné zde: 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/inquiries/interim_report_1.pdf. 
269 Evropská komise. Interim Report on Payment Cards. Sector Inquiry under Article 17 Regulation 1/2003 on 

retail banking. 2006. Dostupné zde: 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/inquiries/interim_report_1.pdf. 
270 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. prosince 1984 ve věci Uniform Eurocheques. 1985. OJ L35/43 

Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1422437088155&uri=CELEX:31985D0077. 
271 Rozhodnutí Evropské komise ze dne  11. prosince 1986 ve věci Belgische Vereniging der Banken/Association 

Belges des Banques. OJ 7/27. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A31987D0013. 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/inquiries/interim_report_1.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/inquiries/interim_report_1.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/inquiries/interim_report_1.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1422437088155&uri=CELEX:31985D0077
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A31987D0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A31987D0013


97  

platebního systému souvisejícího s transakcemi cenných papírů výjimku na základě prokázání 

nezbytnosti jeho existence a argumentů týkajících se transakčních nákladů.272  

 

Další výjimka byla Evropskou komisí udělena ve věci ABI.273 V rámci tohoto rozhodnutí 

vycházely MIF z různých platebních systémů notifikovaných Italskou bankovní asociací. Toto 

rozhodnutí obsahuje dikci, z níž vyplývá, že na obecné úrovni omezují MIF hospodářskou 

soutěž a tudíž spadají pod působnost článku 85 Smlouvy o ES (nyní článku 101 SFEU).274  

 

Znovu byly MIF předmětem sporu v případě řízení ve věci Dutch banks I.275 V této věci 

však Evropská komise dospěla k rozdílnému závěru, když rozhodla, že banky začleněné do 

platebního systému nebyly schopny dokázat, že dohody týkající se MIF byly nezbytné 

k úspěšné implementaci některých forem kooperace mezi řadou bank.  

 

Obecně lze však vzhledem k výše zmíněným případům shrnout pozici Evropské komise 

tak, že dohody mezi bankami týkající se MIF lze pod výjimku stanovenou článkem 101 odst. 

3 SFEU podřadit pouze ve zcela výjimečných případech. Negativní efekt MIF na hospodářskou 

soutěž byl následně popsán v rozhodnutí Evropské komise ve věci Eurocheque Package Deal 

II.276 Na základě tohoto rozhodnutí pak Evropská komise odmítla prodloužit výjimku udělenou 

rozhodnutím Eurocheque Package Deal I a to zejména proto, že některé banky, které byly 

součástí systému, vyžadovaly mezibankovní poplatek ve výši maximální částky MIF stanovené 

Euroceque systémem.277 Evropská komise taktéž zjistila, že všechny banky podílející se na síti 

přenášely náklady MIF na konečné klienty.  

 

                                                 
272 GYSELEN, L. EU Antitrust Law in the Area of Financial Services. Fordham Corporate Law Institute, 23 rd 

Annual Conference On International Antitrust Law and Policy. 1996. Dostupné zde: 

http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1997_005_en.html. 
273 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 12. prosince 1986 ve věci  ABI. OJ L43/51. Dostupné zde: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31987D0103.  
274 GYSELEN, L. EU Antitrust Law in the Area of Financial Services. Fordham Corporate Law Institute, 23 rd 

Annual Conference On International Antitrust Law and Policy. 1996. Dostupné zde: 

http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1997_005_en.html. 
275 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 19. července 1989 ve věci Dutch Banks. OJ L253/1. Dostupné zde: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1989.253.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:1989:253:TOC. 
276 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 25. května 1992 ve věci Eurocheque Helsinki Agreement. OJ L 95/50. 

Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1992.095.01.0050.01.ENG&toc=OJ:L:1992:095:TOC.  
277 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 25. května 1992 ve věci Eurocheque Helsinki Agreement. OJ L 95/50. 

Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1992.095.01.0050.01.ENG&toc=OJ:L:1992:095:TOC.  

http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1997_005_en.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31987D0103
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31987D0103
http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1997_005_en.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1989.253.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:1989:253:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1989.253.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:1989:253:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1992.095.01.0050.01.ENG&toc=OJ:L:1992:095:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1992.095.01.0050.01.ENG&toc=OJ:L:1992:095:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1992.095.01.0050.01.ENG&toc=OJ:L:1992:095:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1992.095.01.0050.01.ENG&toc=OJ:L:1992:095:TOC
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Evropská komise vydala v roce 1995 Oznámení o používání pravidel hospodářské 

soutěže ES na přeshraniční bezhotovostní platby (dále jako “Oznámení o přeshraničních 

platbách”).278  Toto Oznámení o přeshraničních platbách se v první řadě týkalo kompatibility 

MIF s článkem 101 odst. 1 SFEU. Tato otázka je strukturována do tří hlavních bodů: první bod 

se týká dopadu MIF do tzv. mezibankovního trhu, druhý je spojen s efektem MIF na 

hospodářskou soutěž a třetí je věnován vlivu MIF na hospodářskou soutěž mezi platebními 

systémy.  

 

Evropská komise v rámci tohoto Oznámení o přeshraničních platbách usoudila, že 

dvoustranná dohoda o mezibankovních poplatcích obvykle nespadá pod čl. 85 odst. 1 Smlouvy 

o ES (dnes čl. 101 odst. 1 SFEU). Naproti tomu každá vícestranná dohoda o mezibankovních 

poplatcích je omezením hospodářské soutěže, na které se vztahuje čl. 85 odst. 1 (dnes již čl. 

101 odst. 1 SFEU), protože podstatně omezuje volnost bank samostatně rozhodovat o své 

cenové politice. Kritika Oznámení o přeshraničních platbách se týkala zejména toho, že jsou 

MIF ve skutečnosti pro platební systémy nezbytné. Jinými slovy, aby tyto systémy správně 

fungovaly, je existence MIF nutná.   

 

Na základě posouzení Evropské komise mohou být dohody o mnohostranných 

mezibankovních poplatcích spadající pod ustanovení čl. 85 odst. 1 Smlouvy o ES (dnes čl. 101 

odst. 1 SFEU) podřazeny pod výjimku dle čl. 85 odst. 3 (dnes čl. 101 odst. 3 SFEU) pouze v 

případě, kdy se prokáže, že jsou skutečně nezbytné pro úspěšné provádění určitých forem 

spolupráce, které mají samy o sobě pozitivní důsledek.  

 

Evropská komise rozlišuje přeshraniční bezhotovostní platby SHARE, BEN a OUR. Při 

přeshraničních platbách je spotřebitelům obvykle nabízena jedna z těchto tří možností. V rámci 

plateb SHARE jsou poplatky rozděleny mezi odesílatele a příjemce zatímco v případě BEN 

plateb jsou veškeré náklady související s převodem kryty příjemcem, pokud tak žádá odesílatel. 

Naproti tomu v případě OUR jsou všechny náklady účtovány odesílateli. Toto rozdělení bylo 

výrazně ovlivněno rozhodnutím Evropské komise ve věci Eurocheque Package Deal I a II.  

 

                                                 
278 Evropská komise. Oznámení o používání pravidel hospodářské soutěže ES na přeshraniční bezhotovostní 

platby ze dne 27.9.1995. 95/C 251/03. OJ C-251/3. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:51995XC0927(01)&from=EN.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:51995XC0927(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:51995XC0927(01)&from=EN
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Evropská komise měla možnost aplikovat znění Oznámení o přeshraničních platbách v 

rámci případu MIF ve věci Visa platebních systémů.279 

 

3.4.3.1 Rozhodnutí ve věci Visa 1, Visa 2 

Prvním případem týkajícím se omezování hospodářské soutěže v oblasti poskytování 

platebních služeb byl Visa International. 280  V lednu roku 1977 notifikoval 281  její právní 

předchůdce282 Evropskou komisi  s požadavkem negativního atestu (tzv. „negative clerance“) 

či výjimky (tzv. „exemption“)283 ve smyslu článku 101 odst. 1, 3 SFEU.284 Ačkoli se Evropská 

komise vyslovila nejprve kladně zasláním tzv. Letter of comfort, v rámci kterého usoudila, že 

k narušení hospodářské soutěže daným jednáním nedošlo, na podnět anglické Asociace 

poskytovatelů spotřebitelských služeb v roce 1985 případ znovu otevřela.285 V roce 1992 však 

vedlo šetření Evropské komise až k rozhodnutí o zrušení jejího předchozího stanoviska. Na 

základě stížností Asociace poskytovatelů spotřebitelských služeb a Asociace velko a 

maloobchodníků EuroCommerce vydala Evropská komise postupně dvě rozhodnutí týkající se 

pravidel fungování Systému Visa. 

 

V rámci prvního rozhodnutí vydaného v roce 2001 (dále jako „Rozhodnutí VISA 1“)286 

posoudila Evropská komise řadu pravidel Systému Visa jakožto hospodářskou soutěž 

                                                 
279 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 9. srpna 2001 ve věci Visa International. OJ L 293. COMP/29.373. 

Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001D0782-  
280 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 9. srpna 2001 ve věci Visa International. OJ L 293. COMP/29.373. 

Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001D0782- 
281 Předpoklady a podmínky podání takovéto žádosti o stanovisko Komise byly upraveny Nařízením Rady č. 17 

ze dne 6. února 1962, První nařízení, kterým se provádějí články 85 a 86 Smlouvy („Nařízení 17/1962"). Toto 

bylo následně nahrazeno Nařízením Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel 

hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy („Nařízení 1/2003"). 
282  Pod pojmem „Systém Visa" se v tomto příspěvku rozumí skupina Visa a její členové, zejména Visa 

International. 
283 Tato úprava umožňuje Komisi vyloučit aplikaci či. 101 odst. 1 SFEU na  

- dohody nebo kategorie dohod mezi podniky,  

- rozhodnutí nebo kategorie rozhodnutí sdružení podniků a  

- jednání ve vzájemné shodě nebo jejich kategorie,  

které přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobků anebo k podpoře technického či hospodářského 

pokroku, přičemž vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho vyplývajících, a které  

a) neukládají příslušným podnikům omezení, jež nejsou k dosažení těchto cílů nezbytná;  

b) neumožňují těmto podnikům vyloučit hospodářskou soutěž ve vztahu k podstatné částí výrobků tímto 

dotčených. 
284 Původně se jednalo o čl. 85 Smlouvy o založení Evropských společenstvích („SES"), resp. o čl. 81 SES po 

změnách provedených v roce 1997 Amsterodamskou smlouvou.  
285 Tento krok Komise nachází svůj právní podklad v čl. 8 Nařízení č. 17. V dnešní době pak z čl. 29 odst. 1 

Nařízení 1/2003. 
286 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 24. července 2002 ve věci Visa International – Multilateral Intercharge 

Fee. OJ L 318. COMP/29.373. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/GA/TXT/?uri=CELEX:32002D0914 .  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001D0782-
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001D0782-
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32002D0914
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32002D0914
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nenarušujících. Jednalo se zejména o povinnost obchodníků přijímat veškeré karty Visa bez 

ohledu na to, kdo stojí za jejich vydáním, jaký je účel a povaha dané platby (tzv. „Honour All 

Cards Rules“ či „Povinnost přijímat všechny karty“) nebo požadavek kladený na jednotlivé 

finanční instituce, které umožňují obchodníkům přijímat platby učiněné kartami Systému Visa 

(tzv. „Přijímací banky“), aby současně taktéž tyto karty vydávaly (tzv. „No Acquisition Without 

Issuing“ či „ Povinné vydávání a přijímání karet“). Současně taktéž kladně posoudila omezení 

obchodníků, kterým byl uložen zákaz, aby: 

(a) ukládali zákazníkům užívajícím platební kartu Systému Visa povinnost úhrady 

poplatku za tuto formu platby, či  

(b) zvýhodňovali platbu v hotovosti před platbou platební kartou např. platbou nižší 

ceny za zboží/služby při úhradě v hotovosti (tzv. „No Discrimination Rule", „Zákaz 

diskriminace plateb kartou").   

 

 Jiná situace nastala v případě druhého rozhodnutí Evropské komise z roku 2002 (dále 

jako „Rozhodnutí VISA 2“).287 Tento dlouhodobě diskutovaný případ se týkal regionálních 

mezibankovních poplatků u přeshraničních úhrad spotřebitelskými platebními kartami, které 

Systém Visa požadoval. Princip fungování těchto plateb spočíval v účtování poplatků bankám 

vydávajícím tyto platební spotřebitelské karty a bankám poskytujícím služby obchodníkům, 

kteří přijímali platby těmito kartami prováděné v jiném členském státě Evropské unie, než ve 

kterém byly vydány. Banky však zároveň nebyly omezeny ve smluvní volnosti k uzavírání 

dohod o uzpůsobení těchto vzájemných poplatků. Systém Visa v rámci probíhajícího řízení 

poukazoval na skutečnost, že dané jednání nespadá pod čl. 101 odst. 1 SFEU a tudíž samo o 

sobě není schopné narušit fungování hospodářské soutěže. Současně tvrdil, že uložené 

poplatky představují úhradu nákladů spojených s vydáváním a přijímáním platebních karet.288 

Navíc poukazoval na skutečnost, že Systém Visa představuje koncept nezbytné horizontální 

kooperace jednotlivých subjektů trhu, bez kterého by nebylo možno daný produkt nabídnout.  

 

Výše mezibankovních poplatků byla stanovena vedoucími osobami Systému Visa a 

byla považována za obchodní tajemství, které nebyly jednotlivé bankovní instituce oprávněny 

sdělit obchodníkům, na které však byly v konečné fázi dané platby přenášeny.289 V návaznosti 

                                                 
287 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 24. července 2002 ve věci Visa International – Multilateral Intercharge 

Fee. OJ L 318. COMP/29.373. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/GA/TXT/?uri=CELEX:32002D0914 . 
288 Srov. recital (12) Rozhodnutí VISA 2. 
289 Srov. recital (15) ibid 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32002D0914
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32002D0914
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na toto uspořádání pak obchodníci promítali tento dodatečný náklad do ceny nabízených 

produktů, avšak nikoli v přesné výši mezibankovního poplatku, neboť jim nebyla známa. 

Vzhledem k této skutečnosti tudíž došlo ke vzniku újmy na straně spotřebitelů, kteří u daných 

obchodníků prováděli úhradu platební kartou v jiném členském státě, než ve kterém byly tyto 

vydány.  

 

V rámci svého rozhodnutí shledala Evropská komise dané jednání za narušující 

hospodářskou soutěž s odůvodněním, že nastavením těchto mezibankovních poplatků 

dosahujících významně vysokých částek dochází k podstatnému navýšení  finální ceny 

produktu hrazené spotřebiteli v případě, že využijí platební kartu. Výše mezibankovního 

poplatku může být považována za významnou v případě, kdy tvoří podstatnou část poplatku 

účtovaného přijímající bankou obchodníkovi. V rámci Systému Visa tvořila výše 

mezibankovního poplatku 80 % poplatku účtovaného obchodníkovi s čímž nebyl ani 

obeznámen.290 Bankovní instituce vydávající platební karty jsou stanovením mnohostranných 

mezibankovních poplatků při ujednání individuálních podmínek poplatků účtovaných 

přijímajícím bankám významně limitovány.291  

 

Zároveň však došla Evropská komise k závěru, že primárním cílem mezibankovních 

poplatků není narušení hospodářské soutěže na trhu, avšak dosažení stability systému vydávání 

a přijímání platebních karet, včetně provádění platebních transakcí. Takováto opatření mohou 

za určitých okolností přispět k celkovému zefektivnění systému a přinést v konečném důsledku 

určitá pozitiva taktéž samotnému spotřebiteli a dalším uživatelům platebních karet.292   

 

Na základě tohoto rozhodnutí došlo ze strany Systému Visa k modifikaci úpravy 

mezibankovních poplatků tak, aby naplňovala požadavky čl. 101 odst. 3 SFEU a tudíž aby 

celkové nastavení přispívalo k podpoře technického pokroku, umožňovalo spotřebitelům 

užívat přiměřený podíl výhod z toho vyplývajících, neukládalo subjektům tohoto systému 

omezení, jež nejsou k dosažení těchto cílů nezbytná a nevylučovalo hospodářskou soutěž ve 

vztahu k podstatnému podílu služeb těmito pravidly dotčených.293   

 

                                                 
290 Srov. recital (68) ibid. 
291 Jedná se například o poskytnutí bezvýhradní garance za provedení platby, která byla provedena platební kartou 

vydanou touto bankou. Srov. recital (67) ibid.  
292 Srov. recital (73) ibid. 
293 Srov. recital (91) ibid. 



102  

 

3.4.3.2 Rozhodnutí ve věci Visa 3 

V roce 2003 došlo ze strany Evropské komise k přezkumu podmínek nastavených 

Systémem Visa. 294  V závislosti na zjištěných skutečnostech následně Evropská komise 

rozhodla, že mezibankovní poplatky navyšují základnu pro stanovení poplatků obchodníkům 

přijímajícími bankami, které tímto přenáší své náklady na obchodníky. Současně jsou 

vydavatelé platebních karet ekonomicky motivováni k navyšování daných poplatků, čímž 

dochází k významnému negativnímu vlivu na relevantní trh. V případě plateb tuzemských a 

přeshraničních navíc docházelo ke stanovení odlišných mezibankovních poplatků. Systém 

Visa se tudíž rozhodl uzpůsobit pravidla tak, aby co možná v nejvyšší míře vyhověl 

požadavkům Evropské komise. Zohlednil zejména požadavek zavedení větší míry 

transparentnosti, kdy uveřejnil veškeré informace týkající se mezibankovních poplatků na své 

internetové stránce.295 Současně obchodníkům poskytl možnost volby mezi jednotlivými typy 

přijímaných platebních karet.296  

 

V roce 2010 předložila Evropská komise takto upravené podmínky k veřejné diskuzi. 

Následně došlo k jejich schválení, a to konkrétně na dobu čtyř let. V rámci tohoto rozhodnutí 

vycházela Evropská komise z tzv. Merchant Indifference Test či „Test neutrality obchodníka“. 

Hlavním účelem této metody byla možnost určení takové výše mezibankovního poplatku, který 

by obchodníky při jejich činnosti nemotivoval k preferenci úhrady daného zboží či služeb 

v hotovosti namísto platební kartou.297  

 

3.4.3.3 Rozhodnutí ve věci Mastercard 

V roce 2002 zahájila Evropská komise šetření ve věci mnohostranných 

mezibankovních poplatků u komerčních platebních karet systému MasterCard. Taktéž 

v případě tohoto systému dospěla Evropská komise k rozhodnutí, jež vytýká obchodnímu 

                                                 
294 Komise tedy aplikovala své oprávnění podle či. 9 odst. 2 Nařízení 1/2003. 
295 V současné době je možné na tyto informace nahlédnout zde: 

http://www.visaeurope.c9m/en/about_us/our_business/fees_and_ interchange.aspx.  
296 Obchodníci byli nadále oprávněni učinit volbu, který z typů karet Visa budou přijímat. 
297 Podrobněji k Testu obchodní indiference provedenému Evropskou komisí viz Otázky a odpovědi Evropské 

komise na často kladené otázky z 28. května 2010 Memo/10/224 Antitrust: Commission market tests Visa 

Europe's commitment to cut Multilateral Interchange Fees (MIFs) for debit cards transactions - frequently asked 

questions. Podrobný ekonomický rozbor problematiky testu obchodní indiference viz např. ROCHET, J.-CH.; 

TIROLE, J. Must-Take Cards and the Tourist Test. DNB Working paper. De Nederlandsche Bank. 2007. s. 4 - 

10. 

http://www.visaeurope.c9m/en/about_us/our_business/fees_and_%20interchange.aspx
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modelu MasterCard řadu nedostatků. Shodně jako v případě rozhodnutí Visa 1, 2 a 3 

upozorňovala Evropská komise na skutečnost, že jsou poplatky účtované obchodníkům 

významným komponentem finální ceny. V této skutečnosti spatřovala Evropská komise účelné 

stanovení minimální cenové hladiny služeb, které způsobilo omezení hospodářské soutěže ve 

smyslu čl. 101 odst. 1 SFEU.  

 

V roce 2007 zakázala Evropská komise systému MasterCard nadále ukládat minimální 

poplatky obchodníkům.298 V návaznosti na tuto skutečnost se následně systém MasterCard 

zavázal ke stanovení maximální průměrné výše těchto poplatků uzpůsobené jednotlivým 

typům platebních karet, vyšší transparentnosti a ukončení praxe tzv. blendingu.299 Současně 

došlo taktéž k uvedení systému umožňujícího rozpoznání karet komerčních, u kterých byly 

aplikovány mezibankovní poplatky v rozdílné výši než u karet užívaných spotřebiteli.300 

 

3.4.3.4 Rozhodnutí ve věci Groupement des cartes bancaires301 

Proti mezibankovním poplatkům bylo namířeno taktéž řízení ve věci francouzské 

asociace bank Groupement des Cartes Bancaires (tzv. „GBC“). Na základě předem neohlášené 

prohlídky v provozovně GBC pak Evropská komise rozhodla o zákazu dosavadní praxe 

stanovování daných poplatků, kterou shledala protisoutěžní. Tato činnost totiž zamezovala 

menším bankovním institucím vydávat platební karty za nižší cenu.302  

 

3.4.3.5 Řízení ve věci Evropské platební rady 

Evropská komise zahájila v roce 2011 šetření ustanovení vydaných Evropskou platební 

radou (tzv. „European Payment Council“ či „EPC“)303 upravujících standardizaci pravidel 

                                                 
298 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 19. prosince 2007 ve věci MasterCard, EuroCommerce, Commercial 

Cards C-(2007) 6474 final. COMP/34.579. COMP/36.518. COMP/38.580 ("Rozhodnutí MasterCard"). 
299 Praxe spočívající ve stanovování jednotných poplatků obchodníkům za příjem plateb prováděných různými 

druhy karet nezávisle na tom, že u jednotlivých druhů karet byla stanovena různá úroveň mnohostranných 

mezibankovních poplatků. 
300 Rozhodnutí ve věci MasterCard bylo následně napadeno jak MasterCard, tak několika dalšími bankami, které 

se domáhaly jeho zrušení. Tribunál EU následně zamítl žalobu jako nedůvodnou. Rozhodnutí Tribunálu ze dne 

24. května 2012 ve věci MasterCard vs. Evropská komise č. T - 111/08. Dostuptné zde: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A62008TJ0111.  
301 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 17. října 2007 ve věci GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES 

„CB" č. COMP/D1/38.606. Dostupné zde: 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38606/38606_611_1.pdf.  - ("Rozhodnutí GCB"). 
302 Blíže viz Rozhodnutí GCB a Souhrnná zpráva o Rozhodnutí Evropské komise ze dne 17. října 2008 vztahující 

se k řízení podle článku 81 Smlouvy o ES. COMP/D1/38.606. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2009.183.01.0012.01.ENG.  
303 EPC je orgánem SEPA tvořený zástupci členských bank a jejich asociací. 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38606/38606_611_1.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2009.183.01.0012.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2009.183.01.0012.01.ENG
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internetových plateb, včetně plateb prováděných platebními kartami. Tato ustanovení byla 

vytvořena v rámci Jednotné oblasti pro platby v měně EURO (tzv. „Single Euro Payment 

Area“).304 Evropská komise se při šetření zaměřila zejména na ověření souladu ustanovení 

s evropskými standardy horizontální kooperace,305 zejména pak z pohledu zamezení vstupu 

nových subjektů na daný trh.306 

 

3.4.3.6 Rozhodnutí národních soutěžních orgánů 

Problematikou mezibankovních poplatků se kromě Evropské komise zabývaly taktéž 

jednotlivé národní soutěžní orgány. Jako příklad lze uvést šetření systému Visa a MasterCard 

v Polsku. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zde v roce 2006 uložil řadě subjektů trhu 

podílejících se na ukládání těchto poplatků peněžitou sankci ve výši zhruba 164 milionů PLN 

a zákaz této činnosti do budoucna.307  Ve stejné věci rozhodoval taktéž maďarský dohledový 

orgán, který v roce 2009 systémům Visa, MasterCard a dalším subjektům finančního trhu 

uložil peněžitou sankci dosahující výše 1,76 milionu EUR. Současně i italský úřad dohlížející 

na ochranu hospodářské soutěže uložil za stejné jednání subjektům trhu finanční sankce. Český 

ÚOHS získal pravomoc dohlížet na tuto oblast díky novelizaci zákona č. 370/2017 o platebním 

styku, který vstoupil v účinnost dne 13. ledna 2018. 

 

3.4.3.7 Současný postup, Nařízení o mezibankovních poplatcích 

Snaha o potlačení existence zakázaných dohod v bankovním sektoru je v rámci 

prosazování soutěžní politiky jako takové zcela zásadní. Aktuální medializované mezinárodní 

případy týkající se manipulace s úrokovými sazbami, směnným kurzem či omezeními 

hospodářské soutěže na trhu CDS vnáší do tohoto boje nový impulz a poukazují na úspěšnost 

leniency programu. Některé z těchto případů taktéž poukazují na nové možnosti narušení trhu. 

Jako nezbytné se ukazuje vytvoření sazeb odolných proti manipulaci. 

 

                                                 
304  Komisí podpořený projekt evropských a národních bankovních asociací. V rámci SEPA jsou vydávána 

pravidla a technické standardy EPC mající povahu závazných pravidel pro své členy. 
305 Posuzování o souladu s Pokyny k použitelnosti článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie na dohody o 

horizontální spolupráci (2011/C 11/02). 
306 Viz Tisková zpráva Komise ze dne 26. září 2011 IP/ l 1/1076. 
307 ECN Subgroup Banking and Finance. Information Paper on Competition Enforcement in the Payments Sector. 

Brusel. 2012. Dostupné zde: 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/information_paper_payments_en.pdf.  

http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/information_paper_payments_en.pdf
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Ve světle výše zmíněných událostí předložila Evropská komise Nařízení o 

mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce, které vstoupilo v platnost v červnu 

roku 2015 (dále jako „IFR“).308 Primárním cílem IFR je postihnutí problému týkajícího se 

vysoké výše a rozličnosti MIF a podpora přeshraničního poskytování služeb. Současně IFR 

zaručí aplikaci jednotných požadavků na karetní, internetové a mobilní platební transakce.  

 

Stanovení maximální výše poplatku 

 

IFR je považováno za kontroverzní, jelikož řada akcionářů, především bankovních a 

karetních schémat, považuje uložení fixní maximální výše poplatku jakožto horní mezní 

hodnotu pro MIF za nadbytečné. Výpočet zavedený Evropskou komisí nazývaný Test 

neutrality obchodníka (tzv. Merchant Indifference Test”) je taktéž kritizován pro jeho 

reprezentativní výstupy.309 Jedním z témat diskuze byl taktéž pozitivní efekt cenových stropů 

na hospodářskou soutěž očekávaný Evropskou komisí. Tyto stropy totiž zredukují prostředky 

dostupné k rozvoji činnosti platebních systémů, což může vést k navýšení poplatků ukládaných 

držitelům karet.  

 

V souvislosti s cílem zredukovat výši MIF ukládá IFR v případě transakcí kreditními 

kartami poskytovatelům platebních služeb zákaz nabízet či požadovat mezibankovní poplatky 

účtované za jednotlivou transakci vyšší než 0,3 % její hodnoty. V případě vnitrostátních 

transakcí uskutečňovaných kreditními kartami mohou členské státy pro mezibankovní 

poplatky účtované za jednotlivou transakci stanovit nižší mezní hodnotu. Za transakce 

                                                 
308 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za 

karetní platební transakce. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0751&from=en.  
309 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za 

karetní platební transakce odst. 20: Mezní hodnoty v tomto naňízení by se měly zakládat na takzvaném testu 

neutrality obchodníka, s nímž pracuje ekonomická literatura a jenž určuje výši poplatku, kterou by byl obchodník 

ochoten zaplatit, kdyby měl porovnat náklady na použití platební karty zákazníkem s náklady na (hotovostní) 

platby bez použití karty (s pňihlédnutím k servisnímu poplatku hrazenému akceptujícím bankám, to jest k 

transakčnímu poplatku účtovanému obchodníkům, a k mezibankovnímu poplatku). Vzniká tak motivace používat 

hospodárné platební prostňedky, neboť jsou podporovány karty spojené s většími transakčními výhodami a 

současně jsou eliminovány nepňiměňené transakční poplatky, které by i na ostatní spotňebitele přenášely skryté 

náklady. V opačném pňípadě by mohly z kolektivních ujednání o mezibankovních poplatcích plynout nadměrné 

transakční poplatky, protože obchodníci se zdráhají odmítat nákladné platební prostňedky z obavy, aby nepňišli 

o podnikatelskou pňíležitost. Ze zkušeností vyplývá, že jsou tyto mezní hodnoty pňiměňené, neboť neohrožují 

provozování mezinárodních karetních schémat ani činnost poskytovatelů platebních služeb. Kromě výhod tyto 

mezní hodnoty pňinášejí obchodníkům a spotňebitelům rovněž právní jistotu. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0751&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0751&from=en
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prováděné debetními kartami nesmějí poskytovatelé platebních služeb nabízet ani požadovat 

mezibankovní poplatky účtované za jednotlivou transakci vyšší než 0,2 % její hodnoty.310    

 

Do roku 2020 mohou členské státy povolit, aby poskytovatelé platebních služeb u 

vnitrostátních transakcí prováděných debetními kartami uplatňovali mezibankovní poplatek 

stanovený jako vážený průměr, a to do výše 0,2 % průměrné roční hodnoty všech vnitrostátních 

transakcí uskutečňovaných debetními kartami v rámci jednotlivých schémat platebních 

karet. 311  Tento přístup poskytne platebním institucím a karetním schématům více času k 

vytvoření struktury jejich poplatků a příjmů a implementaci nezbytné změny. 

