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1 Úvod 

Poslední dekády byly obdobím enormního technologického rozvoje, který dal vzniknout řadě 

nových vynálezů a technologií, o kterých by se lidstvu mohlo ještě před stoletím jenom zdát. 

Ačkoli by jistě bylo možné polemizovat o tom, která z technologií je tou nejvýznamnější, nelze 

zpochybnit fakt, že internet patří mezi ty nejvlivnější z nich. Tato síť, sloužící původně pro 

vojenské a akademické účely, a nové možnosti s ní spojené doslova změnily životy milionů lidí. 

Jak ostatně poznamenala také sama Evropská komise (dále jen „Komise“): 

„Internet již převrátil každodenní život Evropanů způsobem srovnatelným s průmyslovými 

revolucemi v minulých staletích. Elektronický obchod a obecněji on-line služby jsou […]  

v centru života spotřebitelů, podniků – od největších po nejmenší – a obecně všech občanů.“
1
 

Procento populace využívající internet se neustále zvyšuje. O tom svědčí i data Eurostatu, dle 

kterých v roce 2017 internet pravidelně, tj. nejméně jednou týdně, využívalo přibližně 81 % 

obyvatel Evropské unie (dále též „EU“) ve věku 16 až 74 let.
2
 Zároveň, více než dvě třetiny 

jednotlivců (68 %), kteří využili internet alespoň jednou v období 12 měsíců předcházejících 

předmětnému průzkumu Eurostatu (85 % populace EU ve věku 16 až 74 let), provedly v této 

době nákup online.
3
 Z výše uvedeného vyplývá, že přibližně 57 % populace EU ve věku 16 až 74 

let alespoň jednou v roce 2017 objednalo zboží či služby online, což představuje poměrně 

značný nárůst oproti 30 % v roce 2007.
4
 Není proto divu, že v současné době je EU jedním 

z největších světových trhů elektronického obchodu.
5
 

A právě elektronický obchod (dále též „e-commerce“), zjednodušeně řečeno provádění 

obchodních transakcí prostřednictvím internetu,
6
 a s tím související soutěžně-právní otázky jsou 

                                                 

1
 Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 

regionů. Soudržný rámec pro posílení důvěry v jednotný digitální trh elektronického obchodu a on-line služeb, 

Brusel, 11. 1. 2012. KOM(2011) 942 v konečném znění, s. 1. 
2
 Individuals regularly using the internet. In: Eurostat [online]. 17. 8. 2018 [cit. 17. 11. 2018]. 

Dostupné z: http://bit.ly/2ExLuMz 
3
 E-commerce statistics for individuals: Internet users who bought or ordered goods or services for private use in the 

previous 12 months by age group, EU-28. In: Eurostat [online]. 27. 4. 2018 [cit. 17. 11. 2018]. ISSN 2443-8219. 

Dostupné z: http://bit.ly/2PFErTm 
4
 Internet purchases by individuals. Information society indicator: Last online purchase: in the 12 months. 

In: Eurostat [online]. 28. 6. 2018 [cit. 17. 11. 2018]. Dostupné z: http://bit.ly/2SPxr8n 
5
 DUCH-BROWN, Nestor a Bertin MARTENS. The European Digital Single Market: Its Role in Economic Activity 

in the EU. Digital Economy Working Paper [online]. Institute for Prospective Technological Studies, 2015, 17, s. 43 

[cit. 28. 7. 2018]. ISSN 1831-9408, s. 14. Dostupné z: http://bit.ly/2PGPAmX 
6
 Definition of e-commerce in English. In: English Oxford Living Dictionaries [online]. Oxford University Press, 

2018 [cit. 27. 7. 2018]. Dostupné z: http://bit.ly/2Gnohi9 

http://bit.ly/2ExLuMz
http://bit.ly/2PFErTm
http://bit.ly/2SPxr8n
http://bit.ly/2PGPAmX
http://bit.ly/2Gnohi9
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předmětem této diplomové práce, Vertikální omezení hospodářské soutěže v sektoru 

elektronického obchodu. 

E-commerce přináší řadu výhod nejen pro podniky, nýbrž i pro spotřebitele. Ti oceňují 

především širší výběr a nižší ceny za zboží a služby stejné, či dokonce vyšší kvality oproti tomu, 

které je k dispozici v kamenných obchodech. Online prostředí je totiž vysoce transparentní, 

zejména pokud jde o ceny. Navíc, překážky vstupu na trh jsou velmi nízké. To má za následek 

vysokou dynamičnost online prostředí, které se stává zdrojem neustálého konkurenčního tlaku, 

jež s sebou nese pravidelné vlny inovací.
7
 

Navzdory výše uvedeným faktorům pro hospodářskou soutěž pozitivním, v sektoru 

elektronického obchodu se čím dál častěji objevují i „strategie“, jejichž cílem nebo účinkem je 

narušení hospodářské soutěže. Pokud jde o tuto problematiku, soudobé soutěžní právo se 

bohužel v mnoha ohledech nachází teprve ve fázi zkoumání „terénu“ a hledání ideálního, či 

v horším případě alespoň nějakého řešení. Jakožto pozitivní vývoj v tomto směru a jasný vzkaz, 

že Komise si je nedostatků vědoma a hodlá je do budoucna řešit, můžeme chápat již provedené 

šetření Komise v sektoru elektronického obchodu.
8
 

Ostatně, sama komisařka pro hospodářskou soutěž Vestagerová se na konferenci zúčastněných 

stran týkající se předběžných zjištění šetření v sektoru elektronického obchodu vyjádřila v tom 

smyslu, že: 

„[…] je důležité, aby e-commerce dostál svému slibu. […] To neznamená, že chci říkat 

podnikům, jak mají distribuovat své výrobky. Znamená to jen to, že ať si zvolí jakýkoli způsob 

[distribuce], nemělo by jím dojít k narušení hospodářské soutěže a odepření spotřebitelům 

výhod, které očekávají. Cílem […] je zajištění té správné rovnováhy tak, aby spotřebitelé 

i podniky mohli z e-commerce vytěžit co nejvíce.“
9
 

                                                 

7
 EZRACHI, Ariel. The Ripple Effects of Online Marketplace Bans. World Competition [online]. Wolters Kluwer, 

2017, 40(1), 47-65 [cit. 3. 4. 2017]. ISSN 1011-4548, s. 47. Dostupné z: http://bit.ly/2R3m0MS 
8
 Srov. Antitrust: Sector inquiry into e-commerce. In: European Commission [online]. 10. 5. 2017 [cit. 27. 7. 2018]. 

Dostupné z: http://bit.ly/2rGcCAQ 
9
 E-commerce: a fair deal for consumers online. In: European Commission [online]. 6. 10. 2016 [cit. 3. 4. 2017]. 

Dostupné z: http://bit.ly/2BrhJt1. V originále: „[...] it's important that e-commerce lives up to its promise. […] That 

doesn't mean I want to tell businesses how to distribute their products. It just means that however they choose to do 

it, it shouldn't harm competition, and deny consumers the benefits they expect. And the idea […] is to make sure we 

get that balance right. So that both consumers and businesses can get the most of e-commerce.“ Přeloženo autorkou 

práce. 

http://bit.ly/2R3m0MS
http://bit.ly/2rGcCAQ
http://bit.ly/2BrhJt1
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Autorka této práce si je vědoma rozsáhlosti materie, kterou se (evropské) soutěžní právo jakožto 

právní disciplína zabývá. Ačkoli by dle jejího názoru komplexní analýza všech protisoutěžních 

praktik, ke kterým dochází v sektoru elektronického obchodu, mohla být velice podnětná, pro 

účely zachování konzistentnosti této práce, a především možnosti hlubší analýzy v ní provedené, 

považuje autorka za nutné předmět jejího zkoumání zúžit toliko na vybrané druhy vertikálních 

omezení, konkrétně na stanovení cen pro další prodej, stanovení dvojích cen a doložky 

nejvyšších výhod.  

1.1 Cíle práce a základní otázky 

S rozvojem internetové (digitální) ekonomiky čelí soutěžní právo novým výzvám. Vznikají stále 

nové distribuční modely, včetně těch využívajících vícestranné platformy typu eBay či Amazon, 

dochází k nejrůznějším omezením online prodejů a ve smlouvách se objevují doložky nejvyšších 

výhod. A jak už to tak bývá v případě nově vznikajících a dynamicky se rozvíjejících odvětví, 

k nimž e-commerce zcela jistě náleží, jejich vývoj je mnohem rychlejší než reakce práva na něj. 

Ačkoli se v některých případech evropské soutěžní právo poměrně snadno vypořádává se 

situacemi typickými pro e-commerce sektor prostřednictvím pravidel dříve využívaných mimo 

online prostředí,
10

 v některých oblastech zkrátka čelí či v budoucnu bude muset čelit novým 

výzvám. 

Na rozdíl od některých národních soutěžních úřadů, které jsou, pokud jde o jejich rozhodovací 

praxi v odvětví elektronického obchodu, velice aktivní,
11

 Komise volila v minulých letech spíše 

„vyčkávací taktiku“. Do posuzování potenciálně protisoutěžních praktik vyskytujících se 

v sektoru elektronického obchodu se tak zapojovala spíše méně než více. Svůj postoj 

k jednotlivým vertikálním omezením nastiňovala především prostřednictvím několika málo 

rozhodnutí (převážně závazkových), nejrůznějších soft-law dokumentů, pracovních dokumentů 

útvarů Komise či projevů jejích představitelů. V případě rozsáhlejších kauz týkajících se více 

členských států, vyšetřování jednotlivých národních soutěžních úřadů pouze koordinovala. Svou 

pravomoc převzít případ dle čl. 11 odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 1/2003
12

 (dále jen 

„nařízení 1/2003“) a rozhodnout o něm namísto národního soutěžního úřadu doposud v případě 

vertikálních omezení v odvětví elektronického obchodu nevyužila. 

                                                 

10
 Srov. např. rozsudek SD ze dne 13. 10. 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, C-439/09, EU:C:2011:649. 

11
 Dle předběžného zkoumání autorky je velice aktivním zejména německý soutěžní úřad. 

12
 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. 12. 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených 

v článcích 81 a 82 Smlouvy, Úřední věstník EU L 001/1, 4. 1. 2003. 
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Výše popsaná situace se začala měnit již v průběhu provádění šetření v sektoru elektronického 

obchodu. Poznatky, ke kterým jeho prostřednictvím Komise dospívala, se pro ni patrně staly 

jakýmsi impulsem
13

 k zahájení mnohých vyšetřování praktik podniků působících v tomto 

odvětví.
14

 

Vzhledem k tomu, že e-commerce sektor představuje relativně nové, a především velmi rychle se 

rozvíjející odvětví, ve kterém to, co platí dnes, již zítra může být zcela jinak, lze se domnívat, že 

pravděpodobnost, minimálně co do dílčích otázek, rozdílné rozhodovací praxe jednotlivých 

národních soutěžních úřadů, ale i Komise, je v tomto odvětví poměrně značná. Autorka této 

práce si proto stanovila výzkumnou otázku, jak se vybrané národní soutěžní úřady, soudy, 

Komise a Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) staví k výše uvedeným vertikálním 

omezením v sektoru elektronického obchodu, a to zejména z hlediska toho, do jaké míry 

jednotlivé shora uvedené instituce volí přístup striktní, kdy jednotlivá vertikální omezení 

v sektoru elektronického obchodu považují spíše za tzv. cílená omezení hospodářské soutěže 

(restrictions by object), či naopak postoj liberálnější, ve smyslu shovívavější ke svobodné 

podnikatelské činnosti. Za liberálněji smýšlející soutěžní autoritu přitom autorka považuje 

například takovou, která předmětné vertikální omezení „automaticky“ neprohlásí za zakázané, 

nýbrž bude podrobně zkoumat jednotlivé argumenty o zvýšení efektivnosti (efficiencies) a na 

základě tohoto posouzení, a případně za přijetí nejrůznějších závazků ze strany příslušných 

podniků, určitou praktiku ponechá v platnosti. 

Při svém zkoumání se autorka zaměří na národní soutěžní úřady a případně též soudy 

Spolkové republiky Německo, Francouzské republiky, Spojeného království Velké Británie 

a Severního Irska, Italské republiky, Nizozemského království a Švédského království, které 

považuje v oblasti vertikálních omezení v e-commerce sektoru za nejaktivnější soutěžní autority 

v EU. 

                                                 

13
 OECD – Directorate for Financial and Enterprise Affairs: Competition Committee. Implications of E-commerce 

for Competition Policy - Note by the European Union; DAF/COMP/WD(2018)61. In: OECD [online]. 30. 5. 2018 

[cit. 25. 11. 2018], s. 3. Dostupné z: http://bit.ly/2BofpD1 
14

 Viz např. tisková zpráva Komise: Antitrust: Commission opens three investigations into suspected anticompetitive 

practices in e-commerce; IP/17/201. In: European Commission [online]. 2. 2. 2017 [cit. 23. 7. 2018]. Dostupné 

z: http://bit.ly/2Ena561; Tisková zpráva Komise: Antitrust: Commission opens formal investigation into distribution 

practices of clothing company Guess; IP/17/1549. In: European Commission [online]. 6. 6. 2017 [cit. 25. 11. 2018]. 

Dostupné z: http://bit.ly/2QRq1UT; Tisková zpráva Komise: Antitrust: Commission opens formal investigations 

into Nike's, Sanrio's and Universal Studios' licensing and distribution practices; IP/17/1646. In: European 

Commission [online]. 14. 6. 2017 [cit. 25. 11. 2018]. Dostupné z: http://bit.ly/2BnEHRG 

http://bit.ly/2BofpD1
http://bit.ly/2Ena561
http://bit.ly/2QRq1UT
http://bit.ly/2BnEHRG
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Hlavní přínos této práce autorka vidí v tom, že jde doposud o jediný příspěvek tohoto rozsahu 

v České republice. Zejména v zahraničí se samozřejmě odborné diskuze na toto téma vedou. Je 

však nutno podotknout, že dosavadní literatura je spíše fragmentovaná, kdy většina prací se 

zabývá pouze dílčími problémy, obvykle například jen některou z praktik dále autorkou 

podrobně rozebraných, nebo jen rozhodovací praxí jednoho či několika málo národních 

soutěžních úřadů. Autorka této práce si proto klade ambiciózní cíl vytvořit mnohem 

komplexnější pojednání zabývající se vertikálními omezeními, konkrétně stanovením cen pro 

další prodej, stanovením dvojích cen a doložkami nejvyšších výhod, v sektoru elektronického 

obchodu se zohledněním charakteru rozhodovací praxe na národní úrovni. Taková analýza by 

byla přínosným zdrojem informací nejen pro odborníky na akademické půdě, nýbrž i pro 

odbornou veřejnost, a v době, kdy o těchto nových fenoménech rozhodují soutěžní úřady často 

ne zcela shodným způsobem, by teoreticky mohla sloužit i podnikům aktivním v odvětví 

elektronického obchodu ke zhodnocení rizik spojených s konkrétním jednáním. 

1.2 Metody 

Z výše uvedeného je patrné, že autorka práce podrobí problematiku vybraných vertikálních 

omezení hospodářské soutěže v sektoru elektronického obchodu zkoumání z hlediska 

analytického, založeného na poznatcích z rozhodovací praxe Komise, SDEU, ale i vybraných 

národních soutěžních úřadů a soudů členských států EU. Jednotlivá rozhodnutí přitom bude 

vybírat a nahlížet na ně z hlediska jejich přísnosti vůči konkrétním vertikálním omezením. 

Vzhledem k tomu, že v rozhodovací praxi Komise a národních soutěžních úřadů se často 

vyskytují rozhodnutí o závazcích, nemusí být tyto, s ohledem na minimální množství 

zveřejňovaných informací, dostatečným zdrojem pro zjištění postoje příslušné autority ke 

konkrétní praktice. Autorka práce bude proto vycházet nejen ze sankčních a závazkových 

rozhodnutí Komise a vybraných národních soutěžních úřadů, nýbrž své zkoumání zaměří též na 

soft-law dokumenty, pracovní dokumenty útvarů Komise, ale i projevy představitelů 

jednotlivých institucí, zejm. Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG Competition), 

a další materiály, které jí umožní odhalit, jaký přístup jednotlivé instituce v konkrétním případě 

zastávají. V neposlední řadě bude autorka při své analýze vycházet také z poznatků z odborné 

literatury. 

V návaznosti na to bude využita metoda komparativní, pomocí které autorka srovná postoje 

jednotlivých soutěžních úřadů, pokud jde o jejich striktní, či liberální přístup k řešení 

konkrétních soutěžních problémů. 
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1.3 Struktura práce 

Diplomová práce je systematicky členěna do několika částí. V úvodu je popsán její předmět, 

základní otázky, cíle a metody využité při jejich naplňování. Pomocí kapitoly druhé autorka 

přesněji vymezuje zkoumaný sektor, když se zaobírá významem pojmu „elektronický obchod“. 

Kapitola třetí se věnuje výsledkům šetření Komise v sektoru elektronického obchodu se 

zaměřením na charakteristické rysy tohoto odvětví a na trendy, které se v něm vyskytují, 

zejména pokud jde o jejich pozitivní a negativní dopady na hospodářskou soutěž. Kapitola čtvrtá 

se zaobírá právním rámcem společným pro veškerá vertikální omezení, kterými se bude autorka 

dále v práci zabývat a blíže je specifikovat. Gros diplomové práce pak představují kapitoly pátá 

až sedmá, zabývající se postupně vybranými typy vertikálních omezení hospodářské soutěže 

v sektoru elektronického obchodu. Závěrečná část práce pak shrnuje dílčí závěry obsažené 

v jednotlivých, jí předcházejících kapitolách. 

1.4 Zdroje 

Použité zdroje lze rozdělit na primární a sekundární. Prvně jmenované zahrnují nejen relevantní 

právní úpravu a rozhodovací praxi, nýbrž i statistiky, číselné údaje, politické proslovy či oficiální 

webové stránky mezinárodních organizací a institucí EU a jejích členských států. Mezi 

sekundární zdroje lze potom zařadit zejména nejrůznější monografie, studie či odborné články 

publikované odbornými časopisy a akademickými institucemi. 

Vzhledem k omezenému spektru tuzemských odborných prací, které by se tomuto tématu 

podrobněji věnovaly, autorka vychází téměř výhradně ze zahraničních zdrojů, převážně 

v anglickém jazyce. V případech přímých citací cizojazyčné literatury proto uvádí citace ve 

vlastním textu práce v autorském překladu. Originální znění je pak pro srovnání k dispozici 

v příslušné poznámce pod čarou. 
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2 Pojem elektronického obchodu 

Jakkoli je „elektronický obchod“ pojmem ve společnosti zažitým, jeho obsah v sobě skrývá 

množství nejrůznějších variant. Autorka tudíž považuje za nezbytné pro účely této práce jasně 

definovat, co se pod tímto pojmem rozumí, a tím i vymezit věcný rozsah sektoru, kterým se tato 

práce bude zaobírat. 

2.1 Definice elektronického obchodu 

Ačkoli by se mohlo zdát, že přesnou definici tohoto pojmu by mohla poskytnout směrnice 

o elektronickém obchodu,
15

 ostatně i s ohledem na její název, opak je pravdou. I přesto, že se ve 

svém textu několikrát o elektronickém obchodu zmiňuje, nakonec definuje toliko „služby 

informační společnosti“, které zahrnují „všechny služby běžně poskytované na dálku za úhradu 

na individuální žádost příjemce služeb prostřednictvím elektronických přístrojů pro zpracování 

(včetně digitální komprese) a ukládání dat.“
16

 Výše uvedená směrnice se navíc zabývá zejména 

úpravou občanskoprávních, resp. obchodněprávních vztahů v sektoru elektronického obchodu 

a otázkami mezinárodního práva soukromého – nikoliv však problematikou soutěžně-právní. 

Otázky týkající se dohod či praxe upravených kartelovým právem jsou dokonce z působnosti 

směrnice výslovně vyloučeny.
17

 

Vzhledem k tomu, že v právu EU neexistuje žádná legální definice výše uvedeného pojmu, tato 

práce se bude věnovat pojmu e-commerce, jak jej vymezuje Eurostat ve svém glosáři zaměřeném 

na vědu a technologie. V jeho pojetí lze e-commerce definovat jako „prodej nebo nákup zboží či 

služeb, ať už mezi podniky, domácnostmi, jednotlivci či soukromými organizacemi, 

prostřednictvím elektronických transakcí prováděných přes internet nebo jiné počítačově 

podporované (online komunikační) sítě.“
18

 Pod tento pojem tudíž spadají činnosti spočívající 

v objednávání zboží a služeb prostřednictvím počítačových sítí nezávisle na tom, zda platba 

a dodání předmětného zboží jsou uskutečněny online či offline.
19

 

                                                 

15
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. 6. 2000 o některých právních aspektech služeb 

informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu), 

Úřední věstník EU L 178/1, 17. 7. 2000. 
16

 Ibid, bod 17. 
17

 Ibid, čl. 1 odst. 5 písm. c). 
18

 Glossary: E-commerce. In: Eurostat [online]. 21. 9. 2016 [cit. 19. 3. 2017]. ISSN 2443-8219. Dostupné 

z: http://bit.ly/2zWbEov. V originále: „the sale or purchase of goods or services, whether between businesses, 

households, individuals or private organizations, through electronic transactions conducted via the internet or other 

computer-mediated (online communication) networks.“ Přeloženo autorkou práce. 
19

 Ibid. 

http://bit.ly/2zWbEov
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Pro účely průzkumů týkajících se využívání informačních a komunikačních technologií 

(i) jednotlivci a domácnostmi a (ii) podnikateli Eurostat výše uvedenou definici blíže specifikuje. 

V případě domácností a jednotlivců je e-commerce definován jako zadávání objednávek na zboží 

a služby prostřednictvím internetu, přičemž mezi tyto činnosti je výslovně zahrnuto taktéž 

nakupování instrumentů finančního trhu, potvrzování rezervací v souvislosti s cestováním 

a ubytováním, účast na loteriích a sázkách, platby za internetové informační služby a nákupy na 

online aukcích. Naopak, jakékoli obdobné objednávky jsou vyloučeny, pokud jsou prováděny 

prostřednictvím „manuálně“ napsaných e-mailů. Pokud jde o vymezení e-commerce v případě 

podnikatelů, Eurostat navíc zdůrazňuje, že mezi podnikateli může být uskutečňován nejen 

prostřednictvím internetových stránek umožňujících online objednávání či rezervace (sekce 

„nákupní košík“ apod.), nýbrž i prostřednictvím tzv. EDI (Electronic Data Interchange), 

tj. systému elektronické výměny dat.
20

 

Obdobným způsobem je elektronický obchod definován i Organizací pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj (dále jen „OECD“).
21

 

Velice stručnou, ovšem poněkud širší definici podává Komise, když uvádí, že e-commerce je 

obecným pojmem popisujícím obchodování prostřednictvím internetu, přičemž tyto aktivity 

zahrnují online prodej zboží, nabízení informačních a obchodních sdělení, poskytování nástrojů 

umožňujících vyhledávání zboží a služeb a přístup či vyhledání dat.
22

  

2.2 Klasifikace základních transakcí elektronického obchodu 

Transakce v sektoru elektronického obchodu lze dle povahy subjektů, mezi kterými jsou 

uskutečňovány, rozdělit do tří základních kategorií, a to na (i) business-to-business (B2B, mezi 

dvěma podnikatelskými subjekty), (ii) business-to-consumer (B2C, mezi podnikatelským 

subjektem a spotřebitelem, resp. podnikatelem jednajícím mimo jeho podnikatelskou činnost) 

a (iii) consumer-to-consumer (C2C, mezi dvěma spotřebiteli, resp. podnikateli jednajícími mimo 

jejich podnikatelskou činnost).
23

 

                                                 

20
 Glossary: E-commerce, op. cit. (pozn. 18). Pozn.: Prostřednictvím EDI dochází k automatické elektronické 

výměně dat a dokumentů mezi jednotlivými podnikateli (obchodními partnery). Srov. např.: EDI – elektronická 

výměna dat. In: CCV Informační systémy [online]. [cit. 19. 3. 2017]. Dostupné z: http://bit.ly/2UOkwFk 
21

 Glossary of Statistical Terms: Electronic Commerce. In: OECD [online]. 17. 1. 2013 [cit. 19. 3. 2017]. Dostupné 

z: http://bit.ly/2UQjHvS 
22

 Glossary: e-commerce (electronic commerce). In: European Commission [online]. [cit. 20. 3. 2017]. Dostupné 

z: http://bit.ly/2rCggLS 
23

 VANHOOSE, David D. E.commerce economics. 2nd Edition. New York: Routledge, 2011, 496 s. 

