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Abstrakt
Diplomová práce se věnuje zejména problematice zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní
síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití. Tento zákon se
vztahuje na vztahy mezi dodavateli potravin a odběrateli, kteří v důsledku svého významného
postavení mají možnost si vůči dodavatelům vynutit jednostranně výhodné podmínky a
zneužít tak své síly. Zkoumán je dopad zákona na obchodní vztahy mezi dodavateli a
odběrateli potravin, jakož i konflikt zásady ochrany slabší smluvní strany a smluvní volnosti
při aplikaci zákona. První kapitola obsahuje analýzu dodavatelsko-odběratelského vztahu a
trhu s potravinami, na kterém je vztah realizován. Vedle definice potravin jsou zde uvedeny
charakteristiky jednotlivých aktérů, vývoj trhu v čase a zhodnocena je možnost obou stran
vztahu ovlivnit jeho podmínky. Druhá kapitola se věnuje samotnému zákonu o významné
tržní síle, zejména jeho primárnímu účelu, okolnostem jeho přijetí a následným reakcím
dotčených stran i veřejnosti. Popsán je proces novelizace v roce 2016 a změny, které s sebou
přinesla. Pozornost je věnována i úvahám nad souladem zákona s ústavním pořádkem
s ohledem na již podaný návrh na zrušení zákona a na výhrady posuzovaných odběratelů
v rámci soudního přezkumu rozhodnutí dozorového orgánu. Následuje rozbor pojmu
významná tržní síla, jeho posuzování a dvou různých pojetí (absolutní a relativní). Kapitola
zároveň obsahuje i srovnání významné tržní síly s dominantním postavením a představení
pojmu nákupní aliance jakožto subjektu, který může dosáhnout významné tržní síly. Čtvrtá
kapitola je věnována jednotlivým praktikám naplňujícím skutkovou podstatu zneužití
významné tržní síly. K výčtu zakázaných jednání jsou uvedeny příklady z praxe. Hodnocen je
škodlivý vliv praktik na trh a na jednotlivé dodavatele i jejich výskyt v praxi. Je zde uvedena
statistika postihování zneužití významné tržní síly od počátku účinnosti zákona. V závěru pak
práce hodnotí dosavadní přínos zákona, jeho pozitiva a negativa a budoucí potenciál.
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