 

Působnost IFR 

 

IFR se obecně aplikuje na čtyřstranná schémata platebních karet (držitel karty – 

vydávající banka – akceptující banka – obchodník). Třístranná schémata (držitel karty – 

akceptující a vydávající schéma – obchodník) těží s ohledem na své zvláštnosti z určité 

výjimky, která se však nepoužije v případě, kdy toto schéma pověří jiného poskytovatele 

platebních služeb k vydávání či akceptování. Tento přístup byl přijat za účelem vytvoření 

prostředí mezi čtyřstrannými a třístrannými schématy, která vykonávají svou činnost podobně 

jako schémata čtyřstranná. Z tohoto důvodu mohou třístranná schémata těžit z výjimky pouze 

v případě, kdy vydávají a současně taktéž akceptují služby. 

 

Ustanovení IFR týkající se maximální výše MIF reflektují dosavadní rozhodnutí ve 

věcech Visa a MasterCard. Nicméně IFR svým zněním přesahuje závazky učiněné Visa a 

MasterCard týkající se těchto limitů. Zatímco stropy Visa a MasterCard byly stanoveny na 

základě průměru napříč transakcemi, stropy v rámci IFR jsou stanoveny na bázi jednotlivých 

transakcí. Navíc se tato maxima uplatní taktéž na domácí MIF. Ve výsledku by měla být úroveň 

MIF po implementaci požadavků IFR ještě nižší.312  

                                                 
310 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za 

karetní platební transakce. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0751&from=en.  
311 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za 

karetní platební transakce. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0751&from=en. 
312 UK Financial Conduct Authority. Credit Market Study - Final findings report. MS 14/6.3. 2016. Dostupné 

online. “Banky očekávají snížení jejich zisků na trhu platebních karet pohybující se mezi 5% a 10 % po uvedené 

IFR“. Dostupné zde: https://www.fca.org.uk/publication/market-studies/ms14-6-3-credit-card-market-study-

final-findings-report.pdf.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0751&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0751&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0751&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0751&from=en
https://www.fca.org.uk/publication/market-studies/ms14-6-3-credit-card-market-study-final-findings-report.pdf
https://www.fca.org.uk/publication/market-studies/ms14-6-3-credit-card-market-study-final-findings-report.pdf
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Výpočet mezibankovního poplatku 

 

V praxi způsobuje problémy především exaktní výpočet MIF v rámci IFR. Tyto 

problémy pramení zejména z široké definice mezibankovního poplatku a nejistoty ohledně 

rozsahu ustanovení upravujících zákaz obcházení mezních hodnot. Mezibankovní poplatek 

definuje IFR jakožto “poplatek vyžadovaný za každou přímou nebo nepřímou (i.e. 

prostřednictvím třetí osoby) transakci mezi vydavatelem a akceptantem. Náhrada nebo jiné 

sjednané protiplnění je považována za součást mezibankovního poplatku”.313 Tato náhrada je 

pak pojímána jakožto celková čistá částka plateb, slev či pobídek, jež vydavatel obdrží od 

určitého schématu platebních karet, akceptanta nebo jakéhokoli jiného prostředníka v 

souvislosti s karetními platebními transakcemi nebo souvisejícími činnostmi.314 Ustanovení 

obsažená v článku 5 IFR blíže upravují zákaz obcházení mezních hodnot, když stanoví, že pro 

účely uplatňování mezních hodnot se za součást mezibankovního poplatku považuje jakékoli 

sjednané protiplnění, včetně náhrady, jehož cíl nebo účinek je rovnocenný mezibankovnímu 

poplatku a které vydavatel obdrží od schématu platebních karet, akceptanta nebo jiného 

zprostředkovatele za platební transakce či související činnosti.315   

 

Zatímco je jisté, že “čistý” mezibankovní poplatek bude muset splňovat požadavky 

daných mezních hodnot stanovených IFR, nejistota vyvstává v případě otázky, jaké další platby 

bude nutno zahrnout, pokud budou chtít subjekty v praxi výpočtem docílit stanovení přesné 

úrovně mezibankovního poplatku. Tato nejistota pramení zejména ze skutečnosti, že IFR 

nedefinuje cíl či účinek MIF ale současně vyžaduje uvážení dalších protiplnění pokud mají 

srovnatelný cíl či účinek. Například není jasné, jakým způsobem by mělo být zacházeno s 

marketingovou podporou a slevami poskytovanými karetními schématy vydavateli za účelem 

podpory platebních karet.  

 

Recitál č. 31 IFR stanoví, že pro účely kontroly případného obcházení příslušných 

ustanovení by měla být při výpočtu mezibankovního poplatku zohledněna celková výše plateb 

                                                 
313 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za 

karetní platební transakce. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0751&from=en. 
314 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za 

karetní platební transakce. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0751&from=en. 
315 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za 

karetní platební transakce. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0751&from=en. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0751&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0751&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0751&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0751&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0751&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0751&from=en


108  

či pobídek, jež vydavatel obdrží od určitého schématu platebních karet v souvislosti s 

regulovanými transakcemi, a od této částky by měly být odečteny poplatky, jež vydavatel 

tomuto schématu uhradí. Takto zohledňované platby, pobídky a poplatky mohou být přímé (to 

jest odvozené od objemu či specifické pro určité transakce) nebo nepřímé (například 

marketingové pobídky, bonusy či rabaty za dosažení určitých transakčních objemů). Z tohoto 

recitálu není nicméně jasné, zda jsou tyto nepřímé pobídky a poplatky obdržené vydavatelem 

ze strany schématu platebních karet relevantní pouze pokud jsou nepřímo spojené s výší dané 

transakce, či zda by měl být tento termín posuzován z mnohem širší perspektivy a zahrnout 

veškeré platby mezi schématem platebních karet a vydavatelem ve vztahu k platbám kartou 

(například marketingové pobídky k získání nových držitelů karet). 

 

Není ani zcela jasné, zda může být při stanovení výše mezibankovního poplatku uvážen 

poplatek za zpracování (tzn. poplatek hrazený vydavatelem karty schématu platebních karet za 

účelem zpracování platební transakce). Na jedné straně jsou tyto poplatky pouze cenou 

hrazenou vydavatelem karet za služby poskytované schématem platebních karet a netýkají se 

mezibankovního poplatku. Na druhou stranu vyloučení těchto poplatků z výpočtu by mohlo 

být v rozporu s definicí “čisté” kompenzace v rámci IFR a jeho recitálu č. 31 IFR. Obdobná 

otázka vyvstává v případě plateb učiněných schématem platebních karet ve prospěch 

vydavatele karet za jeho služby. 

 

Na základě pokynů vydaných regulátorem platebních systémů ve Spojeném království 

(“Payment Systems Regulator” či také “PSR”) se zdá, že přinejmenším v očích PSR je IFR 

cílen na širší přístup k výpočtu “čisté” kompenzace. Pokud je již MIF na úrovni maximální 

možné výše, nemohou vydavatelé karet od schématu platebních karet obdržet žádnou další 

platbu bez podstoupení rizika porušení ustanovení o obcházení mezních hodnot IFR. Toto by 

mohlo učinit marketing a podporu specifických karet pro schémata platebních karet výrazně 

obtížnějším, jelikož nebudou schopny poskytnout žádnou dodatečnou marketingovou podporu 

či navýšení bonusů vydavatelům karet kromě té již inkorporované do MIF (pokud dosahuje 

MIF již své maximální možné výše).  

 

Vynucování IFR v České republice 

 

Vynucování ustanovení IFR je ponecháno na jednotlivých členských státech, které jsou 

povinny určit příslušnou odpovědnou autoritu, které budou uděleny vyšetřovací a vynucovací 



109  

pravomoci. V rámci Spojeného království je takovouto autoritou Payment Systems Regulator 

(„PSR“), který zahájil naplno svou činnost 1. dubna 2015. 316   V České republice byly 

požadavky IFR přeneseny novelou zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku317 jehož účinnost 

započala 13. ledna 2017. V souladu s § 135a odst. 6 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku 

je příslušným orgánem podle IFR pro účel zajištění dodržování povinností poskytovatele 

platebních služeb Česká národní banka, pro účel zajištění dodržování povinností příjemce 

Česká obchodní inspekce a pro účel zajištění dodržování povinností provozovatele schématu 

platebních karet a zpracovatele, kteří mají sídlo v České republice, Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže.318 Ačkoli na půdě Spojeného království došlo ze strany PSR v březnu 

2016 k vytvoření pokynů týkajících se způsobu monitorování a vynucování souladu s určitými 

ustanoveními IFR. V rámci České republiky jsme prozatím takovéto detailnější vymezení 

nezaznamenali.319  Dle ročního plánu PSR budou následující pokyny vydány v průběhu roku 

2017 či 2018.320   

 

Pokyny PSR ve Spojeném království 

 

V souvislosti s výpočtem MIF poskytly PSR o něco detailnější pokyny týkající se 

ustanovení IFR a doprovodných recitálů. Tyto pokyny obsahují omezení kdy k tomu, aby bylo 

dosaženo souladu s ustanoveními IFR týkajícími se maximální výše MIF, musí vydavatel 

uvážit veškeré zdroje dohodnutých odměn (včetně čisté kompenzace), které obdržel od 

příjemců a třetích stran, které mohly samy obdržet poplatek od příjemců (mimo jiné týkající se 

schémat platebních karet samotných).321  

 

                                                 
316  Viz Regulation 3 of the UK Payment Card Interchange Fee Regulations 2015. Dostupné zde: 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/1911/pdfs/uksi_20151911_en.pdf..  

317 Zákon č. 452/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony.  
318 Zákon ze dne 30. listopadu 2016 č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné 

zde: https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-452.htm.  
319 Viz Policy Statement 16/1: The application of the Interchange Fee Regulation in the UK - Phase 1. Dostupné 

zde: https://www.psr.org.uk/sites/default/files/ media/PDF/PS161-application-of-IFR-in-UK-phase-1.pdf. Na 

základě časového rozvrhu uloženého IFR vytváří PSR své pokyny ve 2 fázích. Již uveřejněné pokyny se týkající 

ustanovení IFR, která nabyla účinnosti od 9. prosince 2015. V rámci druhé faze (k níž budou konzultace probíhat 

během léta 2016) se bude jednat o ustanovení, která se stanou účinými 9. července 2016. 
320 Viz roční plán PSR. Dostupné zde: https://www.psr.org.uk/sites/default/files/media/PDF/Annual-plan-and-

budget-2017-2018.pdf .  
321  Viz Regulation 3 of the UK Payment Card Interchange Fee Regulations 2015. Dostupné zde: 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/1911/pdfs/uksi_20151911_en.pdf.. 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/1911/pdfs/uksi_20151911_en.pdf
https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-452.htm
https://www.psr.org.uk/sites/default/files/media/PDF/Annual-plan-and-budget-2017-2018.pdf
https://www.psr.org.uk/sites/default/files/media/PDF/Annual-plan-and-budget-2017-2018.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/1911/pdfs/uksi_20151911_en.pdf
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Na základě těchto pokynů PSR by již vydavatel, který obdržel MIF dosahující 

maximální možné výše neměl přijímat žádné dodatečné odměny od příjemce, schémata 

platebních karet či jiného zprostředkovatele této určité transakce, a to ať již přímo či nepřímo. 

 

Ačkoli se přeshraniční MIF v členských státech Evropské unie vydáním IFR staly méně 

diskutovanými, Evropská komise se v rámci své vyšetřovací pravomoci stále soustředí na 

meziregionální MIF. Existují mezibankovní poplatky uplatňované při platbách v Evropské unii 

spojené s kartami, které byly vydány mimo Evropskou unii (například pokud turisté ze 

Spojených států amerických hradí útratu v restauraci v Paříži kreditní kartou vydanou bankovní 

institucí se sídlem ve Spojených státech amerických). V červenci 2015 zaslala Evropská 

komise vyjádření adresované MasterCard, které popisuje obavy týkající se jejich pravidel 

aplikovaných na přeshraniční příjemce a meziregionální MIF. 322  Na základě posouzení 

Evropské komise stanoví meziregionální MIF, které jsou až pětinásobně vyšší než poplatky 

hrazené při transakcích s platební kartou vydanou v rámci Evropské unie, uměle vytvořenou 

vysokou minimální cenu zpracování těchto transakcí, což vede k vyšším cenám pro konečné 

spotřebitele. 

 

Rozhodovací praxe v oblasti MIF ve Spojeném království 

 

Zatímco regulatorní tlak na schémata platebních karet oslábl, když se subjekty začaly 

řídit IFR, proti MasterCard a Visa se vedla řada soukromoprávních řízení ve věcech náhrady 

škod. Pouze ve Spojeném království čelila Visa a MasterCard více než tuctu soukromoprávních 

žalob ze strany obchodníků, kteří tvrdí, že v důsledku mezibankovních poplatků utrpěli 

značnou škodu. Tyto spory byly projednávány na úrovni jednotlivých soudů i druhoinstančního 

soutěžněprávního orgánu (tzv. Competition Appeal Tribunal či také jako “CAT”). Počet těchto 

sporů významně narost po rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie z roku 2014, kterým 

potvrdil rozhodnutí Evropské komise z roku 2007, jež obsahovalo závěr, že tyto dohody mají 

protisoutěžní povahu a narušují tedy právo Evropské unie. V červenci roku 2016  rozhodl CAT 

obdobně, když posoudil MIF ukládané v rámci Spojeného království ze strany MasterCard 

                                                 
322 Tiskové prohlášení Evropské komise ze dne 9. července  2015. IP/15/5323. V roce 2014 se již Visa Europe 

zavázala ke snížení jejích meziregionálních MIFs (viz závazek v rámci případu COMP/39.398). Dostupné zde: 

http://ec.europa.eu/competition/ antitrust/cases/dec_docs/39398/39398_9729_3.pdf.  
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jakožto narušení hospodářské soutěže.323 V listopadu 2016 odmítl CAT odvolání a tudíž se 

MasterCard obrátilo přímo na odvolací soud.  

 

Ačkoli nebyl Vrchní soud Spojeného království 324  vázán rozhodnutím Evropské 

komise/Soudního dvora Evropské unie či CAT, jeho rozhodnutí bylo přinejmenším pro 

obchodníky zaměřené na sektor spotřebitelů velmi překvapující, jelikož uplatnilo zcela jiný 

přístup k analýze okolností, které by existovaly bez dohod o MIF.  Toto nadmíru významné 

rozhodnutí podnítilo řadu těchto obchodníků v rámci řízení vůči Visa k ukončení jejich sporů 

dohodou. Rozhodnutí s největší pravděpodobností taktéž ovlivní kolektivní žaloby na náhradu 

škody ve výši 14 miliard liber podané vůči MasterCard ze strany spotřebitelů v rámci 

Spojeného království.  

 

V první řadě rozhodl Vrchní soud, že MIF uložené MasterCard skutečně narušily 

hospodářskou soutěž na přijímajícím trhu, tedy tam, kde probíhá soutěž příjemců o zákazníky, 

jelikož cenová hladina vede k vyšším cenám pro obchodníky. Pokud by byly MIF nižší či 

nulové, příjemci by mohli soutěžit o své zákazníky díky nabídkám poplatku za služby 

obchodníkům (tzv. Merchant service charge či dále jako “MSC”) pod touto cenou hladinou. V 

této souvislosti je rozhodnutí Vrchního soudu konzistentní s rozhodnutím Evropské 

komise/Soudního Dvora Evropské unie i CAT ve věci Sainsbury. Vrchní soud popsal MIF 

jakožto “nikoli odlišné od kolektivních dohod uzavíraných manufakturami k udržení uměle 

navýšených velkoobchodních cen, které zabraňují velkoobchodníkům soutěžit na trhu 

zaměřeném na spotřebitele s cenami nižšími”. 

 

Vrchní soud se však s postojem CAT neztotožňuje v případě otázky týkající se stavu, 

který by nastal v situaci, kdy by MIF neexistovaly, což bylo nutno zodpovědět, aby bylo možné 

posoudit jejich skutečný dopad na hospodářskou soutěž ve srovnání s ostatními podmínkami. 

CAT původně došel k závěru, že pokud by MIF neexistovaly, vydavatelé by pravděpodobně 

vyjednali bilaterální mezibankovní poplatky s každým jednotlivým příjemcem účastnícím se 

na schématu MasterCard v rámci Spojeného království. CAT na základě rozsáhlé analýzy 

                                                 
323 Rozhodnutí Competition Appeal ze dne 14 června 2016 ve věci Tribunal. Sainsbury’s Supermarkets Ltd v 

MasterCard Incorporated and Others č. 1241/5/7/15 (T). Dostupné zde: http://www.catribunal.org.uk/238-

9306/Judgment.html.  
324  Rozhodnutí Vrchního soudu UK ze dne 30. ledna 2017 ve věci Asda Stores Ld & Ors v Mastercard 

Incorporated & Ors č. [2017] EWHC 93 (Comm). Dostupné zde: 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2017/93.html. 

http://www.catribunal.org.uk/238-9306/Judgment.html
http://www.catribunal.org.uk/238-9306/Judgment.html
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2017/93.html
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dospěl k závěru, že by ujednané MIF činily 0,5% za transakci učiněnou kreditní kartou a 0,27% 

v případě karty debetní, oboje vyjádřeno jakožto vážený průměr. 

 

Soudce Popplewell, J. působící na Vrchním soudu dal stranám za pravdu325 a analýzu 

vypracovanou CAT posoudil jako nerealistickou. Klíčovým problémem v rámci tohoto scénáře 

byla skutečnost, že konkurenční platební schéma společnosti Visa nebylo předmětem žádných 

regulatorních omezení a jeho MIF zůstaly na stejné úrovni jako jsou nyní. Analýza CAT tedy 

předpokládala, že obchodníci zaměřeni na trh spotřebitelů dobrovolně zaplatí 0,5%/0,27% MIF 

za transakce MasterCard jednoduše proto, aby se vyhnuli monopolu Visa. Popplewell, J. tento 

předpoklad odmítl a namísto toho vyvodil, že “nejsou jiné hypotetické scénáře, které by mohly 

či měly nastat a které jsou realistické než potenciálně (i) nulové MIF nebo (ii) kladné ale nižší 

MIF v rámci hranice stanovené zákonem”. 

 

Vrchní soud dospěl k závěru, že scénář, ve kterém by byl MIF nulový za současné 

neaplikace těchto pravidel na Visa, by schéma MasterCard ve Spojeném království nedokázalo 

efektivně materiálně a obdobným způsobem jako dosud fungovat. Jelikož by vydavatelé přešli 

ke konkurenčním vydavatelům jako by byla například Visa, dostal by se MasterCard do 

“smrtící spirály” a zkrachoval. Na základě toho pak Vrchní soud rozhodl, že MIF uložené 

MasterCard nenarušují hospodářskou soutěž, jelikož v rámci opačného scénáře by nejenže MIF 

ukládané MasterCard nebyly nižší, ale samotný trh příjemců by neexistoval. Vrchní soud 

dospěl k závěru, že MIF jsou jakožto vedlejší omezení objektivně nezbytné, tzn. přímo 

souvisejí a jsou nepostradatelné za účelem efektivního naplňování cílů a fungování schématu 

platebních transakcí MasterCard. 

 

Co se týká druhého scénáře (nižší MIF), Vrchní soud dospěl k závěru, že neexistuje 

žádná nižší hranice MIF, se kterou by bylo možné tento scénář vytvořit, jelikož MIF jsou 

vyňaty z působnosti jak je uvedeno výše. 

 

Na základě článku 101 odst. 3 SFEU je nutné, aby dané omezení naplnilo požadovaná 

kritéria k tomu, aby se kvalifikovalo jakožto spadající pod danou výjimku.326 Vrchní soud tedy 

                                                 
325  Rozhodnutí Vrchního soudu UK ze dne 30. ledna 2017 ve věci Asda Stores Ld & Ors v Mastercard 

Incorporated & Ors č. [2017] EWHC 93 (Comm). Dostupné zde: 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2017/93.html. 
326 Článek č.101 odst. 3. SFEU: Odstavec 1 však může být prohlášen za neúčinný pro:  

- dohody nebo kategorie dohod mezi podniky,  

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2017/93.html
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musel rozhodnout, jak vysoké MIF, pokud nějaké, by se kvalifikovaly jakožto výjimka z 

účinnosti článku 101 odst. 1 SFEU. 

 

Vrchní soud zdůraznil taktéž pozitiva, která MIF obchodníkům zaměřeným na trh 

spotřebitelů přináší (např. vyhnutí se nákladům jiných plateb a podporou internetových online 

prodejů), která se následně snažil ohodnotit, aby určil, zda jejich cena přesahuje částku MIF a 

mohl tak posoudit rozsah, ve kterém vydavatelé přenáší MIF na držitele karet (např. jejich 

začleněním do administrativních poplatků vydavatele karet). Po detailní analýze Vrchní soud 

rozhodl, že MIF, tak jak byly stanoveny, dosahují úrovně nižší, než je jejich úroveň, která by 

mohla spadat do výjimky čl. 101 odst. 3 SFEU. Vrchní soud zdůraznil výhody, které tento 

koncept přináší těm obchodníkům, kteří přijímají platby kartou oproti těm, kteří tak nečiní. 

Ačkoli Popplewell, J. neměl k dispozici dostatečné množství empirických dat, aby je mohl 

kvantifikovat, označil přínos jakožto “skutečný a podstatný”. Tento postoj je zcela 

kontradiktorní k rozhodnutí CAT, který došel k závěru, že “úspora transakčních nákladů 

vzniklých při vyjednávání bilaterálních dohod” je jediným benefitem a není dostatečným 

důvodem k aplikaci výjimky na MIF. 

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že klíčovým aspektem, ve kterém se CAT a Vrchní 

soud neshodly, se týkal právě daného případného budoucího scénáře bez MIF či s jejich 

významným snížením. Z pohledu Poppwell, J. by byly nulové či nižší MIF jedinými možnými 

scénáři, které by mohly být uváženy. Z tohoto však nevyplývá, že by byly přístupy CAT a 

Vrchního soudu zcela nekonzistentní. Oba došly k závěru, že cenová hladina vzniklá díky MIF 

způsobuje omezení hospodářské soutěže. Popplewell, J. taktéž poukázal na skutečnost, že jak 

jeho, tak zdůvodnění učiněné CAT ve vztahu k možným scénářům vychází ze stejného 

předpokladu, zejména (i) je zcela nezbytné vzít v potaz soutěžní postavení Visa; (ii) 

předpokladem odpovídajícího scénáře je, že MIF uložené Visa byly v tomto období 

aplikovány; (iii) při absenci bilaterálních dohod by schéma MasterCard mohlo zaniknout a 

došlo by k přesunu k Visa.  

 

                                                 
- rozhodnutí nebo kategorie rozhodnutí sdružení podniků a  

- jednání ve vzájemné shodě nebo jejich kategorie,  

které přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobků anebo k podpoře technického či hospodářského 

pokroku, přičemž vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho vyplývajících, a které  

a) neukládají příslušným podnikům omezení, jež nejsou k dosažení těchto cílů nezbytná;  

b) neumožňují těmto podnikům vyloučit hospodářskou soutěž ve vztahu k podstatné části výrobků tímto 

dotčených. 
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Klíčovým problémem obchodníků zaměřené na trh spotřebitelů se zdá být jasně 

stanovený požadavek provést analýzu potenciálních omezení hospodářské soutěže “v rámci 

kterého by se nacházela v kontextu aktuálních událostí nebýt dohod, kterých se spor týká 

(MIF)”. Vrchní soud musel uvážit, zda by v tomto případě MIF stanovené Visa dosahovaly 

stejné úrovně, či zda by byly taktéž považovány za nezákonné a omezující soutěž. V rámci 

druhé varianty by pak nemohlo dojít k vytvoření “smrtící spirály” a MIF ukládané MasterCard 

by neomezovaly hospodářskou soutěž. Avšak prodejci nebyli schopni prokázat, že tato 

schémata jsou identická, čili Vrchní soud by měl vycházet z předpokladu, že MIF ukládané 

Visa jsou taktéž protiprávní.  

 

Nekonzistentnost těchto rozhodnutí ponechala právní jistotu v poněkud neuspokojivém 

stavu. V důsledku tohoto rozhodnutí uzavřela většina obchodníků v paralelně probíhajícím 

řízení s Visa své nároky dohodou.327 S největší pravděpodobností se tak snažili ve světle 

rozhodnutí Vrchního soudu ve věci Asda Stores Ld & Ors v Mastercard Incorporated & Ors. 

nepodstupovat možné riziko stejného výkladu. Obchodníci taktéž sdělili, že proti rozhodnutí 

Vrchního soudu plánují použít veškeré možné opravné prostředky.   

 

Po vydání tohoto rozhodnutí byly proti společnosti Visa a Mastercard podány u 

Vrchního soudu žaloby ze strany několika regionálních provozovatelů železniční přepravy. 

Vzhledem k Popplewellově rozhodnutí ve prospěch MasterCard je tento postup přinejmenším 

zvláštní. CAT je obecně pojímán jakožto přátelštější k žalobcům. Rozhodnutí ve věci 

MasterCard pouze tuto skutečnost potvrzuje.  

 

Průlomové rozhodnutí ve věcech ujednání obchodníků zaměřených na spotřebitelský 

trh Visa a MasterCard bylo vydáno dne 27. března 2017, kdy Nejvyšší soud Spojených států 

amerických zamítl požadavek na obnovení ujednání v celkové hodnotě 7,25 miliardy dolarů. 

Nejvyšší soud Spojených států amerických ponechal v platnosti rozhodnutí nižší soudní 

instance z roku 2016, které ujednání zrušilo z důvodu nerovnosti podmínek vůči některým 

obchodníkům, kteří neobdrželi žádné peněžité vyrovnání, a tím pádem nezískali žádné 

benefity. Na základě této dohody byli obchodníci rozděleni do tříd, kdy jedna z nich obdržela 

peněžitou satisfakci od Visa a MasterCard za což přiměla obchodníky v další třídě, kteří 

                                                 
327 Pouze v únoru 2017 se Visa Inc. dohodla se 13 z celkových 14 obchodníků (mimo jiné společnosti Asda Stores 

Ltd., New Look Retailers Ltd. a Arcadia Group) na vyrovnání dosahující výše 500 milionů liber.  
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neobdrželi ani částečnou satisfakci, vzdát se možnost uplatnění veškerých potenciálních 

budoucích  nároků uplatněných soudní cestou bez jakékoli možnosti toto ujednání odmítnout 

vystoupením ze skupiny.328 

 

3.4.3.8 Vyhlídky na rozhodovací praxi ÚOHS 

Jak již bylo opakovaně v této práci řečeno, požadavky IFR byly do českého právního 

řádu přeneseny novelou zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku,329 jehož účinnost započala 

13. ledna 2018. ÚOHS tedy dohledovou pravomoc nad oblastí platebního styku získává až 

s touto novelou. V této oblasti dohledu by měla ÚOHS spolupracovat s ČNB, která již na výši 

těchto mezibankovních poplatků dohlíží.  

 

Je s podivem, že zatímco národní dohledové soutěžněprávní orgány okolních států jako 

je Polsko či Maďarsko toto protisoutěžní jednání postihují, ÚOHS získává pravomoc dohledu 

teprve nyní. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v Polsku v roce 2006 uložil řadě subjektů 

trhu podílejících se na ukládání mezibankovních poplatků peněžitou sankci ve výši zhruba 164 

milionů PLN a zákaz této činnosti do budoucna.330 Ve stejné věci rozhodoval taktéž maďarský 

dohledový orgán, který v roce 2009 systémům Visa, MasterCard a dalším subjektům 

finančního trhu uložil peněžitou sankci dosahující výše 1,76 milionu EUR. Uvážíme-li, že 

řízení ve věci Visa 1,2,3 a Mastercard probíhají na evropské úrovni již téměř přes 17 let, dala 

by se reakce českého právního řádu označit za poněkud nepružnou. Otázkou je, z jakého 

důvodu se zákonodárci a samotný ÚOHS touto otázkou nezabývali dříve.331 Jedním z důvodů 

by mohla být obava o finanční náklady spojené s vytvořením nového oddělení ÚOHS 

zabývajícím se platebním stykem. Dalším pak přesvědčení, že v rámci našeho tržního prostředí 

není otázka mezibankovních poplatků natolik tíživou. Ani s jedním z těchto možných 

argumentů se neztotožňuji. Jak z této samotné práce vyplývá, oblast Fintech a finančních 

                                                 
328 Rozhodnutí Odvolacího soudu Spojených států amerických ze dne 30. června 2016  

 ve věci In re Payment Card Interchange Fee and Merchant Discount Antitrust č. 12-4671-cv(L) . Dostupné zde: 

http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/e534025b-bff5-4fcc-83d3-a5ea03b17c04/1/doc/12-

4671_complete_opn.pdf#xml=http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/e534025b-bff5-4fcc-83d3-

a5ea03b17c04/1/hilite/. 
329 Zákon č. 452/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony. 
330 ECN Subgroup Banking and Finance. Information Paper on Competition Enforcement in the Payments Sector. 

Brusel. 2012. Dostupné zde: 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/information_paper_payments_en.pdf.  
331 ÚOHS se v minulosti zabýval sporem o bankovní poplatky za správu hypotečního úvěru. Ústavní soud však 

stížnost poškozené zamítl.  

http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/b88db41b-4a8a-47d5-83c9-19f5f227be72/1/doc/12-4671_complete_opn.pdf#xml=http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/b88db41b-4a8a-47d5-83c9-19f5f227be72/1/hilite/
http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/e534025b-bff5-4fcc-83d3-a5ea03b17c04/1/doc/12-4671_complete_opn.pdf#xml=http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/e534025b-bff5-4fcc-83d3-a5ea03b17c04/1/hilite/
http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/e534025b-bff5-4fcc-83d3-a5ea03b17c04/1/doc/12-4671_complete_opn.pdf#xml=http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/e534025b-bff5-4fcc-83d3-a5ea03b17c04/1/hilite/
http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/e534025b-bff5-4fcc-83d3-a5ea03b17c04/1/doc/12-4671_complete_opn.pdf#xml=http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/e534025b-bff5-4fcc-83d3-a5ea03b17c04/1/hilite/
http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/information_paper_payments_en.pdf
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služeb obecně se, zejména v posledních letech, rozvíjí velice vysokým tempem a je nezbytné 

tomuto trendu uzpůsobit nejen legislativní, ale taktéž dohledový rámec.  