ISBN 9780415778978, s. 9-10. 

http://bit.ly/2UOkwFk
http://bit.ly/2UQjHvS
http://bit.ly/2rCggLS
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Ačkoli se mezi laickou veřejností větší pozornosti těší B2C e-commerce, což je pravděpodobně 

dáno gigantickým rozmachem e-shopů v posledních letech a osobními zkušenostmi s tímto 

typem transakcí, mnohem větší obraty jsou obecně dosahovány na poli B2B e-commerce. 

Dokonce, z výzkumu konzultační společnosti Frost & Sullivan vyplývá, že celosvětový B2B 

e-commerce trh bude do roku 2020 přibližně dvakrát větší než ten B2C.
24

 

2.3 Elektronický obchod vs. elektronické podnikání 

Od e-commerce je třeba odlišit e-business (electronic business) neboli elektronické podnikání. 

Předně je zapotřebí zdůraznit, že se nejedná o synonyma, nýbrž e-commerce je podmnožinou 

e-business. Elektronické podnikání se totiž týká užívání informačních a komunikačních 

technologií za účelem podpory obchodní strategie, jakožto prostředek pro vykonávání 

podnikatelské činnosti. Oproti elektronickému obchodu se tedy jedná o širší pojem zahrnující 

obchodní procesy pokrývající celý řetězec aktivit od řízení nákupu a logistiky až po zákaznické 

služby a vnitropodnikovou komunikaci – to vše samozřejmě za využití elektronických 

komunikací.
25

 Pro tyto účely například mnoho podnikatelů používá tzv. intranet – interní síť 

elektronických komunikací, prostřednictvím které mezi sebou komunikují jednotlivé provozní 

jednotky. 

                                                 

24
 The Global B2B E-commerce Market Will Reach 6.7 Trillion USD by 2020, Finds Frost & Sullivan. 

In: Frost & Sullivan [online]. 9. 4. 2015 [cit. 27. 7. 2018]. Dostupné z: http://bit.ly/2EAOIPJ 
25

 Glossary: E-business. In: Eurostat [online]. 21. 9. 2016 [cit. 19. 3. 2017]. ISSN 2443-8219. Dostupné 

z: http://bit.ly/2Sb634V 

http://bit.ly/2EAOIPJ
http://bit.ly/2Sb634V
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3 Šetření Komise v sektoru elektronického obchodu 

3.1 Obecně 

V souladu s čl. 17 nařízení 1/2003 zahájila Komise dne 6. 5. 2015 šetření v odvětví 

elektronického obchodování se spotřebním zbožím a digitálním obsahem.
26

 Předmětné sektorové 

šetření je součástí strategie pro jednotný digitální trh,
27

 která byla schválena téhož dne.
28

 

Strategie jednotného digitálního trhu, jakožto jedna z priorit předsedy současné Komise 

Junckera, má za cíl, jak již název napovídá, vytvoření jednotného digitálního trhu v EU, 

tj. odstranění překážek volného obchodu a služeb v digitální oblasti.
29

 Je postavena na třech 

pilířích: (i) zlepšení přístupu spotřebitelů a podniků ke zboží a službám online v EU, 

(ii) vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj digitálních sítí a služeb a (iii) maximalizace 

růstového potenciálu evropské digitální ekonomiky.
30

 A právě v souladu s prvně jmenovaným 

pilířem se Komise rozhodla přistoupit k řadě kroků týkající se mj. harmonizace pravidel 

přeshraničního elektronického obchodu, zabránění bezdůvodnému blokování na základě 

zeměpisné polohy (geo-blocking) a omezení dalších překážek při přeshraničním prodeji.
31

 Za 

účelem naplnění těchto cílů zahájila Komise šetření v sektoru elektronického obchodu. 

Komise od sektorového šetření očekávala především získání přehledu o tržních trendech, lepší 

porozumění důvodům existence konkrétních obchodních praktik, ale také shromáždění důkazů 

o překážkách hospodářské soutěže v tomto odvětví a následné stanovení priorit pro vynucování 

soutěžně-právních pravidel.
32

 Zároveň předpokládala, že závěry, ke kterým dospěje v rámci 

sektorového šetření, poskytnou podnikům užitečné informace pro zajištění souladu jejich 

                                                 

26
 Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu. Závěrečná zpráva o šetření v odvětví elektronického 

obchodování, Brusel, 10. 5. 2017, COM(2017) 229 final (dále jen „závěrečná zpráva“), bod 1. 
27

 Ibid. 
28

 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 

Regionů. Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě, Brusel, 6. 5. 2015, COM(2015) 192 final. 
29

 Tisková zpráva Komise: Komise představila 16 opatření k vytvoření jednotného digitálního trhu v Evropě; 

IP/15/4919. In: European Commission [online]. 6. 5. 2015 [cit. 23. 7. 2018]. Dostupné z: http://bit.ly/2GoeQyO 
30

 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 

Regionů. Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě, op. cit. (pozn. 28), s. 3. 
31

 Ibid, s. 4-9. 
32

 Závěrečná zpráva, bod 4. 

http://bit.ly/2GoeQyO
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chování se soutěžním právem.
33

 A konečně, odborníci
34

 také spekulovali o tom, že Komise 

plánovala využít sektorové šetření ke zhodnocení, zda platný legislativní rámec vztahující se 

k vertikálním omezením v sektoru elektronického obchodu odpovídá současné tržní realitě, či 

zda bude zapotřebí jej inovovat v souladu se změnami, ke kterým na tomto rychle se rozvíjejícím 

trhu dochází, a to zejména v souvislosti s blížícím se koncem platnosti nařízení Komise (EU) 

č. 330/2010 (dále jen „nařízení o blokových výjimkách“).
35

 

V rámci šetření zaslala Komise značné množství žádostí o poskytnutí informací maloobchodním 

prodejcům, platformám třetích stran, poskytovatelům nástrojů k porovnávání cen, 

poskytovatelům platebních systémů, výrobcům, poskytovatelům digitálního obsahu apod.
36

 Dne 

18. 3. 2016 Komise zveřejnila dokument obsahující první zjištění týkající se zeměpisného 

blokování.
37

 Předběžná zpráva Komise o prvotních závěrech v odvětví elektronického 

obchodování (dále jen „předběžná zpráva“) byla zveřejněna 15. 9. 2016.
38

 Poté následovaly 

veřejné konzultace, které trvaly až do 18. 11. 2016.
39

 Zástupci zúčastněných stran dále měli 

možnost vyjádřit své názory na předběžnou zprávu na konferenci, která se konala v Bruselu dne 

6. 10. 2016.
40

 

Závěrečná zpráva, jež do značné míry potvrdila závěry Komise obsažené v předběžné zprávě, 

pak byla publikována 10. 5. 2017.
41

 Hlavní závěry obsažené v závěrečné zprávě jsou 

systematicky rozděleny dle toho, zda se týkají elektronického obchodu se spotřebním zbožím 

nebo s digitálním obsahem. 

                                                 

33
 Srov. např. řeč komisařky pro hospodářskou soutěž Vestagerové v rámci mezinárodní konference o hospodářské 

soutěži pořádané německým antimonopolním úřadem: „Navíc, závěry budou lepším vodítkem pro podniky. Povzbudí 

taktéž vedoucí pracovníky k tomu, aby zůstali na straně zákona, a to zřizováním programů pro zajištění souladu 

s právními předpisy a dalšími preventivními opatřeními.“ Přeloženo autorkou práce. V originále: „In addition, the 

findings will give better guidance to firms. They will also encourage executives to stay on the right side of the law by 

setting up compliance programmes and other preventive measures.“ VESTAGER, Margrethe. Competition policy 

for the Digital Single Market: Focus on e-commerce. In: European Commission [online]. 26. 3. 2015 

[cit. 26. 7. 2018]. Dostupné z: http://bit.ly/2RZH7Ns 
34

 CARLONI, Francesco, Scott S. MEGREGIAN a Mélanie BRUNEAU. The E-Commerce Sector Inquiry: Can It 

Stop National Competition Authorities from Adopting an Overly Restrictive Approach? Journal of European 

Competition Law & Practice [online]. Oxford University Press, 2015, 6(9), 639-651 [cit. 27. 7. 2018]. 

DOI: 10.1093/jeclap/lpv056. ISSN 20417764, s. 643. Dostupné z: http://bit.ly/2QCccdi 
35

 Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. 4. 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské 

unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě, Úřední věstník EU L 1012/1, 23. 4. 2010. 
36

 Závěrečná zpráva, bod 5. 
37

 Commission Staff Working Document. Geo-blocking practices in e-commerce - Issues paper presenting initial 

findings of the e-commerce sector inquiry conducted by the Directorate-General for Competition, Brusel, 

18. 3. 2016, SWD(2016) 70 final. 
38

 Commission Staff Working Document. Preliminary Report on the E-commerce Sector Inquiry, Brusel, 

15. 9. 2016, SWD(2016) 312 final. 
39

 Závěrečná zpráva, bod 6. 
40

 Ibid, bod 7. 
41

 Ibid, s.1. 

http://bit.ly/2RZH7Ns
http://bit.ly/2QCccdi
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Autorka zařadila vybraná zjištění Komise získaná prostřednictvím sektorového šetření do této 

práce, neboť se domnívá, že mohou poskytnout užitečný první vhled do odvětví elektronického 

obchodu, jeho charakteristických rysů a potenciálních pozitivních i negativních dopadů na 

hospodářskou soutěž. Pro účely této kapitoly se autorka nicméně rozhodla zaměřit spíše na 

závěry Komise, které popisují fungování tohoto odvětví a problémy v tomto sektoru se 

vyskytující nežli na konkrétní hodnocení Komise co do legality jednotlivých obchodních praktik. 

Ty budou totiž autorkou podrobně rozebrány v rámci kapitol páté až sedmé. 

3.2 Elektronický obchod se spotřebním zbožím 

Šetření Komise se týkalo následujících kategorií výrobků, které jsou nejčastěji prodávány 

prostřednictvím internetu: oděvy a obuv, spotřební elektronika, elektrospotřebiče a elektronika 

pro domácnost, počítačové hry a programové vybavení, hračky a předměty pro péči o děti, 

knihy, nosiče CD, DVD a Blu-ray disky, kosmetické a zdravotnické výrobky, sportovní potřeby 

a outdoorové vybavení, potřeby pro dům a zahradu. Respondentům však bylo umožněno, aby se 

vyjádřili také k jiným než výše uvedeným kategoriím výrobků.
42

 

Komise dospěla k závěru, že se stále se zrychlujícím rozvojem elektronického obchodu se 

výrazně mění distribuční strategie společností, ale i chování samotných spotřebitelů.
43

 Tyto 

odlišnosti do značné míry vznikají jako reakce na specifické vlastnosti tohoto sektoru 

a charakteristické rysy hospodářské soutěže v něm se odehrávající. 

Obecně lze říci, že se díky elektronickému obchodování zvýšila transparentnost cen. Náklady na 

vyhledání informací o cenách výrobků se díky internetu výrazně snížily. Tato skutečnost přímo 

ovlivňuje chování spotřebitelů, kteří mohou okamžitě porovnávat jednotlivé výrobky a jejich 

ceny a snadno a rychle přecházet z online prostředí do offline a naopak. To jim sice umožňuje 

realizovat pro ně nejvýhodnější nákupy, avšak na druhou stranu může vyústit v tzv. free-riding 

problém spočívající v „parazitujícím“ chování mezi distributory. Zakládá se na tom, že 

spotřebitelé před uskutečněním nákupu přes internet často využívají předprodejních služeb 

kamenných obchodů, nebo naopak vyhledávají a porovnávají nabídky online a následně zboží 

kupují v kamenných obchodech.
44

 Tento jev je samozřejmě nevýhodný pro distributory, kteří 

v konkrétním případě investovali nemalé prostředky do nejrůznějších služeb majících za cíl 

přesvědčit spotřebitele ke koupi určitého výrobku, zatímco jiní distributoři si mohou dovolit 

                                                 

42
 Závěrečná zpráva, bod 9. 

43
 Ibid, bod 10. 

44
 Ibid, bod 11. 
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prodávat tentýž výrobek za nižší cenu, jelikož nevynaložili náklady na služby, které již 

spotřebitelům bez nutnosti zakoupení předmětného výrobku poskytli distributoři prvně zmínění. 

Dochází tak k „parazitování“ jedné skupiny distributorů na předprodejních službách distributorů 

ostatních. „Parazitující“ distributoři bývají někdy označováni jako „černí pasažéři“ (free-riders), 

neboť se zdarma „svezou“ za náklady vynaložené jinými.
45

 

Možnost snadného a rychlého porovnávání cen výrobků mezi jednotlivými online prodejci 

zvyšuje cenovou soutěž. Intenzivnější cenová konkurence samozřejmě ovlivňuje nejen online, 

ale také offline prodejní prostředí. Dle Komise má nejen okamžité příznivé dopady na 

spotřebitele, pokud jde o cenu výrobků, nýbrž se ve střednědobém až dlouhodobém horizontu 

promítá i do kvality výrobků, inovací a pověsti a postavení značek.
46

 

Vysoká transparentnost umožňuje společnostem snadněji monitorovat ceny jejich konkurentů 

a v návaznosti na to měnit jejich vlastní ceny. Dvě třetiny maloobchodních prodejců uvedly, že 

k tomuto účelu dokonce používají speciální software, který automaticky upraví jejich ceny dle 

cen zjištěných u konkurence. Komise se v této souvislosti obává možného narušení hospodářské 

soutěže v důsledku potenciální automatizované koordinace cen.
47

 Se zvýšenou transparentností 

je spojena také větší možnost výrobců kontrolovat odchylky od „doporučených“ 

maloobchodních cen a případně podnikat odvetná opatření vůči maloobchodníkům, kteří se od 

požadované cenové hladiny odchylují.
48

 

Drobní maloobchodní prodejci mají snazší přístup k zákazníkům díky alternativním modelům 

distribuce jako jsou platformy třetích stran.
49

 Z šetření vyplývá, že i když je pro maloobchodníky 

prodávající prostřednictvím internetu stále nejdůležitějším prodejním kanálem jejich vlastní 

e-shop, platformy třetích stran hrají čím dál větší roli, zejména pro menší a středně velké 

maloobchodníky.
50

 Platformy třetích stran umožňují maloobchodním prodejcům relativně 

snadno a bez větších nákladů získat zákazníky z různých členských států. To však teoreticky 

                                                 

45
 TELSER, Lester G. Why Should Manufacturers Want Fair Trade? The Journal of Law & Economics [online]. 

The University of Chicago Press, 1960, 3, 86-105 [cit. 25. 10. 2018]. DOI: 10.1086/466564. ISSN 00222186, s. 91. 

Dostupné z databáze HeinOnline. 
46

 Závěrečná zpráva, bod 12. 
47

 Ibid, bod 13. 
48

 Ibid, bod 33. 
49

 Ibid, bod 14. 
50

 Ibid, bod 39. Více než 90 % maloobchodních prodejců, kteří se zúčastnili sektorového šetření uvedlo, že při 

internetovém prodeji využívá pouze svůj vlastní e-shop, 31 % dotazovaných maloobchodních prodejců využívá jak 

svůj e-shop, tak prodává prostřednictvím platforem třetích stran, a pouhé 4 % respondentů z řad maloobchodních 

prodejců prodává své výrobky na internetu pouze prostřednictvím platforem třetích stran. 
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může být v rozporu se strategií samotného výrobce, pokud jde o způsob distribuce či prezentaci 

značky.
51

 

Komise dospěla k závěru, že výrobci reagují na tyto tržní trendy snahou o získání větší kontroly 

nad distribučními sítěmi, zejména pak nad kvalitou a cenou jejich výrobků, nad zachováním 

žádoucího standardu předprodejních a poprodejních služeb či nad postavením jejich značky 

obecně.
52

 Často tak dochází k vertikální integraci, kdy výrobci vytvářejí své vlastní e-shopy 

a snaží se své výrobky prodávat přímo spotřebitelům. Tento jev může mít ovšem dopady na 

hospodářskou soutěž v rámci značky (intra-brand competition), neboť výrobci se tak de facto 

stávají přímými konkurenty svých vlastních nezávislých distributorů.
53

 

Z šetření dále vyplynulo, že systémy selektivní distribuce
54

 jsou čím dál častějším fenoménem.
55

 

Dohody o selektivní distribuci jsou kryty nařízením o blokových výjimkách, tzn. vyjmuty ze 

zákazu obsaženého v čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“),
56

 za 

předpokladu, že tržní podíl dodavatele i kupujícího nepřesáhne 30 % a zároveň takové dohody 

neobsahují žádná tvrdá omezení (hardcore restrictions).
57

 Ze závěrů Komise nicméně vyplývá, 

že ačkoli systémy selektivní distribuce nemusí být samy o sobě zakázány, mohou usnadňovat 

zavádění a monitorování konkrétních vertikálních omezení.
58

 

A konečně, závěrečná zpráva Komise hovoří o zvýšeném výskytu vertikálních omezení, a to 

v různých formách, od cenových omezení, přes omezení, či dokonce zákaz prodeje 

prostřednictvím platforem třetích stran, omezení používání nástrojů k porovnávání cen, až po 

úplný zákaz prodeje prostřednictvím internetu.
59

 Ačkoli některé z těchto praktik mohou být 

                                                 

51
 Závěrečná zpráva, bod 14. 

52
 Ibid, bod 15; Tisková zpráva Komise: Antitrust: Commission publishes final report on e-commerce sector inquiry 

– frequently asked questions; MEMO/17/1262. In: European Commission [online]. 10. 5. 2017 [cit. 23. 7. 2018]. 

Dostupné z: http://bit.ly/2rDD2TJ 
53

 Závěrečná zpráva, bod 15. 
54

 Čl. 1 odst. písm. e) nařízení o blokových výjimkách definuje „systém selektivní distribuce“ jako „distribuční 

systém, ve kterém se dodavatel zavazuje přímo nebo nepřímo k prodeji smluvního zboží nebo služeb pouze 

distributorům vybraným na základě stanovených kritérií a ve kterém se tito distributoři zavazují, že nebudou 

prodávat toto zboží nebo tyto služby neschváleným distributorům na území, které je dodavatelem vyhrazeno pro 

provoz systému.“ 
55

 Závěrečná zpráva, bod 15. 
56

 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie, Úřední věstník EU C 326/47, 26. 10. 2012. 
57

 Čl. 2 ve spojení s čl. 3 a 4 nařízení o blokových výjimkách. 
58

 Závěrečná zpráva, bod 25. 
59

 Ibid, bod 15. 

http://bit.ly/2rDD2TJ
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odůvodněny například zájmem výrobce na zlepšení kvality distribuce výrobku, jiné mohou jít 

k tíži spotřebitelů, zejména co do výše cen a možnosti výběru mezi výrobky.
60

 

Maloobchodní prodejci nejčastěji informovali Komisi o nejrůznějších formách cenových 

omezení či doporučení. Taková omezení nebo jejich náznaky má ve svých smlouvách 42 % 

dotazovaných maloobchodníků. Free-riding problém a s ním spojené rozdílné investiční náklady 

mezi online a offline prodejem (offline prodej je samozřejmě nákladnější co do personálních 

potřeb, vhodných prostor, zákaznických služeb apod.) bývá dle šetření Komise v praxi velice 

často řešen stanovením dvojích cen (double pricing), kdy výrobci účtují témuž maloobchodnímu 

prodejci odlišné velkoobchodní ceny v závislosti na tom, zda výrobky mají být v daném případě 

prodávány online nebo offline.
61

 

Pokud jde o nejrůznější omezení týkající se používání platforem třetích stran, 18 % 

dotazovaných maloobchodních prodejců uvedlo, že taková ujednání jsou obsažena v dohodách 

s jejich dodavateli, zejména pak v dohodách o selektivní distribuci. Největší podíl takových 

omezení zaznamenala Komise v Německu (32 %) a ve Francii (21 %).
62

 

Závěrečná zpráva hovoří také o tom, že stále častěji dochází k tomu, že maloobchodní prodejci 

odmítají prodávat zákazníkům ze zahraničí, například tím, že zahraničním zákazníkům blokují 

přístup na své internetové stránky, takové zákazníky přesměrovávají na internetové stránky 

zacílené přímo na stát, ze kterého ti kteří zákazníci pochází, nebo odmítají přijímat zahraniční 

platby. Předmětná omezení bývají nazývána jako tzv. zeměpisné blokování (geo-blocking).
63

 

Z šetření Komise vyplývá, že většina takových praktik je výsledkem jednostranného jednání 

samotných maloobchodních prodejců, tj. jednání, které teoreticky může spadat do působnosti 

čl. 102 SFEU.
64

 Pro účely této práce je však zajímavější, že více než 11 % dotazovaných 

maloobchodníků uvedlo, že v jejich smlouvách se vyskytují omezení přeshraničního prodeje 

alespoň v jedné kategorii výrobků, které prodávají.
65

 

                                                 

60
 Tisková zpráva Komise: Antimonopolní politika: Komise zveřejnila závěrečnou zprávu o šetření v odvětví 

elektronického obchodování; IP/17/1261. In: European Commission [online]. 10. 5. 2017 [cit. 23. 7. 2018]. 

Dostupné z: http://bit.ly/2QTU91R 
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 Závěrečná zpráva, body 34-37. 
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 Ibid, bod 40. 
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 Ibid, body 45-47. 
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 Ibid, bod 48. 
65

 Ibid, bod 49. 
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3.3 Elektronický obchod s digitálním obsahem 

Pokud jde o digitální obsah, Komise se zaobírala poskytováním audiovizuálních a hudebních děl 

online. Ze sektorového šetření vyšlo najevo, že online přenos digitálního obsahu změnil způsob 

zpřístupňování a konzumování digitálního obsahu, podporuje inovace a přispívá ke vzniku 

nových služeb a obchodních modelů.
66

 

Jelikož je digitální obsah chráněn autorským právem, zcela zásadním činitelem, pokud jde 

o hospodářskou soutěž v sektoru elektronického obchodu s digitálním obsahem, je dostupnost 

příslušných práv. Z šetření Komise vyplývá, že držitelé práv zpravidla rozdělují práva na více 

složek a udělují licence k veškerým těmto právům nebo jejich části různým poskytovatelům 

obsahu v různých členských státech. Existuje celá řada většinou značně složitých postupů při 

udělování výhradních i nevýhradních licencí k příslušným právům. Rozsah licencovaných práv 

se může lišit, pokud jde o (i) technologii, kterou mohou poskytovatelé digitálního obsahu 

používat pro přenos obsahu a která umožňuje uživateli přístup k tomuto obsahu 

(tzv. technologická a uživatelská práva), (ii) uvedení výrobku do distribuce nebo dobu trvání 

licencovaných práv a (iii) zeměpisnou oblast, ve které smí poskytovatel digitálního obsahu 

výrobek nabízet (územní práva). Komise zjistila, že dohody o udělení licencí zpravidla 

neumožňují neomezené používání licenčních práv. Nejrůznější smluvní omezení bývají naopak 

spíše pravidlem.
67

 

Dle závěrečné zprávy jsou licence často udělovány pro území jednoho či více členských států, 

zpravidla v závislosti na tom, jakým jazykem obyvatelstvo daného státu hovoří. To se týká 

zejména licencí k online právům k obsahu typu filmy, hraná televizní tvorba nebo sport. 

Z šetření zároveň vyplývá, že poskytovatelé digitálního obsahu často (až v 68 %) uplatňují 

zeměpisné blokování, tj. omezují přístup ke svým online službám z jiných členských států. 