 

Jako jedno z možných řešení navrhuji zefektivnění spolupráce mezi ÚOHS a Českou 

národní bankou. Za účelem finanční úspory by bylo možné určit jednoho až dva zaměstnance 

ČNB, kteří by měli, mimo jiné, na starost právě spolupráci s ÚOHS. Jelikož ČNB na finanční 

instituce dohlíží v mnoha rozličných oblastech, je velice pravděpodobné, že by si možného 

protisoutěžního jednání těchto subjektů všimla spíše než ÚOHS. Za této situace by mohli tito 

pověření zaměstnanci, kteří by procházeli pravidelnými školeními v oblasti hospodářské 

soutěže, kontaktovat ÚOHS s možným podezřením na zakázané soutěžní aktivity a následně 

se přímo na vyšetřování ÚOHS aktivně podílet. Za těchto okolností by bylo zajištěno, že osoby, 

které se podílejí na vyšetřování a následně nesou důkazní břemeno v  soudním řízení, pokud 

následuje, budou dostatečně odborně vybaveny. Současně by došlo k užší spolupráci mezi 

ÚOHS a ČNB, která je v oblasti dohledu nad hospodářskou soutěží v odvětví finančních služeb 

dle mého názoru zcela nezbytná.  

 

Je nutno podotknout, že ÚOHS se tzv. „bankovními poplatky“ v roce 2005 zabýval. 

Jednalo se však o správní řízení, které se týkalo navyšování poplatků za služby související s 

běžnými účty poskytované bankami v České republice a stanovení poplatku za zrušení běžného 

účtu. ÚOHS v rámci správního řízení, které bylo zahájeno 12. května 2005 prokázal, že mezi 

účastníky řízení existují časté kontakty. Nebylo však prokázáno, že by tyto kontakty byly 

prostředkem koordinace jednání. Úřad neshledal, že by účastníci řízení uzavřeli zakázanou 

dohodu či jednali ve vzájemné shodě ve vztahu k výši svých cen za služby spojené s běžnými 

účty. Toto správní řízení se tedy netýkalo mezibankovních poplatků, které jsou předmětem naší 

diskuze.332 

 

Do dalších let očekávám, že ÚOHS svou činnost v oblasti finančních služeb, Fintech 

nevyjímaje, zefektivní. Aby mohl takto učinit, je však nezbytné získat potřebnou expertízu a 

přehled o situaci na trhu. Z tohoto důvodu očekávám, že se odbor dohledu nad platebním 

stykem postupně rozšíří tak, aby dříve či později pokryl i další, nově vznikající, oblasti 

finančních služeb. V tomto kontextu je pro ÚOHS nezbytné aktivně sledovat evropská šetření 

                                                 
332  ÚOHS. Koordinované jednání bank nebylo prokázáno. 4. září 2006. Dostupné zde: 

https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/73-koordinovane-jednani-bank-

nebylo-prokazano.html.  

https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/73-koordinovane-jednani-bank-nebylo-prokazano.html
https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/73-koordinovane-jednani-bank-nebylo-prokazano.html
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a svou dohledovou praxi této činnosti uzpůsobovat. V rámci českého trhu se již nyní vyskytuje 

řada Fintech společností, jak bylo ostatně popsáno i výše. Za této situace je nezbytné sledovat 

taktéž tyto subjekty tak, aby nedošlo k zakázaným protisoutěžním aktivitám. Pokud bylo 

v minulosti toto odvětví služeb ze strany ÚOHS upozaděno, je nyní nejlepší okamžik tento 

trend změnit. 

 

3.5 Nepeněžité soutěžněprávní spory v oblasti bankovnictví 

Některé typy jednání, navzdory tomu, že nejsou přímo spojeny s otázkou finanční, jsou 

taktéž schopny významně narušit hospodářskou soutěž jako takovou a jsou předmětem 

vyšetřování Evropské komise a evropských soudů. 

 

3.5.1 Přístup k doktríně „essential facilities“ 

Z perspektivy soutěžního práva by měl ideální soutěžní trh umožnit novým vstupujícím 

subjektům přístup k tzv. „essential facilities“. 333  Tato koncepce je v České republice 

označována jakožto „teorie základních infrastruktur“.334 V odborné literatuře dále také jako 

tzv. „nezbytná zařízení“335  či „důležitá zařízení”336  nebo “podstatná zařízení”.337  V rámci 

pojetí práva Evropské unie je pojem nezbytná zařízení pojímán ve spojitosti s článkem 101 a 

102 SFEU. 338  Doktrína nezbytných zařízení nachází své uplatnění v rámci vylučovacích 

                                                 
333  Koncept základních infrastruktur byl předmětem soutěžněprávní analýzy poprvé ve Spojených státech 

amerických. Základní případ a aktutální přístup je reprezentován Rozhodnutím soudu Sedmého obvodu ze dne 

17. června 1994 ve věci MCI Telecommunications Corp. v. American Telephone & Telegraph Co. 512 U.S. 218 

(1994). Dostupné zde: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/512/218/case.html v rámci kterého 

identifikoval soud čtyři základní prvky nutné k naplnění definice teorie základních infrastruktur. Těmito čtyřmi 

prvky jsou: (i) subjekt v postavení monopolu ovládá „nezbytné zařízení“, přičemž toto zařízení je nezbytné, pokud 

je přístup k němu za účelem konkurenceschopnosti nepostradatelný; (ii) nemožnost soutěžitele úspěšně vůbec či 

za „rozumných podmínek“ duplikovat toto zařízení; (iii) soutěžiteli byla odmítnuta možnost využít toto zařízení; 

(iv) poskytnutí zařízení je možno učinit; (v) neexistuje objektivní důvod pro jeho neposkytnutí. Pro detailní 

analýzu více viz PITOFSKY, R. The Essential Facilities Doctrine Under United States Antitrust Law. 70 

ANTITRUST L.J. 443. 2002. s. 21-50. 
334 Věc C-138/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 21. 

března 2011 ve věci Compass-Datenbank GmbH v. Rakouská republika. 
335 RAUS, D.; NERUDA, R. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Praha : Linde Praha a.s.. 2006, s. 187. 
336 ČIHULA, T. Důležitá zařízení v evropském a českém soutěžním právu. Právní rozhledy. 2004, 6, s. 215-220. 
337 MUNKOVÁ, J.; KINDL, J. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 2. Vydání. Praha : C.H.Beck. 

2009, str. 124, ŽELEZNÁ, J. Essential Facilities Doctrine. Právní rozhledy. 1999, 5, s. 256-260. 
338 Jelikož tato teze je pojímána k vypořádání se s problematikou vycházející z aplikace článku 101 SFEU v rámci 

finančního sektoru, nebude vzato v úvahu ustanovení týkající se zneužití dominantního postavení upravené 

v článku 102 SFEU. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/512/218/case.html
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praktik (např. odmítnutí dodat zboží) majících negativní vliv na hospodářskou soutěž na 

relevantním trhu.339  

 

Původ této koncepce je odvozován od rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států 

amerických ve věci Terminal Railroad Koncept.340 Terminal Railroad Association vykonávala 

svou činnost v Saint Louis. Do města vedly železniční tratě spravované 24 železničními 

společnostmi, avšak z důvodu polohy města na řece Mississippi nevedla žádná z nich skrze 

město. Železniční terminály na březích Mississippi spojovaly dva mosty a systém přívozů, 

které bylo možné využít po zaplacení určité peněžité částky. 

 

Asociace postupně získala kontrolu nad veškerým železničním zařízením, a to včetně 

mostů a přívozu. Během tohoto období bylo členy Asociace 14 železničních společností. V 

reakci na tento stav pak vláda Spojených států amerických žádala, aby byla Asociace 

rozčleněna na tři samostatné entity, a tudíž došlo k oddělení provozovatele převozu a mostů. 

Nejvyšší soud Spojených států amerických v rámci svého rozhodnutí dospěl k závěru, že 

činnost Asociace není protiprávní, a ztotožnil se s argumentací Asociace, která zdůrazňovala 

zefektivnění správy zařízení v případě, kdy je podrobeno jednotné kontrole. Nejvyšší soud 

Spojených států amerických pak nařídil, aby bylo členství v Asociaci založeno na 

nediskriminačním principu. Koncept, který toto rozhodnutí přineslo můžeme definovat 

následovně: „Subjekt v monopolním postavení ovládající zařízení podstatné pro své 

konkurenty je povinen umožnit těmto přístup k takovému zařízení v případě, že je tento postup 

možný.”  

 

 Nezbytná zařízení zahrnují existenci dvou trhů, zaprvé tzv. vertikálně předcházející trh 

(či také „upstream market“) a dále tzv. navazující trh (či také „downstream market“)341, na 

kterých vykonává svou činnost subjekt v dominantním postavení. 342  Pokud by tento 

                                                 
339 První případ týkající se konceptu essential facilities se na evropské půdě odehrál v roce 1972. Více viz 

Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 14. července 1972 ve věci Imperial Chemical Industries Ltd. v 

Commission of the European Communities č. 48-69. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61969CJ0048.  
340 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ze dne 22. dubna 1912 ve věci United States v. 

Terminal Railroad Association, 224 U.S. 383 (1912) Dostupné zde: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/224/383/case.html.  
341 Terminologie vychází ze znění rozhodnutí UOHS. Rozhodnutí ÚOHS ze dne 27.5.2013 ve věci Spojení 

soutěžitelů Litvínovská uhelná a.s. a Elektrárna Chvaletice a.s. č. S196/2013/KS-9749/2013/840/RPL. Dostupné 

zde: https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti/detail-10563.html.  
342 OECD Policy roundtable. The Essential Facility Concept. 1996. Dostupné online zde: 

http://www.oecd.org/competition/abuse/1920021.pdf.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61969CJ0048
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61969CJ0048
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/224/383/case.html
https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti/detail-10563.html
http://www.oecd.org/competition/abuse/1920021.pdf
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dominantní subjekt disponoval nezbytným zařízením a užil ho v rámci hospodářské soutěže na 

navazujícím trhu, bylo by pro ostatní soutěžitele nesmírně složité na tento trh vstoupit. Jsou 

tedy nezbytné dva prvky, zaprvé vlastnictví či kontrola nad zařízením ze strany subjektu 

s dominantním postavením a nezbytnost tohoto zařízení. To nás přivádí k další otázce, a to sice 

kdy může být takovéto zařízení považováno za nezbytné? Na základě rozhodnutí Soudního 

dvora Evropské unie ve věci ICI v. Commission343 jde o „zařízení či infrastrukturu, bez přístupu 

ke které by ostatní soutěžitelé nemohli poskytovat služby zákazníkům“. Tento koncept tedy 

vyžaduje, aby byl přístup k takovémuto zařízení pro soutěžitele usilujícího o setrvání na trhu 

nezbytný. Odmítnutí poskytnout přístup k takovému zařízení by tedy znamenal překážku na 

trhu, jelikož zařízení není možné v praxi nahradit.  

 

3.5.2 Systém platebních karet: „Nezbytná zařízení“ a členská kritéria  

Všechny hlavní platební systémy (např. Visa, Mastercard, Diner’s Club) přijímají 

přístupová a členská kritéria. V závislosti na jejich požadavcích mohou tato pravidla zabránit 

externím subjektům v přístupu k tomu, co může být zcela jistě definováno jakožto právě 

„nezbytné zařízení“. Navíc tato pravidla znamenají spolupráci mezi subjekty s dominantním 

postavením a tudíž jsou předmětem právní úpravy obsažené v článku 101 a 102 SFEU.  

 

To je důvodem skutečnosti, že Banka pro mezinárodní vypořádání navrhla jakožto 

jeden ze základních principů systematicky důležitých platebních systémů neomezené 

zveřejnění kritérií možnosti participace v systému, aby učinila přístup ke klíčovým platebním 

systémům otevřeným a férovým.344 Oprávnění vstupu jiných subjektů do této sítě však musí 

být vybalancováno investicemi ze strany zakladatelů platebního systému.345  

 

Pravidla přístupu mající restriktivní účinek musí být z toho důvodu pečlivě analyzována 

a to především v případech, kdy jsou tyto systémy spravovány velkými bankami. Je 

pravděpodobné, že tato kritéria mohou být vypracována z důvodu snahy o získání benefitů při 

udržení statutu quo, a tedy zabránění vstupu externích subjektů do platebního systému.  

                                                 
343 Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 14. července 1972 ve věci Imperial Chemical Industries 

Ltd. v Commission of the European Communities C-48/69. ECLI:EU:C:1972:70. Dostupné zde: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61969CJ0048. 
344 Bank for International Settlements-Committee on Payment and Settlement Services. „Core Principles for 

Systematically Important Payment Systems. 2001. Dostupné online zde: http://www.bis.org/cpmi/publ/d43.htm.  
345 Bank for International Settlements-Committee on Payment and Settlement Services. „Core Principles for 

Systematically Important Payment Systems. 2001. Dostupné online zde: http://www.bis.org/cpmi/publ/d43.htm. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61969CJ0048
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61969CJ0048
http://www.bis.org/cpmi/publ/d43.htm
http://www.bis.org/cpmi/publ/d43.htm
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Veškeré tyto skutečnosti podněcují snahu o vytvoření správné rovnováhy mezi 

bezpečností platebního systému a hospodářskou soutěží. Základní ideou je situace, kdy 

přístupová kritéria platebních systémů podpoří soutěž mezi jednotlivými členy za účelem 

dosažení nízkých cen platebních služeb. Omezující kritéria vstupu by následně měla být velice 

pečlivě posuzována za účelem dosažení a udržení bezpečného a efektivního systému jako 

takového.346  

 

Kontroverzní soutěžněprávní problémy vycházejí z tzv. členských pravidel, které 

s těmi vstupními velice úzce souvisí. Systém platebních karet má, stejně jakožto jakýkoli jiný 

druh sítě, tendenci stanovit specifické kolektivní normy často omezující vnitřní systém 

členství. Tato pravidla  mohou mít formu tzv. vylučovacích pravidel, které zabraňují soutěžním 

finančním institucím ve vstupu do systému.  

 

3.5.2.1 Případ MountainWest a pozice U.S. 

Postoj Spojených států amerických k přístupovým kritériím a členským pravidlům je 

založen na rozhodnutí Odvolacího soudu ve věci MountainWest (SCFC).347  V jádru sporu šlo 

o kroky tzv. Visa Bylaw 2.06 (dále také jako „Stanovy 2.06“), které vytvořily přístupová 

kritéria vůči platebnímu systému Visa U.S. Na základě Stanov 2.06 byla zamítnuta žádost o 

přístup každému, kdo, ať již přímo či nepřímo, vydával platební karty Discovery či American 

Express, či karty jiné, které nepatřily do sítě Visa.348 Tyto předpisy efektivně zamezily přístupu 

do systému Visa členům American Express či Discovery a byly Visou vydány za účelem 

zamezení přístupu MountainWest.349  

 

                                                 
346 Bank for International Settlements-Committee on Payment and Settlement Services. „Core Principles for 

Systematically Important Payment Systems. 2001. Dostupné online zde: http://www.bis.org/cpmi/publ/d43.htm. 
347 Rozhodnutí U.S. District Court for the District of Utah ze dne 11. srpna 1992 ve věci SCFC ILC, Inc. v. Visa 

USA Inc., 801 F. Supp. 517 č. 801 F. Supp. 517 (D. Utah 1992). Dostupné zde: 

http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/801/517/1944915/ . Následně zvráceno rozhodnutím 

U.S. Court of Appeals for the Tenth Circuit ze dne 18. června 1991 ve věci Scfc Ilc, Inc., Dba Mountainwest 

Financial, Inc., Plaintiff-appellee, v. Visa Usa, Inc. č. 936 F.2d 1096 (10th Cir. 1991). Dostupné zde: 

http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/936/1096/402541/.  
348 U.S. Visa Bylaw 2.06. Tato pravidla dále znemožňovala přístup do systému Visa v případě, kdy mateřská 

společnost, dceřinná společnost či pobočka žadatele vydávala přímo či nepřímo platební karty Discover či 

American Express či jakékoli jiné karty, které byly představenstvem považovány za konkurenční.  
349 Jednalo se o vydavatele platebních karet Discovery. 

http://www.bis.org/cpmi/publ/d43.htm
http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/801/517/1944915/
http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/936/1096/402541/
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Toto ustanovení bylo shledáno protisoutěžním ze dvou hlavních důvodů: (i) bylo 

tvrzeno, že vzhledem ke skutečnosti, že Stanovy 2.06 omezily přístup do sítě karet Visa U.S., 

došlo k narušení soutěže uvnitř systému; (ii) tyto Stanovy 2.06 byly považovány za škodlivé 

z pohledu hospodářské soutěže, jelikož efektivně zamezily vydávání a následnou distribuci 

dalších karet.  

 

Hlavní argument Visa byl založen na skutečnosti, že Stanovy 2.06 nejen nebyly 

protisoutěžní, ale navíc pro hospodářskou soutěž přínosné, jelikož zachovaly existenci systému 

karet Discovery (jeden z největších konkurentů Visa). Visa dále namítala, že Stanovy 2.06 

zavedla z důvodu, aby ochránila svůj majetek od soutěžitelů působících uvnitř systému, kteří 

by jinak byli schopni v okamžiku vstupu neomezeně vykonávat činnost.350  

 

V rámci rozhodnutí prvoinstančního soudu rozhodla porota ve prospěch 

MountainWest, které tvrdilo, že takováto pravidla byla protisoutěžní.351 Toto rozhodnutí bylo 

nicméně odvolacím soudem změněno. Argumentace druhoinstančního soudu je opřena o 

poněkud překvapivou interpretaci jednoho z hlavních legislativních aktů U.S.(Shermanova 

zákona). Hlavním cílem Shermanova zákona je, na základě rozhodnutí odvolacího soudu, 

ochrana soutěže jako takové. Stanovy 2.06 vydané Visa nedosahují narušení regulatorního 

soutěžního rámce ve Spojených státech amerických, jelikož nezpůsobily újmu konečným 

spotřebitelům.352  

 

Hlavním přínosem rozhodnutí odvolacího soudu ve věci MountainWest je skutečnost, 

že esenciálním účelem soutěžního práva Spojených států amerických se zdá být blaho 

spotřebitele (jeho ochrana) spíše než zajištění adekvátní úrovně soutěžního prostředí mezi 

jednotlivými subjekty účastnícími se hospodářské soutěže.  

 

Následky tohoto rozhodnutí jsou nezměrné, zejména pokud jde o posuzování 

vstupních či členských pravidel. Je-li primárním cílem právní úpravy ochrany hospodářské 

                                                 
350 Rozhodnutí U.S. Court of Appeals for the Tenth Circuit ze dne 18. června 1991 ve věci Scfc Ilc, Inc., Dba 

Mountainwest Financial, Inc., Plaintiff-appellee, v. Visa Usa, Inc. č. 936 F.2d 1096 (10th Cir. 1991). Dostupné 

zde: http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/936/1096/402541/.  
351 Rozhodnutí U.S. District Court for the District of Utah ze dne 11. srpna 1992 ve věci SCFC ILC, Inc. v. Visa 

USA Inc., 801 F. Supp. 517 č. 801 F. Supp. 517 (D. Utah 1992). Dostupné zde: 

http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/801/517/1944915/ . 
352 Rozhodnutí U.S. Court of Appeals for the Tenth Circuit ze dne 18. června 1991 ve věci Scfc Ilc, Inc., Dba 

Mountainwest Financial, Inc., Plaintiff-appellee, v. Visa Usa, Inc. č. 936 F.2d 1096 (10th Cir. 1991). Dostupné 

zde: http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/936/1096/402541/. 

http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/936/1096/402541/
http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/801/517/1944915/
http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/936/1096/402541/
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soutěže ochrana spotřebitele, pak bude velice obtížné porušit či zaměřit se na pravidla členská 

i vstupní. Jediným možným způsobem, jak toto učinit, by bylo prokázat existenci spojitosti 

mezi takovýmito pravidly a blahobytem spotřebitele, což je značně obtížný úkol. Zejména 

uvážíme-li absenci jakýchkoli otázek týkajících se cen, které by bylo nutné posuzovat tváří 

v tvář spotřebitelům.  

 

3.5.2.2 Nezbytná zařízení v bankovním sektoru: perspektiva EU 

Oproti postoji Spojených států amerických posuzovala Evropská komise delikátnost 

soutěžněprávní problematiky vyvstávající z potřeby jednotlivých subjektů disponovat 

přístupem k nezbytným zařízením nejen z perspektivy ochrany spotřebitele, ale taktéž ve 

spojitosti s potřebou udržení určité úrovně hospodářské soutěže v rámci této oblasti trhu.  

 

Evropská komise věnovala zvýšenou pozornost konceptu přístupu k nezbytným 

zařízením v rámci platebních a finančních systémů v Oznámení o používání pravidel 

hospodářské soutěže ES na přeshraniční bezhotovostní platby 353  z roku 1995. Tímto 

oznámením Evropská komise znovu zdůraznila odůvodnění vyjádřené v rámci rozhodnutí ve 

věci ICI v. Evropská komise 354  pojímající, mimo jiné, platební systém jakožto nezbytné 

zařízení pokud je “členství nezbytné pro banky za účelem konkurenceschopnosti na 

relevantním trhu”.355 Jinými slovy, nedostatek přístupu k systému by vytvořil významnou 

bariéru vstupu pro nové soutěžitele. 

 

Tento přístup zdůraznil nutnost definování nezbytného zařízení v rámci dimenze 

relevantního trhu a zavdává příčinu ke vzniku otázky týkající se rozsahu neproniknutelnosti 

daných překážek vstupu, které se proto kvalifikují jakožto nezbytné zařízení. V okamžiku, kdy 

by bylo nezbytné zařízení vymezeno, bylo by odmítnutí přístupu k němu považováno 

automaticky za protisoutěžní jednání subjektu takovéto omezení stanovícímu (v tomto případě 

                                                 
353 Evropská komise. Oznámení o používání pravidel hospodářské soutěže ES na přeshraniční bezhotovostní 

platby. 1995. č. 95/C 251/03. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:51995XC0927(01)&from=EN.  
354 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 14. července 1972 ve věci Imperial Chemical Industries Ltd. 

v Commission of the European Communities C-48/69. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61969CJ0048. 
355 Evropská komise. Oznámení o používání pravidel hospodářské soutěže ES na přeshraniční bezhotovostní 

platby. 1995. č. 95/C 251/03. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:51995XC0927(01)&from=EN. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:51995XC0927(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:51995XC0927(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61969CJ0048
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61969CJ0048
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:51995XC0927(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:51995XC0927(01)&from=EN
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banku či skupinu bank). Takovéto jednání by muselo být následně objektivně odůvodněno a 

posouzeno z hlediska jeho vlivu na hospodářskou soutěž.356 

 

Dle mého názoru nespočívá klíčový problém v nemožnosti duplikovat existující 

zařízení, ale v efektivitě nákladů potřebných k vytvoření alternativního systému. Pouze pokud 

by tyto náklady byly považovány za omezující, bylo by možno tvrdit, že se jedná o nezbytné 

zařízení. V důsledku tohoto nemohou subjekty spravující nezbytné zařízení ospravedlnit 

mechanismus vynětí či omezení přístupu na základě možnosti trhu unést více než jedno 

takovéto zařízení. 

 

To je důvod, proč musí být mechanismus vynětí a členských kritérií, na základě 

oznámení vydaného Evropskou komisí objektivně odůvodněn. Systémy mohou po členech 

vyžadovat určité finanční postavení, technické či administrativní kapacity a soulad 

s požadavky na úvěruschopnost.  

 

Současně může být taktéž požadována vstupní platba: ta by však musela být tak 

vysoká, aby dosahovala úrovně, kdy tvoří bariéru vstupu.357 V žádném případě nemůže výše 

vstupního poplatku dosáhnout férového podílu na reálných nákladech minulých investic 

v rámci systému. Členství by nemělo být podmíněno přijetím nesouvisejících služeb. 

 

Na základě tohoto oznámení by pak zamítnutí členství či definování vynětí 

z přeshraničních bezhotovostních platebních systémů, které zakládá nezbytná zařízení, mělo 

být doprovozeno písemným odůvodněním k odmítnutí či vynětí, a mělo by být předmětem 

nezávislého posouzení. Evropská komise se snaží najít vyváženost mezi bezpečností 

platebního systému a hospodářskou soutěží. 

 

                                                 
356 Objektivní odůvodnění pro zabránění přístupu k nezbytnému zařízení může být pojato formou technických či 

obchodních odůvodněních (např. že subjekt vyžadující jejich zpřístupnění nedisponuje dostatečnými finančními 

prostředky či není technicky vybaven k poskyování specifických služeb), avšak nejvyskytují se často a musejí být 

proto považovány za vyjímečné. Viz GYSELEN, L. EU Antitrust Law in the Area of Financial Services. Fordham 

Corporate Law Institute, 23 rd Annual Conference On International Antitrust Law and Policy. 1996. Dostupné 

zde: http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1997_005_en.html.  
357 Evropská komise. Oznámení o používání pravidel hospodářské soutěže ES na přeshraniční bezhotovostní 

platby. 1995. č. 95/C 251/03. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:51995XC0927(01)&from=EN. 

http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1997_005_en.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:51995XC0927(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:51995XC0927(01)&from=EN
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3.5.2.3 Případ SWIFT 

Krátce po uveřejnění oznámení měla Evropská komise šanci aplikovat některá 

kritéria na praktickém případu ve věci SWIFT.358 SWIFT359 (tedy „Society for Worldwide 

International Financial Telecommunications,“ či taktéž „Společnost pro celosvětovou 

mezibankovní finanční telekomunikaci,” je společenství téměř 2.000 bankovních institucí. 

Poskytuje síť určenou k mezinárodnímu zpracování tzv. swiftových zpráv o příkazu 

k transakci, a to včetně národních a přeshraničních swiftových zpráv, akreditivů apod. Plný 

přístup do této sítě byl umožněn pouze bankám a entitám provozujícím obchodní činnost 

v rámci stejného odvětví. Na tomto základě byla zamítnuta žádost o členství podaná ze strany 

La Poste (francouzská pošta). 

 

Na základě stížnosti obdržené ze strany La Poste vydala Evropská komise vyjádření 

ve věci SWIFT a jeho případného protisoutěžního jednání. 360  Komise argumentovala 

skutečností, že SWIFT disponovala dominantním postavením v rámci oblasti předávání 

mezibankovních finančních zpráv v oblasti platebního styku. Navíc byla tato síť považována 

za nezbytné zařízení, jelikož byla jediná, která nabízela možnost spojení mezi bankami 

nacházejícími se na různých místech světa. Po vyjádření Evropské komise SWIFT 

s umožněním přístupu ke své síti a službám na základě objektivně odůvodněného přístupového 

kritéria souhlasil. Za účelem kvalifikace na SWIFT členství byly subjekty povinny splnit 

kritéria uložená Evropským měnovým institutem (tzv.  „European Monetary Institute“ či 

„EMI“) pro vstup do jakéhokoli evropského platebního systému (např. dohled obecně 

uznávaným kompetentním orgánem, veřejná povaha, nízké riziko selhání).  

 

Kritéria stanovená EMI byla považována ze strany Evropské komise za objektivně 

odůvodněná a nezbytná za účelem omezení systémového rizika.  

 

Rozhodnutí Evropské komise ve věci SWIFT dosahuje z hlediska hospodářské 

soutěže významné důležitosti. Zakotvuje paradigma přijímacích kritérií do nezbytného 

                                                 
358 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 6. listopadu 1997 ve věci č. IV/36.120 - La Poste/SWIFT + GUF č. 97/C 

335 /03. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C1997/335/03&from=EN.  
359 SWIFT je společnost určená k celosvětové meziankovní finanční telekomunikaci, která provozuje mezinárodní 

telekomunkační síť řízenou elektronicky. Slouží k realizaci bezhotovostního platebního styku. 
360 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 6. listopadu 1997 ve věci č. IV/36.120 - La Poste/SWIFT + GUF č. 97/C 

335 /03. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C1997/335/03&from=EN. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C1997/335/03&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C1997/335/03&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C1997/335/03&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C1997/335/03&from=EN


125  

zařízení, které se potýká s vytvořením vybalancovaného prostředí mezi ochranou sítě plateb a 

hospodářské soutěže. Tento případ nicméně přináší některé zajímavé prvky reflexe související 

s aplikací doktríny nezbytných zařízení v rámci sektoru finančních služeb.  

 

Na počátku samotného řízení ve věci SWIFT, navzdory předpokladu kvalifikace 

jeho sítě jakožto nezbytného zařízení, nemělo odmítnutí přístupu La Poste negativní vliv na 

funkční hospodářskou soutěž. Důvodem pro toto tvrzení bylo, že systém SWIFT (jakožto 

mnoho dalších finančních subjektů, které mohou být definovány jakožto nezbytná zařízení) ve 

vlastnictví finančních institucí (které jsou klienty systému) poskytuje služby rozsáhlému 

množství organizací.361 

 

Tato úvaha je nesmírně podstatná, jelikož nás vede k dalšímu kroku analýzy, a to 

k otázce, co je skutečným cílem soutěžního práva: blaho spotřebitele či ochrana efektivní 

hospodářské soutěže? Odpověď na tuto otázku je k pochopení rozdílného přístupu jednotlivých 

soutěžněprávních orgánů a soudů, ať již na úrovni Evropské unie či Spojených států 

amerických, zcela klíčová. Navíc je uvážení této otázky nezbytné k navržení možných 

alternativ. 

 

Pokud by byla počátečním bodem úvaha, že je cílem soutěžního práva neoklasická 

idea blahobytu spotřebitele či jeho ochrana, poté by případ SWIFT nemohl zavdat příčinu 

k řešení možného narušení hospodářské soutěže. Vzhledem ke skutečnosti, že síť SWIFT 

vykonávala svou činnost skrze rozsáhlé množství bank, které na ni byly napojeny, nemělo 

odnětí možnosti účasti na této síti jedné společnosti (La Poste) v praxi výrazný vliv na 

hospodářskou soutěž na následujícím trhu přeshraničních platebních transakcích prováděných 

prostřednictvím sítě SWIFT a následně i na spotřebitele.362  

 

Jak bylo zmíněno dříve tento přístup byl aplikován soudy Spojených států 

amerických v rámci řízení ve věci MountainWest a v těchto dvou rozhodnutích je možné nalézt 

významně protichůdné názory. Oba případy se týkaly nutnosti externích subjektů trhu získat 

přístup k nezbytnému zařízení definovanému v rámci doktríny nezbytných zařízení uvedené 

                                                 
361 FAULL, J.; NIKPAY, A. The EC Law of Competition. OUP Oxford. Třetí edice. 2014. Tito autoři překvapivě 

rozlišovali pojem mezi nezbytným zařízením v oblasti finnčního sektoru a v rámci transportu či telekomunikací. 

V rámci posledních dvou je trh strukturován zcela jiným způsobem a je charakteristický omezeným množstvím 

zákazníků vlastníků nezbytného zařízení, kteří často taktéž vykonávají činnost na následném trhu. 
362 FAULL, J.; NIKPAY, A. The EC Law of Competition. OUP Oxford. Třetí edice. 2014. s. 12-36. 



126  

výše (systém sítě platebních karet v případě MountainWest a trh přeshraničních 

bezhotovostních platebních transakcí založených na vzájemném předávání dat a informací díky 

mezibankovní finanční telekomunikační síti ve věci SWIFT).  

 

Konečné rozhodnutí je však odlišné z důvodu rozdílného názoru na danou věc, 

kterou zastávají rozhodující orgány. V rámci Evropské unie je soutěžní právo orientováno 

nikoli pouze na ochranu spotřebitele, ale taktéž na zabezpečení efektivního soutěžního 

prostředí.363 Naproti tomu rozhodovací praxe soudů Spojených států amerických se spíš kloní 

k ochraně konečných uživatelů – spotřebitelů.  

 

Pokud by byl tento případ posuzován ze strany soudů Spojených států amerických, 

byl by zřejmě rozhodnut ve prospěch SWIFT, jelikož nedošlo k žádnému zásahu do práv 

spotřebitelů. Který z těchto přístupů by byl vhodnější v případě posuzování problematiky 

vyvstávající z otázky přístupu k nezbytnému zařízení v rámci sektoru finančních služeb?  

 

Dle mého názoru je velice obtížné oddělit ochranu spotřebitele a jednotlivých 

soutěžitelů, jelikož oba tyto elementy spolu velice úzce souvisí. Co se týká systémů platebních 

karet, čím větší množství subjektů bude tyto služby poskytovat, tím větší možnost výběru 

poskytovatele bude spotřebitel mít. Přístup k nezbytnému zařízení v oblasti finančních služeb 

se tedy zdá být pouze jednou stranou mince. Tento element poněkud podkopává přístup 

Spojených států amerických. Je otázkou, zda přístupová kritéria, jako například Stanovy 2.06 

stanovené Visa, které zabraňují vydavatelům karet získat členství, nenarušuje blaho 

spotřebitele. Ve skutečnosti totiž umožněním účasti ostatním poskytovatelům těchto služeb 

jako jsou například Discovery či American Express dojde nejen k podpoře efektivního 

fungování hospodářské soutěže, ale taktéž k možnému zvýšení blaha spotřebitele, jelikož 

hospodářská soutěž uvnitř systému je adekvátně zajištěna.  

 

3.5.2.4 Pravidla exkluzivity  

Protipólem vstupních pravidel (ačkoli nikoli přímo souvisejících se vstupními 

kritérii) jsou takzvaná pravidla exkluzivity. Na základě těchto pravidel může být členství 

                                                 
363 Článek 101 a 102 SFEU vytváření ucelený regulatorní rámec usilující o ochranu spotřebitele i soutěžitele. 

Zejména článek 101 odst. 3 poskytuje vyjímku protisoutěžních dohod, rozhodnutí či spojení soutěžitelů schopné 

podpořit produkci či distribuci zboží či přispět k technickému či ekonomickému pokroku pokud i spotřebitelé 

mají na takovéto činnosti svůj přiměřený podíl výhod. 
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v rámci sítě platebních karet ukončeno v případě, kdy člen současně náleží do jiného 

konkurenčního systému. Pravidla exkluzivity, na rozdíl od ostatních, neomezují přístup 

k nezbytnému zařízení, a proto mají negativní vliv pouze ve spojitosti se soutěží probíhající 

uvnitř systému.364  

 

V rámci Spojených států amerických byla pravidla exkluzivity podrobena přezkumu 

v 70. letech 20. století, a to ve spojitosti s nařízením přijatým National Bank Americard 

(předchůdce Visa) a Master Charge (předchůdce MasterCard). Problematika týkající se 

porovnatelnosti pravidel exkluzivity s Shermanovým zákonem byla ze strany soudu posouzena 

až na počátku roku 1980 ve věci National bank of Canada v. Interbank Card Association.365  

 

Kontroverzní situace nastala díky přijetí pravidel exkluzivity ze strany Interbank 

Card Association (Mastercard) zabraňujícím kanadským členům ve vstupu k jiné síti systému 

platebních karet. Mastercard tvrdila, že jsou tato pravidla nezbytná k ochraně nákladů 

původních členů, jelikož jejich vymahatelnost je časově omezena (to byla osmiletá lhůta 

návratnosti vstupních nákladů). Ještě více překvapivá byla argumentace soudu založená na 

tvrzení, že důvodem exkluzivity těchto ustanovení bylo stimulovat hospodářskou soutěž 

v rámci kanadského trhu kreditních karet, a to díky zavedení nového produktu.366 Soud navíc 

rozhodl, že navzdory určitému negativnímu dopadu na soutěž v rámci jedné značky měla tato 

pravidla pozitivní vliv na zvýšení soutěže mezi jednotlivými značkami.367  

 

V roce 1991 zavedla Visa USA Stanovy 2.10(e), které jakožto jednu z variant 

ukončení členství upravovaly situaci, kdy člen vydá konkurenční platební kartu. Pokud 

upravují Stanovy 2.06 přístupová kritéria (následně zavdávající problematiku související 

s přístupem k nezbytnému zařízení), potom jsou Stanovy 2.10(e) pravidlem exkluzivity 

                                                 
364 Někteří akademici nepovažují toto rozdělení pravidel za relevantní. JACOBSON, J.M. Esclusive Dealing, 

Foreclosure and Consumer Harm. Antitrust Law jounal. 2002. č. 70. s. 359.  
365 Rozhodnutí U.S. District Court for the Southern District of New York ze dne 9. Prosince 1980  ve věci National 

Bank of Canada v. Interbank Card Ass'n č. 507 F. Supp. 1113. Později potvrzení Rozhodnutím U.S. Court of 

Appeals for the Second Circuit ze dne 20. Února 1981 ve věci National Bank of Canada, Plaintiff-appellant, v. 

Interbank Card Association and Bank of Montreal, Defendants-appellees č. 666 F.2d 6. 
366 Rozhodnutí U.S. District Court for the Southern District of New York ze dne 9. Prosince 1980  ve věci National 

Bank of Canada v. Interbank Card Ass'n č. 507 F. Supp. 1113. Později potvrzení Rozhodnutím U.S. Court of 

Appeals for the Second Circuit ze dne 20. Února 1981 ve věci National Bank of Canada, Plaintiff-appellant, v. 

Interbank Card Association and Bank of Montreal, Defendants-appellees č. 666 F.2d 6. 
367 Rozhodnutí U.S. District Court for the Southern District of New York ze dne 9. Prosince 1980  ve věci National 

Bank of Canada v. Interbank Card Ass'n č. 507 F. Supp. 1113. Později potvrzení Rozhodnutím U.S. Court of 

Appeals for the Second Circuit ze dne 20. Února 1981 ve věci National Bank of Canada, Plaintiff-appellant, v. 

Interbank Card Association and Bank of Montreal, Defendants-appellees č. 666 F.2d 6. 
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zabraňujícím subjektům, kteří již jsou členy sítě Visa možnost vydávání konkurenčních 

platebních karet.  

 

Ihned po zavedení Stanov 2.10(e) zavedl MasterCard USA tzv. Competitive 

Program Policy (dále také jako „CCP“) obsahující obdobná pravidla exkluzivity. V roce 2001 

byly jak Stanovy 2.10(e) vydané Visa, tak CCP podrobeno soudnímu posouzení poté, co 

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických („U.S. Department of Justice“) 

zahájilo právní řízení ve věci Visa a Mastercard.368 

 

Oproti rozhodnutí ve věci National bank of Canada v. Interbank Card Association 

posoudil Oblastní soud pravidla exkluzivity zavedená Visa U.S. a MasterCard U.S. za omezení 

hospodářské soutěže. Navzdory argumentaci obviněných, že pravidla exkluzivity byla pouze 

ochranným mechanismem jejich systémů, rozhodl Oblastní soud, že tato pravidla exkluzivity 

„nepopiratelně zredukovala počet produktů a způsobila omezení blaha spotřebitelů zakládající 

porušení článku 1 Shermanova zákona“.369  

 

Znovu je tedy jakožto primární aspekt posuzován dopad jednání do oblasti blahobytu 

spotřebitele. Co však není příliš přesvědčivé je odůvodnění rozhodnutí soudu ve srovnání 

s rozhodnutím ve věci MountainWest. Jak již bylo zmíněno, Stanovy 2.10(e) vydané Visa jsou 

identické se Stanovami 2.06, a to pouze s jednou výjimkou týkající se rozsahu aplikace těchto 

pravidel. Může však tento rozdíl zapříčinit zcela odlišné stanovisko soudu?  

 

Co se týká otázky pravidel exkluzivity, je možné učinit přímé srovnání mezi 

rozhodovací praxí soudů Spojených států amerických a Evropské komise, jelikož Visa měla 

v úmyslu zavést obdobná pravidla exkluzivity jakožto ve Stanovách 2.10(e) taktéž na půdě 

Evropské unie. Poté co Evropská komise obdržela v roce 1996 stížnosti ze strany American 

Express a Dana Wittera (vydavatel Discovery Card), zahájila v této věci vyšetřování. To však 

nikdy nevyústilo ve vydání oficiálního výstupu, jelikož bylo zastaveno poté, co představenstvo 

                                                 
368 Rozhodnutí U.S. District Court for the Southern District of New York ze dne 9. října 2001 ve věci United 

States v. Visa USA, Inc. č. 163 F. Supp. 2d 322.   
369 Rozhodnutí U.S. District Court for the Southern District of New York ze dne 9. října 2001 ve věci United 

States v. Visa USA, Inc. č. 163 F. Supp. 2d 322.   



129  

Visa International rozhodlo o nezačlenění těchto pravidel exkluzivity v rámci oblasti 

Evropy.370  

 

Navzdory neexistenci rozhodnutí Evropské komise poskytuje povaha stížnosti a 

taktéž první odpověď ze strany Evropské komise základ pro diskuzi. Argumenty vznesené ze 

strany American Express a Dana Wittera se týkaly negativního vlivu navrhovaných pravidel 

na soutěžní prostředí mezi jednotlivými bankovními institucemi, které by byly omezeny ve 

vydávání ostatních platebních karet. Soutěž by tedy byla významně narušena, jelikož přístup 

k distribučním kanálům Visa by mohl být díky pravidlům exkluzivity významně narušen.  

 

Předběžný pohled Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské 

komise potvrzoval stížnosti formulované American Express a Danem Witterem. Evropská 

komise současně navíc podotkla, že by navrhovaná pravidla v případě, že by byla v tomto znění 

schválena, spadala pod článek 101 odst. 1 SFEU, jelikož by narušila hospodářskou soutěž a 

znemožnila přístup ke klíčovému distribučnímu kanálu.371 

 

3.5.2.5 Dohody o spolupráci mezi bankami 

Dohody týkající se standardů souvisejících s výkonem činnosti specifických sítí 

(např. dohody o vyrovnání) či ve spojitosti s řízením rizik, jsou běžnou praxí bankovních 

institucí. Na druhou stranu dohody, které jsou za hranicí technické podpory, by již z určitého 

pohledu mohly být posouzeny jakožto protisoutěžní. Avšak dohody omezující hospodářskou 

soutěž uzavírané mezi bankovními institucemi mohou být za určitých výjimek z účinnosti 

článku 101 odst. 1 vyňaty.372 Příkladem takovýchto dohod mohou být například ty, které jsou 

obsaženy v rozhodnutí ve věci Irish Banks373  a Banque Nationale de Paris – Dresder Bank.374  

V rámci případu Irish Banks Evropská komise posuzovala dohodu uzavřenou irskými bankami 

                                                 
370  Evropská komise. Report on Competition policy. 1996. Vol. XXVI. Dostupné zde: 

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/1996/en.pdf.  
371 Evropská komise. Press Release. IP/96/585. 3. července 1996. a Evropská komise. Report on Competition 

policy. 1996. Vol. XXVI. Dostupné zde: http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/1996/en.pdf.  
372 Evropská komise. Oznámení o používání pravidel hospodářské soutěže ES na přeshraniční bezhotovostní 

platby. 1995. č. 95/C 251/03. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:51995XC0927(01)&from=EN. 
373 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 30. září 1986 ve věci irish Banks‘ Standing Committee. OJ L285/28. 

Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:31986D0507.  
374 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 24. června 1996 ve věci banque nationale de paris – Dresdner Bank. OJ 

L188/37. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31996D0454.  

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/1996/en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/1996/en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:51995XC0927(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:51995XC0927(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:31986D0507
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31996D0454
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týkající se jejich otevíracích hodin, a tuto posoudila jakožto neschopnou narušit hospodářskou 

soutěž.375  

 

V rámci rozhodnutí ve věci Banque Nationale de Paris – Dresder Bank376  byla 

předmětem sporu dohoda umožňující užší spolupráci v oblasti mezinárodního obchodu 

(mezinárodní finanční služby, bankovnictví a transakce s cennými papíry). Blíže se jednalo o 

dohody uzavřené za účelem zavedení systému výměny informací a společného vývoje 

instrumentů sloužících ke zpracování informací.  

 

Tato dohoda byla posouzena jakožto protisoutěžní, tedy spadající pod článek 81 

Smlouvy o ES (dnes článku 101 SFEU), avšak současně bylo rozhodnuto, že dané ujednání 

splňuje požadavky článku 81 odst. 3 Smlouvy o ES (dnes článku 101 odst. 3 SFEU). Evropská 

komise došla při posuzování tohoto případu k závěru, že díky existenci této dohody došlo ke 

zlepšení produkce finančních služeb poskytovaných jednotlivým osobám. Konkrétně bylo 

zavedení nástroje sloužícího ke zpracování dat ve spojitosti s možností nových zdrojů 

finančních dat považováno za nesmírně přínosné pro daný relevantní trh, a tedy naplnilo 

veškeré požadavky nezbytné pod jeho zařazení pod výjimku obsaženou v článku 81 odst. 3 

Smlouvy o ES (dnes článku 101 odst. 3 SFEU).377 Cílem spolupráce bylo taktéž vylepšení 

distribuce služeb a produktů dodávaných ostatními partnery. Propojení mezi systémem 

zpracování dat bylo taktéž považováno za přínosné ve spojitosti se zlepšením bankovních 

služeb napříč státy.378  

 

Na základě rozhodnutí těžili spotřebitelé ze zlepšení kvalitativního a kvantitativního 

vývoje v rámci bankovních služeb a jejich reciproční distribucí skrze pobočky i elektronické 

bankovnictví. Ustanovení týkající se spolupráce mezi oběma bankami byla považována za 

nepostradatelná vzhledem k výše uvedeným argumentům a výjimka jim byla následně udělena 

na období deseti let. 

                                                 
375 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 30. září 1986 ve věci irish Banks‘ Standing Committee. OJ L285/28. 

Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:31986D0507. 
376 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 24. června 1996 ve věci banque nationale de paris – Dresdner Bank. OJ 

L188/37. 
377 Na základě reportu dodaného Evropské komisi dvěma bankami díky transferu know-how, které zahrnovalo 

nejméně polovinu jejich činnosti mohly banky poskytovat vylepšené nové služby svým zákazníkům (Rozhodnutí 

Evropské komise ze dne 24. června 1996 ve věci banque nationale de paris – Dresdner Bank. OJ L188/37.)  
378 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 24. června 1996 ve věci banque nationale de paris – Dresdner Bank. OJ 

L188/37. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:31986D0507
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4 HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ V RÁMCI ODVĚTVÍ 

POJIŠŤOVNICTVÍ 

4.1 Evoluce vnitřního trhu – Odvětví pojišťovnictví 

Jakékoli úvahy související s problematikou aplikace evropského soutěžního práva na 

oblast pojišťovnictví musí být posuzovány v kontextu Evropské unie jakožto celku usilujícího 

o progresivní harmonizaci podmínek poskytování pojišťovacích služeb napříč Evropou.  

 

Harmonizace evropského práva v oblasti tohoto sektoru, jakožto i sektoru 

bankovnictví, je řadou autorů tradičně považována za velice náročnou.379 Kromě problémů 

vyplývajících z významné rozdílnosti právní úpravy jednotlivých členských států se značné 

těžkosti objevují taktéž v důsledku nezbytnosti překročení hranice pouhé myšlenky usnadnění 

dodání služeb.380 Tato problematika vzniká v důsledku existence regulatorního rámce, který se 

zpočátku mezi jednotlivými členskými státy výrazně lišil. V tomto kontextu bylo 

zdůrazňováno, že v případě neúplné harmonizace sektoru finančních služeb by mohly mít 

regulatorní ustanovení, jako jsou požadavky týkající se solventnosti, vážný dopad na náklady 

služeb, čímž by došlo k narušení soutěže.381  

 

Jedním z nejzásadnějších kroků směřujících k harmonizaci právní úpravy poskytování 

pojišťovacích služeb bylo přijetí směrnice Rady 92/49/EEC382 a 92/96/EEC383 (společně dále 

jako „Směrnice o pojišťovnictví“). Směrnice o pojišťovnictví byly přijaty za účelem vytvoření 

jednotného trhu v sektoru pojišťovnictví. Dle Směrnic o pojišťovnictví může být dohledovým 

orgánem domovského státu uděleno subjektu poskytujícímu pojišťovací služby povolení 

k jejich poskytování napříč Evropským společenstvím. V případě úmyslu poskytování těchto 

                                                 
379 GREAVES, R. EC Competition Law, Banking and Insurance Services. Chancery Law Publishing, London 

1991.  
380 GREAVES, R. EC Competition Law, Banking and Insurance Services. Chancery Law Publishing, London 

1991. 
381 GREAVES, R. EC Competition Law, Banking and Insurance Services. Chancery Law Publishing, London 

1991. 
382 Směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se 

přímého pojištění jiného než životního a o změně směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS (třetí směrnice o 

neživotním pojištění). Dostupné zde: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0049:EN:HTML . 
383 Směrnice Rady 92/96/EEC ze dne 10. listopadu 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se 

přímého životního pojištění a o změně směrnic 79/267/EEC a 90/619/EEC (třetí směrnice o životním pojištění). 

Dosupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31992L0096 .  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=celex:31992L0049
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0049:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31992L0096
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služeb v rámci jiného členského státu je jejich poskytovatel povinen splnit veškeré podmínky 

stanovené tímto hostujícím státem.384  

 

Navzdory těmto snahám byla interpretace ustanovení SFEU a Směrnic o pojišťovnictví 

neustále obklopena určitou nejistotou. Za účelem odstranění nedostatků byla vytvořena řada 

nových směrnic.385 Mezi nejdůležitější lze zařadit zejména směrnici č. 2002/83/EC386 týkající 

se životního pojištění a směrnici č. 2000/31/EC387  o elektronickém obchodu. Směrnice o 

elektronickém obchodu ukládala svobodu zakládání a poskytování služeb s ohledem na 

komunikační technologie a jejich využití v rámci sektoru pojišťovnictví.  

 

V současné chvíli je ve středu zájmu zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím 

výkonu (Solventnost II) a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. 

ledna 2016 o distribuci pojištění. Obě tyto směrnice byly v rámci českého právního řádu 

reflektovány návrhem zákona o distribuci pojištění a zajištění, který je v současné chvíli 

projednáván v Poslanecké sněmovně České republiky. 388  Online poskytování pojistných 

produktů je v současné době na vzestupu a výhledově ovlivní veškerou distribuci produktů 

v oblasti pojišťovnictví v rámci Evropské unie. Proces integrace evropského trhu 

pojišťovnictví je tedy stále aktivní.  

 

Navzdory veškeré snaze je přeshraniční poskytování pojistných služeb stále prakticky 

neexistentní, a to zejména v oblasti masového pojištění. 389  Z důvodu nejistoty ohledně 

rozdílných legislativních úprav jednotlivých států volí subjekty jako způsob vstupu na daný trh 

                                                 
384 Viz interpretace Evropské komise: „Freedom to provide services and the general good in the insurance sector“ 

OJ 2000/C 43/03. 
385 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. května 2000 o sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a o změně směrnic Rady 

73/239/EHS a 88/357/EHS. (“Čtvrtá směrnice o pojištění motorových vozidel”). Dostupné zde: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0026&from=en  a Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady ze dne 7. listopadu 2000 kterou se mění směrnice Rady 85/611/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS 

a 93/22/EHS, pokud se týká výměny informací se třetími zeměmi.  
386  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění. Dostupné zde: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0083&from=EN .  
387 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb 

informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („Směrnice o elektronickém 

obchodu“). Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&from=EN .  
388  Ministerstvo financí. Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění. Dostupné zde: 

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAUNBTWB5.  
389 Evropská komise. Inquiry into the European business insurance sector pusuant to Article 17 of Regulation 

1/2003. Dostupné zde: http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/inquiries/ .  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0026&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0026&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0083&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&from=EN
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAUNBTWB5
http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/inquiries/
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akvizici lokálního pojistitele. V rámci vnitřního trhu tedy dosud nebylo dosaženo plné 

integrace, a to nehledě na existenci rozsáhlých pojistných skupin.390  

 

V roce 2005 započala Evropská komise s vyšetřováním sektoru pojišťovnictví. Jedním 

z důvodů byl taktéž nekompletní proces harmonizace evropského pojistného trhu.391 Cílem 

tohoto šetření bylo posouzení podmínek daného trhu s důrazem na mechanismy vstupu na tento 

trh, distribuci pojištění a různé formy spolupráce v rámci asociací pojišťoven a v kontextu 

dohod o soupojištění. Výsledky tohoto šetření byly publikovány v září roku 2007.392  

 

4.2 Aplikace soutěžního práva v rámci sektoru pojišťovnictví 

Ekonomické doktríny obvykle odlišují sektor pojišťovnictví od ostatních 

ekonomických sektorů na základě skutečnosti, že tento by měl být primárně považován za 

nástroj řízení rizik.393 Zvláštnost tohoto sektoru spočívá především v již zmíněné nejistotě.394 

Za účelem určení budoucích nákladů, a tudíž taktéž prémie,395 se musí pojistitel spolehnout na 

statistické údaje týkající se pravděpodobnosti realizace pojistné události a předpokládaného 

rozsahu ztrát.396  

 

Horizontální dohody představují základní součást sektoru pojišťovnictví na jakékoli 

úrovni, tedy jak v případě přímého pojištění (kdy jsou zákazníci koneční uživatelé), tak 

zajištění (kdy jsou pojistitelé sami konečnými uživateli) i retrocese (v rámci které získají krytí 

                                                 
390  Situace je rozdílná v případě průmyslových a obchodních pojištění charakteristických vyšším stupněm 

integrace. Viz European Commission. Inquiry into the European business insurance sector pusuant to Article 17 

of Regulation 1/2003. Dostupné zde: http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/inquiries/ 
391 Rozhodnutí Evropské komise ze 13. června 2005 o otevření „Inquiry into the European business insurance 

sector pursuant to Article 17 of Regulation 1/2003.  
392 Evropská komise. Inquiry into the European business insurance sector pusuant to Article 17 of Regulation 

1/2003. Dostupné zde: http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/inquiries/ . 
393 FAURE, G.; HARTLIEF, T. Insurance and expanding systém risks. OECD, Policy Issues in insurance. 2003. 

VAUGHAN, E. G.; VAUGHAN, M. Fundamentals of Risk and Insurance. 10th ed., John Wiley & Sons, 2008. s. 

12-36. 
394 FAURE, M. Insurance and competition law: balancing the conflicts. Global issues in Insurance Regulation. 

London. April 2002. FAURE, G.; VAN DEN BERGH, R. Competition on the European market for Liability 

Insurance. 2002. s. 23-36. 
395 Finální cena pojištění se skládá z tzv. prémie zahrnující náklady pojistného produku, poplatku, režii a zisk. 

Riziková prémie může být rozdělena na dva komponenty: a) čistá prémie sloužící k pokrytí nákladů samotného 

pojistného produtu na bázi statistické evidence (frekvence a škála žádostí o výplatu pojistného) a b) další 

komponent, který čistou prémii buď sníží či zvýší na základě předpokladů týkajících se budoucího očekávání 

(např. okolnosti, které mohou v budoucnu nastat a které by měly vliv na frekvenci a rozsah žádostí o výplatu 

pojistného). 
396 FAURE, M. Insurance and competition law: balancing the conflicts. Global Issues in Insurance Regulation. 

London 2002. s. 4 -39. 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/inquiries/
http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/inquiries/
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rizik zajistitelé). Pokud jsou horizontální dohody týkající se rizik základní součástí pojištění, 

spolupráce ve formě soupojištění a zajištění, jsou taktéž považovány pro potřeby moderního 

trhu pojišťovnictví za nezbytné.397  

 

Nad rámec těchto forem spolupráce je možno jakožto další zvláštnost sektoru 

pojišťovnictví uvést nedostatek transparentnosti, která se projevuje nemožností spotřebitelů 

porovnat jednotlivé pojistné podmínky nabízené soutěžními pojišťovnami.398 Tento nedostatek 

potřebných informací by mohl v konečném důsledku vést k nefunkčnosti mechanismu 

pojistného trhu. Z tohoto důvodu byla standardizace podmínek v návaznosti na tržní selhání 

tradičně považována za správnou.399 Některé aspekty sektoru pojišťovnictví mohou mít ze své 

podstaty monopolistickou povahu obtížně slučitelnou s požadavky článku 101 SFEU, který 

zakazuje uzavírání dohod mezi soutěžiteli, jednání ve vzájemné shodě a činnost narušující 

obchod mezi členskými státy a jejichž cílem či důsledkem je vyloučení, narušení či omezení 

hospodářské soutěže v rámci vnitřního trhu.  

 

Aplikace článku 101 SFEU na sektor pojišťovnictví s sebou nese řadu otázek týkajících 

se podoby spolupráce ve formě společného identifikování rizik, soupojištění, zajištění a 

standardizace pravidel reprezentujících protisoutěžní jednání v rozporu s článkem 101 SFEU. 

Není tedy překvapením, že sektor pojišťovnictví vehementně odmítal plošnou aplikovatelnost 

těchto pravidel.400  Odpověď na tuto otázku nalezneme přímo ve SFEU. Odstavec třetí článku 

101 SFEU umožňuje užití výjimky v případech, kdy jsou protisoutěžní dohody přínosem ke 

zlepšení produkce či distribuce zboží či vedou ke zvýšení technického či ekonomického 

pokroku. Samotní spotřebitelé musí mít na těchto skutečnostech přiměřený podíl a hospodářská 

soutěž nesmí být vyloučena. Článek 101 odst. 3 SFEU tedy pokládá základ k přijetí blokové 

výjimky v oblasti regulace pojišťovnictví. 

 

                                                 
397 FAURE, M. Insurance and competition law: balancing the conflicts. Global Issues in Insurance Regulation. 

London 2002. FAURE, G.; HARTLIEF, T. Insurance and expanding systemic risks. FAURE, M.; VAN DEN 

BERGH, R. Restrictions of competition in the insurance markets and the applicability of EC Law. Kiklos Vol. 

48. 1995. s. 12-20. 
398 FAURE, M. Insurance and competition law: balancing the conflicts. Global Issues in Insurance Regulation. 

London 2002. s. 45-50. 
399 FAURE, M. Insurance and competition law: balancing the conflicts. Global Issues in Insurance Regulation. 

London 2002. s. 12-36. 
400 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 27. ledna 1987 ve věci Verband der Sachversicheter č. C-

45/68. ECLI:EU:C:1987:34. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61985CJ0045-  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61985CJ0045-
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61985CJ0045-


135  

4.3 Soutěžní politika EU v rámci sektoru pojišťovnictví 

Zprvu Evropská komise tvrdila, že aplikovatelnost soutěžního práva EU na sektor 

pojišťovnictví bude neomezená. 401  V 80. letech dvacátého století Evropský soudní dvůr 

v rámci případu Verband der Sachversicherer 402  aplikovatelnost ustanovení ochrany 

hospodářské soutěže EU na sektor pojišťovnictví potvrdil. Navzdory obsahu tohoto rozhodnutí 

označil Evropský soudní dvůr nutnost spolupráce jakožto nepostradatelný prvek odvětví 

pojišťovnictví. V tomto kontextu byla Evropská komise pověřena k pečlivému uvážení 

specifik sektoru pojišťovnictví, a to za účelem udělení individuálních výjimek na základě 

článku 101 odst. 3 SFEU.  