Smluvní omezení obsažená v dohodách s držiteli práv bývají důvodem těchto praktik v 59 % 

případů.
68

 

Z šetření dále vyplývá, že doba trvání dohod o udělení licence je obvykle relativně dlouhá (23 % 

dohod trvá více než 5 let, přes 50 % pak déle než 3 roky). V důsledku toho, že smluvní strany 

dohody mezi nimi uzavřené často obnovují či prodlužují, průměrná doba smluvního vztahu je 

mnohem delší – více než 10, nebo dokonce i 20 let. Komise se proto domnívá, že tato skutečnost 

                                                 

66
 Závěrečná zpráva, body 16-17. 

67
 Ibid, body 19-22 a 60-61. 
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nejen že představuje překážku vstupu na trh, ale dokonce může komplikovat expanzi i stávajícím 

poskytovatelům digitálního obsahu, a to jak na jiné zeměpisné oblasti, tak co do typů jimi 

poskytovaných služeb.
69

 

3.4 Politické závěry šetření a následné kroky Komise 

Po vyhodnocení výsledků šetření dospěla Komise k závěru, že, ačkoli se s rozmachem 

elektronického obchodu objevily nové, nebo alespoň zdokonalené obchodní praktiky, které by 

mohly představovat nebezpečí z hlediska ochrany hospodářské soutěže, přehodnocení nařízení 

o blokových výjimkách, jehož platnost končí v roce 2022, není prozatím na místě. Komise 

nicméně naznačila, že vydání nových pokynů pro vynucování pravidel hospodářské soutěže 

v tomto sektoru může do budoucna přicházet v úvahu.
70

 

Komise proto uzavřela, že se výhledově zaměří na tyto nové či zdokonalené obchodní postupy 

vyskytující se v předmětném odvětví, které by mohly mít negativní dopady na hospodářskou 

soutěž a na fungování jednotného digitálního trhu obecně. V zájmu jednotného uplatňování 

antimonopolních pravidel EU v sektoru elektronického obchodu Komise navíc hodlá rozšířit 

dialog s národními soutěžními úřady v rámci Evropské sítě pro hospodářskou soutěž (dále jen 

„ECN“).
71

 

Již po zveřejnění tiskové zprávy, která informovala o zahájení sektorového šetření, se mezi 

odborníky a v médiích diskutovalo o tom, že v reakci na informace zjištěné v rámci tohoto 

šetření Komise více zacílí na problematické praktiky a případně zahájí vyšetřování konkrétních 

společností pro podezření z porušení pravidel na ochranu hospodářské soutěže.
72

 Ostatně 

obdobně tomu bylo i v případě šetření v oblasti farmaceutického odvětví probíhajícího mezi lety 

2008 a 2009, kdy Komise v den zveřejnění tiskové zprávy o ukončení tohoto šetření
73

 zveřejnila 

taktéž tiskovou zprávu informující o tom, že zahájila formální řízení proti společnosti 
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Les Laboratoires Servier a řadě farmaceutických společností vyrábějících generická léčiva.
74

 

Ani v případě sektorového šetření v odvětví elektronického obchodu tomu nebylo jinak. 

Necelých 5 měsíců po zveřejnění předběžné zprávy informovala Komise o zahájení tří skupin 

formálních vyšetřování podniků v souvislosti s jejich online obchodními praktikami.
75

 První 

soubor řízení se týká podezření ze zeměpisného blokování v dvoustranných dohodách 

společnosti Valve, zabývající se vývojem videoher, a jednotlivých distributorů videoher, 

společností Focus Home,
76

 Koch Media,
77

 ZeniMax,
78

 Bandai Namco
79

 a Capcom.
80

 V rámci 

druhého řízení Komise vyšetřuje dohody týkající se hotelového ubytování uzavírané mezi 

největšími evropskými cestovními kancelářemi Kuoni, REWE, Thomas Cook a TUI na jedné 

straně a hotelovým řetězcem Meliá Hotels na straně druhé, kteří na základě vzájemných dohod 

údajně diskriminovali zákazníky na základě jejich státní příslušnosti nebo bydliště.
81

 

Ani v jednom z výše uvedených šetření však dosud nebylo vydáno rozhodnutí. 

Třetí řízení se týkalo výrobců spotřební elektroniky, společností Asus,
82

 Denon & Marantz,
83

 

Philips
84

 a Pioneer,
85

 kteří svým online maloobchodníkům určovali pevné nebo minimální ceny 

pro další prodej. V této věci již Komise vydala rozhodnutí, ve kterém výše zmíněným podnikům 

uložila pokuty v celkové výši 111 milionů eur.
86

 

V tiskové zprávě informující o publikování závěrečné zprávy Komise uvedla, že poznatky 

získané prostřednictvím sektorového šetření jí do budoucna umožní lépe zacílit prosazování 

pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže v odvětví elektronického obchodu, což mj. povede 

k zahájení nových vyšetřování. V této souvislosti pak zmínila právě tři výše uvedené druhy 
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78
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79

 Řízení vedené Komisí ve věci Bandai Namco - Video Games pod číslem AT.40422. 
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šetření. Komise zároveň uvítala, že mnohé podniky, zejména z oděvního průmyslu, již v průběhu 

samotného šetření z vlastní iniciativy přehodnotily jejich obchodní chování.
87

 

Ačkoli bezprostředně po ukončení šetření v sektoru elektronického obchodu Komise usoudila, že 

není důvod k přehodnocení úpravy obsažené v nařízení o blokových výjimkách,
88

 nejaktuálnější 

vývoj situace ukazuje, že tento závěr zcela jistě nebyl konečným. V nedávné době totiž Komise 

zveřejnila informaci o tom, že zamýšlí ověřit, zda je nařízení o blokových výjimkách stále 

účinné, účelné, relevantní a v souladu s ostatními právními předpisy EU a zda má stále přidanou 

hodnotu.
89

 Za tímto účelem uveřejnila plán hodnocení a kontroly účelnosti výše uvedeného 

nařízení a zahájila období, ve kterém jí široká veřejnost může zasílat připomínky k tomuto 

plánu.
90

 V prvním čtvrtletí roku 2019 by měly být zahájeny veřejné konzultace o věcných 

otázkách a na poslední čtvrtletí téhož roku je naplánován veřejný workshop se zúčastněnými 

stranami.
91

 V rámci pracovní skupiny pro vertikální omezení v rámci ECN by pak měly být 

konány i diskuze s národními soutěžními úřady.
92

 Cílem je zjistit, zda je, s ohledem na vývoj 

trhu, zejména pak na zvýšený význam online prodeje, třeba nařízení o blokových výjimkách 

revidovat, prodloužit jeho platnost, nebo jej po skončení jeho planosti vůbec neobnovovat 

a vydat se cestou jiného řešení.
93
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4 Vertikální omezení – právní rámec 

4.1 Čl. 101 odst. 1 SFEU 

Čl. 101 odst. 1 SFEU zakazuje dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve 

vzájemné shodě (dále jen „dohody“), které by mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy 

a jejichž cílem (účelem) nebo účinkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže 

na vnitřním trhu. Pod písmeny a) až e) je následně uveden demonstrativní výčet dohod 

naplňujících výše uvedená kritéria. Dohody, které splňují předpoklady stanovené v čl. 101 

odst. 1 SFEU, jsou s vnitřním trhem neslučitelné a v souladu s čl. 101 odst. 2 SFEU od počátku 

neplatné, aniž by k vyslovení jejich neplatnosti bylo třeba jakéhokoli rozhodnutí (tj. jsou 

neplatné ex lege a ex tunc).
94

 

V případě, že vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže je cílem předmětné 

dohody, lze hovořit o tzv. cíleném omezení hospodářské soutěže (restriction by object). Pokud je 

výše uvedené toliko účinkem dané dohody, jedná se o tzv. efektové omezení hospodářské 

soutěže (restriction by effect). 

Pro účely této práce je podstatné, že čl. 101 SFEU se uplatní nejen na horizontální dohody (mezi 

podniky na stejné úrovni distribučního řetězce, tj. mezi přímými konkurenty), ale též na dohody 

vertikální (mezi podniky na rozličných úrovních distribučního řetězce, tj. dohody mezi 

dodavateli a kupujícími).
95

 Jistota ohledně výkladu čl. 101 SFEU v tomto ohledu vždy 

nepanovala. Zařazení vertikálních dohod pod zákaz obsažený v tomto ustanovení však potvrdil 

Soudní dvůr (dále jen „SD“) v rámci rozsudku Consten a Grundig v. Komise.
96

 

4.2 Citelný dopad na soutěž – doktrína de minimis 

Narušení hospodářské soutěže, které dohoda způsobuje, případně ke kterému směřuje, musí být 

citelné (appreciable). Jinými slovy, soutěžní regulace se neuplatní na toliko bagatelní dohody. 

Citelný dopad na soutěž bývá uváděn buď jako další, ač ve SFEU normativně nevyjádřený, znak 
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skutkové podstaty protisoutěžní dohody, nebo jeho absence bývá naopak chápána jako výjimka 

ze zákazu obsaženého v čl. 101 odst. 1 SFEU.
97

 

Doktrína de minimis byla zformulována v rozhodovací praxi Komise a judikatuře SD. V této 

souvislosti bývá nejčastěji citován rozsudek SD ve věci Völk v. Vervaecke,
98

 dle kterého dohoda 

nespadá do působnosti čl. 101 odst. 1 SFEU, pokud má pouze zanedbatelný (insignificant) dopad 

na trh s ohledem na slabou pozici, kterou mají zainteresované podniky na předmětném 

produktovém trhu.
99

 Jinými slovy, dohoda musí citelným způsobem ovlivnit hospodářskou 

soutěž.
100

 

Posouzení, zda dohoda má, či může mít, citelný dopad na soutěž, záleží vždy na okolnostech 

případu. Komise nicméně poskytuje užitečné vodítko v rámci svého sdělení de minimis.
101

 

Za výrazně neomezující hospodářskou soutěž nepovažuje (i) horizontální dohody, kdy celkový 

podíl držený stranami dohody nepřekračuje 10 % na kterémkoli z relevantních trhů ovlivněných 

předmětnou dohodou, nebo (ii) vertikální dohody, kdy tržní podíl držený každou ze stran dohody 

nepřekračuje 15 % na kterémkoli z relevantních trhů ovlivněných takovou dohodou.
102

 Je tedy 

zřejmé, že Komise zaujímá vstřícnější postoj k vertikálním dohodám, které jsou ve srovnání 

s horizontálními dohodami obecně považovány za méně závažné a často mohou poskytovat 

široký prostor pro zvyšování efektivity. 

Důležitou podmínkou pro aplikaci doktríny de minimis je nicméně i samotný obsah dohody. 

V bodě 37 rozsudku ve věci Expedia SD uvedl, že: „dohoda, která může ovlivnit obchod mezi 

členskými státy a která má protisoutěžní účel, představuje svou povahou a nezávisle na 

jakémkoliv jejím skutečném účinku výrazné omezení hospodářské soutěže.“
103

 Taková dohoda 

bude tedy spadat do působnosti čl. 101 odst. 1 SFEU bez potřeby prokazování jejích konkrétních 
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dopadů na hospodářskou soutěž.
104

 Jinými slovy, test citelnosti se neuplatní na cílená omezení, 

která mají vliv na obchod mezi členskými státy. 

V této souvislosti taktéž Komise ve svém sdělení de minimis výslovně uvádí, že 

„bezpečný přístav“ (safe harbour) tvořený prahy podílů na relevantním trhu stanovenými 

v tomto sdělení se nepoužije zejména, nikoli tedy výlučně, na dohody, jejichž účelem
105

 je 

(i) stanovení cen při prodeji výrobků třetím stranám, (ii) omezení výroby nebo prodeje nebo 

(iii) rozdělení trhů nebo zákazníků. Komise navíc upozorňuje, že výhody pravidla de minimis 

nenáleží ani dohodám obsahujícím omezení, která jsou uvedena jako tvrdá v jakémkoli 

současném i budoucím nařízení Komise o blokové výjimce.
106

 V tomto ohledu bude na SDEU, 

aby rozhodl, zda všechna omezení, která Komise takto kvalifikovala jako tvrdá, skutečně 

naplňují i znaky cílených omezení.
107

 

Vzhledem k tomu, že určení, zda dohoda obsahuje cílené omezení, nemusí být vždy snadné 

a může zahrnovat zhodnocení mnoha faktorů, Komise vydala pracovní dokument obsahující opět 

pouze demonstrativní (avšak širší) výčet ujednání považovaných za omezení, jejichž cílem je 

narušení hospodářské soutěže.
108

 Ani úmysl totiž není nezbytným činitelem při určení, zda 

dohoda má za cíl omezit soutěž, či nikoliv.
109

 To, zda má dohoda protisoutěžní účel, je totiž 

posuzováno na základě objektivních znaků.
110

 Subjektivní stránka se zásadně zkoumat nemusí. 

To však nevylučuje možnost, že Komise při své analýze případný úmysl zohlední.
111

 

4.3 Čl. 101 odst. 3 SFEU a blokové výjimky 

Zákaz stanovený v čl. 101 odst. 1 SFEU se neuplatí bezvýjimečně. I v případě, že jsou naplněny 

všechny znaky zakázané dohody stanovené výše zmíněným ustanovením, včetně citelného 

dopadu na hospodářskou soutěž, zákaz zde uvedený se neaplikuje, pokud jsou kumulativně
112
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naplněny dvě pozitivní a dvě negativní podmínky stanovené v čl. 101 odst. 3 SFEU.
113

 

Konkrétně, dohoda požívající výhod výjimky na základě třetího odstavce musí přispívat ke 

zlepšení výroby či distribuce výrobků anebo k podpoře technického či hospodářského pokroku a 

zároveň vyhrazovat spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho vyplývajících.
114

 

Současně je pak třeba, aby taková dohoda neukládala zainteresovaným podnikům omezení, která 

nejsou k dosažení výše uvedených cílů nezbytná, a neumožňovala těmto podnikům vyloučit 

soutěž ve vztahu k podstatné části relevantního trhu.
115

 

Z působnosti čl. 101 odst. 3 SFEU není a priori vyloučen žádný typ dohody.
116

 Situace, kdy by 

dohoda obsahující tzv. tvrdé omezení splňovala všechny čtyři podmínky tohoto článku je ovšem 

poměrně nepravděpodobná.
117

 I přesto však není vyloučena, a to za předpokladu, že by dotčené 

podniky prokázaly, že pozitivní účinky dohody (efficiencies) převažují nad těmi negativními.
118

 

Čl. 101 odst. 3 SFEU představuje ex lege výjimku, jejíž využití nevyžaduje jakékoli předchozí 

odsouhlasení ze strany Komise či jiného orgánu.
119

 Samozřejmě, ex post posouzení předmětné 

dohody Komisí či národním soutěžním úřadem a případné uložení sankcí z důvodu nenaplnění 

podmínek pro „přiznání“ výjimky není vyloučeno. Je tedy na daných podnicích, aby samy 

pečlivě zvážily, zda jejich dohoda splňuje všechna kritéria stanovená čl. 101 odst. 3 SFEU, 

a zhodnotily rizika, která mohou být s předmětnou dohodou spojena. Ostatně jsou to právě tyto 

podniky, které by případně musely prokázat, že dohoda, kterou spolu uzavřely, splňuje 

podmínky čl. 101 odst. 3 SFEU.
120

 

Čl. 101 odst. 3 SFEU však neposkytuje pouze prostor pro individuální výjimku na základě 

posouzení té které dohody, nýbrž je i právním základem pro přijetí obecných výjimek pro 

jednotlivé skupiny dohod, které se vyznačují určitými společnými znaky.
121

 V této souvislosti se 

hovoří o tzv. blokových výjimkách. Většinou bývají přijaty ve formě nařízení vydaných Komisí 

                                                 

113
 WHISH, Richard a David BAILEY. Competition law. op. cit. (pozn. 95), s. 159. 

114
 Čl. 101 odst. 3 SFEU. 

115
 Ibid. 

116
 FAULL, Jonathan, Ali NIKPAY a Deirdre TAYLOR. Faull & Nikpay: the EU law of competition. 3rd Edition. 

Oxford: Oxford University Press, 2014, 2368 s. ISBN 9780199665099, bod 3.457. 
117

 Sdělení Komise. Pokyny o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy, op. cit. (pozn. 112), bod 46. 
118

 Evropská komise. Politika hospodářské soutěže v Evropě. Pravidla hospodářské soutěže pro dodavatelské 

a distribuční dohody. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2012, 38 s. ISBN 9789279221125. 

DOI 10.2763/66751, s. 15. 
119

 WHISH, Richard a David BAILEY. Competition law. op. cit. (pozn. 95), s. 159. 
120

 Rozsudek SD, GlaxoSmithKline Services a další v. Komise a další, op. cit. (pozn. 111), bod 82; rozsudek SD 

ze dne 7. 2. 2013, Slovenská sporiteľňa, C-68/12, EU:C:2013:71, bod 32.  
121

 Čl. 101 odst. 3 SFEU totiž hovoří nejen o dohodách, ale i o „kategoriích“ dohod mezi podniky. 



 24 

jednající na základě pravomocí svěřených jí příslušným nařízením Rady.
122

 Dohody naplňující 

kritéria nařízení jsou pak en bloque vyňaty ze zákazu stanoveného čl. 101 odst. 1 SFEU bez 

nutnosti jakéhokoli předchozího schválení ze strany Komise či jiného orgánu. 

Zavedení blokové výjimky se vždy zakládá na domněnce, že dohody do ní zahrnuté jsou 

způsobilé naplnit všechny čtyři podmínky stanovené v čl. 101 odst. 3 SFEU. Přijetí blokové 

výjimky má tudíž smysl jen tehdy, lze-li mít za to, že by v případě individuálního posouzení 

dohody, která pod výjimku spadá, bylo dosaženo závěru o jejím souladu s kritérii čl. 101 

odst. 3 SFEU.
123

 

Z podstaty věci tudíž vyplývá, že všechny dohody splňující podmínky blokové výjimky by měly 

být souladné též s kritérii čl. 101 odst. 3 SFEU. Pokud by tomu tak v konkrétním případě nebylo 

a dohoda krytá blokovou výjimkou by s sebou přinášela dopady nesouladné 

s čl. 101 odst. 3 SFEU, přicházela by v úvahu pravomoc Komise odejmout takové dohodě 

výhody vyplývající pro ni z blokové výjimky.
124

 

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že nesplnění předpokladů vymezených v konkrétním 

nařízení o blokové výjimce nevylučuje uplatnění individuální výjimky na základě čl. 101 

odst. 3 SFEU.  

4.4 Bloková výjimka pro vertikální dohody 

Ze všech nařízení Komise či Rady stanovujících blokové výjimky pro jednotlivé typy dohod má 

pro účely této práce klíčové postavení nařízení o blokových výjimkách. 

Čl. 1 odst. 1 nařízení o blokových výjimkách obsahuje legální definici vertikálních dohod. 

Rozumí se jimi dohody uzavřené mezi dvěma či více podniky, z nichž každý jedná na různé 

úrovni výrobního nebo distribučního řetězce, a které se týkají podmínek, za nichž mohou strany 

nakupovat, prodávat nebo dále prodávat určité zboží nebo služby. 

Esenciální úlohu hrají podíly podniků na relevantním trhu. V souladu s čl. 3 nařízení 

o blokových výjimkách, zákaz uvedený v čl. 101 odst. 1 SFEU nelze použít na vertikální dohody 
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 I zde však najdeme případy, kdy nařízení o blokové výjimce vydá sama Rada. Její pravomoc vydávat prováděcí 

nařízení či směrnice k čl. 101 odst. 3 SFEU přitom vychází z čl. 103 odst. 2 písm. b) SFEU. 
123
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op. cit. (pozn. 116), bod 3.469. 
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mezi podniky za předpokladu, že podíl dodavatele ani kupujícího na relevantním trhu 

nepřesahuje 30 %. 

Klíčovou podmínkou pro uplatnění této blokové výjimky je dále absence jakéhokoli z pěti 

tvrdých omezení výslovně vypočtených v čl. 4 nařízení o blokových výjimkách, a to i když jsou 

podíly na trhu dodavatele i kupujícího nižší než 30 % (tzv. černá listina). 

Jako tzv. šedá listina je pak označován čl. 5 nařízení o blokových výjimkách obsahující 

vertikální omezení, která mohou být v dohodě obsažena pouze za určitých podmínek, či pouze 

na určité období. 

4.5 Pokyny k vertikálním omezením 

V situaci, kdy tržní podíly dodavatele nebo kupujícího na relevantním trhu překročí hranici 

30 %, nařízení o blokových výjimkách a jím stanovenou domněnku zákonnosti takových dohod 

nelze využít. To však neznamená, že pro dohody mezi podniky, jejichž podíly na relevantním 

trhu přesahují výše uvedenou prahovou hodnotu, platí domněnka nezákonnosti. Takové dohody 

pouze vyžadují individuální posouzení na základě čl. 101 odst. 3 SFEU.
125

 

Vzhledem k tomu, že otázka aprobovanosti určité vertikální dohody může být v některých 

případech značně složitá, je třeba při jejím posuzování vycházet ze všech dostupných materiálů, 

včetně těch právně nezávazných. V oblasti vertikálních dohod mají proto význačné postavení 

Pokyny Komise k vertikálním omezením
126

 (dále jen „Pokyny“). Ačkoli Pokyny není dotčena 

judikatura SDEU ani závazné právní předpisy EU a mohou být s ohledem na budoucí poznatky 

revidovány,
127

 autorka této práce z nich v následujících kapitolách často vychází, neboť právě 

prostřednictvím Pokynů sděluje Komise veřejnosti své postoje k některým problematickým 

a judikaturou SDEU často i neřešeným otázkám, zejm. co se týká přístupu k dohodám, na které 

se nevztahuje nařízení o blokových výjimkách. 

4.6 Zákaz mírnějšího, ale i přísnějšího národního režimu 

Vzhledem k tomu, že jedním z cílů této práce je komparace postojů a rozhodovací praxe 

jednotlivých národních soutěžních úřadů, je třeba připomenout, že čl. 3 odst. 2 nařízení 1/2003 

stanoví, že použití vnitrostátních právních předpisů o hospodářské soutěži nesmí vést k zákazu 
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dohod, které mohou ovlivnit obchod mezi členskými státy, ale které jsou přípustné dle 

čl. 101 odst. 1 SFEU. V tomto ohledu není rozhodné, zda dohoda vůbec neomezuje 

hospodářskou soutěž ve smyslu čl. 101 odst. 1 SFEU, splňuje podmínky čl. 101 odst. 3 SFEU, 

anebo se na ni vztahuje některé z nařízení o blokové výjimce.
128

 Stručně řečeno, při souběžném 

použití unijního a vnitrostátního práva na ochranu hospodářské soutěže mohou být dohody mezi 

podniky podle vnitrostátního práva zakázány jen tehdy, pokud jsou zakázány i podle práva 

unijního. Členské státy tak nesmí přijmout a na dohody s evropským prvkem uplatňovat mírnější 

(což vyplývá z obecného principu přednosti unijního práva), ale ani přísnější vnitrostátní právní 

předpisy ve srovnání s právem EU.
129

 

                                                 

128
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5 Stanovení cen pro další prodej (Resale Price Maintenance) 

5.1 Pojem a relevantní právní úprava na úrovni EU 

Stanovení cen pro další prodej, v zahraniční literatuře označované jako resale price maintenance 

(dále též jako „RPM“), představuje dohodu mezi dodavatelem (výrobcem, velkoobchodníkem) 

a kupujícím (distributorem, maloobchodníkem), jejímž předmětem je stanovení pevné nebo 

minimální ceny, za kterou je příslušný kupující povinen prodávat produkt svým zákazníkům na 

navazujícím trhu.
130

 Toho může být dosaženo jak přímo, tj. stanovením konkrétní pevné nebo 

minimální ceny, ale i prostřednictvím nepřímých opatření jako je například stanovení distribuční 

marže, určení maximální výše slevy, kterou může kupující poskytnout z předepsané cenové 

hladiny, stanovení předepsané ceny pro prodej na základě cen konkurenčních podniků apod.
131

 

Mezi důsledky RPM bývá uváděno omezení, či dokonce úplné eliminování soutěže v rámci 

značky (intra-brand competition), což pak může vést k nižšímu tlaku na cenu a nepřímo tak 

přispívat i k omezení soutěže mezi značkami (inter-brand competition).
132

 

Komise v Pokynech uvádí, že RPM je způsobilé napomáhat nekalým praktikám jak mezi 

dodavateli (v důsledku zvýšené cenové transparentnosti, která usnadňuje detekci případné 

odchylky dodavatele od dohodnuté ceny), tak mezi kupujícími, tj. na úrovni distribuce (z důvodu 

oslabené cenové soutěže v rámci značky). Komise dále uvádí, že RPM může omezovat soutěž 

mezi výrobci a/nebo maloobchodníky, zvláště pokud výrobci používají pro distribuci svých 

výrobků stejné distributory a RPM užívají všichni nebo většina z nich. RPM může také vést ke 

zvýšení cen, neboť brání distributorům ve snižování prodejní ceny pro určitou značku. 