 

První dvě takovéto individuální výjimky byly uděleny na konci 80. let 20. století 

v rámci dříve zmíněného případu Verband der Sachversicherer403 a následně Nuovo Cegam.404 

Předmětem sporu případu Nuovo Cegam byl zakládající dokument asociace pojistitelů v oblasti 

strojírenství Nuovo Consorzio Centrale Guasti alle Macchine (tzv. New Central Engineering 

Insurers Association“ či „Nuovo Cegam“). Na základě této listiny založilo větší množství 

přímých pojistitelů mechanismus, dle kterého bylo možné upravit společný tarif sazebníkového 

pojistného na základě výměny relevantních informací mezi členy asociace. Evropská komise 

dospěla v rámci svého šetření k rozhodnutí, že existence takovéto dohody významně omezuje 

hospodářskou soutěž mezi subjekty relevantního trhu, kteří jsou v přímém soutěžním vztahu.405  

 

Následně byla ze strany Evropské komise udělena na základě článku 85 odst. 3 

Smlouvy o ES, dnes již článku 101 odst. 3 SFEU Nuovo Cegam výjimka, když pozměnila 

ustanovení tak, že k určování tarifů konečného pojistného nadále docházelo díky vytvoření 

společného tarifu sazebníkového pojistného. Ten byli členové asociace povinni aplikovat. Na 

                                                 
401  Evropská komise. Report on Competition Policy. 1972 (č. II). Dostupné zde: 

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/ar_1972_en.pdf .  
402 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 27. ledna 1987 ve věci Verband der Sachversicheter č. C-

45/68. ECLI:EU:C:1987:34. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61985CJ0045- V rámci tohoto případu asociace pojistitelů majetku složená 

ze všech pojistitelů zabývajících se pojištěním proti požáru na německém trhu nezískala svolení Evropské komise 

ve spojitosti s rozhodnutím doporučit svým členům navýšení sazby prémie. Účelem doporučení bylo obnovit 

stabilní podmínky v rámci průmyslového pojištění proti požáru. 
403 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 5. prosince 1984 ve věci Verband der Sachversicherer č. OJ L35/20. 

Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31985D0075.  
404 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 30. března 1984 ve věci Nuovo Cegam č. OJ L99/29. Dostupné zde: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31984D0191 .  
405 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 30. března 1984 ve věci Nuovo Cegam č. OJ L99/29. Dostupné zde: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31984D0191 . 

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/ar_1972_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61985CJ0045-
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61985CJ0045-
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31985D0075
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31984D0191
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31984D0191
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základě tohoto nového scénáře byli tedy členové Nuovo Cegam prakticky neomezeni 

v určování jejich vlastních tarifů konečného pojistného, a to tak, že k sazebníkovému 

pojistnému přidali sazbu za zprostředkování, náklady či zisk.  

 

Při šetření případu Verband der Sachversicherer neobdržela asociace pojistitelů 

majetku skládající se z pojistitelů zabývajících se pojištěním majetku proti riziku požáru 

v rámci německého trhu od Evropské komise povolení. Toto rozhodnutí se týkalo doporučení 

konsorcia, které svým členům navrhovalo specifický přírůstek sazby pojistného (účelem tohoto 

doporučení bylo obnovit stabilní podmínky v rámci průmyslového a požárního pojištění). 

V tomto případě se daný spor týkal rizika tzv. hrubého pojistného („gross premium“), což je 

finální cena účtovaná pojistitelem za pojistné produkty.  

 

Na rozdíl od případu Nuovo Cegam nebyla Evropská komise připravena udělit stejnou 

výjimku. Významnou odlišnost těchto dvou situací spatřovala Evropská komise ve skutečnosti, 

že se Nuovo Cegam zaměřovala na stanovení sazebníkového pojistného zatímco Verband der 

Sachversicherer doporučovala zavedení zvýšení konečného pojistného. Evropská komise 

uvedla, že pokud by byla členům organizace Verband der Sachversicherer ponechána volnost 

soutěže ve vztahu k marži pokrývající operační náklady, udělení výjimky by mohlo být taktéž 

zvažováno. 

 

Na začátku 90. let 20. století se objevila další vlna individuálních výjimek udělených 

Evropskou komisí. Příkladem může být případ Concordato Incendio406  týkající se dohody 

založené, mimo jiné, na výpočtu „požadovaného“ pojistného založeného na statistických 

údajích běžných rizik. Také v tomto případě byla Evropskou komisí udělena výjimka.407 Podle 

Evropské komise je díky existenci standardizovaných podmínek pro spotřebitele snazší 

porovnat parametry nabízené různými společnostmi a učinit rozhodnutí na základě znalosti 

veškerých relevantních skutečností. Spotřebitelé mohou porovnat nikoli pouze výši nabízeného 

pojistného, ale taktéž rozsah pojistného krytí a veškeré další služby, které je pojišťovna povinna 

poskytovat. Konkrétně například služby související s prevencí a oceněním vzniklých škod.408  

                                                 
406 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 20. prosince 1989 ve věci Concordato Incendio. 1990. OJ L15/25. Více 

viz zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31990D0025 .  
407  Concordato Italiano Rischi Industriali (tzv. „Concordato Incendio“) byla asociace italských pojistitelů 

skládající se z 28 členů reprezentujcích 50 % otalského trhu průmyslového pojištění proti požáru. Účelem 

asociace bylo zlepšení fungování a kvality služeb. 
408 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 20. prosince 1989 ve věci Concordato Incendio. 1990. OJ L15/25. Více 

viz zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31990D0025 . 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31990D0025
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31990D0025
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Krátce po vydání rozhodnutí ve věci Concordato Incendio zvážila Evropská komise 

otázku možné výjimky v souvislosti s formami spolupráce v oblasti soupojištění, kterému se 

detailněji věnovala v případech Teko409 a Assurpol410.  

 

4.4 Právní úprava původních blokových vyjímek 

4.4.1 Regulace první blokové výjimky: Nařízení č. 3932/92 411  

Po první etapě, v rámci které byly řešeny jednotlivé případy z oblasti pojišťovnictví a 

Evropská komise udělovala individuální výjimky, bylo přijato Nařízení Rady č. 3932/92 

zavádějící ustanovení blokové výjimky. Tato regulace měla umožnit sektoru pojišťovnictví 

uzavírání dohod o spolupráci, díky čemuž docházelo k omezení počtu notifikací Evropské 

komise a snížení administrativní zátěže. Právním základem k přijetí tohoto nařízení byl článek 

85 odst. 3 Smlouvy o ES (nyní článek 101 SFEU), na základě kterého jsou veškerá ujednání 

naplňující zde stanovené podmínky plně vyňata bez nutnosti individuálních notifikací. 

Nařízení Rady č. 3932/92 umožnilo Evropské komisi vytvořit blokovou výjimku týkající se 

dohod uzavřených mezi subjekty poskytujícími pojištění související s: (i) kooperací spočívající 

ve vytvoření společných sazebníků pojistného založených na kolektivně potvrzených 

statistikám či počtu žádostí; (ii) vytvořením společných standardizovaných podmínek; (iii) 

společným krytím některých typů rizik; (iv) testováním a přijetím bezpečnostních zařízení. 

Regulace byla rozdělena do šesti částí zahrnujících požadavky na pojistné smlouvy spadající 

do stanovené výjimky. Ostatní kontrakty spadaly i nadále pod požadavek nutnosti 

individuálního vynětí.  

 

                                                 
409 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 20. prosince 1989 ve věci Technisches Kontor fuer die Maschinen-B-U-

Versichrung (TEKO) č. OJ L13/34. Dostupné viz zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31990D0022.  
410 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 14. ledna 1992 ve věci Assurpol č. OJ L37/16. Dostupné viz zde: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31992D0096 .  
411 Nařízení Komise (EEC) č. 3932/92 ze dne 21. prosince 1992 o použití článku 85 (3) Smlouvy na některé typy 

dohod, rozhodnutí a jednání ve shodě v oblasti pojišťovnictví Dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/?uri=CELEX:31992R3932 . 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31990D0022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31990D0022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31992D0096
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4.4.2 Regulace druhé blokové výjimky: Nařízení č. 358/2003412 

4.4.2.1 Zpráva Evropské komise  

Po šesti letech vydala Evropská komise zprávu shrnující efektivnost první blokové 

vyjímky.413 Cílem této zprávy bylo posouzení dosavadního praktického dopadu výjimky do 

sektoru pojišťovnictví za účelem případné revize daného nařízení. V rámci této zprávy pak 

Evropská komise nastínila problematiku otázky, zda zůstávají dohody o spolupráci v oblasti 

pojistného v rámci limitů toho, co je nezbytné pro statistické účely.414 Analýza těchto dohod 

se soustředila především na konkrétní účinek těchto ujednání na cenovou politiku, kterou 

pojistitelé uplatňují na své zákazníky.  

 

Další významný bod zmíněný v rámci této zprávy se týkal standartních podmínek. 

Evropská komise se zejména věnovala tzv. „černým“ klauzulím (v podstatě zakázaným), které 

některá rizika z úpravy vylučovala. Nařízením Komise č. 3932/92415 bylo povoleno vytváření 

nezávazných standardizovaných podmínek činnosti daných subjektů a Evropská komise 

současně zdůraznila nutnost přísnějších kontrol cílených na posouzení souladu s požadavky 

stanovenými regulací.416  

 

Tyto nedostatky následně zohlednilo navazující Nařízení č. 358/2003, které vstoupilo 

v platnost 1. dubna 2003. Tyto změny přišly v době zvýšené pozornosti regulatorních orgánů 

věnované finančním službám a ve chvíli, kdy se sektor pojišťovnictví potýká s povinností 

vykonávat svou činnost zásadně v souladu s právní úpravou, na což je kladen větší důraz než 

kdy dříve.417  

 

                                                 
412 Nařízení Komise č. 358/2003 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod, rozhodnutí a jednání 

ve shodě v oblasti pojišťovnictví. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/ALL/?uri=celex%3A32003R0001 .  
413 Report Evropské komise určení Radě a Evropskému parlamentu týkající se účinnosti Nařízení Komise č. 

3932/92, COM (1992). 
414 Report Evropské komise určení Radě a Evropskému parlamentu týkající se účinnosti Nařízení Komise č. 

3932/92, COM (1992). 
415 Nařízení Komise (EEC) č. 3932/92 ze dne 21. prosince 1992 o použití článku 85 (3) Smlouvy na některé typy 

dohod, rozhodnutí a jednání ve shodě v oblasti pojišťovnictví Dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/?uri=CELEX:31992R3932 . 
416 Report Evropské komise určení Radě a Evropskému parlamentu týkající se účinnosti Nařízení Komise č. 

3932/92, COM (1992). 
417 V roce 2001 uložila Evropská komise pokuty přesahující 1 miliardu liber společnostem porušujícím soutěžní 

právo. Jednotlivé společnosti byly sankcionovány pokutou dosahující zhruba stovek milionů EUR. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex%3A32003R0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex%3A32003R0001
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4.4.2.2 Změny obsažené v Nařízení č. 358/2003 

Nařízení č. 258/2003 zdůrazňovalo důležitost informovanosti pojistitelů o rizicích, 

jichž se dané pojištění týká, a to včetně budoucího možného rizika. Zároveň byly ve spojitosti 

s určitými typy výměny statistických informací a společného určení rizik garantovány 

výjimky. Spolehlivost společných stanovení rizik, studií a přehledů se významně zvýšila 

zejména z důvodu rozšíření množství statistických údajů, na kterých byly založeny. 418 

Pojistitelé s vysokým podílem na trhu mohou získat takové statistické údaje pro interní potřebu, 

které jsou dostatečné k vypracování spolehlivého výpočtu. Ti, kteří však takovýmto podílem 

nedisponují takovéhoto postupu schopni nebudou, zejména pak noví soutěžitelé na daném trhu. 

Dle Evropské komise je zapojení do vytváření takovýchto stanovení rizik, studií a přehledů 

informací všech pojistitelů na trhu, včetně těch s větším tržním podílem, schopno podpořit 

hospodářskou soutěž, a to zejména proto, že napomůže menším subjektům a podpoří vstup 

nových soutěžitelů na trh.  

 

Nařízení č. 358/2003 upravovalo vynětí sdružení či poolů splňujících některé požadavky: 

soupojišťovací či souzajišťovací skupiny (tzv. „pools“) byly povoleny, pokud kombinace 

tržních podílů jejich členů nepřesáhne: (i) v případě soupojišťovacích skupin419 20% podílu na 

trhu; (ii) v případě souzajišťovacích skupin420 pak 25% podílu na trhu. Vzhledem k prahu 

stanovenému tímto nařízením bylo množství žádostí o udělení výjimky významně vyšší než za 

účinnosti předchozí regulace. Z obecného úhlu pohledu by nebyly tyto „pooly“ narušením 

článku 101 odst. 1 SFEU, pokud by v případě jejich neexistence nebyl schopen nikdo či pouze 

jeden ze členů skupiny nabídnout kategorii pojišťovacích produktů, kterých se týkal (i pokud 

by je byly schopny nabídnout jiné společnosti či „pooly“). Na druhou stranu, pokud by byl 

rozsah činnosti skupiny snadno nahraditelný nejméně dvěma jinými skupinami společností, 

omezovalo by sdružení hospodářskou soutěž ve smyslu článku 85 odst. 1 Smlouvy o ES (nyní 

článku 101 odst. 1 SFEU) v závislosti na stupni tržní síly.  

                                                 
418 Nařízení Komise č. 358/2003 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod, rozhodnutí a jednání 

ve shodě v oblasti pojišťovnictví. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/ALL/?uri=celex%3A32003R0001 .  
419 Soupojišťovacími skupinami se rozumí skupiny zřízené pojišťovnami přímo nebo prostřednictvím makléřů či 

zplnomocněných zástupců, vyjma soupojišťovacích dohod ad hoc na trhu s upisováním, při němž je určitá část 

daného rizika kryta vedoucím pojistitelem a zbývající část rizika je kryta ostatními pojistiteli, kteří jsou vyzváni 

ke krytí tohoto zbývajícího rizika a kteří  

a) se dohodli na tom, že upíší na jméno a na účet všech účastníků skupiny pojištění uvedené kategorie rizik nebo 

b) svěří upsání a řízení pojištění specifické kategorie rizik jejich jménem a na jejich účet jedné z pojišťoven, 

společnému makléři nebo společnému orgánu zřízenému za tímto účelem. 
420 Souzajišťovacími skupinami se rozumí skupiny zřízené pojišťovnami přímo nebo prostřednictvím makléřů či 

zplnomocněných zástupců, případně s pomocí jedné nebo více zajišťoven. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex%3A32003R0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex%3A32003R0001
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4.5 Následná právní úprava: Nařízení č. 267/2010421 (tzv. „IBER“) 

Přijetí IBER předcházelo vypracování zprávy Evropské komise.422 V rámci této zprávy 

dospěla Evropská komise k závěru, že dohody týkající se spolupráce v oblasti společného 

výpočtu rizik, studií a přehledů by měla být i nadále podporována. Blokové výjimky v této 

oblasti by tedy měly být i nadále aplikovány. Ke stejnému závěru dospěla i v oblasti sdružení. 

Evropská komise však na druhou stranu dospěla k rozhodnutí, že otázka standardizovaných 

podmínek a bezpečnostních zařízení by měla být z působnosti blokové vyjímky vyňata. Tato 

problematika bude nyní posuzována v rámci jednotlivých případů.  

 

V souladu s obsahem zprávy týkající se blokových výjimek v oblasti pojišťovnictví se 

rozsah působnosti těchto výjimek dramaticky zúžil. Po téměř dvaceti letech, kdy se tento sektor 

těšil řadě soutěžněprávních výjimek vstupuje do nové éry. Počátkem března 2010 spadají pod 

generální blokovou výjimku z působnosti soutěžněprávních ustanovení SFEU již pouze 

dohody týkající se společných studií, přehledů a kompilací v oblasti rizika a soupojišťovací či 

souzajišťovací sdružení, pooly.  

 

4.5.1 Budoucí vývoj dohod o standardizaci podmínek 

Spolupráce v oblasti vytváření podmínek byla obecně považována za přijatelnou z důvodu 

možného pozitivního vlivu na možnost srovnání cen, kterou poskytovala spotřebitelům.423 

Vezmeme-li v úvahu tradiční nedostatek transparentnosti dodávek pojišťovacích služeb, 

Evropská komise počítala s tím, že nezávazné podmínky údajně zvyšují efektivitu pojišťoven 

a mohou být přínosem taktéž pro organizace spotřebitelů a makléřů.  

 

Jakožto u jiných odvětví finančního průmyslu, i v případě sektoru pojišťovnictví musí mít 

spotřebitelé přístup k informacím, které jim umožní zvolit poskytovatele, který jejich potřebám 

                                                 
421 Nařízení Komise č. 267/2010 ze dne 24. března 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské 

unie na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví. Dostupné na: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0267&from=EN .  
422 Report Evropské komise týkající se blokových vyjímek v oblasti pojišťovnictví. 24/03/2009. Dostupné na: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-470_en.htm .  
423  DANZON, P.M. The McCarran-Ferguson Act: Anticompetitive or Procompetitive?  the Cato Review of 

Business & Government (1992). a FAURE, M. Insurance and competition law: balancing the conflicts. Global 

Issues in Insurance Regulation. Maastricht. 2002. s. 4-21. Dostupné zde: 

http://www.ibrarian.net/navon/paper/Insurance_and_competition_law__balancing_the_conf.pdf?paperid=62790

2. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0267&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-470_en.htm
http://www.ibrarian.net/navon/paper/Insurance_and_competition_law__balancing_the_conf.pdf?paperid=627902
http://www.ibrarian.net/navon/paper/Insurance_and_competition_law__balancing_the_conf.pdf?paperid=627902
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vyhovuje nejvíce. Nedostatek informací může v některém případě teoreticky zapříčinit 

nefunkčnost trhu a vést k neefektivním výsledkům. 424  Bloková výjimka týkající se 

standardizace podmínek byla tudíž považována za správnou regulatorní odpověď na možné 

hrozící selhání trhu.425  

 

Již od března 2009 nastala dramatická změna. IBER na úrovni Evropské unie představoval 

konec existence blokové výjimky v této oblasti. Toto nařízení nepovažuje standardizované 

podmínky jakožto dostatečně sektorově specifickou skutečnost a tudíž nepovažuje za nutné 

vztahovat na ně jakékoli zvláštní právní zacházení v podobě blokové výjimky. Evropská 

komise je přesvědčena, že samotní pojistitelé by měli být schopni vyhodnotit soulad jejich 

spolupráce s pravidly hospodářské soutěže na stejné bázi jakožto soutěžitelé v sektorech 

rozdílných.  

 

Klíčovou otázkou v oblasti této problematiky zůstává ochrana spotřebitele. Některé 

členské státy426 vytvořily systém následných kontrol pojistných podmínek ze strany soudů či 

relevantních dohledových orgánů. Takovéto systémy představují schůdnou alternativu zaštítění 

spotřebitelů proti „nepřátelským“ podmínkám za současného garantování existence soutěžního 

prostředí mezi subjekty pojišťovacího trhu.  

 

Zrušení blokové výjimky tedy přináší nutnost posoudit dohody mezi pojišťovnami 

z hlediska jejich souladu s článkem 101 odst. 3 SFEU jednotlivě. Individuální výjimky pak 

budou uděleny v případě, kdy budou tyto dohody přinášet výhody, které převáží omezení 

soutěže a spotřebitelé na nich získají svůj podíl výhod. 

 

                                                 
424 FAURE, M. Insurance and competition law: balancing the conflicts. Global Issues in Insurance Regulation. 

Maastricht. 2002. s. 12-36. Dostupné zde: 

http://www.ibrarian.net/navon/paper/Insurance_and_competition_law__balancing_the_conf.pdf?paperid=62790

2.  
425 FAURE, M. Insurance and competition law: balancing the conflicts. Global Issues in Insurance Regulation. 

Maastricht. 2002. s. 19-23. Dostupné zde: 

http://www.ibrarian.net/navon/paper/Insurance_and_competition_law__balancing_the_conf.pdf?paperid=62790

2. 
426  Mezi jinými například Itálie a Francie, kde jsou odpovědné orgány pověřeny povinností monitorovat a 

kontrolovat standartní pojistné podmínky.  

http://www.ibrarian.net/navon/paper/Insurance_and_competition_law__balancing_the_conf.pdf?paperid=627902
http://www.ibrarian.net/navon/paper/Insurance_and_competition_law__balancing_the_conf.pdf?paperid=627902
http://www.ibrarian.net/navon/paper/Insurance_and_competition_law__balancing_the_conf.pdf?paperid=627902
http://www.ibrarian.net/navon/paper/Insurance_and_competition_law__balancing_the_conf.pdf?paperid=627902
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4.6 Ukončení použitelnosti IBER a jeho neobnovení 

Dne 31. března 2017 skončila použitelnost IBER a Evropská komise se rozhodla znovu 

tuto úpravu neobnovit. Z tohoto důvodu se v současné době na dohody dříve spadající do 

rozsahu existující blokové výjimky nadále uplatní ustanovení soutěžního práva v plném 

rozsahu.  

 

Dne 17. března 2016 uveřejnila Evropská komise zprávu týkající se funkce IBER427 a 

zahájila veřejné konzultace. Po ukončení těchto diskuzí 13. prosince 2016 se Evropská komise 

rozhodla neprodloužit použitelnost IBER.428  Evropská komise došla k závěru, že ačkoli je jistá 

forma výměny informací v rámci sektoru pojišťovnictví nezbytná, není již regulace obecné 

blokové výjimky v případě daných dohod nadále na místě, jelikož Pokyny Evropské komise 

k použitelnosti článku 101 SFEU na dohody o horizontální spolupráci (dále jen „Pokyny 

Evropské komise“) 429  dostatečně upravují možnost samotných pojistitelů posoudit povahu 

jejich dohody z hlediska možného narušení hospodářské soutěže.  Co se týká problematiky 

sdružení soupojistitelů a souzajišťovatelů, ani zde již dle názoru Evropské komise není třeba 

existence blokové vyjímky. Nadále totiž není jasné, zda tato forma spolupráce zajistí podmínky 

nezbytné ke kompatibilitě s jednotným trhem. To je relevantní zejména proto, že pojistný trh 

nyní nabízí méně omezující alternativy sdružení za účelem pokrytí soupojišťovací a 

souzajišťovací rizika.  

 

Ukončení použitelnosti IBER nemá za důsledek automatické posouzení dohod, které byly 

dříve posouzeny jakožto slučitelné s tržním prostředím na základě blokové výjimky za 

protisoutěžní. Nyní však musí pojistitelé sami posoudit jejich soulad s článkem 101 SFEU. Co 

se týče kompilace a distribuce dat, bude se možné i nadále v rámci jejich posuzování řídit 

existujícími Pokyny Evropské komise. Například žádná individualizovaná informace týkající 

se pojistného či jiné citlivé obchodní informace nesmí být zveřejněny dříve, než po uplynutí 

dostatečně dlouhého období, kterým může být kupříkladu jeden rok.  

 

                                                 
427 Zpráva Evropské komise a Evropského parlamentu na fungování Nařízení Komise č. 267/2010 o použití čl. 

101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné 

shodě v odvětví pojišťovnictví. Dostupné zde: 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/iber_report_en.pdf .  
428 Více viz zde: http://europa.eu/rapid/midday-express-13-12-2016.htm .  
429 Pokyny k použitelnosti článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie na dohody o horizontální spolupráci. 

Dostupné zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC0114(04)&from=EN.  

http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/iber_report_en.pdf
http://europa.eu/rapid/midday-express-13-12-2016.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC0114(04)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC0114(04)&from=EN
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Dle mého názoru je zrušení blokové vyjímky v oblasti sektoru pojišťovnictví na místě, a 

to zejména proto, že k jejímu zachování je nezbytné takové specifikum daného odvětví, které 

by její platnost odůvodnilo. V tomto případě mám však za to, že skutečně postačí pouhá 

existence Pokynů Evropské komise, na základě kterých budou subjekty na tomto trhu působící 

schopny svou činnost vykonávat flexibilně a zároveň v souladu s pravidly hospodářské 

soutěže.  

 

Ačkoli je ve spojitosti se sektorem pojišťovnictví na místě uvážit specifika daného odvětví, 

mohou být tyto formy spolupráce posouzeny jakožto pro soutěž pozitivní, jak jsem již zmínila 

výše. Tato kooperace však může bez problémů probíhat také v dalších odvětvích, a tedy nečiní 

ze sektoru pojišťovnictví oblast speciální. Z tohoto důvodu jsem přesvědčena, že je zcela 

dostačující,  aby se spolupráce mezi subjekty poskytujícími pojistné služby nadále řídila pouze 

Pokyny Evropské komise, a to zejména jejich částí upravující výměnu informací, která probíhá 

obdobným způsobem jako v odvětví dalších. Dle mého názoru pokrývají tyto Pokyny Evropské 

komise veškerou materii samotného IBER a tudíž v důsledku jeho neobnovení nedojde 

k vytvoření právní nejistoty.  

  



144  

5 ANTITRUST VE FINANČNÍM SEKTORU USA 

5.1 Úvod 

Jedním z aspektů, který provází celou tuto práci a finanční trh jako takový, je globální 

povaha finančních služeb. Jak již bylo uvedeno výše, jednotlivé případy protisoutěžního 

jednání (příkladem může být řízení ve věci LIBOR sazby) mají daleko širší rozsah a důsledky, 

a nelze je proto omezovat pouze na působnost jednoho státu či dokonce Evropské unie.  

V případě finančního trhu je nezbytné porozumět jeho globálnímu přesahu a uvědomit 

si, že řada finančních institucí působí jak na trhu evropském, tak i na mnoha dalších. Pokud se 

tato instituce dopustí protisoutěžního jednání na území Evropské unie, důsledky tohoto jednání 

se mohou projevit i v rámci Spojených států amerických. Současně však obě tyto oblasti 

aplikují poměrně odlišný přístup k těmto jednáním a mají svá specifika, která budou níže 

přiblížena.    

5.2 Vývoj 

Jeden z hlavních nástrojů států a regulátorů užívaných ke kontrole finančního kapitálu 

a finančních trhů, v rámci kterých finanční instituce vykonávají svou činnost, je soutěžní právo. 

Ve Spojených státech amerických je označováno jako tzv. „antitrust law“. Naproti tomu 

Evropská komise, která je orgánem odpovědným za prosazování soutěžního práva v rámci 

Evropské unie, užívá pojem „antitrust“ k označení oblastí soutěžního práva odlišných od 

kontroly spojování soutěžitelů a státní podpory.   

O evropském soutěžním právu není možno diskutovat bez reference na tuto oblast ve 

Spojených státech amerických, a to zejména pro rozsáhlý vliv, který americké právní učení, 

praxe a ekonomické poznatky přinesly do soutěžněprávního myšlení. 430  Spojené státy 

americké byly jednou z prvních oblastí, která přijala řádný „moderní“ soutěžněprávní 

systém.431 V rámci Spojených států byl již v roce 1890 přijat Shermanův zákon, který je až do 

                                                 
430 Dobrým příkladem může být článek Barryho Hawka o evropském přístupu k vertikálním omezením, který se 

v tehdejší době výrazně lišil od amerického: HAWK. B., System Failure: Vertical Restrains and EC Competition 

Law. 1995 32CMLRev 973. Dostupné zde: 

http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.kluwer/cmlr0032&div=49&id=&page= . 
431 První byla Kanada. (v roce 1889 přijala tzv. „Act for the Prevention and Suppression of Combinations Foremed 

in Restraint of Trade“) Blíže k historii k nalezení například zde: GREEN, N., From Rome to Rome: The Evolution 

of Competition Law into a Twenty-first Century Religion. 2010 Company Law 7.  

http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.kluwer/cmlr0032&div=49&id=&page
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dnešní doby účinný.432 Nejpopulárnějším vysvětlením přijetí Shermanova zákona je, že měl 

cílit proti trustům. Běžně se stávalo, že vlastníci akcií konkurenčních společností převáděli 

akcie správcům,  tzv. „trustees“, kteří kontrolovali aktivity těchto soutěžitelů a následně mezi 

nimi redukovali soutěžní vztahy (z tohoto důvodu je nyní používáno označení „antitrust“). 

Přijetí Shermanova zákona bývá často taktéž označováno za prostředek ochrany přijatý 

v důsledku tlaku farmářů, malých a středních podniků či těch, kteří usilovali o zastavení 

přesunu kapitálu od spotřebitelů k velkým společnostem.433 Argumentace týkající se koncepce 

amerického antitrustu není pouze o historii, ale je velice podstatná, uvážíme-li, co je 

předmětem této právní oblasti nyní.434  

K vývoji americké právní úpravy výrazně přispěla soudní rozhodnutí z poloviny století 

která v zásadě na reflektovala stav americké ekonomiky, která procházela průmyslovou 

revolucí a následně velkou depresí (v rámci které byl antitrust upozaděn).435 V dalších letech 

se antitrust znovu dostává do popředí. Během vlády prezidenta Bushe mezi lety 2000-2008 

nebylo do obchodní činnosti korporací příliš zasahováno, a to zejména ve spojitosti s kontrolou 

spojování soutěžitelů a aplikací článku 2 Shermanova zákona. Tento vývoj vyvrcholil zprávou 

Antimonopolního odboru Ministerstva spravedlnosti v roce 2008, která potlačovala 

vynucování článku 2.436 V roce 2009 Obamova administrativa tuto politiku odmítla a zprávu 

zrušila.437  

Regulatorní orgány zabývající se soutěžním právem v rámci Spojených států 

amerických můžeme rozdělit na federální a státní. Ochranou hospodářské soutěže v USA na 

federální úrovni se zabývá Antimonopolní odbor Ministerstva spravedlnosti („Antitrust 

division of Department of Justice“) 438  a Federální obchodní komise („Fair Trade 

Commission“). Odbor je oprávněn za participaci na zakázané dohodě uložit jednotlivým 

                                                 
432 Zákon určený k ochraně obchodu a soutěže proti nezákonným omezením a monopolizaci. 15 USC, 2. července 

1890. Později byl doplněn dalšími zákony jako jsou Clayton Act (1914), Federal Trade Commission Act (1914), 

Robinson-Patman Act (1936), Celler-Kefauver Act (1950) a Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act 

z roku 1976. 
433 SULLIVAN, E.T., The Political Economy of the Sherman Act. Oxford University Press 1991. s. 10. 
434 Viz také ČERNÁ, S; ŠTENGLOVÁ, I.; PELIKÁNOVÁ, I.; DĚDIČ, J. a kol. Obchodní právo – podnikatel, 

podnikání, závazky s účastí podnikatele. 11/2016. Wolters Kluwer. s. 249-255. 
435  HARKRIDER, J.D., Lesson from the Great Depression 23 Antitrust 6, 2009. Dostupné zde: 

https://ssrn.com/abstract=1429539.  
436  Competition and Monopoly: Single-Firm Conduct Under Section 2 of the Sherman Act, United States 

Department of Justice 2008. Federální obchodní komise nevynucovala tento report a tři ze čtyř komisařů se od 

tohoto závěru odchýlili, viz FTC Press Release, 8. září 2008. 
437  Asistent Generálního advokáta Antimonopolního odboru Ministerstva spravedlnosti, VARNEY, C.A., 

Vigorous Antitrust Enforcement in this Challenging Era. 2009. Dostupné na: 

https://www.justice.gov/atr/speech/vigorous-antitrust-enforcement-challenging-era . 
438 Dále také jako „Odbor“ či „Antimonopolní odbor“ 

https://ssrn.com/abstract=1429539
https://www.justice.gov/atr/speech/vigorous-antitrust-enforcement-challenging-era
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fyzickým osobám trest odnětí svobody až do výše 10 let a současně pokutu dosahující 

až 1 milionu dolarů. Společnosti mohou být za toto protisoutěžní jednání sankcionovány 

peněžitou pokutou dosahující až 100 milionů dolarů.439440  

5.2.1 Základní rozdíly antitrustu a evropského soutěžního práva 

Existují čtyři základní prvky, které výrazně odlišují americký antitrust od evropského 

soutěžního práva.441 Tyto rozdíly musí být při posuzování amerických případů či komentářů 

amerických právních odborníků uváženy. Zaprvé, americké soutěžněprávní orgány, tedy výše 

uvedený Odbor a Federální obchodní komise, vynucují dodržování soutěžněprávních norem 

uplatňováním práva u federálních soudů. Jsou tedy spíše žalobci než orgány rozhodující 

v meritu věci (ačkoli obě organizace formují právo prostřednictvím pokynů, proslovů, 

urovnáváním sporů a podobně). Odbor může z důvodu porušení Shermanova zákona iniciovat 

zahájení jak trestního, tak občanskoprávního řízení. Vláda může prostřednictvím generálního 

prokurátora („Attorney General“) taktéž stíhat porušení antitrustu na federální úrovni. Státy 

mají svou vlastní právní úpravu antitrustu. Tento přístup je kontradiktorní vůči tomu, který je 

aplikován na úrovni Evropské unie, v rámci kterého příslušný soutěžněprávní orgán (tj. 

Evropská komise) vynucuje dodržování pravidel přijímáním rozhodnutí zavazujících dotčené 

společnosti, přičemž jedná současně jako žalobce i soudce. Tento přístup je však taktéž 

kritizován, když v rukou jediné centrální autority dochází k tak rozsáhlé koncentraci moci.  

Zadruhé, ve Spojených státech amerických je právní úprava antitrustu předmětem 

rozsáhlého množství soukromoprávních řízení (včetně žalob kolektivních a požadujících 

náhradu až do výše trojnásobnou způsobené škody, tzv. „tremble damages“) vedených u 

federálních soudů. V rámci Evropy jsou tato řízení až na druhém místě, a to po veřejnoprávním 

řízení. V důsledku těchto výše zmíněných rozdílností se americká úprava antitrustu vyvinula 

na základě rozhodnutí příslušných soudů týkajících se jednotlivých soutěžněprávních sporů, 

zatímco v rámci Evropské unie byly tyto normy vytvořeny samostatným dohledovým 

orgánem. Evropské soudy pouze posuzují podloženost jednání zákonnou úpravou či 

interpretují právní normy.  

                                                 
439 Peněžitá sankce může dosáhnout i vyšší částky dle ustanovení 18 U.S.C. § 3571 (d) a to částky dvakrát vyšší 

než byl získaný zisk či způsobená škoda v důsledku kartelu. 
440 Dostupné z: http://www.justice.gov/atr/public/articles/240611.htm . 
441 Existuje více různých odlišností, avšak tyto zmíněny výše jsou nejzásadnější. 

http://www.justice.gov/atr/public/articles/240611.htm
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Třetím rozdílem je skutečnost, že Shermanův zákon ve svém článku č. 2 zakazuje 

monopolizaci a pokusy o monopolizaci. Toto je z hlediska článku 102 SFEU upravujícího 

zákaz zneužití dominantního postavení výrazně odlišné. Zatímco v rámci protisoutěžního 

jednání ve Spojených státech amerických je porušení zákona spácháno, pokud je tržní síla 

získána, evropská právní úprava může být použita pouze proti jednání společností, které již 

dominantní tržní silou disponují.  

Posledním rozdílem je skutečnost, že americká právní úprava neobsahuje evropský 

imperativ integrace jednotného trhu.  

5.3 Monopolizace 

Negativní postoj vůči monopolizaci sahá hluboko do americké tradice. Tato averze je 

reflektována v článku 2. Shermanova zákona, který zabraňuje monopolizaci, pokusům o její 

dosažení a dohod o monopolizaci. Současně tuto tendenci taktéž můžeme pozorovat v řadě 

zákonů jednotlivých států.  

 

V případě monopolů byl však přechod od prvopočátečního negativního postoje k 

vytvoření specifických právních ustanovení a pravidel obtížný. Primárně byla problémem 

samotná definice monopolu jako takového. Následně byla předmětem diskuze nezbytnost 

vytvoření právní úpravy této problematiky, či zda by bylo vhodnější ponechat vše v rukou 

samotného tržního prostředí, jak doporučovali někteří autoři.  

 

5.3.1 Definiční znaky monopolu 

Definiční potíže samotného monopolu byly již téměř překonány. Monopolní společnost 

nemusí být jediným prodávajícím na trhu, avšak je tím, kdo vědomě získal či si udržuje 

monopolní sílu či pozici. Monopolní síla je jednak odvozena od dominantního postavení na 

trhu, ale také je striktně definována jako schopnost stanovit ceny a znemožnit soutěž.442 Jelikož 

ne všichni monopolisté disponují takovou mocí, aby znemožnili hospodářskou soutěž v rámci 

trhu, který nemá bariéry vstupu, monopolizace může být dokázána pouze tam, kde tyto 

                                                 
442 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ze dne 13. června 1966 ve věci Grinnell Corp. V. 

United States č. 384 U.S. 563, 86 S.Ct. 1698, 16 L.Ed.2d 778 (1966). Dostupné zde: 

https://www.courtlistener.com/opinion/107254/united-states-v-grinnell-corp/.  

https://www.courtlistener.com/opinion/107254/united-states-v-grinnell-corp/
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překážky existují.443 Předpokládá se, že schopnost společnosti nastavit tržní ceny a vyloučit 

nechtěné soutěžitele taktéž závisí na schopnosti společnosti kontrolovat některé zásadní vstupy 

či mít nad ostatními výhodu. Soudy mohou na předložení důkazů o takovéto cenové výhodě či 

kontrole před posouzením případu jako monopol trvat. Až dosud se však soudy ve větším 

množství případů spoléhaly na velikost podílu na trhu jakožto indikátoru možné existence 

monopolu. Výpočet tržních podílů vyžaduje vymezení relevantního trhu jak z pohledu 

výrobků, tak oblasti. 

 

Element „vědomého“ usilování o monopolizaci je již poněkud kontroverznějším. 

Obecně bylo vždy přijímáno, že právo by nemělo být aplikováno na toho, kdo dosáhne 

předního postavení na trhu díky svým obchodním schopnostem.444 Tento předpoklad je však 

v reálné praxi ztěžka možno využít, jelikož společnost s dlouhodobým působením na trhu bude 

jen obtížně schopna dokázat, že v průběhu celé své existence jednala pouze díky svým 

schopnostem a technickým dovednostem. V ideálním případě společnost vymyslí obchodní 

strategii, díky níž se kupující raději obrátí na ni, než na její konkurenty, a učiní tak účelně 

s cílem získat klienty svých konkurentů nebo i případně způsobit jejich odchod z trhu. 

V jednom momentu začíná být toto jednání vnímáno jako cílené získání či udržení monopolní 

moci.445  Monopolista následně podstupuje značné riziko při výkonu běžných obchodních 

aktivit. Nedávná judikatura však, zdá se, dává monopolistům větší volnost, zejména pokud jde 

o jednání za účelem dosažení vyšší efektivity. Ačkoli hranice mezi zakázaným a povoleným 

jednáním není stanovena zcela jasně, dá se předpokládat, že v případě, kdy se společnost zapojí 

do jednání majícího pouze jediný účel, a to eliminaci ostatních soutěžitelů, bude na něj 

nahlíženo jako na protiprávní. 

 

Tento prvek je dobře znázorněn rozhodnutím Nejvyššího soudu spojených států 

amerických z roku 1985, které se týká společnosti mající kontrolu nad třemi ze čtyř lyžařských 

                                                 
443 Rozhodnutí US Court of Appeals for the Tenth Circuit ze dne 19. června 1991 ve věci Bacchus Industries, Inc. 

V. Arvin Industries Inc., č. 1991 CCH Trade Cas. 69,466 (1é. Cir. 1991). Dostupné zde: 

http://www.allcourtdata.com/law/case/bacchus-industries-inc-v-arvin-industries-inc/cD5wcnb.  
444 Rozhodnutí US Court of Appeals for the Second Circuit ze dne 12. března 1945 ve věci United States v. 

Aluminium Co. Of Amerika č. 148 F.2d 416 (2d Cir. 1945). Dostupné zde: 

http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/148/416/1503668/.  
445 Rozhodnutí US Court of Appeals for the Second Circuit ze dne 12. března 1945 ve věci United States v. 

Aluminum Co. Of Amerika č. 148 F.2d 416 (2d Cir. 1945). Dostupné zde: 

http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/148/416/1503668/. 

http://www.allcourtdata.com/law/case/bacchus-industries-inc-v-arvin-industries-inc/cD5wcnb
http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/148/416/1503668/
http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/148/416/1503668/
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areálů v blízkosti Aspenu.446 Na společnost bylo pohlíženo jako na disponující dostatečnou 

tržní sílou, aby byla označena za monopolní. Společnost se rozhodla ukončit kontrakt se 

čtvrtým provozovatelem, který umožnoval klientům nákup tzv. „komplexních ski-passů“, které 

jim umožňovaly lyžovat ve všech areálech neomezeně. Nejvyšší soud spojených států 

amerických potvrdil dřívější rozhodnutí považující toto jednání za monopolní. Jako důvod byla 

uvedena skutečnost, že ačkoli monopolní společnost nemá povinnost uzavřít takovouto 

dohodu, její vypovězení bez ospravedlnitelného důvodu přimělo porotu shledat existenci 

nezákonného monopolu za prokázanou. Rozhodnutí se neopírá o dřívější judikaturu, která 

posuzovala odmítnutí dodat „klíčový produkt“ konkurentovi a jeho povahu jakožto protiprávní 

monopolní jednání. Rozhodnutí naopak shledává, že ikdyž bude mít takové odmítnutí vážný 

dopad na soutěžitele, může být ospravedlnitelné, pokud zredukuje náklady monopolisty.447 Ve 

výše uvedeném případě však bylo prokázáno, že jediným důvodem vypovězení příslušné 

smlouvy bylo omezení soutěže.  

 

Navzdory těmto rozhodnutím namítala řada odvolacích soudů, že pouhý záměr uškodit 

soutěžiteli by neměl zakládat domněnku existence monopolu. 448  Tento postoj ve věcech 

predátorských cen zaujal i Nejvyšší soud Spojených států amerických. 449  Ve spojitosti 

s monopolním jednáním se v roce 1992 Nejvyšší soud Spojených států amerických vyjádřil, že 

záměr soutěžitele mít určitý význam může. Zejména je nutné zohlednit, zda při svém 

rozhodování soutěžitel jedná v rámci ospravedlnitelných obchodních důvodů.450 

 

Existuje názor, že vysokými cenami ve skutečnosti monopolní společnost zavdává 

možnost vstupu na trh konkurentům a tudíž dochází k obnově soutěžního prostředí a trh sám 

překoná nedostatky vyplývající z existence monopolu. Tento přístup tedy indikuje, že stíhání 

                                                 
446 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ze dne 19. června 1985 ve věci Aspen Skiing Co. 

V. Aspen Highlands Skiing Corp. č. 472 U.S. 585, 105 S.Ct.2847, 86 L.Ed.2d 467 (1985). Dostupné zde: 

https://www.courtlistener.com/opinion/111483/aspen-skiing-co-v-aspen-highlands-skiing-corp/.  
447 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ze dne 22. dubna 1912 ve věci United States v. 

Terminal Railroad Ass’n of St. Louis č. 224 U.S. 383 32 S.Ct. 507, 56 L. E.Ed. 810 (1912). Dostupné zde: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/224/383/case.html.  
448 Rozhodnutí US Court of Appeals for the Seventh Circuit ze dne 4. srpna 1989 ve věci A.A. Poultry Farms, 

Inc. V. Rose Acre Farms, č. 881 F.2d 1396 (7.Cir. 1989). Dostupné zde: 

http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/881/1396/94278/.  
449 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ze dne 21. června 1993 ve věci Brooke Group Ltd. 

V. Brown & Williamson Tobacco Corp. č. 509 U.S. 209, 113 S.Ct. 2578, 125 L.Ed.2d 168 (1993). Dostupné zde: 

http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/509/209.html.  
450 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ze dne 8. června 1992 ve věci Eastman Kodak Co. 

V. Image Technical Service Co. č. 504 U.S. 451, 112 S.Ct. 2072, 119 L.Ed.2d 265 (1992). Dostupné zde: 

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/504/451.  

https://www.courtlistener.com/opinion/111483/aspen-skiing-co-v-aspen-highlands-skiing-corp/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/224/383/case.html
http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/881/1396/94278/
http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/509/209.html
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/504/451
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monopolů ze strany vlády by mělo probíhat pouze v případě, že by sám trh nedovedl nedostatky 

napravit a že zásah samotný přinese efektivní nápravu existujícího stavu konečným 

spotřebitelům, vezmeme-li v úvahu vynaložené náklady. I z tohoto důvodu bylo v průběhu 

minulých let ze strany představitelů vlády vedeno pouze omezené množství antimonopolních 

řízení.451  

 

5.3.2 Řízení ve věci porušení článku 2 Shermanova zákona 

Litigace týkající se článku 2 Shermanova zákona jsou výrazně častější. Obecně se 

soustředí na formu jednání vylučující ostatní subjekty trhu.452 Jedním z nejvíce diskutovaných 

témat byly predátorské ceny. Toto jednání zahrnuje prodej produktů či služeb za nezvykle 

nízké ceny s cílem eliminovat ostatní soutěžitele. Nejvyšší soud Spojených států amerických 

vypozoroval, že někteří komentátoři jsou spíše skeptičtí k tomu, jak často je tento postup 

využíván a zda je úspěšný.453 Jak je uvedeno níže, mezi jednotlivými soudy dosud nepanuje 

                                                 
451 Jeden z případů zahrnoval stížnost na nezákonnou monopolizaci operačních systémů osobních počítačů. Případ 

byl následně urovnán dohodou. Odvolací soud v reakci na zamítavé stanovisko prvoinstančního soudu k uzavření 

dohody rozhodl, že tato by měla být uzavřena a obvodní soud nebyl oprávněn nezávisle posoudit poplatky, které 

z jeho úhlu pohledu měly být uloženy, ale nebyly. Rozhodnutí US Court of Appeals for the District of Columbia 

Circuit ze dne 16. června 1995 ve věci United States v. Microsoft Corp. č. 16 F.3d 1448 (D.C. Cir. 1995). 

Dostupné zde: http://openjurist.org/56/f3d/1448/united-states-v-microsoft-corporation. Dohoda, která byla 

uzavřena je vytištěna v 1995-2 CCH Trade Cas. 71, 096. Uzavření dohody následoval spor, zda Microsoft navázal 

internetový prohlížeč k operačnímu systému a tím toto ujednání porušil. Spor vyústil v další řízení Rozhodnutí 

US Court of Appeals for the District of Columbia Circuit ze dne 29. ledna 1999 ve věci United States of America 

v. Microsoft Codporation č. 1998-1 CCH Trade Cas. 72,188 (D.C. Cir. 1998). Dostupné zde: 

http://caselaw.findlaw.com/us-dc-circuit/1436071.html.  Zatímco spor o dohodu byl předmětem soudního řízení, 

Antimonopolní odbor Ministerstva spravedlnosti a zhruba 20 států podalo na Microsoft další žalobu na vytváření 

monopolu v oblasti operačních systémů osobních počítačů a internetových prohlížečů a porušení článku 1 

Shermanova zákona. Dále také za vytváření exclusivních dohod. Soud dal ve všem za pravdu žalobci, až na otázku 

exkluzivních dohod. Rozdnutí U.S. District Court for the District of Columbia ze dne 7. června 2000 ve věci 

United States of America v. Microsoft Corporation v. Attorney General of the State of New York č. 2000-1 CCH 

Trade Cas. 72,839 (D.D.C. 2000). Dostupný zde: http://law.justia.com/cases/federal/district-

courts/FSupp2/97/59/2339529/. Toto rozhodnutí bylo odvolacím soudem téměř v celém rozsahu potvrzeno. 

Odvolací soud potvrdil posouzení dané situace prvoinstančním orgánem jakožto monopolního jednání. Stížnost 

na pokus o monopolizaci (na jiném trhu) byla shledána nepodloženou. Rozhodnutí odvolacího soudu je k dispozici 

jako Rozhodnutí US Court of Appeals for the District of Columbia Circuit ze dne 28. června 2001 ve věci United 

States of America v. Microsoft Corporation č. 2001-1 CCH Trade Cas. 73,321 (D.C. Cir. 2001).  Dostupné zde: 

https://www.microsoft.com/presspass/legal/06-28opinion.mspx.  
452 Například jednání zahrnující stanovení predátorských cen, podvodného získání autorských práv za účelem 

omezení soutěže apod. viz Nejvyšší soud spojených států amerických: Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených 

států amerických ze dne 22. února 1973 ve věci Otter Tail Power Co. v. United States č. 410 U.S. 366, 93 S.Ct. 

1022, 35 L.Ed. 2d 359 (1973) Dostupné zde: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/410/366/.; Rozhodnutí 

US Court of Appeals for the Second Circuit ze dne 27. května 1981 ve věci Northeastern Telephone Co. v. 

Americal Telephone & Telegraph č. 651 F.2d 76 (2d Cir. 1981). Dostupné zde: 

http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/651/76/158516/.  (predátorské ceny a jiná jednání); 

Rozhodnutí US Court of Appeals for the Ninth Circuit ze dne 2. srpna 1985 ve věci Handguards v. Ethicon, Inc., 

743 F.2d 1282 (9. Cir. 1985). Dostupné zde: http://openjurist.org/743/f2d/1282/handgards-inc-v-ethicon-inc.  
453  Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ze dne 26. března 1986 ve věci Matsushita 

Electrical Industrial Co. v. Zenith Radio Corp. č. 475 U.S. 574, 106 S.Ct. 1348, 89 L.Ed.2d 538 (1986). Dostupné 

zde: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/475/574/case.html.  

http://caselaw.findlaw.com/us-dc-circuit/1436071.html
http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/97/59/2339529/
http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/97/59/2339529/
https://www.microsoft.com/presspass/legal/06-28opinion.mspx
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/410/366/
http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/651/76/158516/
http://openjurist.org/743/f2d/1282/handgards-inc-v-ethicon-inc
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/475/574/case.html
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shoda o výši ceny, která by mohla být označena jako predátorská či dumpingová. Dle jednoho 

z názorů by měla být cena považována za predátorskou v případě, že je nižší, než průměrné 

variabilní náklady prodávajícího. Odůvodněním tohoto postoje je skutečnost, že tato praxe je 

z hlediska obchodní strategie velice nepříznivá. Tato teorie tedy předpokládá, že toto jednání 

subjektu trhu není vedeno obchodní strategií, avšak pouhým cílem vyloučit soutěž na daném 

trhu. Posouzením cen ostatních jakožto založených na právním základě umožňuje zachování 

prospěchu spotřebitele z nižších cen, jejichž poskytování může mít pro prodávajícího obchodní 

smysl, ačkoli některé soutěžitele z trhu vyřadí. Řada soudů toto odůvodnění principiálně 

přijímá, avšak rozhodnutí nejsou jednotná a tyto případy se prozatím neobjevily u Nejvyššího 

soudu Spojených států amerických. 454  Nejvyšší soud namísto toho rozhodl, že by soudy 

neměly za predátorské považovat jednání prodávajícího v případě, kdy jsou ceny pod hranicí 

nákladů a není důvod věřit, že prodávající dosáhne vyřazení ostatních soutěžitelů a ceny 

následně vzrostou nad soutěžní hranici, aby došlo k navrácení soutěžitelovy investice do 

udržení cen na nízké hranici.455  

 

V případě nezákonného monopolního jednání dle článku 2 Sherman zákona musí 

nejprve žalobce stanovit tzv. relevantní trh a následně prokázat, že onen soutěžitel v rámci 

tohoto trhu disponuje monopolním postavením. 456  Přestože je teoreticky možné prokázat 

monopolní moc poukázáním na skutečnost, že žalovaný má možnost určovat ceny na trhu či 

vyloučit hospodářskou soutěž, žalobce by měl taktéž dále dokázat, že odpůrce disponuje 

převládajícím podílem na trhu.457 Existuje řada definic popisujících přesný význam pojmu 

trh.458 Taktéž rozlišujeme řadu rozhodnutí zabývajících se otázkou, zda je podíl na daném trhu 

                                                 
454 Rozhodnutí U.S. District Court for the Northern District of Georgia ze dne 10. dubna 1987 ve věci McGahee 

v. Northern Propane Gas Co. č. 1988-2 CCH Trade Case 69,296 (11. Cir. 1988). Dostupné zde: 

http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/658/189/2361755/.  
455 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ze dne 21. června 1993 ve věci Brooke Group Ltd. 

V. Brown & Williamson Tobacco Corp. č. 509 U.S. 209, 113 S.Ct. 2578, 125 L. Ed.2d 168 (1993). Dostupný zde: 

http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/509/209.html; Rozhodnutí US Court of Appeals, Tenth Circuit ze 

dne 3. července 2003 ve věci United States v. AMR Corp. č. 2001-1 CCH Trade Cas. 73, 251 (D.Kansas 2000). 

Dostupné zde: http://caselaw.findlaw.com/us-10th-circuit/1484648.html.  
456 Rozhodnutí US Court of Appeals, Fourth Circuit ze dne 14. listopadu 1986 ve věci Consul, Ltd. V. Transco 

Energy Co., č. 805 F.2d 490 (4. Cir. 1986). Dostupný zde: http://law.justia.com/cases/federal/appellate-

courts/F2/805/490/170823/ ; Rozhodnutí US Court of Appeals, Fifth Circuit ze dne 24. března 1999 ve věci 

Surgical Care center v. Hospital Service District No.1, č. 2002-2 CCH Trade Cas. 73,830 (5. La. 2002). Dostupný 

zde: http://caselaw.findlaw.com/us-5th-circuit/1374504.html ; Rozhodnutí U.S. District Court for the Southern 

District of Mississippi ze dne 31. března 1995 ve věci Smith v. Burns Medical Center č. 779 F.2d 1173 (6. Cir. 

1985). Dostupné zde: http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/895/875/1570388/.  
457 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ze dne 13. června 1966 ve věci Grinnell Corp. V. 

United States č. 384 U.S. 563, 86 S.Ct. 1698, 16 L.Ed.2d 778 (1966). Dostupné zde: 

https://www.courtlistener.com/opinion/107254/united-states-v-grinnell-corp/.  
458 Viz případy v kolekci ABA Sekce Antitrust Law, Antitrust Law Developments Ch. II, § C.1a (5. ed. 2002). 

http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/658/189/2361755/
http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/509/209.html
http://caselaw.findlaw.com/us-10th-circuit/1484648.html
http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/805/490/170823/
http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/805/490/170823/
http://caselaw.findlaw.com/us-5th-circuit/1374504.html
http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/895/875/1570388/
https://www.courtlistener.com/opinion/107254/united-states-v-grinnell-corp/


152  

za účelem dovození monopolní síly dostatečný.459 Je zřejmé, že pokud společnost disponuje 

podílem nižším než 50% trhu o monopolní postavení se nejedná.  

 

V rámci případů projednávaných na federální úrovni se neprojevila neochota aplikovat 

článek 2 Sherman zákona čistě na lokální monopoly, které by měly být posuzovány v rámci 

domény jednotlivých států. Jasným příkladem tohoto postupu je například rozhodnutí ve věci 

Aspen Skiing Co. popsané výše. Jednotlivé státy však mohou mít určitou dodatečnou právní 

úpravu řízení vůči monopolům. Ústavy jednotlivých států taktéž, stejně jako jednotlivé zákony, 

obsahují postih monopolů jako takových.460 Vztah těchto ustanovení lze představit například 

na rozhodnutí Nejvyššího soudu Severní Karoliny z roku 1990. Po vypršení platnosti 

frančísové smlouvy na poskytování kabelového připojení město posoudilo žádost o její 

prodloužení ze strany franchisora a návrhů ze strany dalších operátorů a rozhodlo se vybudovat 

náhradní systém samo. Zklamaný franchisor tvrdil, že toto rozhodnutí odporovalo ústavě 

tohoto státu, která zahrnuje ustanovení, že „existence monopolů je v rozporu s pojetím 

svobodného státu a jsou zakázány“ a antitrustem, který obecně upravuje zakázaná protišoutěžní 

obchodní ujednání, neférové metody soutěže a další neférová jednání. Nejvyšší soud došel 

k závěru, že účelem ústavněprávní úpravy je zabránit společnosti vzdání se moci ve prospěch 

ostatních a rozhodnutím ponechat si moc ve svých rukou proto nebylo porušeno. Co se týká 

porušení antitrustové úpravy, soud citoval zákony specificky umožňující založení městem 

vlastněných rozvodových kabelových systémů a rozhodl, že legislativci nezamýšleli, aby takto 

konkrétně autorizované jednání mohlo zavdat příčinu k soutěžněprávní odpovědnosti.461  

 

Nejaktuálnější judikatura týkající se státních antimonopolních zákonů nezahrnuje 

rozhodnování na základě dřívějších federálních precedentů naznačujících možnost jednání 

proti tzv. monopolům bez provinění („no-fault“), tedy společnostem, které získaly dominantní 

                                                 
459 Rozhodnutí US Court of Appeals, Second Circuit ze dne 9. dubna 1998 ve věci Tops Markets, Inc. V. Quality 

Markets, Inc. č. 1998-1 CCH Trade Cas. 72,111 (2. Cir. 1998). Dostupné zde: http://caselaw.findlaw.com/us-2nd-

circuit/1286084.html.  
460 Státy disponující ústavními ustanoveními směřujícími vůči monopolům jsou zejména: Alabama, Arizona, 

Arkansas, Georgie, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, 

Tennessee, Texas, Virginia a Wyoming. 
461 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Severní Karoliny ze dne 7. prosince 1989 ve věci Madison Cablevision, Inc. V. 

City of Morgantown č. 1990-1 CCH Trade Cas. 68,933 (N.C.1990). Dostupné zde: 

http://law.justia.com/cases/north-carolina/supreme-court/1989/624pa87-0.html.  

http://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1286084.html
http://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1286084.html
http://law.justia.com/cases/north-carolina/supreme-court/1989/624pa87-0.html
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pozici legálními prostředky či původními „hříšníky“, jejichž počáteční růst by mohl být 

pokládán za protisoutěžní jednání, avšak nyní již jednají v souladu se zákonem.462  

 

Větší podíl na trhu neznamená automaticky monopolní postavení. Jeden ze státních 

generálních prokurátorů povolil bankovní akvizici, která umožnila získat bance přes 90% 

bankovního obchodu v rámci relevantního místního trhu.463 Transakce byla povolena z důvodu 

neprokázání existence úmyslu vytvoření monopolu, nepoužití jakýchkoli nezákonných 

prostředků v průběhu provádění akvizice, „ekonomické nezbytnosti“ přejímané společnosti 

prodat svůj obchod a otevřenou soutěž o nejvyšší prodejní cenu.  

 

5.4 Právní úprava blokové vyjímky v oblasti pojišťovnictví v U.S. 

V rámci Spojených států amerických byla bloková vyjímka vztahující se na oblast 

pojišťovnictví uzákoněna McCarran-Fergusonovým zákonem v roce 1945.464 Tento zákon se 

vztahuje na: (i) společné tarify rizikového pojistného; a (ii) společné standartizované 

podmínky. Na základě tohoto zákona byl sektor pojišťovnictví vyňat z působnosti některých 

federálních zákonů upravujících pravidla hospodářské soutěže. Zákon však nevyjímá 

pojistitele z ustanovení soutěžního práva jednotlivých států, které specificky zakazují těmto 

subjektům ujednání o stanovení cen či jinak narušují hospodářskou soutěž. Bloková vyjímka 

v rámci McCarran-Fergusonovým zákona požaduje naplnění tří podmínek: (i) daná aktivita 

musí být součástí obchodní činnosti v oblasti pojišťovnictví; (ii) daná aktivita je regulována na 

úrovni státu;  a (iii) daná aktivita nezakládá bojkot nesouvisejících transakcí.  