Distributoři motivování zvýšenou marží, kterou jim RPM může přinést, mohou také při 

poradenství poskytovaném zákazníkům upřednostňovat určitou značku (aniž by to bylo v zájmu 

zákazníků), nebo dokonce jiné značky ani neprodávat. V neposlední řadě je RPM také způsobilé 

snižovat dynamiku a inovace na distribuční úrovni, neboť může bránit výkonnějším 

maloobchodníkům nebo formám distribuce (např. diskontní obchody), aby s nízkými cenami 

vstoupili na trh.
133
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Z výše uvedených důvodů bývá RPM považováno za tvrdé omezení, jehož účelem je omezit 

hospodářskou soutěž (tj. cílené omezení), a jakožto takové spadá mimo působnost nařízení 

o blokových výjimkách
134

 i sdělení de minimis.
135

 

I Komise nicméně připouští potenciální pozitivní účinky RPM na hospodářskou soutěž, ačkoli je 

relativně úzce omezuje jen na několik málo situací. Pokud však tyto účinky v konkrétním 

případě převáží, dohoda může požívat výhod individuální výjimky stanovené v čl. 101 

odst. 3 SFEU. 

RPM může být výhodné například během zaváděcího období nového výrobku, neboť motivuje 

distributory k jeho lepší propagaci a obecně ke zvýšení jejich prodejního úsilí. Může být také 

nepostradatelné pro uspořádání krátkodobé kampaně s nízkou cenou v rámci systému 

franšízových dohod. V některých případech mohou maloobchodníci díky RPM poskytovat 

vysoce kvalifikované předprodejní služby, zejména pokud jde o prodej složitých výrobků, jejichž 

kvalitu nelze snadno posoudit, a zároveň zabránit parazitování na těchto službách ze strany 

ostatních maloobchodníků, kteří takové služby neposkytují. Strany dohody pak musí prokázat, že 

dohoda poskytne nejen prostředky, ale i pobídku k překonání parazitování spočívajícího v tom, 

že by zákazníci využívali předprodejních služeb jednoho maloobchodníka, ale zboží by následně 

zakoupili u maloobchodníka jiného, který dané služby neposkytuje, a tudíž nenese náklady 

s jejich poskytováním spojené.
136

 

Pokud jde o aplikaci RPM v e-commerce sektoru, z výše uvedených argumentů o zvýšení 

účinnosti se nabízí zejména, nikoliv však výlučně, poslední z nich, tj. ospravedlnění v podobě 

pozitivních účinků spojených s překonáním free-riding problému. 

Pro úplnost je třeba dodat, že, na rozdíl od výše uvedeného případu, stanovení maximální ceny 

pro další prodej nebo pouhé doporučení určité ceny (aniž by bylo fakticky vynucováno či 

podporováno) obvykle zakázáno není. Na obojí se uplatní domněnka zákonnosti stanovená 

nařízením o blokových výjimkách. Pokud však tržní podíl, byť jen některé ze stran dohody, 

přesahuje 30 % (a nařízení o blokových výjimkách se tudíž nepoužije), dohoda opět podléhá 

individuálnímu posouzení dle čl. 101 odst. 3 SFEU. Problematická by mohla být zejména 

v případě, kdy by maximální či doporučená cena měla pro další prodejce takový význam, že by ji 

většina z nich, nebo dokonce všichni dodržovali a fakticky by tak docházelo ke koluzi. 
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Významným hlediskem pro posuzování potenciálních negativních účinků doporučené či 

maximální ceny pro další prodej je i postavení dodavatele na trhu. Za předpokladu, že by byly 

prokázány škodlivé účinky takové cenové strategie na hospodářskou soutěž, bylo by na podniku, 

aby prokázal, že pozitivní účinky takového jednání převažují nad těmi negativními (prokázal 

splnění podmínek čl. 101 odst. 3 SFEU).
137

 Ve většině případů však stanovení doporučené či 

maximální ceny nevyvolává žádné obavy z narušení hospodářské soutěže. 

5.2 Rozhodovací praxe Komise 

Jak bylo autorkou zmíněno již v kapitole třetí, v bezprostřední návaznosti na proběhlé šetření 

v sektoru elektronického obchodu Komise zahájila řízení a následně v červenci 2018 pokutovala 

čtyři výrobce spotřební elektroniky Asus,
138

 Denon & Marantz,
139

 Philips
140

 a Pioneer
141

 za 

RPM uplatňované vůči maloobchodníkům prodávajícím prostřednictvím internetu. 

Komise v předmětných rozhodnutích uvedla, že pokutované podniky omezovaly 

maloobchodníky působící online v možnosti svobodně určovat jejich ceny tím, že jim ukládaly 

povinnost prodávat jimi dodávané výrobky za předem určené minimální ceny (většinou 

odpovídající cenám označovaným jako ceny doporučené). Z rozhodnutí Komise vyplývá, že 

výše uvedené podniky užívaly k monitorování cen, za které maloobchodníci prodávali jimi 

dodávané produkty, poměrně sofistikované prostředky, které jim umožňovaly rychle zasáhnout, 

jakmile došlo k poklesu ceny pod jimi určenou hranici. Ke sledování maloobchodních cen byly 

využívány internetové srovnávače, ale i nejrůznější interní monitorovací softwarové nástroje 

umožňující přímo identifikovat maloobchodníky, kteří se od požadované cenové hladiny 

odchýlili. Pokutované podniky byly o poklesu cen často informovány i prostřednictvím stížností 

ze strany ostatních maloobchodníků. 

Pokud se maloobchodníci odchýlili od stanovených minimálních cen, shora uvedené podniky 

vůči nim uplatňovaly nejrůznější způsoby intervencí (sankcí či hrozeb) s cílem přinutit je předem 

určené ceny dodržovat. Výsledkem těchto zásahů bylo dle Komise omezení efektivní cenové 

soutěže vedoucí k vyšším cenám pro spotřebitele. 
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Tato rozhodnutí jsou odborníky považována za přelomová,
142

 neboť jsou po více než patnácti 

letech prvními, ve kterých Komise posuzovala a uložila pokuty za RPM,
143

 a navíc poměrně 

vysoké.
144

 Důvodů, proč se Komise rozhodla obrátit svou pozornost opět k RPM, nebo alespoň 

k RPM aplikovanému v online prostředí, přichází v úvahu hned několik. Z aktivit Komise 

v posledních letech je evidentní, že e-commerce sektor považuje za novou výzvu a jednu 

z priorit do budoucna. V současné době online maloobchodníci navíc čím dál častěji užívají 

nejrůznější algoritmy, pomocí kterých jsou schopni monitorovat ceny konkurence a automaticky 

jim přizpůsobovat ceny vlastní. Tak tomu bylo i ve výše uvedených případech. Vzhledem 

k tomu, že takové algoritmy k tvorbě svých cen dle zjištění Komise užívá již značné množství 

maloobchodníků, lze dojít k závěru, že dopady RPM uplatňovaného, byť jen vůči některým 

z nich, budou daleko rozsáhlejší. Stanoveným cenám totiž de facto automaticky přizpůsobí své 

ceny i ostatní maloobchodníci. Výsledkem tak bude omezení hospodářské soutěže na mnohem 

větší části relevantního trhu, než by tomu bylo v případě absence užívání cenových algoritmů. 

Lze proto očekávat, že Komise bude na RPM uplatňované v e-commerce sektoru nahlížet jako 

na značnou hrozbu pro hospodářskou soutěž a v budoucnu se na něj bude čím dál více 

zaměřovat. 

Pro úplnost je třeba dodat, že ve všech výše uvedených rozhodnutích Komise jen poměrně stroze 

konstatuje, že nebyly naplněny podmínky pro aplikaci individuální výjimky na základě 

čl. 101 odst. 3 SFEU, neboť v daných případech ani neexistují náznaky, že by RPM bylo 

nezbytné za účelem motivace maloobchodníků k vyšším investicím do propagace 

a předprodejních služeb, resp. zmírnění dopadů free-riding problému. 

5.3 Rozhodovací praxe národních soutěžních úřadů 

5.3.1 Spolková republika Německo 

Na rozdíl od Komise, německý soutěžní úřad (Bundeskartellamt, dále jen „BKartA“) klade na 

řešení případů RPM značný důraz a v této oblasti je již řadu let pravděpodobně nejaktivnějším 

soutěžním úřadem v rámci EU. 
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BKartA mnoho let relativně toleroval cenové strategie výrobců spadající do tzv. šedé zóny, 

kterou se má na mysli oblast mezi stanovením doporučených cen (obvykle dovolených) 

a pevných či minimálních cen (zakázaných jakožto tvrdé omezení), kdy přesné definování pojmu 

„doporučená cena“ sehrávalo rozhodující úlohu. Počínaje rozhodnutími ve věcech Microsoft,
145

 

CIBA Vision
146

 a Phonak,
147 

vydanými v roce 2009, dal však BKartA jasně najevo, že doba 

tolerance těchto „hraničních“ případů je u konce. BKartA v rámci těchto rozhodnutí připomenul, 

že antimonopolní pravidla obecně nezakazují dodavatelům, aby kontaktovali distributory 

ohledně jejich cen pro další prodej. Nicméně, opakované oslovování distributorů v této věci 

může vyvolat dojem, že taková komunikace představuje protiprávní nátlak ze strany dodavatele 

směřující k vynucení pevných či minimálních cen. Lze tudíž shrnout, že dodavatel by se měl 

vyvarovat jakékoli snahy o kontakt distributora směřující k ovlivnění jeho budoucí 

cenotvorby.
148

 BKartA těmito rozhodnutími jasně vyjádřil svůj zvýšený zájem o RPM a poněkud 

striktnější přístup při jeho posuzování, než jaký zaujímal v minulosti. 

V roce 2010 BKartA pokutoval výrobce navigačních zařízení, společnost Garmin,
149

 za RPM 

implementované za účelem stabilizace cen klesajících pod vlivem zvýšené cenové 

transparentnosti způsobené rozmachem prodeje prostřednictvím internetu. Garmin zavedl 

program, na základě kterého účtoval specializovaným maloobchodníkům s vlastním e-shopem 

vyšší velkoobchodní ceny v případě, že jejich maloobchodní ceny na e-shopu neodpovídaly jeho 

představám. Pokud maloobchodník zvýšil své ceny alespoň na stanovenou minimální úroveň, 

dodatečně obdržel kompenzaci.
150

 

Před BKartA byl řešen taktéž případ týkající se společnosti Alessi, která měla smluvně zavazovat 

své online distributory k dodržování „doporučených“ maloobchodních cen. Obdobná povinnost 

nebyla součástí smluv Alessi s maloobchodníky prodávajícími prostřednictvím kamenných 

obchodů. Na výzvu BKartA se společnost Alessi dohodla se svými online distributory na změně 
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příslušných smluv a písemně je informovala o nezávaznosti cen označovaných jako doporučené. 

Společnost taktéž zajistila nezbytná školení svých zaměstnanců v zájmu zajištění dodržování 

soutěžního práva do budoucna.
151

 

BKartA pokutoval také výrobce přírodní kosmetiky Wala Heilmittel,
152

 který dodával své 

výrobky pouze autorizovaným maloobchodníkům v rámci systému selektivní distribuce, přičemž 

účast v jeho distribuční síti podmiňoval dodržováním jím „doporučených“ maloobchodních cen. 

Smlouvy zahrnovaly taktéž ustanovení omezující prodej na internetu podporující prosazování 

RPM.
153

 

V letech 2014 a 2015 BKartA uložil pokuty třem výrobcům matrací, společnostem Recticel,
154 

Metzeler
155

 a Tempur Deutschland.
156 

Recticel se dohodl s maloobchodníky, že určité druhy matrací, které považoval za strategicky 

významné pro své podnikání, nebudou moci být prodávány za ceny nižší než jím určené. O tom, 

zda konkrétní maloobchodníci dodržují dohody o minimálních maloobchodních cenách, byl 

Recticel informován zpravidla od ostatních maloobchodníků, kteří si stěžovali v případě, že 

některý z jejich konkurentů začal prodávat za ceny nižší. Jakmile se o této skutečnosti Recticel 

dozvěděl, kontaktoval předmětného maloobchodníka a snažil se ho přesvědčit, aby své ceny 

zvýšil. V reakci na zvyšující se podíl online prodejů Recticel navíc zavedl program odměňující 

loajální maloobchodníky, kteří získávali nejrůznější výhody spojené s online propagací, zejména 

oprávnění užívat logo společnosti Recticel. Naopak, maloobchodníci, kteří nevyhověli cenovým 

požadavkům Recticel, byli za svůj odpor „náležitě“ potrestáni zákazem užívání reklamní služby 

Google-Adwords a platformy eBay (na základě tzv. Verified Rights Owner programu, pomocí 

kterého eBay zajišťuje ochranu práv duševního vlastnictví).
157

 

Za obdobné praktiky byl pokutován i výrobce matrací Metzeler, který uzavíral 

s maloobchodníky především dohody týkající se cen jím vyráběného zboží pro účely 
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připravovaných propagačních kampaní. Metzeler opakovaně upozorňoval maloobchodníky, že 

dohodnuté výrobky mají být prodávány jakožto „zboží s pevně stanovenou cenou“ a reklama na 

ně tudíž nemůže obsahovat žádné cenové srovnání, slevy či sliby slev apod. Ačkoli se RPM 

vztahovalo na online i offline maloobchodníky, zvýšená cenová transparentnost spojená s online 

prodejem umožnila maximalizovat účinek těchto opatření. V případě, že se některý 

maloobchodník odchýlil od stanovené ceny, jeho konkurenti tuto skutečnost zpravidla velice 

brzy zjistili a informovali o tom Metzeler.
158

 

Pokud jde o použité metody, poslední případ týkající se prodeje matrací se od předchozích dvou 

příliš nelišil. V případě, že maloobchodní cena klesla o více než 5 % pod cenu „doporučenou“ 

společností Tempur Deutschland, maloobchodník byl touto společností kontaktován a upozorněn 

na možné negativní důsledky spojené s jeho neloajálním chováním. Konkrétně se jednalo 

o zpoždění, či dokonce o přerušení dodávek. V případě online maloobchodníků pak přicházel 

v úvahu zákaz užívat značku výrobce pro reklamní účely ve vyhledávání Google.
159

 

V roce 2015 BKartA pokutoval dalšího výrobce navigačních zařízení, společnost 

United Navigation,
160

 která vynucovala dodržování stanovených minimálních cen jednak 

hrozbami spočívajícími v odmítnutí dodávek či v žalobě z důvodu neoprávněného užívání 

předmětů chráněných autorským právem, a jednak nabídkou kompenzace za navýšení ceny.
161 

Nelze si nevšimnout, že pokuta uložená United Navigation
 
je mnohem nižší oproti pokutám, 

které byly uloženy BKartA v předchozích případech.
162

 Z této skutečnosti však nelze usuzovat 

zmírnění do této doby poměrně striktního přístupu BKartA k RPM. Sám BKartA v tiskové 

zprávě uvádí, že nízká pokuta je důsledkem neblahé finanční situace společnosti 

United Navigation ve spojení se značnou mírou spolupráce z její strany v rámci vyšetřování.
163

 

Ani v nedávné době BKartA nepolevoval ve svém „tažení“ proti online RMP. Za v podstatě 

shodné praktiky jako ve výše uvedených případech pokutoval například výrobce nábytku, 
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společnosti Heinz Kettler,
164

 Aeris,
165

 Zebra Nord,
166

 Hülsta-Werke Hüls
167

 a Rolf Benz.
168

 

Kromě vynucování doporučených maloobchodních cen, výše uvedené společnosti taktéž 

stanovovaly maloobchodníkům, kdy a které výrobky budou zahrnuty, nebo naopak vyloučeny 

z jednotlivých reklamních kampaní. Klíčovým prvkem byl opět důmyslný systém monitorování 

dodržování dohodnuté cenové hladiny, na kterém se podíleli také maloobchodníci. Celý soubor 

těchto pravidel byl navíc doplněn speciálními pokyny pro online maloobchodníky, jejichž cílem 

bylo, dle vyjádření BKartA, vytvořit stabilní cenovou strukturu trhu. V případě porušení dohody 

následovaly hrozby odmítnutím dodávek či ukončením smlouvy.
169

 

Zajímavý je taktéž nedávný případ týkající se RPM v oděvním průmyslu. Praktiky výrobce 

oděvů Wellensteyn
170

 byly velmi obdobné těm, které byly zmiňovány ve výše uvedených 

případech, s tím rozdílem, že se týkaly výlučně offline prodejů. Souvislost s e-commerce 

sektorem lze však nalézt i v tomto rozhodnutí. V zájmu podpoření účinků RPM aplikovaného na 

offline prodej, Wellensteyn zároveň zakazoval maloobchodníkům prodej jím dodávaných 

výrobků online. Ačkoli úplný zákaz prodeje přes internet je sám o sobě chápán jako tvrdé 

omezení,
171

 v tomto případě jej BKartA neposuzoval samostatně, nýbrž jako součást celkové 

RPM strategie, kterou měl zákaz online prodejů podpořit.
172

 

Toto rozhodnutí je však specifické ještě z jiného důvodu. V případě všech shora uvedených 

případů BKartA přistupoval k maloobchodníkům jako k „obětem“ donucovacích praktik 

jednotlivých výrobců (a to i přesto, že v některých případech se sami maloobchodníci obraceli na 

výrobce s žádostí o zajištění zachovávání dohodnuté cenové hladiny ze strany jejich 

konkurentů
173

). Žádný z nich proto nebyl BKartA pokutován za uzavření protisoutěžní vertikální 

dohody. V případě rozhodnutí ve věci Wellensteyn tomu však bylo jinak. BKartA pokutoval 

nejen samotného výrobce, tj. společnost Wellensteyn, ale i jednoho z maloobchodníků, 
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společnost Peek & Cloppenburg, která na oplátku za dodržování dohody o minimálních 

maloobchodních cenách dostala možnost vrácení zboží výrobci. Peek & Cloppenburg navíc 

rovněž sama vyvíjela nátlak na Wellensteyn s cílem jej přimět k zajištění souladu cen ostatních 

maloobchodníků s dohodnutými cenami, resp. k odmítnutí jim dodávat v případě, že jejich 

maloobchodní ceny budou nižší.
174

 

Ačkoli povětšinou tomu tak nejspíše bude, nelze předpokládat, a tím méně se spolehnout na to, 

že za RPM budou pokutováni pouze výrobci. BKartA naopak v minulosti již několikrát 

pokutoval i maloobchodníky.
175

 Případ Wellensteyn tak rozhodně není raritou. Lze tedy shrnout, 

že bude záležet na okolnostech daného případu, zda BKartA k pokutování podniků i na 

„maloobchodní straně“ dohod v budoucnu přistoupí, či nikoliv. 

Z výše uvedených příkladů z praxe BKartA týkající se RPM v e-commerce sektoru lze 

vypozorovat, že ačkoli i v případě RPM teoreticky přichází v úvahu využití individuální výjimky 

dle čl. 101 odst. 3 SFEU, resp. § 2 německého zákona proti omezování soutěže,
176

 ani v jednom 

z výše uvedených případů BKartA na tuto možnost nepřistoupil. Lze říci, že BKartA se spíše 

omezil na strohé konstatování, že v daném případě jde o tak závažné porušení soutěžního práva, 

že aplikace tohoto ustanovení ani nepřichází v úvahu. Na druhou stranu je třeba dodat, že 

z dostupných informací není zřejmé, do jaké míry se výše uvedené podniky vůbec pokoušely 

BKartA přesvědčit o tom, že podmínky pro přiznání individuální výjimky jsou v daném případě 

splněny. Z podkladového materiálu BKartA z roku 2013 se zdá, že podniky s obdobnou 

argumentací většinou ani nepracovaly.
177

 

Z výše zmíněných rozhodnutí je nicméně patrný spíše formální přístup BKartA k RPM obecně, 

ale i k tomu vyskytujícímu se v e-commerce sektoru. BKartA chápe RPM jako velice závažnou 

praktiku, která by z principu měla být postihována. Ačkoli výjimka, například v podobě 

argumentu o překonání free-riding problému, není a priori vyloučena, vzhledem ke striktnímu 

přístupu BKartA k RPM se jeví spíše jako nepravděpodobná. BKartA obecně považuje RPM za 

                                                 

174
 Case Summary: Fines imposed on account of vertical price fixing in the clothing industry, op. cit. (pozn. 172). 

175
 Srov. např.:  Tisková zpráva BKartA: Vertical resale price maintenance in the food retail sector – Majority of fine 

proceedings concluded. In: Bundeskartellamt [online]. 18. 6. 2015 [cit. 13. 10. 2018]. Dostupné 

z: http://bit.ly/2S5zAwK 
176

 Německý zákon proti omezování hospodářské soutěže (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, dále 

jen „GWB“) ve znění ze dne 26. 6. 2013 (BGBl. I, 2013, s. 1750, 3245), posledně novelizovaný čl. 10 zákona ze dne 

12. 7. 2018 (BGBl. I, s. 1151). Dostupné z: http://bit.ly/2BrkOJB 
177

 Background Paper – Working Group on Competition Law: Vertical Restraints in the Internet Economy. 

In: Bundeskartellamt [online]. 10. 10. 2013 [cit. 13. 10. 2018], s. 19. Dostupné z: http://bit.ly/2Ezwn5f 

http://bit.ly/2S5zAwK
http://bit.ly/2BrkOJB
http://bit.ly/2Ezwn5f


 36 

příliš omezující prostředek k řešení free-riding problému. Pro tyto účely upřednostňuje méně 

restriktivní nástroje, jakými jsou například selektivní či výhradní způsoby distribuce.
178

 

5.3.2 Francouzská republika 

Francouzský soutěžní úřad (Autorité de la concurrence, dále jen „ADLC“) taktéž dlouhodobě 

zastává striktní přístup k opatřením omezujícím cenovou soutěž. RPM obecně považuje za 

jednání omezující hospodářskou soutěž již svým účelem a pravidelně za něj ukládá výrobcům 

a případně i maloobchodníkům poměrně vysoké pokuty.
179

 

Pokud jde o opatření omezující cenovou soutěž v e-commerce sektoru, ADLC svůj přísný postoj 

potvrdila již ve svém stanovisku týkajícím se fungování hospodářské soutěže v rámci 

elektronického obchodu, obsahujícím zjištění, ke kterým dospěla na základě sektorového šetření 

v tomto odvětví provedeného mezi lety 2011 a 2012.
180

 

Výše uvedené ADLC potvrdila i v praxi, když v roce 2017 pokutovala společnost Sanbri za to, 

že se dohodla s některými svými distributory využívajícími k prodeji internet na tom, že výrobky 

prodávané pod značkou „L’Atelier du vin“ budou prodávat za určitou předem stanovenou cenu. 