                                                 
462 Rozhodnutí US Court of Appeals for the Second Circuit ze dne 12. března 1945 ve věci United States v. 

Aluminum Co. Of Amerika č. 148 F.2d 416 (2d Cir. 1945). Dostupné zde: 

http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/148/416/1503668/. 
463 Rozhodnutí US Court of Appeals for the Sixth Circuit ze dne 19. prosince 1966 ve věci Kelley v. Michigan 

National Bank č. 1966 CCH Trade Cas. 71,741 (Mich. Sup. 1966). Dostupné zde: 

http://openjurist.org/104/f3d/361/kelley-v-tiscornia-w-g-manufacturers-national-bank-of-detroit ; Rozhodnutí 

US District Court, D. Hawaii ze dne 5. října 1984 ve věci Souza v. Estate of B.P. Bishop č. 1985-1 CCH Trade 

Cas. 66,397 (D.C.Hawai 1984). Dostupné zde: https://www.plainsite.org/dockets/202xit4p7/hawaii-district-

court/souza-v-estate-of-bishop/ ; Rozhodnutí US Court of Appeals of Maryland ze dne 28. prosince 1984 ve věci 

Natural Design, Inc. V. The Rouse Co. č. 485 A.2d 663 (Md. App. 1984). Dostupné zde: 

http://www.leagle.com/decision/1984349302Md47_1344/NATURAL%20DESIGN,%20INC.%20v.%20ROUS

E%20CO..  
464  Zákon Spojených států ameriských č. 15 U.S.C.  McCarran-Ferguson Act Dostupné zde: 

https://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action?packageId=USCODE-2011-title15&granuleId=USCODE-

2011-title15-chap20-

sec1013&collectionCode=USCODE&browsePath=Title+15%2FChapter+20%2FSec.+1013&collapse=true&fro

mBrowse=true  . Pro důkladnější porozumění legislativního procesu týkajícího se tohoto zákona viz WELLER, 

CH. D. The McCarran-Ferguson Act’s Antitrust Exemption for Insurance: Language, history and Policy. 1978. 

Duke L.J. 587.  

http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/148/416/1503668/
http://openjurist.org/104/f3d/361/kelley-v-tiscornia-w-g-manufacturers-national-bank-of-detroit
https://www.plainsite.org/dockets/202xit4p7/hawaii-district-court/souza-v-estate-of-bishop/
https://www.plainsite.org/dockets/202xit4p7/hawaii-district-court/souza-v-estate-of-bishop/
http://www.leagle.com/decision/1984349302Md47_1344/NATURAL%20DESIGN,%20INC.%20v.%20ROUSE%20CO
http://www.leagle.com/decision/1984349302Md47_1344/NATURAL%20DESIGN,%20INC.%20v.%20ROUSE%20CO
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5.4.1 Možné důsledky odvolání blokové vyjímky 

Někteří z odborníků se v dřívejších diskuzích stavěli na stranu zastánců existence současné 

blokové vyjímky.465 Zdůrazňovali, že ve světě tak nejistém, jako je pojistný trh, by neměly být 

horizontální dohody a formy spolupráce považovány za škodlivé.466 Dle těchto názorů přinese 

zrušení blokové vyjímky podporu krátkodobé soutěže vedoucí k poklesu soutěže mezi 

společnostmi, která je považována za stěžejní. Tato kritika je hluboce zakořeněna 

v ekonomických teoriích vzniklých na počátku 80. let ve Spojených státech amerických. 

 

Na trhu charakteristickém snadnou možností vstupu jednotlivých subjektů a v rámci 

kterého se vyskytují homogenní produkty a informace jsou snadno dostupné bude cena 

přirozeně vyrovnávat náklady.467 Tyto teorie však nepočítají s konceptem tzv. efektu zmatení 

(„confusopoly“). Tento koncept představuje situaci, kdy je tržní síla soutěže narušena skupinou 

subjektů nabízejících podobné produkty či služby, kteří se namísto soutěžení jeden s druhým 

rozhodnou záměrně mystifikovat konečné uživatele. V rámci tohoto konceptu by pak 

přítomnost vysokého množství subjektů nabízejících zaměnitelné produkty či služby neměla 

být považována za důsledek vlastní soutěže, ale mohla by vést k více paradoxním důsledkům. 

Narůstající množství subjektů trhu slouží jakožto pobídka pro existující subjekty ke 

kolektivnímu zvýšení cen.468  

 

Tento teoretický rámec může vést k určité formě rovnováhy, v rámci které společnosti 

ukládají monopolistické ceny a spotřebitelé volí možnost nebýt informováni. Důvodem pro 

tuto skutečnost je, že pokud všechny subjekty účtují stejnou cenu (či podobnou cenu), poté 

nepovažují koneční uživatelé za nezbytné získávat informace týkající se nezbytných nákladů 

za účelem získání nejlepší nabídky. Pokud nejsou koneční uživatelé informováni, mají 

společnosti tendenci ukládat monopolní ceny za účelem maximalizace zisku získaného od 

                                                 
465 ARMENTANO, D.T. Antitrust and Insurance: Should the McCarran Act be repealed? Cato Journal, 1989, vyd. 

8,.; NUTTER, W. F. The Insurnce Wars: The battle Over McCarren-Ferguson-Keep Itl. THE BRIEF 10. 1989. a 

MACY, J.R.; MILLER, G. P. The McCarran-Ferguson Act of 1945: Reconceiving the Federal Role of Insurance 

Regulation- 68 N.Y.U.L. Rev. 13. 1993. s. 249-255. 
466 DANZON, P.M. The McCarran-Ferguson Act: Anticompetitive or Procompetitive? Cato Review of Business 

& Government. 1992. a GAO. Ultimate Effects of McCarran-Ferguson Federal Antitrust Exemption on Insurer 

Activity are Unclear.  Dostupné zde: http://www.gao.gov/products/GAO-05-816R .  
467 ARMENTANP, D.T. Antitrust and Insurance: Should the McCannan Act be repealed? Cato Journal vyd. 8, 

1989. s. 10-31. 
468 DIAMOND, P. A Model of Price Adjustement. 3(2) J.Econ. Theory. 1971. s. 57-71. 

http://www.gao.gov/products/GAO-05-816R
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spotřebitelů, kteří se rozhodli využít jejich služby na základě ničím nepodložené náhodné 

volby.469  

 

Tento teoretický scénář by mohl být snadno aplikován taktéž na sektor pojišťovnictví., 

v rámci kterého je poskytnutí dostatečnch informací spotřebiteli tak, aby byl schopen 

porozumět jádru problematiky poměrně obtížným úkolem. Tato asymetrie informací mezi 

subjekty trhu a spotřebiteli může vést k rozptylu cen a omezení soutěže jako takové.470  

 

Spolupráce jednotlivých subjektů na trhu pojišťovnictví je považována za prospěšnou, a 

to zejména za účelem snížení nákladů a zefektivnění soutěže mezi pojistiteli rozdílných 

velikostí.471 Existují názory, že odvoláním blokové vyjímky dojde ke zvýšení nákladů a cen 

pojistných produktů.  

 

5.4.2 Zrušení existující blokové vyjímky v oblasti zdravotního pojištění 

Dne 22. března 2017 schválila Sněmovna reprezentantů USA tzv. Competitive Health 

Insurance Reform Act 2017, 472  který by měl zrušit dosud existující blokovou vyjímku 

vztahující se na poskytovatele zdravotního pojištění.  Tento zákon by měl novelizovat 

McCarran-Fergusonův zákon, který poskytoval limitovanou, avšak velice důležitou vyjímku 

z aplikace soutěžněprávních ustanovení na oblast pojišťovnictví v posledních 70 letech. Tento 

postup reflektuje obavy Sněmovny reprezentantů USA týkající se vysoké koncentrace a 

potenciálního protisoutěžního jednání v rámci sektoru zdravotního pojištění a mohl by být 

využit k zaplnění mezer ve státech s nedostatečnou soutěžní či na ochranu spotřebitelů určené 

právní úpravy. Návrh zákona nyní směřuje do Senátu.  

 

                                                 
469 Toto je tzv. Diamond paradox uvedený v rámci díla DIAMOND, P. A Model of Price Adjustement. 3(2) 

J.Econ. Theory. 1971. s. 41. 
470 SPIEGLER, R. Competition Over Agents with Boudedly Rational Expectations. Theoretical Econ. 2006. s. 

12-39. 
471 DANZON, P.M. The McCarran-Ferguson Act: Anticompetitive or Procompetitive? Cato Journal, vyd. 8, 1989. 

s. 17. 
472 Více viz zde: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/372 .  

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/372
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5.5 Hospodářská soutěž v oblasti bankovnictví 

5.5.1 Mnohostranné mezibankovní poplatky 

Ve Spojených státech amerických je současný regulatorní postoj k MIF spojen 

s rozhodnutím ve věci NaBanco. 473  V rámci tohoto případu rozhodl soud, že navzdory 

protisoutěžní povaze mohou být MIF v určitých případech povoleny. MIF byly zamýšleny 

jakožto poplatky nezbytné za účelem vybalancování přínosů a nákladů mezi obchodníkem a 

bankou vydávající platební kartu v rámci schématu platebních transakcí. Dopad MIF na 

hospodářskou soutěž byl považován za minimální, jelikož soud identifikoval relevantní trh 

velice široce, a to tak, že zahrnoval veškeré možné platební systémy (pokud byly tedy MIF 

navýšeny na protisoutěžní úroveň, mohl se obchodník nadále spolehnout na řadu alternativních 

platebních systémů).  

 

Nakonec došel soud k závěru, že nebylo možné nalézt méně omezující alternativu k MIF, 

jelikož v této době byly společnosti vydávající platební karty omezeny v ukládání poplatků 

přímo zákaznkům. Jakožto možná alternativa k MIF byly označeny individuální bilaterální 

dohody mezi obchodníky a bankami vydávajícími platební karty. Jejich využití bylo vysoce 

nepraktické vzhledem k množství členů Visa systému (v této době bylo v rámci Spojených 

států amerických členem přibližně 15.000 subjektů).  

  

  

                                                 
473 Rozhodnutí U.S. District Court for the Southern District of Florida ze dne 20. září 1984 ve věci  NATIONAL 

BANCARD CORPORATION (NaBANCO), a Florida corporation v. Visa USA. č.596 F. Supp. 1231 (S.D. Fla. 

1984). Dostupný zde: http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/596/1231/1676672/.  

http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/596/1231/1676672/
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6 PROKAZOVÁNÍ EXISTENCE ZAKÁZANÉHO JEDNÁNÍ: 

LENIENCY PROGRAM 

 

6.1 Leniency a jeho využití 

Odkrývání existujících zakázaných dohod v rámci hospodářské soutěže se spolu s 

technologickým rozvojem stává daleko více problematičtějším. Leniency program474 se tedy 

více než kdykoli jindy stává v boji proti kartelům nepostradatelným.  

Základem programu shovívavosti je tzv. vězňovo dilema. Tento termín vystihuje 

situaci, v rámci které disponuje každý jednotlivý subjekt trhu možností volby, zda preferovat 

kooperaci či naopak nespolupráci s dalšími konkurenčními subjekty. Každý jednotlivý subjekt 

vykonává svou činnost za účelem dosažení svých individuálních cílů a maximalizace 

potenciálního zisku. V rámci tohoto konceptu pak nastává moment, kdy takotýto subjekt 

preferuje „zradu“ před možnou spoluprácí.475 V případě, že by však při výkonnu své činnosti 

nadále kooperoval s ostatními subjekty, získaly by v konečném důsledku výrazně příznivější 

postavení.476  

Aplikujeme-li výše uvedenou teorii na oblast dohod narušujících hospodářskou soutěž, 

jde o případ, kdy individuální participanti zakázané dohody vnímají obavu z možnosti, kdy by 

jiný subjekt trhu účastnící se takovéto dohody využil možnosti žádosti o zbavení následků 

svého jednání v rámci programu leniency a tudíž existenci takovéhoto zakázaného ujednání 

dohledovým orgánům odhalí. Tato nejistota může následně vést až k tomu, že subjekt trhu 

prioritizuje své vlastní individuální zájmy a využije výhod programu shovívavosti jako první.  

Tento potenciální scénář navíc podporuje zásadní princip programu leniency, který 

umožňuje získání tzv. úplné imunity pouze subjektu, který svým jednáním naplní veškeré 

požadované podmínky a předá dohledovému orgánu informace týkající se zakázaného jednání 

                                                 
474 Pojmem „leniency program“ je v rámci evropské právní úpravy pojímána jak možnost získání úplné, tak 

částečné imunity, v rámci Spojených států amerických je pak pro úplnou imunitu užíván pojem „amnesty“.  
475 CEJTHAMR, Václav; DĚDINA, Jiří. Management a organizační chování. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2010, s. 247.  
476 JUREČKA, Václav. Mikroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, s. 228. Expert (Grada).  
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jakožto první v pořadí, čímž dosáhne redukce pokuty ve výši 100%, zatímco ostatní subjekty 

trhu budou následně sankciovány peněžitou pokutou.477 

Jakožto jeden ze základních prostředků sloužících k odhalování zakázaných 

protisoutěžních aktivit je leniency program hojně využíván taktéž v řízeních týkajících se 

finančního sektoru. Jedním z aktuálních případů tohoto typu je vyšetřování Evropské komise 

týkající se případu EURIBOR,478 které bylo zahájeno neohlášenou místní kontrolou v květnu 

roku 2011.479  Řízení bylo zahájeno v roce 2013. V tomto případě nebyla peněžitá sankce 

udělena Barclays, a to z toho důvodu, že těžila z využití imunity přiznané Oznámením 

Evropské komise o ochraně před pokutami a snížení pokut v případech kartelů z roku 2006.480 

Barclays poskytla Evropské komisi údaje svědčící o existenci kartelu. Peněžité sankce 

Deutsche Bank, RBS a Société Générale byly na základě leniency programu sníženy výměnou 

za jejich spolupráci při vyšetřování.  Následně došlo ve věci LIBOR, jehož vyšetřování bylo 

zahájeno taktéž v roce 2013, k udělení úplné imunity UBS. Taktéž Citigroup těžila z udělení 

této imunity. Snížení pokuty v rámci leniency pak bylo uděleno Citigroup, Deutsche Bank, 

RBS a RP Martin. Společnosti taktéž obdržely snížení pokuty o 10% výměnou za uzavření 

dohody s Evopskou komisí. Pokuty byly stanoveny v souladu s Postupem Evropské komise při 

ukládání pokut dle článku 23(2)(a) dle nařízení č. 1/2003.481  

 

6.2 Aplikace leniency programu v rámci EU 

Ústředním autoritou dohlížející na dodržování regulace hospodářské soutěže v rámci 

Evropské unie je Evropská komise. Tento orgán disponuje jak vyšetřovacími, tak i 

rozhodovacími pravomocemi. Evropská komise je na základě právní úpravy leniency 

programu na úrovni Evropské unie oprávněna za participaci na zakázané dohodě dle článku 

                                                 
477 V podrobnostech viz S.D. HAMMOND, “When calculating the costs and benefits of applying for corporate 

amnesty, how do you put a price tag on an individual’s freedom?”, 2001, s. 1-6; N. ZINGALES, 

“European and American Leniency Programmes: two models towards convergence?”, CompLRev 

2008. 
478  Evropská komise. Vývoj případu EURIBOR. Dostupné zde: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39914.  
479 Evropská komise. Memorandum o zahájení šetření ve věci EURIBOR. 2011. MEMO/11/711. Dostupné zde: 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-711_en.htm.  
480 Oznámení Komise o ochraně před pokutami a snížení pokut v případech kartelů z roku 2006, OJ 2006/C 

298/11. 
481 Postup při ukládání pokut dle článku 23(2)(a) dle nařízení č. 1/2003; OJ C 210, 1.9.2006. Dostupné zde: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006XC0901(01)&from=EN.  

 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39914
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-711_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006XC0901(01)&from=EN
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101 nebo 102 SFEU482 uložit podnikům a sdružením podniků (nikoliv tedy jednotlivcům) 

pokuty nepřesahující 10 % celkového obratu za předchozí hospodářský rok.  

6.2.1 Současná právní úprava Leniency programu 

V současně době je postup Evropské komise v případě postihu kartelů a aplikace leniency 

programu upravena v rámci Oznámení o ochraně před pokutami a snížení pokut v případech 

kartelů (dále jako „Oznámení)483 a dokumentu stanovícího postup při ukládání peněžitých 

sankcí.484  

Oznámení upravuje dva instituty, jichž může daný žádající subjekt v případě zájmu 

využít. Tyto postupy jsou upraveny v rámci bodu 8(a) a 8(b). 

Na základě ustanovení 8(a) Oznámení splní subjekt podmínky udělení imunity 

v případě, kdy „jakožto první předloží konkrétní a spolehlivé informace o existenci pro Komisi 

neznámé protisoutěžní dohody, na základě čehož je oprávněna provést cílené šetření na místě 

prostřednictvím cílené kontroly ve smyslu čl. 14 (3) Nařízení 17“, tj. na místě daného 

protisoutěžního jednání („dawn raid“). K omezení pochybností o typu dokumentů, které jsou 

nezbytné za účelem splnění stanovených požadavků potřebné dodat, upravuje Oznámení 

seznam detailně upravující jednotlivé druhy požadovaných podkladů, což žadatelům umožní 

s větší jistotou předpokládat případné požadavky ze strany Evropské komise. Vzhledem 

ke skutečnosti, že subjekt žádající o udělení imunity, jakožto bývalý člen předmětného kartelu, 

disponuje detailnějšími informacemi o interním uspořádání a činnosti této protisoutěžní 

dohody („insider information“), má se za to, že by měl Evropské komisi poskytnout takové 

detaily, aby svou kontrolní činnost měla příležitost cílit například na konkrétní důkaz a taktéž 

získala povědomí o tom, kde po tomto usvědčujícím materiálu konkrétně pátrat. Oznámení 

taktéž výslovně vyžaduje, aby žadatel Evropské komisi odhalil taktéž svou účast na zakázaném 

jednání. V případě, že subjekt získá dodatečné, relevantní informace v průběhu probíhajícího 

řízení, je v souladu s bodem 12 Oznámení tyto taktéž předložit Evropské komisi.  

Imunita může být v rámci jedné zakázané dohody udělena pouze jedinému žadateli. 

V případě, že tedy Evropská komise udělila podmíněnou imunitu dle bodu 8(a), není již možné 

udělit imunitu dle bodu 8(b). Avšak dokonce i v případě udělení imunity nemusí Evropská 

                                                 
482 V roce 2009 došlo k přejmenování Smlouvy o EU na SFEU. 
483 Oznámení Komise o ochraně před pokutami a snížení pokut v případech kartelů z roku 2006, OJ 2006/C 

298/11. 
484 Postup při ukládání pokut dle článku 23(2)(a) dle nařízení č. 1/2003; OJ C-210, 1.9.2006. Dostupné zde: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006XC0901(01)&from=EN.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006XC0901(01)&from=EN
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komise disponovat potřebné důkazy. V situaci, kdy je subjekt připraven doplňující důkazní 

prostředky poskytnout, může tak přirozeně učinit v rámci programu leniency upraveného v 

části B Oznámení a usilovat tak o snížení pokuty. 

V případy, kdy již Evropská komise zahájila v dané věci vyšetřování či disponuje 

důkazními prostředky tento krok umožňujícími, není již postup upravený v rámci bodu 8(a) 

Oznámení z roku 2006 proveditelný.  Za těchto okolností lze užít bodu 8(b), a to v případě, 

kdy nebyla udělena imunita dle bodu 8(a) či 8(b) jinému soutěžiteli. Za těchto podmínek je 

žadatel povinen Evropské komisi předložit důkazy, které prokazatelně dosvědčí porušení 

článku 81 Smlouvy o ES (dnes článku 101 SFEU) ve spojitosti s danou protisoutěžní dohodu. 

Toto ustanovení je v souladu s požadavkem článku 7 Nařízení č. 1/2003 ukládajícím Evropské 

komisi za cíl rozhodnout ve věci možného narušení hospodářské soutěže, což je hlavním cílem 

Leniency programu. Je zcela pochopitelné, že požadavky bodu 8(b) Oznámení z roku 2006 

dosahují významně vyšší úrovně oproti těm upraveným  bodem 8(a), kdy Evropská komise 

nedisponuje naprosto žádnými důkazy. Oznámení stanoví, že by uchazeči o imunitu měli 

předložit jak aktuální usvědčující důkazy a čestná prohlášení společnosti obsahující popis 

fungování a participanty kartelu, tak současně k těmto jednotlivým předloženým důkazům 

poskytnout relevantní vysvětlení. V případě, kdy žadatel usiluje o prokázání viny ostatních 

členů zakázané dohody a nikoli pouze vlastní participace na takovém jednání, je nezbytné, aby 

jím dodané důkazní materiály byly dostatečně usvědčující.  Během letité praxe Evropské 

komise v oblasti soutěžního práva byla přiznána nemalá důležitost samotnému čestnému 

prohlášení dodávaného žádajícím subjektem, které by mělo obsahovat dodatečné informace 

k jednotlivým důkazním materiálům a umožní Evropské komisi nahlédnout do interního 

systému řízení dané kartelové dohody, kterým může disponovat pouze jeho bývalý člen. 

Praktickým příkladem může být rozhodnutí ve věci Raw Tobacco Italy,485 v rámci kterého 

Evropská komise udělila imunitu v souladu se zněním bodu 8(b) výměnou za poskytnutí 

rozhodujícího usvědčujícího důkazu, který Evropská komise zahrnula do tzv. Statement of 

Objections, tedy do podání Evropské komise proti podniku porušujícímu zákon o konkurenci 

podle Římské dohody a do závěrečného rozhodnutí. 

Významnou novinkou, kterou Oznámení zavádí je tzv. marker systém, tedy možnost 

“rezervovat” si pořadí ve chvíli, kdy je korporace rozhodnuta danou žádost podat, avšak dosud 

                                                 
485 Rozhodnutí komise COMP/38.281 — Raw Tobacco Italy. Viz vydání tisku Komise IP/05/1315 . veřejně 

přístupná verze publikovaná Komisí dostupná na: http://ec.europa.eu/comm/competition/cartels/cases/ 

cases.html. 

http://ec.europa.eu/comm/competition/cartels/cases/
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nedisponuje potřebnými důkazními materiály a zároveň se důvodně obává, že by jiný kartelista 

mohl využít výhod leniency programu dříve. Žádost je v souladu s požadavky kladenými ze 

strany marker systému v případě, kdy obsahuje minimálně základní, avšak jednoznačnou 

identifikaci kartelu, přičemž žadateli je následně umožněno, aby informace a důkazní 

materiály doplnil a naplnil tak veškeré požadavky k udělené imunity. Marker systém 

je zaměřen pouze na oblast týkající se udělení imunity a je založen na volném uvážení Komise. 

V rámci veřejné diskuze byly předkládány mnohé návrhy na zavedení automatického marker 

systému a jeho rozšíření také na oblast snižování pokut.486 Avšak důvod provázanosti marker 

systému s uvážením Komise spočívá v tom, že je ve veřejném zájmu udržovat “závod” mezi 

společnostmi o poskytnutí informací a důkazů a naplnit tak podmínky nezbytné k udělení 

imunity v důsledku čehož dojde k ukončení těchto protisoutěžních dohod.  

Subjekty, které nedostojí požadavkům nezbytným pro získání úplné imunity, 

jak je zmíněno výše, se mohou pokusit dosáhnout ponížení peněžité sankce udělené za dané 

protisoutěžní jednání. Za těchto okolností bude nezbytné, aby Evropské komisi dodaly důkazní 

materiály tzv. významné přidané hodnoty („significant added value“) v porovnání 

s informacemi týkajícími se dané věci, kterými již disponuje. Subjekt žádající o redukci 

peněžité sankce je taktéž povinen ukončit svou protisoutěžní činnost.  

6.2.2 Aktuální vývoj 

Evropská komise vydala 15. února 2017 „Plán činnosti vymezující hlavní priority a 

strategii pro rok 2017“.487 V tomto roce bude jednou z priorit Evropské komise prověření 

soutěžněprácních aktivit ve spojitosti se syndikovanými úvěry, což zřejmě povede 

k vypracování odborné studie, která se bude detailněji věnovat průzkumu, zda trh 

syndikovaných úvěrů funguje v souladu s hospodářskou soutěží.  

 

Evropská komise komentovala tento Plán následovně: „tato oblast představuje blízkou 

spolupráci mezi účastníky trhu vykonávajících svou činnost netransparentním způsobem, jako 

jsou například over-the-counter („tzv. OTC“) aktivity, které jsou považovány za významnou 

hrozbu efektivně fungující hospodářské soutěže“. Vyšetřování se zaměří především na získání 

                                                 
486 Srov. připomínky k návrhu Oznámení 2006 dostupný z: 

http://ec.europa.eu/competition/cartels/legislation/leniency_consultation.html 
487  Directorate General, European Commission.Management Plan 2017. Dosutpné zde: 

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_management_plan/amp_2017_en.pdf.    

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_management_plan/amp_2017_en.pdf
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relevantních informací týkajících se struktury trhu, dynamiky mezi jednotlivými subjekty a 

potenciální soutěžněprávní nedostatky.“  

 

Během této studie mohou finanční instituce, na než se Evropská komise zaměří, 

očekávat řadu žádostí o poskytnutí informací, které budou bezesporu povinny zodpovědět. Je 

taktéž velice časté, že pokud Evropská komise takovouto studii zahájí, následuje často taktéž 

formální vyšetřování vedené proti jednotlivým subjektům podezřelým z protisoutěžních 

aktivit. Tento zájem o oblast syndikovaných úvěrů následuje soutěžní řízení ve věci 

LIBOR/EURIBOR a FX obchodování, která vyústila v uložení peněžitých sankcí dosahujících 

milionů euro (a řady trestních řízení). Taktéž přichází v okamžiku, kdy dal komisař Vestager 

jasně najevo, že Evropská komise s vyšetřováním finančního sektoru ani v nejmenším 

neskončila.488  

 

Navzdory tomu, že proces syndikovaných úvěrů může být zcela legitimní a v souladu 

se soutěžním účelem když umožní získat subjektu prostředky v případě, kdy by toho nebyla 

z důvodu vysokého rizika schopna instituce samostatně, není průběh sjednávání a syndikace 

bez průvodních soutěžněprávních rizik. Úroveň tohoto rizika záleží na stádiu dané transakce. 

Dříve, než je bankovní skupina zformována, měla by každá jednotlivá bankovní instituce jednat 

z hlediska soutěže nezávisle a měla by se vyhnout sdělování důvěrných informací. Poté, co je 

skupina utvořena, jsou banky oprávněny spolupracovat a vyměňovat informace spadající do 

oblasti instrukcí subjektu půjčujícího finanční prostředky. Poté, co je podepsán mandát však 

mohou taktéž nastat určité, a z hlediska soutěžního práva podstatné aspekty týkající se způsobu 

vypořádání možných selhání apod. Jakékoli porušení soutěžních norem však může vést 

k zahájení řízení a uložení vysokých peněžitých a dalších sankcí.  

 

6.3 Aplikace programu shovívavosti v rámci USA 

6.3.1 Vývoj programu 

Prvopočátky právní úpravy programu shovívavosti v rámci Spojených států amerických 

jsou datovány od roku 1978. Původně byla aplikace tohoto programu spojena s velice nízkou 

efektivitou, avšak tento problém zažívaly taktéž koncepce leniency programů uvedených 

                                                 
488  Prohlášení komisaře Vestager týkajícího se rozhodnutí uožit sankce ve věci Crédit Agricole, HSBC a 

JPMorgan Chase dosahující výše 485 millionů euro v případě kartelu v oblasti úvěrových sazeb ze dne 7. 

prosince2016. Dostupné zde: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-4307_en.htm.    

Vestager%20týkajícího%20se%20rozhodnutí%20uožit%20sankce%20ve%20věci%20Crédit%20Agricole,%20HSBC%20a%20JPMorgan%20Chase%20dosahující%20výše%20485%20millionů%20euro%20v případě%20kartelu%20v oblasti%20úvěrových%20sazeb%20for%20euro%20interest%20rate%20derivatives%20cartel%20dated%207.%20prosince2016
Vestager%20týkajícího%20se%20rozhodnutí%20uožit%20sankce%20ve%20věci%20Crédit%20Agricole,%20HSBC%20a%20JPMorgan%20Chase%20dosahující%20výše%20485%20millionů%20euro%20v případě%20kartelu%20v oblasti%20úvěrových%20sazeb%20for%20euro%20interest%20rate%20derivatives%20cartel%20dated%207.%20prosince2016
Vestager%20týkajícího%20se%20rozhodnutí%20uožit%20sankce%20ve%20věci%20Crédit%20Agricole,%20HSBC%20a%20JPMorgan%20Chase%20dosahující%20výše%20485%20millionů%20euro%20v případě%20kartelu%20v oblasti%20úvěrových%20sazeb%20for%20euro%20interest%20rate%20derivatives%20cartel%20dated%207.%20prosince2016
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-4307_en.htm
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v Kanadě či EU, které jsou v této oblasti v nynější době jedni z nejzkušenějších a 

nejúspěšnějších. Koncepty těchto programů totiž neobsahovaly potřebnou transparentnost či 

předvídatelnost a tudíž nepodnítily jednotlivé subjekty trhu k jejich využítí a s tím spojeného 

nahlášení existence zakázaných dohod.  