Součástí smluv uzavřených mezi společností Sanbri a jejími distributory byly i doporučené 

prodejní ceníky a tzv. charta internetového partnerství. Posledně jmenovaná listina však ve svých 

verzích z let 2011, 2012 a 2013 výslovně stanovila povinnost internetových distributorů 

dodržovat ceny uvedené v doporučených prodejních cenících. V případě nerespektování tohoto 

závazku charta umožnila společnosti Sanbri kdykoli a bez předchozího upozornění přerušit 

obchodní partnerství s „neloajálními“ distributory. ADLC kvalifikovala výše popsané jednání 

jako RPM, jehož cílem bylo omezení hospodářské soutěže na trhu stolního a kuchyňského 

nádobí. Jelikož Sanbri využila proceduru narovnání, nezpochybnila tvrzení ADLC týkající se 
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protiprávnosti předmětného jednání a nevznesla ani žádné námitky v souvislosti s případnými 

pozitivními účinky této praktiky.
181

 

Argumentace pozitivními účinky RPM na efektivnost, zejména pak jeho přínosy při řešení 

free-riding problému, nebyla doposud ADLC přezkoumávána. Individuální výjimka dle čl. 101 

odst. 3 SFEU, resp. čl. L 420-4 francouzského obchodního zákoníku
182

 tak zatím nebyla ze 

strany ADLC přiznána.
183

 

5.3.3 Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Obdobný přístup zastává i britský soutěžní úřad (Competition and Markets Authority, dále jen 

„CMA“). RPM, včetně toho v online prostředí, pokládá za jedno z nejzávažnějších porušení 

soutěžního práva. CMA jej považuje za jednání, jehož cílem je narušení hospodářské soutěže. Již 

z podstaty se jedná o protisoutěžní jednání, které má značný potenciál omezit soutěž, a tudíž jeho 

skutečné účinky nemusí být prokazovány. CMA tak výslovně popírá některými navrhovaný 

přechod k tzv. effect-based přístupu, zaměřenému na podrobnou analýzu (alespoň potenciálních) 

dopadů daného jednání na hospodářskou soutěž. Vzhledem k tomu, že každý případ musí být 

vždy posuzován v celém svém kontextu, dle CMA není důvod ke změně jejího přístupu jen 

proto, že se určitá praktika uskutečňuje v online prostředí.
184

 

Roku 2014 vydal Office of Fair Trading (dále jen „OFT“), předchůdce CMA,
185

 rozhodnutí 

o zákazu jednání výrobce elektrických skútrů Pride Mobility Products, který svým osmi online 

maloobchodníkům neumožňoval inzerovat jeho výrobky za ceny nižší než jím stanovené 

doporučené maloobchodní ceny.
186

 

Výše popsané vertikální stanovení minimálních inzerovaných cen, které se v rozhodovací praxi 

OFT, resp. CMA objevuje velice často, bývá označováno anglickou zkratkou MAP (minimum 

advertised prices), případně speciálně pro online prostředí IMAP (internet minimum advertised 
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prices). CMA považuje (I)MAP za jednu z forem RPM, konkrétně za jeho nepřímou podobu, 

která skutečně omezuje schopnost prodejce stanovit vlastní (online) prodejní ceny.
187

 

V roce 2016 CMA pokutovala dodavatele koupelnového zařízení, společnost Ultra Finishing,
188

 

a dodavatele lednic pro komerční použití, společnost ITW,
189

 kteří stanovovali minimální ceny, 

za které mohli distributoři inzerovat jimi dodávané výrobky při prodeji prostřednictvím internetu 

(IMAP). CMA dospěla k závěru, že výše popsané jednání konstituovalo RPM, neboť jím shora 

uvedené společnosti omezily ceny, za něž byly jejich výrobky inzerovány online, a zamezily tak 

distributorům svobodně stanovovat vlastní prodejní ceny. CMA v obou případech konstatovala, 

že cena inzerovaná na internetových stránkách distributora je typicky konečná cena, za kterou 

zákazník očekává, že daný produkt zakoupí. V případě, že distributoři inzerovali ceny nižší, 

následovaly hrozby spočívající ve zvýšení jim účtovaných velkoobchodních cen, zastavení 

dodávek apod. 

Za stanovení minimálních cen pro další prodej (resp. maximálních slev z doporučených 

prodejních cen) ve vztahu k online maloobchodníkům byl pokutován taktéž dodavatel domácího 

osvětlení National Lighting Company. OFT nejprve neformálně informoval výše uvedenou 

společnost o svých obavách souvisejících s jejím možným protisoutěžním jednáním. Toto 

varování však bylo ze strany společnosti ignorováno a v RPM bylo i nadále pokračováno. 

Skutečnost, že společnost brala neformální komunikaci s OFT na lehkou váhu, posléze vyústila 

v uložení vyšší pokuty ze strany CMA, která případ zahájený jejím předchůdcem uzavřela.
190

 

V tiskové zprávě k výše uvedenému případu CMA navíc sděluje, že v den jejího vydání rozeslala 

další varovné dopisy dodavatelům působícím v odvětví svítidel, neboť i u nich existovalo 

podezření z účasti na RPM.
191

 V zájmu co možná nejefektivnějšího zamezení dalšího „výskytu“ 

RPM pak ještě tentýž den vydala soubor jakýchsi pokynů, které by měly podnikům pomoci 

zorientovat se v tom, jakého jednání se mají vyvarovat. Konkrétně, CMA zveřejnila otevřený 
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dopis adresovaný dodavatelům a maloobchodníkům
192

 a případové studie.
193

 CMA zároveň 

využila příležitosti a připomněla krátké informační video zabývající se RPM, které publikovala 

na svém YouTube kanálu již v předchozích letech.
194

 Ve všech těchto dokumentech CMA 

odkazuje na autorkou výše rozebraná rozhodnutí a potvrzuje svůj striktní a do budoucna stále 

aktivní přístup k (online) RPM. 

Ačkoli ve všech shora uvedených případech CMA pokutovala pouze dodavatele, sama 

konstatuje, že do budoucna není vyloučena situace, kdy by byla pokuta uložena 

i maloobchodníkům.
195

 

Značně nekompromisní přístup CMA k (online) RPM je jen dokreslen jejím dosavadním 

negativním postojem k argumentaci o případném zvýšení efektivnosti v zájmu přiznání 

individuální výjimky dle čl. 101 odst. 3 SFEU, resp. § 9 britského soutěžního zákona.
196

 Na tyto 

argumenty CMA výslovně uvádí, že v případě dohod, jejichž cílem je omezení hospodářské 

soutěže, je přiznání individuální výjimky velice nepravděpodobné.
197

 Například již výše zmíněná 

společnost Ultra Finishing na svou obranu uváděla, že důvodem opatření, které zavedla, byla 

ochrana značky a řešení problémů spojených s nedostatečnými službami poskytovanými online 

distributory a jejich nekvalitními internetovými stránkami. CMA však konstatovala, že výše 

uvedené cíle byly jen vedlejší vzhledem k cíli spočívajícímu v ochraně marží distributorů 

prostřednictvím omezení cenové soutěže, která se v důsledku působení online distributorů 

zvyšovala. Zachování prestižní image značky kromě toho není legitimním cílem 

ospravedlňujícím omezení hospodářské soutěže.
198

 

5.3.4 Italská republika 

Italský soutěžní úřad (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dále jen „AGCM“) se 

zabýval online RPM již v roce 2014, kdy přijal behaviorální závazky navržené výrobcem 
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sportovní výživy, společností Enervit. Protisoutěžní jednání v daném případě spočívalo v RPM 

zaměřeném na online distributory, kterým byla stanovena maximální možná sleva, jež mohla být 

poskytnuta jejich zákazníkům. Odměnou za loajalitu pak měla být pro distributory sleva 

z velkoobchodní ceny. Enervit se zavázala, že odstraní problematické dohody s distributory 

a přislíbila, že do budoucna nebude žádným způsobem ovlivňovat tvorbu cenových politik, a to 

jak v případě online, tak offline distributorů.
199

 

Závazkovým rozhodnutím skončilo též řízení ve věci společnosti Cadel, vyrábějící krbová 

kamna na biomasu. Šetření se týkalo cenové politiky, kterou společnost přijala pro své online 

distribuční kanály, dle názoru AGCM, se zjevným cílem zabránit online distributorům prodávat 

levněji než za ceny stanovené společností Cadel v jejím ceníku. K dosažení tohoto cíle užívala 

společnost jak prostředky přímé, tj. výslovné stanovení minimální prodejní ceny pro online 

distributory, tak nepřímé, tj. určení maximální slevy z prodejní ceny, kterou mohli online 

distributoři svým zákazníkům poskytnout. V případě, že by se online distributoři nechovali 

v souladu se stanovenými požadavky, Cadel jim hrozila přerušením dodávek. AGCM případ 

uzavřela přijetím rozhodnutí o závazcích, v rámci kterého se Cadel zavázala, že nebude přímo 

ani nepřímo určovat maloobchodní ceny ani jinak omezovat obchodní strategie online prodejců, 

po dobu následujících dvou let upustí i od pouhého doporučování maloobchodních cen 

a informuje prodejce o nových zásadách online prodeje, a to se zdůrazněním jejich svobody co 

do možnosti určení prodejní ceny.
200 

Z výše uvedených rozhodnutí je patrné, že AGCM se hodlá do budoucna touto problematikou 

zabývat. Zdá se, že její postoj k online RPM je poměrně striktní. Z rozhodnutí je zřejmé, že 

AGCM se snaží následovat názory Komise, zejména ty vyjádřené v jejích Pokynech, na které ve 

svých rozhodnutích také často výslovně odkazuje. Skutečnost, že obě řízení skončila přijetím 

závazků by teoreticky mohla indikovat snahu AGCM o alespoň do jisté míry liberálnější přístup, 

kdy se pomocí soutěžní advokacie snaží umožnit podnikům své chování zavčas napravit, pokud 

možno bez významnějších negativních konsekvencí. 

Tomuto výkladu by odpovídalo i vystupování některých představitelů AGCM. Pezzoli, generální 

ředitel pro hospodářskou soutěž při AGCM, se kupříkladu vyjádřil v tom smyslu, že online RPM 
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by nemělo být považováno a priori za protisoutěžní. Vybídl k přehodnocení některých dnes již 

zastaralých pohledů na toto téma, zejména pokud jde o posuzování RPM jako tvrdého omezení, 

jehož cílem je narušení hospodářské soutěže. Pezzoli upozornil na významné prosoutěžní účinky 

online RPM, zejména vyzdvihl jeho přínosy při řešení free-riding problému.
201

 

Ze dvou dosud vydaných rozhodnutí však samozřejmě nelze odvodit, zda se AGCM bude i do 

budoucna obdobné problémy snažit řešit spíše v rámci závazkových rozhodnutí, či zda již 

přistoupí k ukládání pokut. 

5.3.5 Nizozemské království 

Na rozdíl od výše uvedených národních soutěžních úřadů, které jsou velice aktivní, pokud jde 

o snahu o potírání (online) RPM, nizozemský soutěžní úřad (Autoriteit Consument & Markt, dále 

jen „ACM“) sleduje poněkud zdrženlivější přístup. Důsledkem této politiky ACM je tak absence 

jakékoli rozhodovací praxe, která by se zabývala RPM v oblasti elektronického obchodu. 

Dnes již bývalý předseda ACM Fonteijn se roku 2014 vyjádřil v tom smyslu, že ACM se při své 

činnosti zaměřuje zejména na blaho spotřebitelů. Pokud jde o vertikální omezení, řeší proto 

především takové tržní problémy, které jsou na jejich újmu. V této souvislosti zmínil zejména 

významnou úlohu ekonomických poznatků týkajících se případné škodlivosti vertikálních 

omezení. Zároveň ovšem podotkl, že vertikální dohody často vykazují v mnoha ohledech 

prosoutěžní účinky, když umožňují překonat neefektivitu distribučních řetězců a přinést tak 

výhody i pro spotřebitele. Co se týče e-commerce sektoru, Fonteijn připouští, že praxe, kdy se 

dodavatelé snaží omezovat prodej prostřednictvím internetu, neboť oceňují některé aspekty 

offline prodeje, které online prodejci již z povahy věci nemohou nabídnout, může být výhodná 

pro spotřebitele. V případech, kdy výhody plynoucí pro spotřebitele převáží nad negativy, není 

třeba, aby ACM zasahovala.
202

 

Fonteijn konstatoval, že ACM považuje vertikální omezení za škodlivá zejména v případě, že 

vedou ke snížení soutěže mezi značkami (inter-brand competition), což s sebou obvykle přináší 

negativní důsledky právě pro spotřebitele. Jako příklad Fonteijn uvedl situaci, kdy RPM 
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usnadňuje koluzivní jednání výrobců. Maloobchodní ceny jsou totiž pro výrobce snadněji 

pozorovatelné než ceny velkoobchodní, což představuje významný faktor, neboť účinný kartel 

musí mít zpravidla možnost rychle identifikovat podniky nedodržující stanovenou dohodu 

a přimět je k souladnému chování. Dle Fonteijna jsou ovšem vertikální omezení nebezpečná 

taktéž v případě, že jsou implementována v situaci, kdy je soutěž mezi značkami již výrazně 

omezena. V takovém případě by online maloobchodníci, kteří mohou prodávat za nižší náklady 

než maloobchodníci využívající kamenných prodejen, mohli být vyloučeni z distribuční sítě 

výrobce na základě nátlaku vykonávaného na něj ze strany jeho offline distributorů. Taková 

situace by byla nevýhodná pro spotřebitele, neboť by jim zabránila využívat levnější distribuční 

kanály.
203

 

Ačkoli tak v uplynulých letech ACM prošetřovala řadu stížností týkajících se údajného RPM 

v kombinaci s hrozbami odmítnutím dodávek, nenašla dostatečné množství důkazů, které by 

odůvodňovaly zahájení plného vyšetřování věci.
204

 

V případě Nizozemska bylo totiž nezbytné brát v úvahu ještě jeden aspekt, a to rozhodnutí 

nizozemských soudů, dle kterých bylo třeba, dokonce i v případě cíleného omezení hospodářské 

soutěže, za něž bývá RPM obvykle považováno, ještě zvlášť prokazovat citelnost takového 

omezení.
205

 ACM tak tížilo další důkazní břemeno, které musela unést, aby vůbec mohla zahájit 

plné vyšetřování daného případu. V tomto ohledu se judikatura nizozemských soudů částečně 

odchylovala od rozsudku SD ve věci Expedia,
206

 dle kterého dohoda, jejímž cílem je narušení 

hospodářské soutěže a která může ovlivnit obchod mezi členskými státy EU, představuje již ze 

své povahy výrazné omezení hospodářské soutěže bez potřeby posuzování jejích konkrétních 

účinků. 

Výše uvedená judikatura se však promítla do přístupu ACM k vyšetřování vertikálních dohod. 

V dubnu 2015 ACM zveřejnila dokument týkající se její strategie a priorit ve věci vertikálních 
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omezení.
207

 ACM v ní uvádí citelný dopad na soutěž jako podstatné hledisko, které je třeba 

prokázat v zájmu samotné aplikovatelnosti soutěžní regulace, přičemž takový účinek je nezbytné 

dokázat nejen v případě dohody, jejíž účinkem je omezení hospodářské soutěže, ale i v případě 

cíleného omezení.
208

 Tento přístup by mohl být do budoucna problematický, neboť by, čistě 

teoreticky, mohlo být upuštěno od plného prošetření a následného zákazu dohody, která by 

v souladu s evropským právem zakázána být měla, neboť by již svou povahou (cílené omezení) 

představovala výrazné omezení hospodářské soutěže. V praxi je nicméně jen stěží představitelné, 

že by ACM v rámci svého předběžného posouzení případu shledala, že určitá dohoda obsahuje 

cílené omezení, je způsobilá ovlivnit obchod mezi členskými státy, avšak nemá citelný dopad na 

hospodářskou soutěž. 

Konec nejasnostem ohledně relevance rozsudku SD ve věci Expedia pro výklad 

čl. 6 nizozemského soutěžního zákona
209

 přinesl až nedávný rozsudek Nejvyššího soudu 

Nizozemska ve věci Agib.
210

 Nejvyšší soud Nizozemska shodně s judikaturou SD shledal, že 

v případě, že je strana schopna prokázat, že dohoda má za cíl omezit hospodářskou soutěž, 

nemusí již dokazovat citelný dopad omezení.
211

 

Vzhledem k tomu, že ACM dosud nepublikovala žádnou „aktualizaci“ své strategie a že výše 

uvedený rozsudek Nejvyššího soudu Nizozemska je rozhodnutím vydaným v civilní pravomoci, 

je otázkou, jak, a zdali vůbec, se promítne do způsobu vyšetřování ACM. 

Pokud jde o posuzování vertikálních dohod, ACM ve své strategii zdůrazňuje, že klíčovým 

hlediskem je pro ni i nadále spotřebitelské blaho.
212

 Připomíná, že účinky vertikálních omezení 

na něj mohou být nejen negativní, ale i pozitivní, přičemž se mohou lišit případ od případu. 

Obecně řečeno, a zejména při neexistenci významné tržní síly, vertikální omezení vedou spíše 

k účinkům pro spotřebitele příznivým.
213

 

Vzhledem k její omezené kapacitě ACM zdůrazňuje, že si musí zvolit problémy, kterými se bude 

zabývat přednostně. Kromě spotřebitelského blaha jakožto hlavního kritéria, ACM zvažuje 
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taktéž hlediska veřejného zájmu a toho, zda je schopna přijmout efektivní opatření k vyřešení 

předmětné záležitosti. Skutečnosti, že blaho spotřebitelů je pro ni nejdůležitějším hlediskem, 

odpovídá i počáteční substantivní posouzení každého případu – ACM se vždy nejprve zabývá 

potenciálními škodlivými účinky vertikální dohody na blaho spotřebitelů. Na základě tohoto 

prvotního posouzení následně rozhodne, zda ve věci zahájí vyšetřování v plném rozsahu, či 

nikoliv. Přitom konstatuje, že v plné míře hodlá vyšetřovat pouze případy vertikálních omezení, 

jejichž negativní dopady na blaho spotřebitelů jsou přesvědčivé.
214

 

ACM dále uvádí příklady situací, které by potenciálně mohly nastat, a jaký přístup by k nim 

pravděpodobně zaujala. Pokud jde o „scénáře“ týkající se (online) RPM, v zásadě platí, že ACM 

nebude přiznávat prioritu případům, kdy by tržně nepříliš silný výrobce čelil značnému 

konkurenčnímu tlaku ze strany jiných výrobců, tj. kdy by soutěž mezi značkami byla dostatečně 

silná. V takové situaci by totiž spotřebitelé mohli snadno přejít na výrobky jiného výrobce 

a jejich újma by tedy nebyla natolik velká, aby odůvodňovala plné šetření věci ze strany ACM. 

Ta se naopak domnívá, že v důsledku vysoké míry konkurence by měl být výrobce motivován 

jednat tak, aby se co nejvíce „zavděčil“ spotřebitelům, a tudíž by měl uzavírat vertikální dohody 

pro spotřebitele co nejvíce přínosné. Výrobce by proto měl mít zájem udržovat určité minimální 

maloobchodní ceny pouze z toho důvodu, aby zajistil, že maloobchodníci budou moci skutečně 

poskytovat služby, které spotřebitelé ocení.
215

 

Ostatní modelové situace, dá se říci, potvrzují dřívější tvrzení Fonteijna uvedená výše. 

Mezi kritéria, na základě kterých ACM usuzuje, zda spotřebitelé přijdou k podstatné újmě a zda 

je tudíž třeba případ podrobně posoudit, patří zejména úroveň soutěže mezi značkami, tržní síla 

předmětného podniku a velikost relevantního trhu, který je danou dohodou zasažen (RPM na 

značné části relevantního trhu totiž může vést zejména k horizontální koluzi).
216

 

V každém případě platí, že i když ACM na základě stanovených priorit pokračuje v dalším 

šetření, nic nebrání podnikům, aby prokázaly pozitivní účinky předmětného opatření na 

efektivnost. Možnost individuální výjimky na základě čl. 101 odst. 3 SFEU, resp. tomu 

odpovídajícímu čl. 6 odst. 3 Mw tak samozřejmě přichází v úvahu i zde.
217
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S ohledem na shora uvedené se lze domnívat, že ve srovnání s předně uvedenými soutěžními 

úřady zvolila ACM opatrnější taktiku, na jejímž základě se hodlá zabývat případy online RPM 

pouze za situace, že v jejich důsledku budou nezanedbatelným způsobem poškozeni spotřebitelé. 

Otázkou však zůstává, zda si ACM tento přístup udrží i do budoucna, zejména v situaci, kdy 

Komise prohlašuje potírání online RPM za svůj politický cíl a za tyto praktiky začíná ukládat 

první pokuty. Není tak vyloučeno, že ACM v budoucnosti pozmění svůj „systém priorit“ a začne 

aktivněji vyhledávat pro spotřebitele škodlivé případy online RPM.
218

 

5.3.6 Švédské království 

Oproti výše uvedeným, švédský soutěžní úřad (Konkurrensverket, dále jen „KKV“) je příkladem 

autority snažící se o jakousi rovnováhu mezi právním a ekonomickým pohledem na vertikální 

omezení.
219

 V rozhodovací praxi KKV je tak poměrně zřetelně patrná snaha přistupovat 

k vertikálním omezením se zaměřením na jejich faktické účinky (effect-based approach). 

V tomto ohledu bylo velice zajímavé rozhodnutí KKV, který se v říjnu 2014 rozhodl dále 

nepokračovat v řízení proti výrobci sportovních výživových produktů, společnosti Protein 

Import, který svým online maloobchodníkům určoval minimální ceny pro další prodej určitých 

suplementů pro sportovce. Ačkoli byla v rámci předběžného šetření potvrzena domněnka KKV 

o tom, že se v daném případě jednalo o RPM a že v důsledku tohoto jednání došlo u několika 

maloobchodníků ke zvýšení cen, KKV se přesto rozhodl uzavřít případ bez formálního 

konstatování porušení soutěžního práva a bez uložení jakékoli sankce. Jako zdůvodnění tohoto 

rozhodnutí uvedl zejména významnou míru soutěže mezi značkami (inter-brand competition) 

a nízký podíl Protein Import na relevantním trhu (méně než 3 %). Svou úlohu v tomto rozhodnutí 

měla i absence jakéhokoli podezření na RPM ze strany ostatních podniků působících na 

relevantním trhu. KKV zároveň šetřil, zda RPM není součástí případné kartelové dohody mezi 

výrobci nebo mezi maloobchodníky za účelem zvýšení cen na trhu. Tato možnost se však 

ukázala jako velice nepravděpodobná z důvodu vysokého počtu podniků působcích na 

relevantním trhu, a to jak na úrovni výrobců, tak na úrovni maloobchodníků, a velice nízkých 

překážek vstupu na trh. KKV tudíž dospěl k závěru, že potenciální omezení hospodářské soutěže 
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a/nebo škoda způsobená spotřebitelům nejsou dostatečně významné, aby odůvodňovaly 

pokračování v řízení. Z důvodu „prioritizace“ jiných případů tak KKV tuto věc uzavřel.
220

 

Výše uvedený případ je však některými autory považován za „nebezpečný precedent“ v oblasti 

posuzování RPM. Skutečnost, že KKV ukončil řízení bez jakéhokoli rozhodnutí, ačkoli měl 

velice přesvědčivé důkazy, na základě kterých by mohl vydat rozhodnutí o zákazu a uložit 

pokutu, je některými odborníky považována za nebezpečný signál pro ostatní podniky s nízkým 

tržním podílem. Ty se totiž mohou domnívat, že v případě, že budou čelit dostatečné konkurenci, 

mohou vůči svým distributorům uplatňovat dokonce i cílená omezení, aniž by se musely obávat 

uložení pokuty. Kritici tohoto rozhodnutí vytýkají KKV například skutečnost, že se ani 

nepokusil s Protein Import dohodnout na závazcích (stejně jako to KKV udělal již v minulosti 

v jeho dřívějších případech týkajících se RPM uplatňovaném vůči maloobchodníkům 

prodávajícím prostřednictvím kamenných prodejen
221

). Protein Import by byl na základě závazků 

povinen ukončit uplatňování RPM a KKV by dal především jasně najevo, že podniky musí 

jednat v souladu se zákonem.
222

 

Výše uvedené argumenty jsou zajisté legitimní. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že 

kapacita KKV není neomezená a že je tudíž třeba, aby si stanovil priority, na jejichž základě se 

bude rozhodovat, které případy projedná a které nikoli. Kritéria, které si KKV pro takové 

rozhodnutí zvolil, tj. potenciální míra omezení hospodářské soutěže a újma způsobená 

spotřebitelům, jsou taktéž opodstatněná. Výše uvedený případ se navíc týkal dohody s toliko 

vnitrostátními účinky, tj. bez jakýchkoli dopadů na obchod mezi členskými státy. Je tudíž plně 

na KKV, jak bude v dané věci postupovat – samozřejmě za předpokladu dodržování národních 

právních předpisů na ochranu hospodářské soutěže. 

5.4 Shrnutí 

Z výše uvedeného je patrné, že v praxi evropských soutěžních úřadů stále přetrvává spíše 

„nepřátelský“ přístup k (online) RPM, které je výše zmíněnými soutěžními autoritami 

považováno za tvrdé omezení. 
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Pokud jde o vymáhání dodržování soutěžních pravidel zakazujících RPM v e-commerce sektoru, 

velice striktní přístup sleduje německý BKartA, francouzská ADLC a britská CMA. Jisté snahy 

o více ekonomický přístup lze pozorovat u italské AGCM, která dosud vyšetřované případy 

online RPM ukončila přijetím rozhodnutí o závazcích a jejíž představitelé, ač vyjadřujíce své 

osobní názory, hovoří o jejich příklonu k „modernějšímu“ přístupu k RPM. To by, dle jejich 

mínění, nemělo být a priori zakazováno, neboť může přinášet mnohé prosoutěžní účinky. 

Nejliberálnější vztah k RPM lze zaznamenat u nizozemské ACM a švédského KKV. Tyto 

soutěžní úřady dosud neuložily žádnou pokutu, ba co více, nepřistoupily ani k přijetí 

závazkového rozhodnutí. Svou nízkou míru aktivity odůvodňují „prioritizací“ jiných praktik, než 

je (online) RPM, které v jimi doposud řešených případech nevykazovalo dostatečnou míru 

škodlivosti mj. pro blaho spotřebitelů a hospodářskou soutěž. 