Vzhledem ke skutečnosti, že v následujícího období byla podána pouze jediná žádost o 

udělení imunity v rámci programu shovívavosti a díky jeho existenci nebyl odhalen jediný 

kartel, byla následně tato právní úpravena podrobena značným změnám, a to v roce 1993.489 V 

průběhu roku 1994 pak soutěžní odbor rozšířil působnost Leniency programu taktéž na fyzické 

osoby.490 

Na základě programu shovívavosti z roku 1978 bylo možno subjektu, který odhalil 

potenciální protiprávní činnost před započetím vyšetřování umožněno udělit zproštění 

trestního stíhání. Získání této imunity však nebylo automatickým jevem a Antimonopolní 

odbor Ministerstva spravedlnosti U. S. (dále též jako “Odbor” či “Antimonopolní odbor”) 

disponoval poměrně značným prostorem pro uvážení, které mohl během vyšetřovacího a 

rozhodovacícho procesu aplikovat.  

Vzhledem k nutnosti navýšení stimulace jednotlivých subjektů k reportu jednání 

narušujících hospodářskou soutěž a potřebou získání ochoty vyšší spolupráce s Odborem došlo 

v roce 1993 ze strany Odboru k významnému rozšíření ustanovení upravujících leninecy 

program. Tato úprava  spočívala ve třech hlavních směrech. Pokud subjekt poskytl veškeré 

potřebné informace dříve, než bylo započato s vyšetřovacími kroky zaměřenými na 

předmětnou zakázanou dohodu, probíhalo udělení procesní imunity na automatické, ničím 

nepodmíněné bázi. Navíc i v případě, kdy již vyšetřování započalo bylo možno obdržet imunitu 

spojeou s daným případem. Za situace, kdy je danému subjektu udělena imunita v rámci 

programu shovívavosti a jeho vedoucí zaměstnanci, řadoví zaměstnanci a management taktéž 

souhlasí s kooperací, je tato imunita udělena taktéž jim.491 

                                                 
489Antitrust Division, U.S. Department of Justice Corporate Leniency Policy (1993), 

Dostupné zde: http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/0091.htm. 
490 The Division’s Corporate Leniency Policy and Leniency Policy for Individuals. Dostupné zde: 

http://www.usdoj.gov/atr/public/criminal/leniency.htm. 
491 Pro více informací o těchto změnách a aplikace leniency programu viz  

HAMMOND, S.D.; BARNETT, B. Frequently Asked Questions Regarding the Antitrust Division's Leniency 

Program and Model Leniency Letters. Dostupné zde: http://www.usdoj.gov/atr/public/criminal/239583.htm; také 

HAMMOND, D. When Calculating the Costs and Benefits of Applying for Corporate Amnesty, How Do You 

Put a Price Tag on an Individual’s Freedom? Fifteenth Annual National Institute On White Collar Crime. 

Dostupné zde: http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/7647.htm; HAMMOND, S.D. Detecting And Deterring 

http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/7647.htm
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Výše uvedené změny významně program zatraktivnily a učinily ho transparentnějším, 

čímž stimulovaly subjekty trhu k jeho častějšímu využití. O tom svědčí taktéž skutečnost, že 

následně došlo k téměř dvacetinásobnému navýšení množství žádostí o udělení imunity 

v rámci programu shovívavosti a díky tomuto bylo odhaleno rozsáhlé množství mezinárodních 

zakázaných dohod. 

Akceptace a efektivní fungování programu shovívavosti je podmíněno existencí 

několika esenciálních předpokladů. Ustanovení právního řádu by mělo upravovat hrozbu 

dostatečně omezujících postihů subjektů, které jsou členy zakázané dohody a o udělení imunity 

v rámci leniency programu se neuchází. Tyto jednotlivé subjekty by měly posuzovat takovoutu 

možnost odhalení těchto kartelů dohledovými orgány jakožto velice závažnou a jednotlivé 

kroky, které je nutno učinit za účelem poskytnutí potřebných informací musí být dostatečně 

transparentní a předvídatelný. Pro tento subjekt je to stěžejní zejména proto, že povědomí o 

důsledcích poskytnutí informací za účelem získání imunity je pro něj stěžejní.  

Pojem „imunita“ je v rámci Spojených států amerických pojímán jakožto kompletní 

upuštění od trestního stíhání nebo udělení celkové imunity korporaci a jejím zaměstnancům. 

Tato korporace není povinna nést břemeno povinnosti úhrady peněžité sankce a vyšší vedení 

participující se v této protizákonné činnosti nebude za toto stíháno. Stejně jako v případě 

evropské právní úpravy, je stěžejní zásadou tohoto systému skutečnost, že pouze korporace, 

která zažádá jakožto první v pořadí se kvalifikuje k získání imunity. Naproti tomu ostatní 

společnosti, které Odbor osloví později, a to bez ohledu na časové odstupy, které mohou 

v určitých situacích činit i hodiny, již tyto požadavky pro udělení imunity nesplňují.  Takovéto 

korporace jsou oprávněny kooperovat s Odborem, díky čemuž je následně možno ponížit 

potenciální sankce. Takovýto postup již však není pojímán jakožto leniency program. Pojem 

„leniency“ je tedy v rámci Spojených států amerických spojován výhradně s korporací, jež 

oznámí protiprávní jednání narušující hospodářskou soutěž jakožto první v pořadí, kooperuje 

s Odborem a uchází se o získání procesní imunity a současně o odpuštění dalších sankcí. 

V tomto kontextu jsou znatelné významné rozdíly, kdy v případě pojetí právní úpravy 

                                                 
Cartel Activity Through An Effective Leniency Program. International Workshop on Cartels, Dostupné zde: 

http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/9928.htm; SPARTLING, G. R. Making Companies An Offer 

They Shouldn’t Refuse. Bar Association of the District of Columbia’s 35th Annual Symposium on Associations 

and Antitrust, Dostupné zde: http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/2247.htm; SPARTLING, G. R.The 

Corporate Leniency Policy: Answers To Recurring Questions. ABA Antitrust Section 1998 Spring Meeting, 

Dostupné zde: http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/1626.htm. 
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Evropské unie termín „leniency“ zahrnuje současně možnost, v rámci které není korporaci 

udělena úplná imunita, avšak pouze určité snížení peněžité sankce.492 

V rámci své činnosti Odbor uděluje dva druhy leniency, a to konkrétně: (i) leniency A, 

kdy dochází k označení protiprávního jednání narušujícího hospodáskou soutěž ještě dříve, než 

bylo zahájeno vyšetřování; a (ii) leniency B, kdy je takovéto jednání oznámeno až následně. 

Podmínky vyadované oběma systémy dosahují určité míry totožnosti, avšak současně se taktéž 

mírně liší.  

Koncepce leniency A vyžaduje, aby případní uchazeči splnili tyto požadavky: (i) ve 

chvíli, kdy korporace osloví Odbor s přiznáním své participace na zakázané dohodě tento 

Odbor nedisponuje údaji týkajícími se této zakázané činnosti, které získal z jiných zdrojů; (ii) 

v okamžiku doznání k této činnosti učinila korporace neprodleně veškerá možná opatření nutná 

k zamezení výkonu dalších protiprávních aktivit; (iii) subjekt trhu předloži Odboru kompletní 

informace a současně nepřerušeně kooperuje během celého vyšetřování; (iv) doznání 

k participaci na zakázané dohodě bylo učiněno společností jako takovou a nikoli pouze členy 

jejího vrcholného vedení; (v) bylo-li to v jejích možnostech, odškodnila korporace poškozené; 

(vi) subjekt trhu nepůsobil na další korporace za účelem jejich donucení k participaci na 

zakázané dohodě a současně takovoutu dohodu nevedl ani nebyl jejím původcem.493 

Na druhou stranu koncepce Leniency B je cílena na takovou korporaci, která jakožto 

první v pořadí osloví Odbor za účelem získání imunity, avšak v této době již Odbor zahájil 

v dané věci vyšetřování. Takovýto subjekt trhu je povinen dostát veškerým požadavkům 

stanoveným leniency A včetně některých dodatečných podmínek, a to konkrétně: (i) ve chvíli, 

kdy se tento subjekt uchází o získání imunity nedisponuje Odbor dostatečným množstvím 

usvědčujících materiálů k bezpečnému prokázání viny ostatních soutěžitelů zapojených do 

tohoto protiprávního jednání; (ii) Odbor dospěje k rozhodnutí, že případné udělení imunity 

nebude vůči dalším subjektům považováno za neférové a to vzhledem k činnostem, pozici 

žádajícího subjektu v této činnosti a období, kdy subjekt žádost podává.494 

                                                 
492 Oznámení Komise z roku 2006, O.J. (C 298) 17, op. cit., Dostupné zde: 

http://ec.europa.eu/competition/cartels/legislation/leniency_legislation.html. 
493  U.S. Department of Justice, Antitrust Division, Corporate Leniency Policy z roku 1993. Dostupné zde: 

http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0091.htm 
494 HAMMOND, S. D. Frequently Asked Questions Regarding the AntitrustDivision’s Leniency Program and 

Model Leniency Letters. Dostupné zde: http://www.justice.gov/atr/public/criminal/239583.htm. 
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Kongres Spojených států amerických přijal v roce 2004 tzv. Antitrust Criminal Penalty 

Enhancement a Reform Act of 2004 (ACPERA), jehož účinek významně ovlivnil 

soukromoprávní odpovědnost subjektů ucházejících se o udělení leniency. Na základě 

uvedeného zákona mohou být dotčené korporace následně odpovědny i za skutečně 

způsobenou škodu. 

6.3.2 Současný vývoj 

Dne 17. ledna 2017 vydal Odbor aktualizované znění častých dotazů a odpovědí 

týkajících se aplikace Leniency programu. 495  V rámci těchto dotazů poskytl Odbor dané 

problematice vyšší míru transparentnosti pro potenciální žadatele a uvedl pokyny do souladu 

se současnou praxí Odboru. Tyto aktualizované pokyny však přináší řadu změn.  

Jedno z vyjádření Odboru se dotýká problematiky tzv. anonymních markerů.496 Je na 

něj možno hledět jakožto na reakci Odboru, který je v současné době stále méně ochoten 

udělovat marker bez použití jména společnosti, která o něj usiluje. Vzhledem k tomu, že pouze 

ten, kdo dané protisoutěžní jednání nahlásí jako první může následně získat leniency imunitu, 

poskytuje tento marker danému subjektu významnou výhodu. K tomu, aby se subjekt k získání 

markeru kvalifikoval, je nutné, aby: (i) nahlásil, že disponuje určitými informacemi, že jeho 

klient je zapojen v protisoutěžních aktivitách; (ii) odhalil obecnou povahu dané činnosti; (iii) 

určil oblast, produkt či službu způsobem, který je natolik specifický, aby umožnil Odboru 

posoudit, zda je možné stále aplikovat leniency; (iv) identifikovat klienta. Nové často kladené 

otázky a odpovědi nově přidávají, že v některých případech může být pouhá identifikace 

výrobního odvětví pro získání markeru dostatečná k tomu, aby mohl Odbor posoudit, zda je 

aplikace leniency možná. V mnoha případech je však pro poosuzení, zda je možné leniency 

aplikovat nezbytné definovat specifický produkt či službu, další společnosti zapojené do tohoto 

jednání či identitu nebo umístění zákazníků. Z tototo může být zřejmý váhavý postoj Odboru 

k případnému udělování anonymních markerů, tedy markerů, u kterých nejsou kompletní 

informace poskytnuty s předstihem. Navzdory tomu, že není nutné prokázat narušení 

                                                 
495 U .S. Department of Justice, Antitrust Division, “Frequently Asked Questions about the Antitrust Division’s 

Leniency Program and Model Leniency Letters” 7 (Jan. 17, 2017). Dostupné 

zde: https://www.justice.gov/atr/page/file/926521/download (Leniency Program FAQs). 
496 Tzv. marker system, nebo jinak možnost “rezervovat” si pozici v určitém pořadí v situaci, kdy je korporace 

připravena žádost o udělení imunity předložit, ale v současné době nemá všechny potřebné materiály 

a má důvodnou obavu, že by jiný subjekt účastnící se zakázaného jednání mohl získat výhody leniency programu 

jako první. Tento institut je náhradou původního potvrzení o přijetí žádosti s datem podání. Žádost dle marker 

systému se může skládat pouze ze základní, ale jednoznačné identifikace zakázané dohody. Danému subjektu je 

poté umožněno, aby informace a důkazy dodal a naplnil tak podmínky udělení leniency.  

https://www.justice.gov/atr/page/file/926521/download
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hospodářské soutěže, Odbor se vyjadřuje ve smyslu, že není považováno za dostatečné, pokud 

subjekt pouze prohlásí, že klient obdržel předvolání či na něj byl Odbor zaměřen v průběhu 

vyšetřování a subjekt chce získat marker proto, aby bylo vyšetřeno, zda se klient dopustil 

protiprávního narušení hospodářské soutěže. Nyní tedy již nebude možné, aby subjekt získal 

anonymní marker a následně se ho vzdal ve chvíli, kdy zjistí, že daný problém ve skutečnosti 

neexistuje.  

Jak již bylo zmíněno výše, ve Spojených státech amerických existují dva typy leniency 

programů, A a B. V rámci typu leniency B má Odbor vyšší diskreční pravomoc posoudit, zda 

zaměstnanci daného subjektu získají ochranu. Doplněním aktuálních otázek a odpovědí byla 

stanovena přísnější pravidla pro získávání imunity současných zaměstnanců při aplikaci 

leniency typu B.  Nově je přímo stanoveno, že Odbor disponuje možností vyjmout ty 

zaměstnance, kteří na daném jednání nesou vysokou míru viny. Pojem „vysoká míra viny“ 

může vnést do aplikace leniency programu určité nejasnosti a vyvolat nejistotu ze strany 

zaměstnanců. Tato skutečnost může následně vést k menší ochotě těchto osob přispívat svou 

činností k objasnění možných protisoutěžních aktivit. Obdobná změna nastala v případě 

odpovědí týkajících se bývalých zaměstnanců, kdy drobná změna textace způsobila nejistotu, 

zda budou považovány jakožto za kvalifikující se k obdržení leniency, což může významně 

ovlivnit ochotu jejich spolupráce s Odborem. 

V neposlední řadě stanoví dově vydané otázky a odpovědi pravidlo, že udělení leniency 

ze strany Odboru nezkládá překážku zahájení dalších řízení ze strany ostatních orgánům či 

odborů Ministerstva spravedlnosti. Leniency nechrání žadatele před trestním stíháním 

vedeným ze strany jiných orgánů pro porušení ustanovení jiných než obsažených 

v Shermanově zákoně. V posledních letech došlo k řadě případů, v rámci kterých probíhala 

vyšetřování ze strany Antimonopolního i trestního odboru. Jedním z příkladů je případ LIBOR 

popsaný výše. Z tohoto důvodu považoval Antimonopolní odbor za nutné jasně stanovit, že 

udělení imunity v rámci Leniency programu není překážkou stíhání ze strany jiných orgánů za 

trestnou činnost nesoutěžního charakteru.  
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Závěr  

 

Cílem této práce bylo zdůraznit specifika a komplexnost oblasti finančních služeb 

z pohledu aplikace politiky ochrany hospodářské soutěže. Abych zodpověděla otázku týkající 

se nutnosti a podoby regulatorního rámce upravujícího tuto oblast, bylo nezbytné přistupovat 

k řešení komplexně. Jsem přesvědčena, že k nalezení uspokojivé odpovědi je nutné uvážit tři 

základní aspekty. Zaprvé, za esenciální považuji uvědomění si samotné podstaty a významu 

trhu finančních služeb jak pro jednotlivé státy, investory či jednotlivé spotřebitele.  Zadruhé, 

pokud je mým cílem zhodnocení dopadů jednotlivých protisoutěžních jednání, je nezbytné 

nejprve proniknout do podstaty samotných procesů v rámci jednotlivých sektorů spadajících 

do oblasti finančních služeb jako je například platební styk, bankovní služby, pojišťovnictví 

apod.  A konečně zatřetí, v okamžiku zodpovězení výše uvedených otázek se dostávám 

k samotné podstatě této práce: pokud by se trh finančních služeb ukázal být systémově 

významnějším než některé trhy jiné a jeho narušení by tedy mohlo potenciálně rozsáhleji 

dopadnout na všechny subjekty tohoto trhu, vyžaduje tento speciální regulatorní rámec odlišný 

od běžné úpravy hospodářské soutěže, a pokud ano, do jaké míry by měla být daná specifika 

zohledněna?  

Za nejpřesvědčivější a nejaktuálnější doklad svědčící o významnosti a dalekosáhlém 

významu trhu finančních služeb považuji samotné události a dopady americké krize 

hypotečního trhu, která propukla v roce 2007. Události tohoto období nám jasně demonstrují, 

jaký efekt má narušení tohoto trhu na jednotlivé spotřebitele, investory, ale i samotné státy, 

které jsou de facto nuceny systémově významným finančním institucím vypomáhat a chránit 

je tak před jistým úpadkem, jež by znamenal další významný dopad do oblasti soukromé sféry. 

V rámci tohoto období vyšla najevo celá řada protisoutěžních jednání finančních institucí 

dotýkajících se právních řádů jednotlivých států světa. Za jeden z nejzásadnějších považuji 

případ manipulace se sazbou LIBOR, a to proto, že se dotýká jednotlivců na celém světě, 

jejichž finanční kontrakty či investice byly na tuto sazbu často navázány. Současně však 

významně ovlivnil i samotné státy a finanční instituce, jelikož ty se v průběhu krize na tuto 

sazbu často spoléhaly v případě hodnocení ekonomické situace jak protistran, tak trhu celkově. 

Detailnější rozbor těchto dopadů byl proveden v rámci kapitoly týkající se bankovních služeb.  

V tomto bodu můžeme s jistotou dovodit, že finanční instituce jsou specifické svou 

křehkou povahou a následky v případě jejich selhání významně dopadají do sociální sféry. 
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V tomto kontextu tedy můžeme potvrdit závěr, že narušení trhu finančních služeb představuje 

dalekosáhlé dopady do oblasti rozličných subjektů, které svou mírou převyšují případný efekt 

narušení některých jiných možných trhů. Potenciálním rizikem jejich úpadku je taktéž 

systémový dopad, a to nejen na sektor finanční, ale taktéž na ekonomiku jako celek - jak nám 

ostatně dokázala finanční krize a jak jsem již zmínila dříve. Regulace byla předně zavedena za 

účelem ochrany finančního systému a omezení následků krize na ekonomiku. Současně je jejím 

cílem taktéž ochrana klientů a menších investorů. Výsostní postavení jednoho či druhého cíle 

soutěžněprávní úpravy bylo detailně diskutováno v mnoha soudních a dalších rozhodnutích, 

jak je uvedeno v předchozích kapitolách. Ačkoli je rozhodovací praxe Evropské komise a 

odpovědných soudních orgánů Spojených států amerických v této otázce mnohdy nejednotná, 

jak jsem demonstrovala výše, dá se dovodit, že tyto dva cíle spolu nepochybně velice úzce 

souvisí. V případě, kdy zefektivníme hospodářskou soutěž na daném trhu, dojde taktéž ke 

zvýšení blaha spotřebitele, a tudíž zajistíme naplnění obou cílů soutěžněprávní úpravy. 

Z tohoto důvodu oba účely splývají a měly by být tedy posuzovány jednotně, nikoli odděleně.  

Na základě výše uvedeného rozboru soutěžněprávních narušení finančního trhu je 

zároveň možné dojít k závěru, že existence hospodářské soutěže v rámci finančního sektoru je 

nadmíru žádoucí a jako taková by měla být chráněna, a to za současného zohlednění 

specifických aspektů tohoto odvětví, na které bylo upozorněno v rámci detailního rozboru 

jednotlivých protisoutěžních jednání i pojednání o funkci jednotlivých součástí a systémů 

finančního trhu jako takového v rámci jednotlivých kapitol této práce.  

Jak jsem demonstrovala na výše uvedených případech protisoutěžních jednání, jednou 

z nejcharakterističtějších vlastností dnešního světa je jeho globálnost. Důsledky činnosti 

jednoho subjektu mohou mít velice často výrazně rozsáhlejší dopad, než bychom si mohli 

zpočátku uvědomit. Toto pravidlo se více než kde jinde uplatní v oblasti finančního trhu. 

Současně se sektor finančních služeb nachází v centru zájmů jednotlivých států, které zavádí 

svou vlastní, specifickou regulaci. Pokud uvážíme veškeré tyto skutečnosti a přijmeme závěry 

učiněné v předchozích odstavcích, stojíme před zásadní a poslední otázkou této práce, do jaké 

míry by měla být tato specifika brána v úvahu v případě utváření regulatorního rámce 

dopadajícího na finanční trh?  

Optimální regulace by měla být tvořena úpravou pojištění vkladů zohledňující veškerá 

potenciální rizika a zavedením povinnosti pravidelných peněžních příspěvků do systému tak, 

aby odpovídaly sociálním nákladům vzniklým v případě, kdy dojde k úpadku finanční 
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instituce. Tato regulace by se měla důkladně vypořádat s omezením odpovědnosti a problémem 

externalit v situacích, kdy jsou tyto otázky více než aktuální, tedy v situaci, kdy finanční 

instituce selže.  

Zabývám-li se otázkou posouzení současné právní úpravy hospodářské soutěže, je na 

místě taktéž ohodnotit efektivitu momentálně využívaných sankcí. Na základě výše uvedených 

negativních aspektů a důsledků ukládání vysokých peněžitých sankcí finančním institucím 

napříč různými státy a celky v případech manipulace měnového kurzu či sazby LIBOR lze 

dojít k závěru, že tento druh postihů není zcela efektivní a co víc, představuje systémové riziko 

potenciálně ohrožující finanční stabilitu. Z toho důvodu navrhuji spíše než ukládání pokut 

zavedení jiného druhu postihu. Řešením by v tomto případě mohlo být například uložení 

dočasného zákazu působení v rámci určitého segmentu trhu, v rámci kterého se instituce 

dopustila daného protisoutěžního jednání. Při ukládání takovéhoto postihu však bude muset 

dohlížející orgán uvážit zaměření dané instituce a její vnitřní uspořádání a obchodní plán tak, 

aby nedošlo k jejímu vyloučení z trhu vedoucímu k jejímu úpadku.  

V rámci finančního sektoru se plně neaplikuje běžný soutěžněprávní předpoklad 

neomezeného přístupu k informacím. Hospodářská soutěž v rámci finančního trhu by se dala 

označit za nedokonalou z důvodu existence řady překážek vstupu na trh. Potenciální noví 

soutěžitelé čelí omezením spočívajících ve vysokých nákladech vstupu, v existenci již 

zavedených platebních systémů a sítí, přísných regulatorních podmínkách či ve výhodách 

institucí systémově významných, které již na daném trhu působí řadu let. Elektronické 

bankovnictví a Fintech ovšem k odbourání některých těchto překážek významně napomohly.  

 Analýza hospodářské soutěže v rámci segmentu finančních služeb je o to více 

komplikovaná uvážíme-li míru rizika, asymetrii informací, vliv již zavedených systémů a sítí 

a v neposlední řadě také neobjektivní jednání spotřebitelů, kteří se často rozhodují na základě 

reputace institucí či neinformovaně. Obecně je soutěž zdrojem efektivnosti, avšak v rámci 

tohoto sektoru musíme taktéž uvážit její vliv na stabilitu. Jedním z ohrožujících aspektů je 

právě jednání neinformovaných spotřebitelů. Toto může instituce motivovat k nabízení 

kontraktů a produktů, které tohoto účelně zneužívají. Typickými případy těchto produktů jsou 

kontokorenty, kreditní karty a hypotéky, které jsou spotřebiteli často využívány i přes 

nevýhodné podmínky z důvodu jejich neznalosti, nepozornosti, nezájmu či přílišné 

sebedůvěry. Kontrakty využívající takovéhoto běžného neinformovaného jednání spotřebitelů, 

spočívajícího v neobjektivním posouzení vlastní schopnosti daný produkt splácet mohou však 



171  

přinášet vážné systémové důsledky, jak jsme mohli pozorovat při finanční krizi na trhu 

hypotečních úvěrů mezi lety 2007-2009.  

Hospodářská soutěž není sama o sobě odpovědná za křehkost finančního systému. 

Pokud však tlak v  soutěžněprávní oblasti dosáhne určitého stupně intenzity, dostaneme se do 

bodu, kdy bude ohrožena finanční stabilita systému a případné další zintenzivnění by mohlo 

mít dopad do sociální sféry. Je tedy nezbytné dosáhnout určité rovnováhy. V prostředí 

finančního sektoru se tedy jeví jako nezbytné posílit kapitálové požadavky dopadající na 

jednotlivé účastníky trhu. Avšak tyto by měly být stanoveny tak, aby co možná nejlépe 

reflektovaly soutěž v rámci jednotlivých segmentů trhu.      

Ve finančním sektoru by měla být prosazována soutěžní politika. Jedná se o způsob, 

jakým by mělo být dosaženo zajištění ekonomického růstu. Prosazování určitého jednání  ze 

strany soutěžitelů může taktéž pomoci obnovit ztracenou důvěru ve finanční sektor. Případy 

mezinárodních zakázaných dohod v oblasti sazby LIBOR a sazeb měnových mohou být jedním 

z dobrých příkladů, jak mohou pravidla hospodářské soutěže napomoci omezení tohoto 

zakázaného jednání. Předním účelem hospodářské politiky v době finanční krize je udržet trh 

otevřený, kontrolovat jeho narušení vzniklá z důvodu poskytnuté finanční podpory institucím 

s finančními potížemi a současně umožnit činnost směřující ke stabilizaci celého systému poté, 

co některé banky selhaly.  

Bankovní sektor by měl být v rámci soutěžněprávní politiky upraven specificky, a to 

konkrétně z důvodu unikátní pozice bank v ekonomickém systému s možnými systematickými 

důsledky v případě jejich selhání a nutnosti jeho vyvážení s potřebou udržení finanční stability. 

Soutěžněprávní politika musí z dlouhodobé perspektivy cílit na udržení soutěže avšak 

v určitých případech upřednostnit kroky nezbytné za účelem udržení stability (zejména 

v případě systémové krize).  

Potřeba koordinace soutěže a stability implikuje nezbytnost koordinace regulace, 

soutěžněprávní politiky a činnosti odpovědných orgánů. Toto neznamená, že orgány 

dohlížející na dodržování soutěžněprávních ustanovení musí současně kontrolovat plnění 

kapitálových požadavků, právě naopak. Pluralita dohlížejících orgánů zamezí možnému 

vzniku střetu zájmů. Z daného tedy vyplývá, že ačkoli musí být daná úprava koordinována, její 

vynucování naopak separované.   
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Stojíme na prahu rozsáhlých změn finančního sektoru. Technologický pokrok přetváří 

roky existující strnulou oblast bankovnictví. Tento rozvoj s sebou však nese mnohá úskalí a 

regulátor je nucen promptně reagovat a vytvářet rozsáhlejší a cílenější legislativní rámec 

zajišťující udržení standardů ochrany spotřebitelů i investorů, zejména pak v oblasti osobních 

údajů, které jsou v době sociálních sítí a elektronických platebních transakcí ve stále větším 

ohrožení. Otázka využití takzvaných Big Data se stává ve finančním světě stále více do 

popředí. Budou moci finanční instituce využít data ze sociálních sítí k určení naší 

úvěruschopnosti? Pokud banky získají informace od telefonních operátorů, sociálních sítí a 

propojí je s daty platebními, budou tak moci plně zrekonstruovat život běžného člověka a 

předpovědět jeho pravděpodobné jednání ve spojitosti se splácením úvěru? Je takovýto postup 

ve prospěch či neprospěch samotných spotřebitelů? To jsou otázky, které si musíme být 

připraveni položit v průběhu následujících let avšak rámec této práce přesahují. Představují 

ovšem významný, z hlediska oblasti finančních služeb velice závažný, problém. Do jaké míry 

je regulátor odpovědný za ochranu spotřebitele a kdy je již na zamyšlení každého z nás, jaké 

údaje sdílíme, je otázka, kterou si ovšem musíme objektivně položit již teď.  
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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 
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veškerá specifika daného odvětví. Hospodářská soutěž není důvodem nestability systému, 

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

 

Klíčová slova: Zakázané dohody; Finanční instituce; Soutěžní právo; Fintech 
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ABSTRACT 

 

Cross-border Anti-competitive Agreements 

 

Functional market mechanism, as an essential element of a market economy, is a 

prerequisite for the economic prosperity of advanced democratic states. A completely crucial 

element of its functionality is free competition, the protection of which is regulated by 

competition law. However, competition does not apply consistently across all sectors. In this 

thesis I focuse on its application within the financial services area. This sector`s nature is very 

specific because we must always strive to maintain financial stability when implementing any 

measures. How should legislation respond to these aspects respond and how should the 

competition policy itself be shaped? Is regulation of this area necessary or does the competition 

intself represent a thread to the financial stability of the system? 

In order to fully understand the specifics of this area, it is firstly necessary to become 

familiar with the economic aspect of competition law and the nature of these white-collar 

crimes. Consequently, I will focus on the application of the competition law on financial 

services, taking into account new technologies and their influence on the structure of this 

market. The impact of competition on the banking sector is one of the core parts of this thesis. 

Based on an analysis of the most current anti-competitive collusions in this area, we will assess 

the effectiveness of the current regulatory framework. We will then focus on the field of 

payment services, in which we will specifically define the specificities that can be related to 

financial services and which must always be taken into account when forming a legislative 

framework or decision making. For the sake of comprehensive understanding, we will focus 

on insurance areas. Finally, it is necessary to emphasize that most anti-competitive behaviors 

within the area of financial services intervene in more than one jurisdiction, as we could see in 

detail in the LIBOR case. For this reason, I will concentrate on an antitrust within the United 

States of America. Last but not least, I will focus on the actual discovery of these anticomptitive 

behaviours, and also on the Leniency program, which is an essential tool in the field of 

competition. 

On the basis of an analysis of all the above-mentioned aspects, this thesis can then be 

concluded with the conviction that regulation of financial services is necessary, but must take 
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into account all the specifics of the sector. Competition is not a cause of financial instability 

but measures need to be put in place to strengthen the system, such as capital requirements. 

 

Key words: Anti-competitive Agreements; Financial Institutions; Competition law; Fintech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