Vzhledem k tomu, že žádný z výše zmíněných soutěžních úřadů, které za RPM v odvětví 

elektronického obchodu ukládaly pokuty, jej nepovažoval za praktiku souladnou se soutěžním 

právem na základě splnění podmínek čl. 101 odst. 3 SFEU, resp. tomu odpovídajících národních 

pravidel, lze se domnívat, že online RPM zůstává i nadále velice rizikovou činností, a to bez 

ohledu na důvody, které k jeho uplatňování předmětný podnik vedly. I kdyby měl příslušný 

podnik pro své jednání relevantní ospravedlnění spočívající v pozitivech s RPM spojených, 

splnění podmínek pro využití individuální výjimky (včetně nezbytnosti příslušného ujednání) by 

musel prokázat, což by bylo velmi obtížné, dá se říci, že až nemožné.
223

 

Pokud jde o národní soutěžní úřady zastávající liberálnější postoj, který je vyjadřován jejich 

nízkou aktivitou v tomto ohledu nebo přijímáním toliko závazkových rozhodnutí, je zřejmé, že 

podniky se nemohou spoléhat na to, že tento směr bude zachováván i do budoucna. Vzhledem 

k rozvíjející se aktivitě Komise v této oblasti a k jejímu, byť neformálnímu, vlivu na národní 

rozhodovací praxi je třeba mít výše uvedené na paměti. 
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6 Stanovení dvojích cen (Dual Pricing) 

6.1 Pojem a relevantní právní úprava na úrovni EU 

Stanovení dvojích cen (dual pricing) v sektoru elektronického obchodu představuje cenové 

omezení směřující specificky proti online prodeji. V tomto případě však nedochází 

k přímému zákazu online prodeje (pravděpodobně také v reakci na rozsudek SD ve věci 

Pierre Fabre
224

), nýbrž k zavádění systémů stavících online prodej do nevýhodného postavení, 

a tudíž motivujících prodejce k jeho omezování. Konkrétně, stanovení dvojích cen je praktikou, 

v rámci níž dodavatel (výrobce, velkoobchodník) prodává zboží kupujícím (distributorům, 

maloobchodníkům) za dvojí ceny, ať už přímo, nebo nepřímo (např. nabízením diferencovaných 

slev), v závislosti na tom, zda ten který kupující zamýšlí dále prodávat dané produkty 

prostřednictvím internetu nebo kamenných obchodů.
225

 

Z pohledu maloobchodníka jsou ceny, za které nakupuje zboží od výrobce, součástí jeho 

variabilních nákladů, a tudíž mají přímý vliv na stanovení jeho vlastních cen. Pokud výrobce 

stanoví prodejní ceny tak, že rozdíl mezi cenami zboží určeného pro následný prodej 

prostřednictvím rozdílných prodejních kanálů (tj. online nebo offline) je významný, získává tím 

zároveň možnost ovlivnit rozhodnutí maloobchodníka, který kanál pro prodej zboží od daného 

výrobce využije. Stanovením příliš vysokých prodejních cen v případě, že by zboží mělo být 

následně prodáváno online, může výrobce dosáhnout značného snížení objemu prodejů 

předmětného zboží prostřednictvím internetu, nebo dokonce úplně zabránit budování online 

distribučních kanálů.
226

 

Pokud jde o stanovení dvojích cen, Komise v Pokynech jen stručně konstatuje, že dohodu o tom, 

že distributor bude platit vyšší cenu za výrobky, které má dále v úmyslu prodat online, než za ty, 

které mají být prodávány offline, považuje za tvrdé omezení, neboť jde o omezení pasivního 

prodeje,
227

 tj. omezení možnosti distributora reagovat na nevyžádané poptávky jednotlivých 
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zákazníků.
228

 Stanovení dvojích cen tudíž podléhá obdobnému režimu jako RPM – jakožto tvrdé 

omezení nepožívá výhod nařízení o blokových výjimkách
229

 ani sdělení de minimis.
230

 

V případě naplnění některých zvláštních okolností by však mohla přicházet v úvahu možnost 

individuální výjimky na základě čl. 101 odst. 3 SFEU. Takové okolnosti mohou dle Komise 

nastat, pokud se výrobce na dvojích cenách dohodne se svými distributory, neboť plánovaný 

online prodej povede k podstatně vyšším nákladům než v případě, že by zboží bylo prodáváno 

prostřednictvím kamenných prodejen. Jako příklad uvádí Komise situaci, kdy distributor 

prodávající prostřednictvím kamenných prodejen provádí instalaci výrobku u zákazníka, zatímco 

v případě prodeje téhož zboží prostřednictvím internetu tomu tak není, v důsledku čehož 

v souvislosti se zbožím zakoupeným online obdrží výrobce od zákazníků více stížností 

a reklamací. Komise však doplňuje, že v individuálním případě bude vždy zvažovat, do jaké 

míry takové omezení pravděpodobně omezí online prodej a zabrání distributorovi získat více 

různých zákazníků.
231

 

Jalabert Doury uvádí, že s největší pravděpodobností většina způsobů stanovení dvojích cen, a to 

i tam, kde se vyskytují zřejmé rozdíly mezi online a offline modely podnikání, bude Komisí 

kvalifikována jako tvrdé omezení. V tomto ohledu považuje Pokyny za konfliktní s některými ze 

základních předpokladů uplatňujících se v oblasti posuzování diskriminačních praktik, konkrétně 

s pravidly, že různé smluvní závazky ospravedlňují různé ceny a že diskriminace může spočívat 

nejen v odlišném zacházení v obdobných situacích, ale i ve shodném zacházení v situacích zcela 

odlišných. Jakožto právní expertka pocházející z francouzského prostředí, Jalabert Doury navíc 

poznamenává, že dle jejího názoru jsou Pokyny v rozporu s francouzským národním právem 

uznávajícím, že různé ceny mohou být vhodné, pokud jsou uplatňovány vůči různým kategoriím 

zákazníků. Konkrétně pak odkazuje na čl. L 441-6 C. Com., dle kterého se obecné prodejní 

podmínky mohou lišit v závislosti na prodávaných kategoriích produktů nebo služeb. Domnívá 

se, že pro některé skupiny distributorů operujících za velmi rozdílných podmínek a s velmi 

rozdílnými náklady je stanovení dvojích cen vhodné.
232

 

I s ohledem na výše zmíněnou kritiku striktního přístupu Komise vyjádřeného v Pokynech je 

třeba připomenout, že zákazem stanovení dvojích cen není dotčena možnost, aby se dodavatel 
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dohodl s kupujícím na paušální částce na podporu online nebo offline prodeje uskutečňovaného 

kupujícím. Diferencovaný přístup k jednotlivým prodejním kanálům je tedy přípustný pouze 

v případě, že částka na podporu jednoho z prodejních kanálů není proměnlivá – tj. nenarůstá 

v závislosti na obratu realizovaném zejména z offline prodeje, neboť v takovém případě by se již 

jednalo o stanovení dvojích cen.
233

 Jelikož fixní částka obvykle nemá vliv na stanovení cen, 

kupující není v takovém případě nucen upřednostňovat některý z prodejních kanálů.
234

 

Jalabert Doury je ovšem skeptická i k fixní částce na podporu prodeje. Dle jejího názoru s sebou 

už jen stanovení výše předmětné paušální částky přináší značné obtíže vzhledem k tomu, že 

náklady, které má paušální částka poskytnutá dodavatelem pokrýt, nevznikají na jeho úrovni 

v rámci distribučního řetězce, nýbrž jsou vynakládány až v rámci úrovní nižších - tj. distributory. 

Dále vyvstává otázka, na jakém základě by se měla částka přerozdělovat mezi jednotlivé offline 

distributory. Na základě obratu, úrovně investic do služeb poskytovaných kamennými 

prodejnami, nebo úplně jiným způsobem? Další otázky pak vyvolává určení okamžiku, kdy 

výrobce, resp. dodavatel posoudí investice jako dostatečné a odůvodňující přiznání částky na 

podporu prodeje.
235

 Jalabert Doury opět odkazuje na C. Com., dle jehož čl. L 442-6 se podnik 

vystavuje riziku žaloby v případě, že obdrží nebo se pokusí získat od obchodního partnera 

výhodu, která neodpovídá žádné skutečně poskytnuté komerční službě nebo je zjevně 

nepřiměřená hodnotě poskytnuté služby. Na základě výše uvedeného je tedy otázkou, zda pro 

dodavatele poskytnutí paušální částky vůbec představuje „bezpečnější“ prostředek, jak podpořit 

prodejní snahy jeho distributorů, resp. maloobchodníků. 

6.2 Rozhodovací praxe Komise 

Vzhledem k tomu, že Komise dosud nevydala žádné rozhodnutí týkající se specificky této 

praktiky, nezbývá než vycházet toliko z výše uvedeného a případně z praxe jednotlivých 

národních soutěžních autorit. 

Ačkoli se nejedná o praktiku primárně související s odvětvím elektronického obchodu, určitá 

paralela se nicméně nabízí mezi shora popsaným stanovením dvojích cen, které směřuje proti 

online prodeji, a mezi režimem dvojích cen, jehož účelem je omezení vývozů mimo určité 

teritorium. Pro účely alespoň hrubého nastínění této problematiky vybrala autorka této práce 
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případ týkající se systému dvojích cen zavedeného španělskou dcerou farmaceutické společnosti 

GlaxoSmithKline. 

Jeho historie sahá až do roku 1998. V této době GlaxoSmithKline zavedla nové všeobecné 

obchodní podmínky pro španělské velkoobchodní prodejce, se kterými udržovala obchodní 

vztahy mimo jakoukoli distribuční síť. Předmětní velkoobchodníci byli oprávněni léčiva, na 

které se vztahovaly výše zmíněné obchodní podmínky, dále prodávat španělským nemocnicím 

a lékárnám, ale i subjektům působícím v jiných členských státech. Tyto podmínky ovšem 

zároveň zaváděly režim dvojích velkoobchodních cen léčiv v závislosti na tom, zda měla být 

předmětná léčiva následně prodávána na území Španělska, nebo byla vyvážena do jakéhokoliv 

jiného členského státu. V případě následného „domácího“ prodeje byla velkoobchodní cena 

stanovena níže ve srovnání s cenou, za kterou byla velkoobchodníkům prodávána léčiva určená 

pro export.
236

 

Prostřednictvím výše popsaných obchodních podmínek se měla GlaxoSmithKline snažit omezit 

tzv. paralelní obchod s léčivy. Jedná se o přeshraniční prodej léčiv v rámci území EU, který je 

prováděn obchodníky působícími mimo distribuční systém výrobce léčiv a bez jeho souhlasu. 

Tento jev vzniká v reakci na odlišné přístupy jednotlivých členských států EU k jejich lékové 

politice (zejména ve smyslu rozdílné cenové regulace léčiv v těchto státech), v jejichž důsledku 

se ceny léků napříč EU mnohdy výrazně liší. Této skutečnosti se pochopitelně snaží využívat 

velkoobchodníci, a to tak, že léčiva nakupují na levných trzích a následně je za vyšší cenu 

prodávají na trzích dražších, čímž generují zisk. Vzhledem k tomu, že tyto re-exporty způsobují 

výrobcům léčiv značné ekonomické ztráty, farmaceutické společnosti se snaží paralelním 

vývozům různými způsoby zabránit. Jedním z nich je i zavádění systémů dvojích cen.
237

 A právě 

režim dvojích cen implementovaný do obchodních podmínek GlaxoSmithKline se stal 

předmětem téměř dvě desítky let probíhajícího případu postupně projednávaného Komisí,
238

 

Tribunálem
239

 i SD.
240
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Ve svém prvním rozhodnutí v této věci Komise roku 2001 konstatovala, že výše popsaná dohoda 

obsažená ve všeobecných obchodních podmínkách GlaxoSmithKline měla za cíl a účinek 

omezení hospodářské soutěže ve smyslu čl. 101 odst. 1 SFEU. Zároveň dospěla k závěru, že 

podmínky pro přiznání individuální výjimky na základě čl. 101 odst. 3 SFEU nebyly 

naplněny.
241

 Proti tomuto rozhodnutí podala GSK žalobu na neplatnost.
242

 

Tribunál vyjádřil nesouhlas se závěrem Komise o tom, že předmětná dohoda představovala 

cílené omezení hospodářské soutěže. Konstatoval totiž, že nebylo prokázáno, že by paralelní 

obchod v daném případě vedl ke snížení cen léčiv, a tudíž ke zvýšení blahobytu spotřebitelů. 

Nelze tudíž předpokládat, že dohoda, která směřuje k omezení re-exportů, směřuje i ke snížení 

spotřebitelského blaha. Zároveň však konstatoval, že GlaxoSmithKline se nepodařilo zpochybnit 

podpůrný závěr Komise, podle kterého účinkem této dohody bylo omezení hospodářské soutěže, 

a proto byla v rozporu s čl. 101 odst. 1 SFEU. V tomto směru proto Tribunál žalobu 

GlaxoSmithKline zamítl.
243

 

Na základě kasačních opravných prostředků se následně případem zabýval SD, který se naopak 

přiklonil k závěru Komise, že režim dvojích cen představoval cílené omezení hospodářské 

soutěže.
244

 SD připomněl, že dohody, které přispívají k oddělování vnitrostátních trhů podle 

vnitrostátních hranic, resp. ztěžují jejich vzájemné prolínání, zejména dohody, které směřují 

k zákazu nebo omezení paralelních obchodů, je třeba kvalifikovat jako dohody, jejichž cílem je 

omezení hospodářské soutěže.
245

 Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když 

podřídil existenci protisoutěžního cíle důkazu, že dohoda přináší nevýhody pro spotřebitele. 

Pravidla hospodářské soutěže totiž nesměřují pouze k ochraně zájmů spotřebitelů a podniků, ale 

i k ochraně tržní struktury, a tím i hospodářské soutěže jako takové.
246

 Nesprávné právní 

posouzení věci, kterého se dopustil Tribunál, ovšem dle SD nemohlo vyvolat neplatnost jeho 

rozsudku, neboť Tribunál v jeho rámci i tak konstatoval, že předmětná dohoda je v rozporu 

                                                                                                                                                             

240
 Rozsudek SD, GlaxoSmithKline Services a další v. Komise a další, op. cit. (pozn. 111). 

241
 Rozhodnutí Komise týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o ES, op. cit. (pozn. 238), body 119 a násl., 

124-125 a čl. 1 a 2. 
242

 Rozsudek Tribunálu, GlaxoSmithKline Services v. Komise, op. cit. (pozn. 239), bod 22. 
243

 Ibid, body 147 a 194. 
244

 Rozsudek SD, GlaxoSmithKline Services a další v. Komise a další, op. cit. (pozn. 111), bod 64. 
245

 Ibid, body 59-61. 
246

 Ibid, body 63-64. 



 53 

s čl. 101 odst. 1 SFEU (byť jako efektové omezení). SD tudíž podané kasační opravné 

prostředky zamítl.
247

 

Na případy stanovení dvojích cen, jejichž cílem je omezení prodeje prostřednictvím internetu 

(který je ze své podstaty bez hranic) ve prospěch prodeje v kamenných obchodech (jež se 

z povahy věci k určitému území vždy vztahují), se lze proto dívat také optikou stanovení 

systému dvojích cen za účelem omezení paralelního prodeje. V situaci, kdy omezení prodeje 

prostřednictvím internetu není, za splnění dalších podmínek, odůvodněno například ochranou 

luxusní image značky,
248

 lze uvažovat o příměru takového jednání k omezení re-exportů, které 

dle rozhodnutí Komise potvrzeného i judikaturou SD představuje cílené omezení.
249

 

6.3 Rozhodovací praxe národních soutěžních úřadů 

Stanovení dvojích cen je ve srovnání s RPM mnohem méně častým předmětem rozhodovací 

praxe národních soutěžních úřadů. Debata na toto téma tudíž není příliš rozvinutá. Několik 

případů lze však i přesto nalézt. 

6.3.1 Spolková republika Německo 

BKartA, stejně jako Komise, zastává poměrně striktní postoj. Uznává, že systémy stanovení 

dvojích cen jsou dalším typem cenového omezení směřujícího specificky proti online prodeji. 

BKartA jej považuje za tvrdé omezení, neboť je v jeho důsledku limitováno území, na kterém 

může distributor prodávat své zboží, resp. okruh zákazníků, kterým jej může prodávat.
250

 

V roce 2011 BKartA přiměl výrobce luxusního sanitárního vybavení, společnost Dornbracht,
251

 

ke změně obchodních smluv uzavřených s velkoobchodníky. BKartA zahájil řízení v návaznosti 

na mnohé stížnosti maloobchodníků na to, že nejsou schopni od velkoobchodníků získat 

produkty vyráběné společností Dornbracht buďto vůbec, anebo jen za ceny, v důsledku kterých 

je jejich zboží na maloobchodní úrovni trhu nekonkurenceschopné.
252
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Již od roku 2008 totiž Dornbracht každoročně uzavíral speciální obchodní smlouvy 

s velkoobchodníky sloužící, dle jeho slov, k podpoře třístupňového distribučního systému 

(výrobce, tj. Dornbracht – velkoobchodník – specializovaný kvalifikovaný maloobchodník).
253

 

Princip fungování tohoto systému není nikterak složitý. Všechny ceny jsou tvořeny v závislosti 

na slevách z cen, jež jsou uvedeny jako doporučené ceny pro konečné zákazníky v ceníku 

výrobce. Slevy poskytované velkoobchodníky maloobchodníkům jsou samozřejmě nižší než 

slevy, které poskytuje výrobce velkoobchodníkům. Rozdíl mezi těmito slevami pak představuje 

velkoobchodní marži.
254

 

Na základě výše zmíněných speciálních smluv Dornbracht poskytoval svým obchodním 

partnerům dvě formy slev – jednak základní slevu z ceníkové ceny, a jednak slevu zvláštní, 

aplikovatelnou pouze na prodeje splňující určitá kvalitativní kritéria.
255

 Mezi tyto požadavky na 

kvalitu pak Dornbracht zařadil záruku, že jeho výrobky budou profesionálně instalovány, 

a adekvátní poprodejní služby. Z povahy věci měla ovšem snaha velkoobchodníků naplnit takové 

podmínky a získat tak slevu vylučující účinek pro určité kategorie maloobchodníků, neboť 

obchodování s nimi činila pro velkoobchodníky ekonomicky nevýhodné. V praxi bylo totiž 

víceméně nemožné, aby stanovená kritéria byla splněna maloobchodníky typu obchody pro 

kutily, obchody využívající k prodeji pouze internet, diskontní prodejny nebo v případě 

poskytování křížových dodávek pro jiné velkoobchodníky. V důsledku těchto smluv uzavřených 

mezi společností Dornbracht a jeho velkoobchodníky tak bylo zejména zboží určené k prodeji 

online velkoobchodníky prodáváno za vyšší ceny než zboží, které mělo být prodáno 

v kamenných prodejnách.
256

 

Dle BKartA tyto smlouvy vedly k diskriminaci některých distribučních kanálů, zejména těch 

prodávajících online. Sám Dornbracht dokonce otevřeně vyjadřoval svůj závazek vůči 

specializovaným maloobchodníkům prodávajícím prostřednictvím kamenných prodejen a svou 

opozici vůči prodeji na internetu.
257

 

Výše uvedená diskriminační opatření směřující vůči online prodejům tak měla za následek 

omezení soutěže v rámci značky a dle BKartA byla v rozporu s čl. 101 odst. 1 SFEU a § 2 GWB. 

Dornbracht uváděl, že pro zachování a rozšíření jeho pozice prémiového výrobce je důležité, aby 
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konečným zákazníkům byly nabízeny tomu odpovídající služby. To se však netýkalo pouze jím 

prováděných opatření, ale i těch, které spadala do „působnosti“ podniků na nižších úrovních 

v rámci distribučního řetězce. Slevy nabízené společností Dornbracht tak měly kompenzovat 

vyšší náklady na podporu značky Dornbracht.
258

 

Jakmile BKartA informoval Dornbracht o svých obavách z narušení hospodářské soutěže, 

Dornbracht souhlasil s odstraněním problematických klauzulí z jeho obchodních smluv 

s velkoobchodníky. V návaznosti na to BKartA řízení zastavil.
259

 

BKartA poznamenal, že ačkoliv je free-riding problémem pro velkoobchodníky, kteří 

vynakládají značné náklady na propagaci, zatímco online maloobchodníci toto jejich úsilí 

zneužívají ke svému prospěchu, kompenzace prostřednictvím stanovení dvojích cen vede, na 

rozdíl od jiných opatření přicházejících v úvahu, k omezení hospodářské soutěže, které není 

nezbytné. Dle BKartA systémy dvojích cen mohou zejména bránit možným strukturálním 

změnám na trhu směrem k online distribuci.
260

 

Ukončením řízení BKartA v důsledku změny předmětných smluv však tento případ pro 

Dornbracht zcela neskončil. Jeden z online maloobchodníků, společnost Reuter, na něj totiž 

podal žalobu na náhradu škody ve výši 2,5 milionu eur, která mu měla vzniknout mezi lety 2008 

a 2011, tj. v době, kdy Dornbracht realizoval výše popsaný systém slev. Zemský soud v Kolíně 

nad Rýnem však žalobu jako nedůvodnou zamítl, neboť usoudil, že nižší obraty dosahované 

v předmětném období společností Reuter mohly být způsobeny i jinými okolnostmi než 

systémem slev implementovaným společností Dornbracht.
261

 

Reuter se proto odvolal k vrchnímu zemskému soudu v Düsseldorfu. Jelikož BKartA nevydal ve 

věci rozhodnutí o zákazu, vrchní zemský soud musel provést vlastní právní posouzení daného 

případu. Soud se přiklonil k názoru prvně vyjádřenému BKartA, zrušil předchozí rozhodnutí 

zemského soudu v Kolíně nad Rýnem a společnosti Reuter přiznal náhradu škody ve výši 
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820 000 eur odpovídající její ztrátě na marži. Soud navíc vyloučil možnost zvýšení efektivnosti 

v důsledku výše popsaného jednání společnosti Dornbracht.
262

 

V roce 2013 BKartA vyšetřoval jednání výrobce zahradního nářadí GARDENA,
263

 který 

poskytoval tzv. odstupňované funkční slevy v návaznosti na to, prostřednictvím kterého 

distribučního kanálu (offline nebo online) bylo jeho zboží prodáváno. Slevu v plné výši přitom 

mohli využívat pouze distributoři prodávající výrobky GARDENA v kamenných prodejnách. 

Online prodeje byly znevýhodněny nižšími slevami, tedy vyššími nákupními cenami, což mělo 

negativní konsekvence pro distributory, kteří byli odrazováni od prodeje prostřednictvím 

internetu. BKartA ukončil řízení přijetím závazkového rozhodnutí, na základě kterého společnost 

GARDENA okamžitě zrušila diskriminační systém slev a do budoucna se zavázala k rovnému 

zacházení s online a offline prodejci.
264

 

V témže roce BKartA rozhodl ve věci výrobce domácích spotřebičů Bosch Siemens 

Hausgeräte,
265

 který uplatňoval systém slev diskriminující tzv. hybridní prodejce, tj. prodejce, 

kteří prodávali jím vyráběné produkty jak prostřednictvím kamenných prodejen, tak na internetu. 

Základem tohoto režimu bylo pravidlo, že čím vyšší obrat generoval prodejce v rámci online 

prodeje v předcházejícím roce, tím nižší slevu obdržel. BKartA posoudil tento systém slev jako 

protisoutěžní stanovení dvojích cen, jehož účelem bylo podnítit hybridní maloobchodníky ke 

snížení množství jejich online prodejů, resp. k tomu, aby online prodej vůbec nezaváděli. 

V návaznosti na ukončení uplatňování předmětného slevového programu ze strany Bosch 

Siemens Hausgeräte, BKartA řízení zastavil.
266

 BKartA se v daném případě o něco podrobněji 

zabýval i potenciálním uplatněním individuální výjimky dle čl. 101 odst. 3 SFEU, 

resp. § 2 GWB. Shledal však, že předpoklady pro její využití nebyly naplněny z důvodu 

výrazných pochybností o případných výhodách spočívajících ve zvýšení účinnosti 

a o nezbytnosti výše uvedených omezení hospodářské soutěže.
267
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Obdobná problematika byla předmětem rozhodování BKartA v roce 2016 ve věci výrobce 

hraček LEGO.
268

 Zatímco v předchozích případech byla sleva určována v závislosti na tom, zda 

byl stanovený obrat dosažen v rámci online nebo offline prodeje, LEGO zavedl takový systém 

slev, ve kterém některé služby, jež byly nabízeny v kamenných prodejnách a kompenzovány 

vyšší slevou, jednoduše neměly ekvivalent v rámci online prodeje. Nejvyšší možnou slevu tak 

mohli obdržet jen offline maloobchodníci, neboť určitá kritéria, na jejichž základě byla sleva 

vyčíslována, mohla být naplněna pouze v případě prodeje v kamenných prodejnách 

(např. velikost prostoru, který byl k dispozici v regálech pro výrobky LEGO). V důsledku toho 

i maloobchodníci, kteří splnili všechny podmínky v rámci online prodeje, obdrželi menší slevy 

než maloobchodníci aktivní výhradně v rámci offline prodeje. Dle BKartA může výrobce 

stanovit nejrůznější kvalitativní standardy týkající se distribuce jím vyráběného zboží a stejně tak 

může maloobchodníkům poskytovat různé slevy v závislosti na typu jimi poskytovaných služeb. 

Tímto jednáním ovšem nemůže strukturálně znevýhodňovat online distribuční kanály, jako tomu 

bylo v případě LEGO. V návaznosti na intervenci BKartA však LEGO upravil svůj systém slev 

tak, aby v jeho důsledku nedocházelo k neodůvodněné diskriminaci mezi prodejními kanály, 

a zavedl zvláštní kritéria pro slevy poskytované online maloobchodníkům odrážející specifika 

tohoto distribučního kanálu.
269

 

Z výše uvedených případů je zřejmé, že BKartA bedlivě sleduje, zda výrobci v rozporu 

s pravidly na ochranu hospodářské soutěže nenabízejí méně příznivé podmínky pro výrobky 

prodávané online. Přístup BKartA k systémům stanovení dvojích cen je velmi striktní, zejména 

v souvislosti s případem LEGO lze říci, že dokonce až intervencionistický. V této věci byl 

BKartA některými autory kritizován, že zašel až příliš daleko – že již neplní úlohu orgánu 

ochraňujícího hospodářskou soutěž, nýbrž regulátora měnícího situaci na trhu. BKartA totiž 

svým postojem vyjádřeným v tomto případě víceméně zakazuje odměňovat služby poskytované 

při prodeji v kamenných prodejnách pouze z důvodu, že by nemohly být odměňovány také 

online prodeje, neboť tomu odpovídající služby z povahy věci poskytovat ani nemohou. Tento 

přístup kritizuje Vogel jakožto zásah BKartA do kvalitativní politiky výrobce, v jehož důsledku 
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může dojít ke snížení kvality služeb poskytovaných konečným zákazníkům v rámci všech 

distribučních kanálů.
270

 

Pokud jde o paušální částku na podporu prodeje, BKartA tuto možnost výslovně připouští jako 

vhodnou alternativu, a to jak v jím vypracovaných materiálech týkajících se internetové 

ekonomiky,
271

 tak v rámci odůvodnění výše zmíněných rozhodnutí. 

6.3.2 Francouzská republika 

Ačkoli ADLC dosud nevydala žádné rozhodnutí zabývající se stanovením dvojích cen, tomuto 

tématu se poměrně rozsáhle věnovala ve svém stanovisku k fungování hospodářské soutěže 

v rámci elektronického obchodu.
272

 V předmětném dokumentu je nejprve zmíněn přístup 

Komise, která považuje stanovení dvojích cen za tvrdé omezení. ADLC však zdůrazňuje 

přípustnost individuální výjimky na základě čl. 101(3) SFEU, resp. čl. L 420-4 C. Com.
273

 

ADLC připomíná, že do rámce stanovení dvojích cen tak, jak je vymezeno Komisí, spadá 

i jakákoli diferenciace cen pro následný offline nebo online prodej, která vznikla v důsledku 

snížení prodejní ceny, zejména v souvislosti s vyúčtováním obchodních služeb poskytovaných 

výrobcům ze strany jejich distributorů. I platba za konkrétní služby poskytované v kamenných 

prodejnách může totiž ve skutečnosti vytvářet systém dvojích cen, když každý takto prodaný 

výrobek vede ke zvýšení odměny distributora za jím poskytnuté služby, čímž de facto dochází ke 

snížení ceny, za kterou daný výrobek kupuje od výrobce.
274

 

Ve srovnání s BKartA se však přístup ADLC jeví jako o něco tolerantnější. ADLC totiž 

výslovně uvádí, že pokud služby fakturované distributorem výrobci mohou být poskytovány 

pouze v souvislosti s offline prodejem, mohlo by být odůvodněné, aby odměna za ně byla 

stanovena na základě takto realizovaného obratu. Ačkoli tedy i toto jednání může požívat výhod 

individuální výjimky, je-li zřejmé, že předmětné služby nemohou být poskytovány v souvislosti 

s online prodejem, ADLC přesto upozorňuje na „bezpečnější“ cestu, a to podporou online nebo 
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offline prodeje prostřednictvím paušální částky nezávislé na realizovaném obratu z offline 

prodeje.
275

 

6.3.3 Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Ani CMA doposud nevydala žádné rozhodnutí zabývající se stanovením dvojích cen 

v případě online a offline prodejních kanálů. Z projevů jejích představitelů je však zřejmé, že 

CMA považuje tuto praktiku za jednání omezující pasivní prodej, a tudíž i geografickou oblast, 

v jejímž rámci může distributor dále prodávat předmětné výrobky. CMA připomíná, že stanovení 

dvojích cen může nabývat rozličných forem, včetně poskytování diferencovaných slev 

v závislosti na volbě kanálu, jehož prostřednictvím bude zboží dále prodáváno. Je proto třeba 

vždy individuálně posoudit, jak takové jednání ovlivňuje hospodářskou soutěž a volbu 

spotřebitelů. V tomto ohledu se dle CMA mohou obdobně uplatnit teorie újmy 

a existující rozhodovací praxe týkající se RPM.
276

 

6.3.4 Italská republika 

Pokud jde o italské zkušenosti s rozhodováním případů stanovení dvojích cen, je bohužel nutno 

konstatovat, že AGCM je v tomto směru neaktivní. Vzhledem k tomu, že se AGCM ani její 

představitelé k tomuto typu protisoutěžního jednání nikterak nevyjádřili, autorka této práce se 

přiklání k závěru, že je vhodné zvolit obezřetnější přístup a vycházet z poměrně striktní 

evropské právní úpravy a především postojů, které zaujala Komise v rámci svých Pokynů. 

6.3.5 Nizozemské království 

Na rozdíl od RPM, problematikou stanovení dvojích cen se ACM se svém dokumentu týkajícím 

se její strategie a priorit ve věci vertikálních omezení
277

 příliš nezabývá. Na základě přístupu 

ACM k RPM se však lze domnívat, že její postoj ke stanovení dvojích cen bude obdobný.
278

 Jak 

bylo uvedeno v oddílu 5.3.5 této práce, klíčovým hlediskem v rámci posuzování legality 

vertikálních omezení obecně je pro ACM spotřebitelské blaho.
279

 Mezi další kritéria, které bere 
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ACM v úvahu, patří taktéž veřejný zájem, a zejména efektivní využití zdrojů.
280

 ACM 

zdůrazňuje taktéž potřebu individuálního posouzení každého případu, v rámci kterého lze dospět 

k přiznání individuální výjimky dle čl. 101 odst. 3 SFEU, resp. čl. 6 odst. 3 Mw, a to na základě 

zhodnocení konkrétních pozitivních a negativních dopadů jednání na hospodářskou soutěž.
281

 

V důsledku spíše liberálnějšího přístupu ACM k vertikálním omezením, lze (stejně jako 

v případě RPM) pozorovat absenci rozhodovací praxe týkající se stanovení dvojích cen. ACM 

pouze zmiňuje, že ačkoli v rámci šetření případných známek protisoutěžních jednání 

souvisejících s online prodejem, které bylo provedeno v roce 2009, analyzovala taktéž několik 

podezření na zakázané stanovení dvojích cen, nakonec se pro nedostatek důkazů rozhodla řízení 

nezahájit. V souvislosti s výsledky tohoto sektorového šetření však ACM zmínila jednu velice 

zajímavou informaci, a sice, že tyto praktiky by mohly být zakázané za předpokladu existence 

dominantního postavení předmětného dodavatele. To se však v žádném z předběžně 

prošetřovaných případů nepotvrdilo. V této souvislosti proto ACM jen připomněla, že v případě, 

že by v důsledku takového jednání vznikla některému podniku škoda, může se s nárokem na její 

náhradu obrátit na civilní soud.
282

 

Nutno podotknout, že výše popsaný přístup prezentovala ACM roku 2009,
283

 tedy ještě před 

vydáním Pokynů (2010). V dokumentu zabývajícím se strategií a prioritami ACM, který byl 

publikován roku 2015,
284

 jej již nezopakovala. Ačkoli je předmětná tisková zpráva z roku 2009 

stále přístupná na internetových stránkách ACM, s jistotou nelze říci, zda se postoj ACM, 

považující stanovení dvojích cen za zakázané pouze za předpokladu existence dominantního 

postavení, od té doby proměnil, či nikoli. Například Vogel na tento závěr ACM ve svých 

relativně nedávno publikovaných článcích odkazuje,
285

 z čehož autorka této práce odvozuje, že 

jej lze i nadále považovat za platný. 
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Na rozdíl od ACM byly nizozemské soudy v minulosti aktivnější, pokud jde o posuzování 

přípustnosti stanovení dvojích cen. Nutno však upozornit, že se jedná o rozhodnutí vydaná 

v civilní pravomoci, a zejména že byla vydána ještě před rokem 2010, tj. před vydáním 

současného nařízení o blokových výjimkách i před publikací Pokynů. 

V roce 2005 rozhodly soudy v Arnhem
286

 a Zutphen
287

 o předběžných opatřeních ve věci ATAG 

v tom smyslu, že systém dvojích cen zavedený výrobcem vybavení pro domácnost ATAG byl 

přípustný. ATAG argumentoval tím, že prodej prostřednictvím internetu byl ve srovnání 

s prodejem v kamenných prodejnách mnohem nákladnější. Zákazníci totiž často kontaktovali 

výrobce s žádostmi o nejrůznější vysvětlení nebo si zařízení zakoupená online nesprávně 

nainstalovali, což znamenalo, že ATAG musel v rámci jím poskytovaných poprodejních služeb 

provádět nejrůznější opravy. Online prodejci totiž, na rozdíl od prodejců využívajících k prodeji 

kamenné prodejny, žádnou přidanou hodnotu v podobě obdobných poprodejních služeb 

nenabízeli, nýbrž se pouze postarali o to, aby byl v případě technického problému informován 

výrobce, který věc následně na své náklady vyřešil. Výše uvedené soudy proto dospěly k závěru, 

že stanovení dvojích velkoobchodních cen, resp. slev z nich, v závislosti na tom, zda bylo zboží 

následně prodáváno online nebo offline, bylo ze strany ATAG odůvodněné, jelikož odráželo 

rozdíl v přidané hodnotě poskytované výrobci online, resp. offline prodejními kanály. 

Okresní soud v Zutphen zároveň konstatoval, že předmětné dohody požívaly výhod tehdy 

platného nařízení o blokové výjimce,
288

 neboť ve výše popsaném jednání nespatřoval tvrdé 

omezení hospodářské soutěže a prahy tržních podílů stanovené předmětným nařízením nebyly 

překročeny.
289

 Závěry obsažené ve výše uvedených rozhodnutích byly následně potvrzeny 

okresním soudem v Zutphen v rámci projednávání samotné žaloby v posledně jmenované 

věci.
290

 

Z pohledu autorky této práce je zajímavá skutečnost, že civilní soudy neidentifikovaly předmětné 

jednání jakožto tvrdé omezení. Dle současného názoru Komise totiž v důsledku těchto praktik 

dochází k omezení pasivního prodeje, a to vzhledem ke schopnosti takových jednání omezit 
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distributora v získání různých zákazníků.
291

 Omezování distributora v pasivním prodeji však 

bylo považováno za tvrdé omezení již v době platnosti předchozího nařízení o blokové 

výjimce,
292

 byť v tehdy platných pokynech Komise k vertikálním omezením
293

 o stanovení 

dvojích cen v souvislosti s online prodejem a dopadech tohoto jednání na pasivní prodej ještě 

nebyla zmínka. 

Z odůvodnění výše uvedených rozhodnutí lze taktéž dojít k závěru, že civilní soudy v podstatě 

využily argumentaci, která je v současné době obsažena v bodě 64 Pokynů. Jen pro připomenutí, 

Komise uvádí, že za splnění zvláštních okolností může dohoda mezi výrobcem a distributorem 

splňovat podmínky individuální výjimky na základě čl. 101 odst. 3 SFEU. Takovou specifickou 

okolností může být zejména skutečnost, že online prodej je pro výrobce spojen s podstatně 

vyššími náklady ve srovnání s prodejem offline, například v důsledku absence odborné instalace 

výrobků u zákazníků v případě online prodeje a na to navazujícími stížnostmi a reklamacemi. 

Z výše uvedeného je patrné, že přístup ACM i nizozemských soudů ke stanovení dvojích cen je, 

nebo alespoň v minulosti byl, velice liberální. S ohledem na to, že výše uvedená rozhodnutí 

a prohlášení ACM nelze označit za aktuální, neboť od doby jejich vydání došlo k aktualizaci 

unijní legislativy i soft-law Komise, lze se jen domnívat, jaký by byl současný postoj ACM 

a nizozemských soudů k této otázce. Vzhledem k poměrně tolerantním názorům ACM na 

problematiku vertikálních omezení obecně
294

 se autorka přiklání k závěru, že by byl 

pravděpodobně liberálnější, zejména například ve srovnání s velice striktním postojem 

německého BKartA. 

6.3.6 Švédské království 

Co se týče rozhodovací praxe či alespoň vyjádření švédského KKV ke stanovení dvojích cen, je 

bohužel nutno konstatovat, že ani jedno z výše uvedeného není dostupné. Jediný, velice stručný 

komentář k této problematice lze nalézt v rámci příspěvku Švédského království do diskuze 

týkající se cenové diskriminace konané pod záštitou OECD.
295

 V rámci vymezení legislativního 

rámce upravujícího cenovou diskriminaci je zmíněno i stanovení dvojích cen, a to jakožto 

cenové schéma diskriminující mezi online a offline maloobchodníky, které může vyústit 
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v porušení čl. 101 SFEU.
296

 Z důvodu nedostatečných informací ohledně postoje KKV k této 

praktice lze patrně jen konstatovat, že obezřetný přístup podniků aktivních na švédském trhu, 

který vychází z přísného postoje Komise ke stanovení dvojích cen, je pravděpodobně na místě. 

6.4 Shrnutí 

Z výše uvedeného vyplývá, že německý BKartA i v této věci zastává nejstriktnější postoj. Byť 

dosud neuložil žádnou pokutu, neboť se byl vždy schopen se zainteresovanými podniky 

dohodnout na závazcích spočívajících ve zrušení protisoutěžního systému dvojích cen, ve 

vyhledávání a vyšetřování těchto praktik je velmi aktivní. Jeho přístup je dokonce mnohdy 

kritizován jako příliš intervencionistický, zejména když zakazuje prostřednictvím vyšší slevy 

z velkoobchodní ceny odměňovat služby poskytované při prodeji v kamenných obchodech pouze 

z toho důvodu, že nemají odpovídající ekvivalent v rámci prodeje online. 

Stále striktní, ač o něco méně, se jeví přístup francouzské ADLC, která sice přitakává Komisi 

a BKartA v jejich striktních postojích, avšak ve srovnání s nimi více zdůrazňuje možnosti 

ospravedlnění určení odměny za služby fakturované distributorem na základě jím realizovaného 

obratu v případě, že takové služby mohou být výrobci poskytovány výlučně v souvislosti 

s offline prodejem. 

Nejliberálnější autority lze opět nalézt na půdě Nizozemského království. ACM zakazuje 

stanovení dvojích cen pouze v případě existence dominantního postavení dodavatele. 

Nizozemské civilní soudy pak nepovažují stanovení dvojích cen za tvrdé omezení hospodářské 

soutěže, a tudíž jej, za splnění dalších podmínek, na základě blokové výjimky nezahrnují do 

zákazu stanoveného v čl. 101 odst. 1 SFEU. Stanovení dvojích cen považují za odůvodněné 

v případě, že odráží rozdíl v přidané hodnotě jednotlivých typů prodejních kanálů. S ohledem na 

„stáří“ těchto rozhodnutí a prohlášení nizozemských institucí, a zejména pak vzhledem 

k pozdější aktualizaci právní úpravy na úrovni EU a soft-law Komise, je však třeba při práci 

s těmito závěry zachovávat jistou míru opatrnosti. 

V neposlední řadě je nutno připomenout, že britská CMA, italská AGCM a švédský KKV 

v souvislosti se stanovením dvojích cen nevydaly žádná rozhodnutí a pokud se k této 

problematice jakkoli vyjádřily, pak velice stručně. Pokud jde o tyto jurisdikce, podnikům patrně 
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nezbývá nic jiného než vycházet ze striktního, avšak „bezpečnějšího“, postoje Komise k dané 

problematice. 
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7 Doložky nejvyšších výhod v sektoru elektronického obchodu 

7.1 Pojem a druhy doložek nejvyšších výhod 

Doložky nejvyšších výhod, v zahraniční odborné literatuře obecně označované pojmy jako 

most-favoured-nation clauses (MFNs),
297

 případně price-parity clauses (PPCs), představují 

smluvní ujednání, kterým se jedna smluvní strana zavazuje poskytnout druhé smluvní straně 

přinejmenším stejně výhodné smluvní podmínky jako ty, které nabídla jakémukoli jinému, 

třetímu subjektu.
298

 

Ačkoliv se ve smlouvách často vyskytují nejrůznější podoby doložek nejvyšších výhod, obecně 

je lze rozdělit do dvou velkých skupin, a to na doložky nejvyšších výhod velkoobchodní 

(wholesale MFNs) a maloobchodní (retail MFNs).
299

 

Předmětem zájmu soutěžních autorit byly nejprve zejména doložky nejvyšších výhod týkající se 

podmínek velkoobchodního prodeje (tj. velkoobchodní doložky nejvyšších výhod), zvláště pak 

ty, v jejichž rámci se dodavatel zavazuje, že kupujícímu poskytne minimálně stejně výhodné 

podmínky (zejména stejnou velkoobchodní cenu) jako jakémukoli jinému kupujícímu. 

V takovém případě hovoříme o wholesale MFNs for buyers, resp. o most-favoured-customer 

clauses. Situace ovšem může být i obrácená. Existují totiž i doložky, pomocí kterých se naopak 

kupující zavazuje poskytnout dodavateli přinejmenším stejně výhodné smluvní podmínky jako 

jakémukoli jinému dodavateli. Tyto pak bývají označovány jako wholesale MFNs for sellers, 

resp. most-favoured-supplier clauses.
300

 

Pokud má podnik uzavřenou doložku nejvyšších výhod se všemi podniky působícími na 

navazujícím, resp. předcházejícím trhu (v závislosti na typu předmětné doložky), všem těmto 

podnikům bude povinen poskytnout stejně výhodné podmínky (tj. zejména shodnou prodejní, 
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resp. kupní velkoobchodní cenu). Pokud však pouze některé podniky těží z výhod jim doložkou 

poskytnutých, podnik, který ji s nimi uzavřel je stále oprávněn zbývajícím podnikům poskytnout 

podmínky pro ně méně příznivé.
301

 

Další velkou skupinou jsou pak maloobchodní doložky nejvyšších výhod (retail MFNs), které se, 

jak již jejich označení napovídá, vztahují na konkrétní maloobchodní podmínky, zejména na 

maloobchodní cenu.
302

 Typicky je uzavírá platforma třetích stran s dodavatelem, který své 

výrobky či služby sám prodává přímo zákazníkům, případně i prostřednictvím jiných platforem 

třetích stran.
303

 V rámci těchto doložek se pak dodavatel zavazuje, že své výrobky či služby 

nebude nabízet za výhodnějších podmínek (zejména za nižší maloobchodní cenu) 

prostřednictvím jiných prodejních kanálů (ať už prostřednictvím vlastního e-shopu nebo 

prostřednictvím konkurenčních platforem třetích stran), než za jakých je nabízí prostřednictvím 

platformy, s níž má uzavřenou smlouvu obsahující takovou doložku.
304

 

Maloobchodní doložky nejvyšších výhod lze navíc dále rozdělit na široké doložky, u nichž se 

„nejvyšší výhody“ posuzují nejen vzhledem k prodejním kanálům samotného dodavatele, ale též 

vzhledem k ostatním platformám třetích stran (wide MFNs), a na doložky úzké, které se aplikují 

pouze ve vztahu k dodavatelovým vlastním prodejním kanálům (narrow MFNs).
305

 

Vzhledem k úzké souvislosti maloobchodních doložek nejvyšších výhod s platformami třetích 

stran bývají někdy označovány také jako Across-Platforms Parity Agreements (APPAs).
306

 

Jak bude podrobně rozebráno dále, právě tento typ doložek nejvyšších výhod se stal předmětem 

velkého zájmu soutěžních autorit v posledních letech. 

7.2 Možné dopady na hospodářskou soutěž 

Stejně jako jiné praktiky, i doložky nejvyšších výhod s sebou mohou přinášet nejen negativní, 

ale i pozitivní dopady na hospodářskou soutěž. 
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7.2.1 Negativní účinky doložek nejvyšších výhod 

Mohou být prostředkem usnadňujícím koluzivní jednání, neboť je jejich prostřednictvím 

zajištěno, že členové horizontálního kartelu budou jednat v souladu s dohodou. V případě, že by 

chtěl některý z účastníků kartelové dohody tuto dohodu porušit, doložky nejvyšších výhod 

jakožto součásti jeho smluv s kupujícími, zajistí, že by nižší cenu musel nabídnout všem těmto 

kupujícím. Vzhledem k nákladnosti tohoto způsobu snižování ceny je velice nepravděpodobné, 

že by se k němu dodavatel uchýlil.
307

 

Doložky nejvyšších výhod mohou dále tlumit hospodářskou soutěž a napomáhat tacitní 

koordinaci jednání podniků.
308

 V případě transparentního trhu, kdy jsou podniky obeznámeny 

s tím, že jeden, více, či všichni jejich konkurenti mají ve smlouvách obsaženy doložky 

nejvyšších výhod, s největší pravděpodobností nebudou mít zájem na snižování svých cen, neboť 

vědí, že jejich konkurenti by své ceny v brzké době upravili tak, aby odpovídaly jejich sníženým 

cenám. Tyto negativní účinky lze vypozorovat zejména v případě maloobchodních doložek 

nejvyšších výhod. Typickým příkladem je situace, kdy smlouva mezi dodavatelem a platformou 

třetích stran obsahuje doložku, na jejímž základě není dodavatel oprávněn prodávat své produkty 

levněji prostřednictvím svého e-shopu či jiné platformy, aniž by zároveň stejným způsobem 

neupravil maloobchodní ceny, za něž prodává na platformě, s níž má uzavřenu smlouvu 

obsahující doložku nejvyšších výhod (wide MFNs). Tato situace může být podnětem pro 

platformy třetích stran ke zvyšování provizí, které za poskytování svých služeb účtují 

dodavatelům. Povinnost zachovávat režim nejvyšších výhod nutí dodavatele, aby se se zvýšenou 

provizí pro platformu vypořádal jiným způsobem než zvýšením maloobchodní ceny produktů, 

které prostřednictvím této platformy prodává. Pokud se však dodavatel pro zvýšení 

maloobchodních cen rozhodne, musí k tomuto kroku přistoupit nejen v rámci platformy, která 

zvýšila svou provizi, ale i v rámci platforem ostatních. Je tedy zřejmé, že doložky nejvyšších 

výhod mohou, i bez jakékoli dohody mezi podniky, snižovat míru soutěže na trhu.
309

 

V této souvislosti bývá zmiňována situace, kdy podnik může přistoupením na doložku nejvyšších 

výhod „vyslat signál“ ostatním podnikům k tomu, aby zvýšily své ceny. Předmětnou doložku tak 
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využije jako koordinační prostředek, aniž by musel podstupovat rizika spojená s explicitním 

uzavřením kartelové dohody.
310

 

Samozřejmě, úspěšnost a nákladnost výše uvedených kroků bude vždy záležet na míře 

koncentrovanosti trhu a s tím související síle podniku, v jehož prospěch je doložka uzavírána. 

Významná je tak zejména skutečnost, zda si podnik, který má na doložku nejvyšších výhod 

přistoupit, může dovolit od spolupráce s podnikem vyžadujícím její uzavření upustit.
311

 

Doložky nejvyšších výhod taktéž zmírňují motivaci dodavatele ke snižování cen (neboť by 

musel snížit všechny ceny). Tato skutečnost může mít negativní dopady na navazující trh, neboť 

v jejím důsledku může být například limitován vznik alternativních obchodních modelů. 

Omezení schopnosti dodavatele stanovovat diferencované ceny tedy obecně povede ke 

zvyšování cen, zejména pak v případě, že dodavatel uzavřel doložku nevyšších výhod 

s kupujícím s vysokým tržním podílem. Podnik profitující z takové doložky může svou tržní sílu 

dokonce zvýšit tím, že bude v jejím důsledku těžit z výhodných podmínek, které si vyjednaly 

konkurenční podniky.
312

 

V neposlední řadě je třeba zmínit též negativní dopady této praktiky spočívající v uzavírání trhu 

(foreclosure effects), byť tyto účinky bývají častěji uváděny v souvislosti s posuzováním doložek 

nejvyšších výhod jakožto jednoho ze způsobů zneužití dominantního postavení. V případě, že 

jsou takové doložky obsahem smlouvy uzavírané tržně silný podnikem, či dokonce podnikem 

v dominantním postavení, druhá smluvní strana nemusí mít možnost zahrnutí doložky do jí 

uzavírané smlouvy odmítnout. Pokud je soutěž mezi podniky na relevantním trhu založena 

především na ceně, cenové doložky nejvyšších výhod soutěž de facto vyloučí. Situace nemusí 

být natolik závažná v případě, že lze na trhu soutěžit i na základě jiných znaků, než je cena 

(obchodní model, šíře sortimentu, inovace apod.), které do rozsahu doložek nejvyšších výhod 

zahrnuty v daném případě nejsou. Podniky snažící se vstoupit na trh a ostatní nepříliš silné 

podniky se pak mohou pokusit „překonat“ výhody, které má k dispozici podnik s významnou 

silou na trhu, alespoň tímto způsobem. Z výše uvedeného je však zřejmé, že v důsledku 

uplatňování doložek nejvyšších výhod může docházet k omezení soutěže na trhu a/nebo 
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zabránění vstupu na trh dalším podnikům, což dále upevňuje, či dokonce ještě zvyšuje tržní sílu 

podniku, jemuž jsou doložky na prospěch.
313

 

7.2.2 Pozitivní účinky doložek nejvyšších výhod 

Výhody této praktiky lze spatřovat zejména v souvislosti s řešením free-riding problému. Ačkoli 

pozitivní účinky v tomto směru mohou mít jak velkoobchodní, tak maloobchodní doložky, tento 

argument o zvýšení efektivnosti bývá zdůrazňován především v souvislosti s doložkami 

maloobchodními, uzavíranými s platformami třetích stran. Tyto platformy lze charakterizovat 

jako podniky působící na dvoustranných (či vícestranných) trzích, které zprostředkovávají 

interakce mezi dvěma (či více) odlišnými, avšak vzájemně závislými skupinami subjektů – mezi 

dodavateli a uživateli obsahu, zboží a služeb.
314

 S ohledem na svůj charakter platformy usilují o 

to, aby byly atraktivním „nástrojem“ využitelným pro uskutečnění prodeje pro obě (resp. 

všechny) tyto skupiny, tj. typicky jak pro dodavatele, tak pro kupující. Vzhledem k odlišným 

požadavkům těchto subjektů a jejich odlišné ochotě platit platformám za jejich služby, nemohou 

tyto požadovat od obou stran stejně vysoké provize. Zákazník poptávající určitý produkt (např. 

ubytování v hotelovém pokoji) nebude obvykle ochoten platit platformě (např. pro rezervaci 

ubytování) provizi za to, že prostřednictvím jejích internetových stránek konkrétní produkt 

vyhledal. Naproti tomu dodavatel tohoto produktu (např. hotel) bude mít povinnost zaplatit 

platformě provizi, avšak až v případě, že si výše uvedený zákazník jejím prostřednictvím daný 

produkt zakoupí. Způsob, jak je tento systém provizí nastaven dává dodavateli příležitost, aby se 

pokusil toliko využít vyhledávacích a promočních služeb platformy k získání zákazníka, který 

však nakonec produkt nezakoupí jejím prostřednictvím, nýbrž přímo na internetových stránkách 

dodavatele (který se tímto způsobem vyhne povinnosti zaplatit platformě provizi). Dodavatel se 

tak stává „černým pasažérem“ využívajícím služeb platformy k získání zákazníků, aniž by jejím 

prostřednictvím proběhla finální transakce a s ní spojená povinnost zaplatit platformě provizi za 

její služby. Obdobným způsobem může docházet k „parazitování“ i mezi různými platformami 

třetích stran, typicky mezi těmi nabízejícími produkty za podstatně nižší ceny a účtujícími si 
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nižší provize za zprostředkování transakce a těmi, které předmětné produkty poskytují za ceny 

vyšší a od dodavatelů požadují vyšší provize. Tento problém lze relativně snadno vyřešit širokou 

maloobchodní doložkou nejvyšších výhod, která stanoví, že dodavatel není oprávněn prodávat 

prostřednictvím konkurenčních platforem nebo vlastního e-shopu za ceny nižší než ceny, za něž 

jsou produkty nabízeny na platformě, s níž má uzavřenu smlouvu obsahující tuto doložku.
315

 

Doložky nejvyšších výhod mohou také zmírňovat tzv. hold up problém. Některé transakce totiž 

vyžadují, aby dodavatel a/nebo kupující realizovali velmi nákladné investice spojené s povahou 

specifického vztahu mezi určitým dodavatelem a kupujícím. Jako příklad lze uvést situaci, kdy 

musí kupující speciálně proškolit své zaměstnance za účelem prodeje specifického produktu 

určitého dodavatele nebo kdy musí pro účely dalšího zpracování produktů od konkrétního 

dodavatele upravit své technické vybavení. Tyto často extrémně nákladné investice mohou být 

prospěšné pro spotřebitelské blaho, neboť se díky nim na trh může dostat kvalitnější zboží 

a služby, spotřebitelé mohou získat lepší přístup k informacím o nich apod. Problémem je však 

obecně situace, kdy určitý subjekt, typicky kupující, vynaloží značné investice potřebné pro 

obchodování se subjektem druhým, zpravidla s dodavatelem, který se však následně rozhodne 

předmětné produkty za nižší cenu prodávat konkurenčnímu kupujícímu. V důsledku tohoto 

jednání dodavatele se prvně zmíněný kupující stává méně konkurenceschopným na navazujícím 

trhu a možnosti pokrytí jeho investic se razantně snižují. A právě doložky nejvyšších výhod, 

které zajistí, že dodavatel daný produkt neprodá jinému kupujícímu za nižší cenu, představují 

účinný prostředek k eliminaci rizika, že kupující, který výše popsaným způsobem vynaloží 

značné investice, o tyto prostředky bez náhrady přijde. Doložky nejvyšších výhod proto mohou 

být efektivním nástrojem podporujícím investice, které by bez této „záruky“ pravděpodobně 

nebyly realizovány.
316

 

Mezi dalšími pozitivy doložek nejvyšších výhod lze uvést skutečnost, že eliminují časové 

prodlevy ve vyjednávání o smluvních podmínkách. Dodavatel a/nebo kupující totiž díky nim 

nečekají na lepší nabídku, a tudíž nedochází k oddalování konečné dohody o podobě transakce. 

Vědí, že v případě, že jiný subjekt obdrží v pozdější době nabídku výhodnější, budou na základě 

doložky nejvyšších výhod „kompenzováni“ tak, aby si obě transakce ve svých (zejména 
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cenových) podmínkách odpovídaly.
317

 V této souvislosti lze zmínit další typ doložek nejvyšších 

výhod, a sice doložky retroaktivní.
318

 

S výše uvedeným souvisí i další přínos doložek nejvyšších výhod, a sice že redukují vyjednávací 

a transakční náklady, a to jednak z důvodu omezení nutnosti provádění rozsáhlého průzkumu 

trhu v zájmu nalezení nejvýhodnější nabídky, a jednak díky snížení času stráveného 

vyjednáváním o podmínkách transakce. To ostatně také motivuje podniky k uzavírání spíše 

dlouhodobých smluv bez nutnosti jejich časté renegociace. Doložky nejvyšších výhod totiž 

zajišťují podnikům potřebnou míru flexibility, zejména pokud jde o tvorbu cenové hladiny, aniž 

by se jejich smluvní partneři museli obávat toho, že v reakci na změnu tržních podmínek 

(poptávka, náklady atp.) obdrží jejich konkurenti výhodnější nabídky, v důsledku kterých budou 

oni v konkurenčně nevýhodném postavení způsobeném rigidními smluvními podmínkami 

(zejména stanovením pevné ceny). Pokud tak například na straně dodavatele dojde ke snížení 

ceny, kupující bude díky doložce automaticky těžit ze stejných výhod, jaké poskytne dodavatel 

ostatním kupujícím.
319

 

7.3 Relevantní právní úprava na úrovni EU 

Na rozdíl od národních soutěžních úřadů, které jsou velmi aktivní, pokud jde o posuzování 

legality doložek nejvyšších výhod v e-commerce sektoru z hlediska národního, ale i evropského 

soutěžního práva, Komise a SDEU se do této debaty zatím výrazněji nezapojily (SDEU pro to 

ani neměl příležitost).
320

 

O doložkách nejvyšších výhod jakožto o samostatném typu potenciálně protisoutěžního jednání 

se Komise nezmiňuje ani v nařízení o blokových výjimkách, ani v Pokynech, ani v žádném 

jiném, byť nezávazném dokumentu. Pokyny tuto praktiku uvádějí pouze jako jeden z prostředků 

způsobilých zvýšit efektivitu RPM.
321

 Doložky nejvyšších výhod jakožto podpůrná opatření 

k RPM tak budou přicházet v úvahu v případě, že budou uplatňovány na navazujícím trhu, 
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tj. dodavatel stanoví kupujícímu povinnost použít takovou doložku ve vztahu k určitému 

zákazníkovi, čímž kupujícího omezí v jeho snahách o snižování maloobchodní ceny.
322

 

K posuzování souladu doložek nejvyšších výhod jakožto samostatné praktiky s evropským 

soutěžním právem se Komise vyjádřila v souvislosti s šetřením v sektoru elektronického 

obchodu. V předběžné zprávě jen velice obecně uvedla, že při absenci tvrdého omezení mohou 

být doložky vyňaty z působnosti čl. 101 odst. 1 SFEU na základě nařízení o blokových 

výjimkách. V případě, že podíl dodavatele nebo kupujícího na relevantním trhu přesahuje 30 %, 

bude vyžadováno individuální posouzení případu.
323

 Komise dále sděluje, že na trzích, na nichž 

hrají platformy třetích stran významnou úlohu, působí doložky nejvyšších výhod odrazujícím 

způsobem na snahu maloobchodníků soutěžit, pokud jde o znaky, které náleží do rámce 

předmětných doložek, což v konečném důsledku vede ke snížení soutěže v rámci značky. 

Doložky mohou taktéž ztěžovat vstup na trh či expanzi konkurenčních platforem třetích stran.
324

 

Sama Komise však zároveň připouští možný pozitivní vliv této praktiky na efektivnost, zejména 

v souvislosti s vypořádáváním se s free-riding problémem. Taktéž uvádí, že doložky mohou být 

využitelné pro nové subjekty na trhu, jejichž obchodní model je založen na nejnižších 

maloobchodních cenách nebo na nejširším sortimentu na trhu. Komise proto uzavírá, že doložky 

nejvyšších výhod musí být posuzovány na individuálním základě.
325

 V závěrečné zprávě se již 

Komise o právním posouzení doložek nejvyšších výhod nezmiňuje. 

7.4 Rozhodovací praxe Komise 

Vzhledem k tomu, že Komise ponechala vyšetřování většiny případů týkajících se doložek 

nejvyšších výhod v sektoru elektronického obchodu na národních soutěžních úřadech, jejichž 

vyšetřování případně koordinovala, její rozhodovací praxe není v tomto ohledu příliš pestrá. 

7.4.1 Filmová studia a poskytovatelé placeného televizního vysílání 

Ačkoli se nejednalo o e-commerce sektor, Komise vyšetřovala doložky nejvyšších výhod již 

v květnu roku 2002. Případ se týkal doložek obsažených ve smlouvách mezi největšími 

hollywoodskými filmovými studii, NBC Universal, Paramount Pictures, Buena Vista 

International, Warner Bros Entertainment, 20th Century Fox Film, Sony Pictures Entertainment, 
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MGM Studios a Dreamworks, a poskytovateli placeného televizního vysílání působícími na 

území Evropské unie, kteří od výše uvedených filmových studií kupují vysílací práva.
326

 

Ve filmovém průmyslu je běžné uzavírání tzv. output deals, tedy smluv, na jejichž základě 

filmová studia na určitou dobu prodávají poskytovatelům televizního vysílání vysílací práva 

k celé jejich produkci. A právě do těchto smluv byly vkládány doložky nejvyšších výhod, které 

stanovily, že danému filmovému studiu budou poskytnuty přinejmenším stejně výhodné 

podmínky jako jakémukoli jinému filmovému studiu, se kterým poskytovatel placeného 

televizního vysílání uzavře smlouvu. Jakýkoli nárůst cen placených některému z výše uvedených 

studií se tudíž nutně projevil také v nárůstu cen placených filmovým studiím ostatním. 

Kumulativním účinkem těchto opatření bylo dle Komise protisoutěžní sladění cen placených 

shora zmíněným filmovým studiím. Ačkoli filmová studia nevyjádřila souhlas s výše popsaným 

hodnocením věci ze strany Komise, a tím spíše neuznala, že by z jejich strany mělo dojít 

k porušení soutěžního práva, doložky nejvyšších výhod ve smlouvách s poskytovateli placeného 

televizního vysílání byly šesti z nich zrušeny krátce po zahájení vyšetřování. Na základě této 

skutečnosti Komise řízení vedené proti nim uzavřela.
327

 

Komise následně pokračovala ve vedení řízení proti NBC Universal a Paramount Pictures, neboť 

tato filmová studia nesouhlasila s odstraněním doložek ze svých smluv. O dalším vývoji tohoto 

případu Komise ovšem neinformovala. Dle dostupných informací mělo být řízení 

administrativně ukončeno v roce 2005.
328

 

Pro úplnost je třeba dodat, že tento případ se týkal velkoobchodních doložek nejvyšších výhod 

uzavřených ku prospěchu dodavatelů (wholesale MFNs for sellers).
329

 

7.4.2 Vydavatelé elektronických knih a Apple 

Mezi lety 2011 a 2013 posuzovala Komise legalitu doložek nejvyšších výhod ve smlouvách 

o distribuci elektronických knih uzavřených mezi společností Apple a pěticí vydavatelů, 

společnostmi Penguin, Simon & Schuster, Harper Collins, Hachette a Holtzbrinck/Macmillan.
330
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Pro prodej (elektronických) knih byl tradičně užíván velkoobchodní model spočívající v tom, že 

vydavatelé dodávali knihy maloobchodníkům za velkoobchodní cenu, která byla nižší 

(až o 50 %) než vydavatelem doporučená maloobchodní cena. Tento způsob distribuce byl 

specifický v tom, maloobchodní cena byla stanovována až samotnými maloobchodníky.
331

 

V této době však pro Apple konkurenční Amazon začal nabízet některé elektronické knihy za 

ceny výrazně pod úrovní maloobchodních cen doporučovaných jednotlivými vydavateli, či 

dokonce na nebo pod úrovní cen velkoobchodních. Komise se proto domnívala, že tato cenová 

politika a s ní spojené sílící postavení Amazonu na trhu vzbuzovaly u shora uvedených 

vydavatelů výrazné obavy a staly se podnětem k jejich dále popsanému jednání.
332

 

Když na konci roku 2009 společnost Apple na individuální bázi kontaktovala jednotlivé 

vydavatele, aby je informovala o svém záměru začít prodávat elektronické knihy, vydavatelům 

se naskytla příležitost, jak donutit Amazon ke zvýšení jeho maloobchodních cen. Ačkoli 

prvotním záměrem Apple měl být prodej s využitím velkoobchodního modelu, po vyjednávání 

s jednotlivými vydavateli (kteří spolu dle Komise udržovali přímé i nepřímé kontakty) se na 

začátku roku 2010 společnost Apple rozhodla přistoupit na prodej elektronických knih na 

základě modelu obchodního zastoupení. Hlavní rozdíl oproti velkoobchodnímu modelu spočíval 

v tom, že maloobchodní cena byla určována samotnými vydavateli, přičemž maloobchodník 

(Apple) obdržel provizi ve výši 30 % maloobchodní ceny.
333

 

Za účelem realizace výše uvedeného uzavřeli jednotliví vydavatelé smlouvy se společností 

Apple, která měla zajistit prodej elektronických knih prostřednictvím své platformy iBookstore. 

Tyto smlouvy obsahovaly maloobchodní doložky nejvyšších výhod (retail MFNs), na jejichž 

základě měl každý vydavatel určovat maloobchodní ceny knih prodávaných prostřednictvím 

iBookstore tak, aby nebyly vyšší než ceny, za něž byly předmětné tituly nabízeny jinými online 

maloobchodníky, včetně těch, kteří je prodávali s využitím velkoobchodního modelu (Amazon). 

Apple zároveň každého vydavatele ujistila, že smlouvy obsahující totožné doložky uzavřela 

i s ostatními z výše uvedených vydavatelů.
334
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Komise zahájila formální šetření těchto praktik v prosinci 2011, neboť se domnívala, že v jejich 

důsledku došlo ke zvýšení cen elektronických knih na trhu.
335

 Dle Komise bylo cílem Apple 

a shora uvedených vydavatelů nalézt prostředek, pomocí kterého by donutili Amazon ke změně 

jeho obchodního modelu, a tím i ke zvýšení jeho maloobchodních cen.
336

 Doložky nejvyšších 

výhod ve smlouvách s Apple měly mít za následek to, že pro jednotlivé vydavatele bude velice 

nákladné dále tolerovat politiku Amazon spočívající v prodeji za ceny pohybující velmi nízko 

oproti cenám, za něž byly knihy prodávány společností Apple.
337

 Prostřednictvím doložek 

nejvyšších výhod tak měl Apple vytvářet na vydavatele tlak směrující k tomu, aby se i v případě 

prodeje jejich knih prostřednictvím Amazonu snažili přejít na model obchodního zastoupení.
338

 

Vzhledem k tomu, že jednotliví vydavatelé věděli o doložkách ve smlouvách mezi Apple a pro 

ně konkurenčními vydavateli,
339

 nemuseli se obávat toho, že s nimi Amazon nebude ochoten 

spolupracovat.
340

 Amazon tak neměl příliš na výběr – byl si vědom toho, že v případě, že by 

s přechodem na model obchodního zastoupení nesouhlasil, pravděpodobně by mu hrozilo 

odmítnutí dodávek od výše uvedených, velice významných vydavatelů.
341

 

V rámci předběžného posouzení případu Komise shledala, že jednání výše uvedených 

vydavatelů a společnosti Apple představovalo protisoutěžní dohody (jednání ve vzájemné shodě) 

s cílem zvýšit maloobchodní ceny elektronických knih, resp. zamezit tomu, aby se dále 

snižovaly.
342

 Komise zároveň poznamenala, že podmínky pro přiznání individuální výjimky na 

základě čl. 101 odst. 3 SFEU nebyly splněny.
343

 

Řízení bylo ukončeno v prosinci 2012 (resp. v dubnu 2013 pro Penguin) přijetím závazkových 

rozhodnutí.
344

 Ačkoli vydavatelé ani Apple nesouhlasili s právním posouzením případu Komisí, 

i přesto se zavázali, že ukončí vzájemné smlouvy o obchodním zastoupení a že po dobu pěti let 

nebudou uzavírat nové smlouvy o prodeji elektronických knih obsahující doložky nejvyšších 
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výhod. Vydavatelé se zároveň zavázali, že po dobu dvou let (tzv. cooling-off period) nebudou 

maloobchodníky omezovat, ani jim jinak bránit v tom, aby nabízeli slevy či jiné druhy akcí.
345

 

Tento případ je velice zajímavý tím, že výše uvedeného cíle by nebylo možno dosáhnout pouze 

využitím doložek nejvyšších výhod.
346

 Doložky byly v tomto případě pouze jedním 

komponentem, jakýmsi koordinačním prostředkem, v poměrně složitém systému jednání, jehož 

cílem bylo omezit hospodářskou soutěž.
347

 V této věci totiž sehrála významnou roli skutečnost, 

že jednotliví vydavatelé spolu udržovali přímé i nepřímé kontakty prostřednictvím společnosti 

Apple a byli tak informováni o tom, že jsou se společností Apple vázáni stejnými doložkami.
348

 

Tento případ se zároveň liší od mnohých dalších případů týkajících se doložek nejvyšších výhod 

v tom, že tyto přinášely výhody pro obě smluvní strany.
349

 Nebyly tudíž pouze ku prospěchu 

subjektu, jemuž měly být na jejich základě poskytovány „nejvyšší výhody“, nýbrž jejich 

uzavření bylo i v zájmu subjektů, pro které z doložek plynuly povinnosti (vydavatelů).
350

 Ačkoli 

tedy Komise v tomto případě posoudila doložky nejvyšších výhod jako cílené omezení, je třeba 

zdůraznit dvě věci – jednak to, že se jednalo o toliko předběžné posouzení, vzhledem k tomu, že 

řízení bylo ukončeno přijetím rozhodnutí o závazcích, a jednak skutečnost, že Komise 

nepovažovala za cílené omezení doložky nejvyšších výhod jako takové, nýbrž komplexní soubor 

jednání, jehož byly součástí.
351

 Doložky nejvyšších výhod byly v daném případě totiž především 

prostředkem usnadňující horizontální spolupráci.
352

 

7.4.3 Amazon 

Roku 2015 zahájila Komise řízení s provozovatelem online platformy Amazon,
353

 neboť měla 

pochybnosti o souladu doložek nejvyšších výhod obsažených v distribučních smlouvách 

uzavřených mezi Amazon a vydavateli elektronických knih se soutěžím právem. Opět se jednalo 
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o maloobchodní doložky nejvyšších výhod (retail MFNs). Amazon na jejich základě vyžadoval 

po vydavatelích, aby mu poskytli stejné, či výhodnější podmínky jako ty, které nabídli jeho 

konkurentům, případně aby Amazon alespoň informovali o tom, že jeho konkurentům 

výhodnější podmínky nabízejí. Předmětné doložky se netýkaly pouze ceny, nýbrž zahrnovaly 

celou řadu dalších aspektů jako např. uspořádání obchodního modelu, ale i nejrůznější promoční 

nabídky, kterými se maloobchodníci mohli odlišit od Amazonu.
354

 

Komise se domnívala, že doložky mohly ostatním platformám ztěžovat rozvoj nových, 

inovativních produktů a služeb a omezovat jejich schopnost soutěžit s Amazonem. Mohly mít 

také negativní dopady na spotřebitele spočívající ve vyšších cenách či v omezení míry inovací 

a možnosti výběru. Tento případ je však zajímavý především z toho pohledu, že Komise výše 

popsané jednání posuzovala jako potenciální zneužití dominantního postavení ze strany 

společnosti Amazon, tedy jakožto porušení čl. 102 SFEU, nikoli čl. 101 odst. 1 SFEU.
355

 

Stejně jako ve výše uvedených případech, i toto řízení bylo ukončeno přijetím rozhodnutí 

o závazcích. Po dobu pěti let tak Amazon zejména nesmí předmětné doložky nejvyšších výhod 

obsažené ve svých distribučních smlouvách vynucovat, ani je začlenit do smluv nových.
356

 

7.5 Rozhodovací praxe národních soutěžních úřadů 

Ještě předtím, než autorka přistoupí k rozboru případů šetřených jednotlivými národními 

autoritami, považuje za nezbytné upozornit na to, že mnohé z níže zkoumaných případů mají své 

„obdoby“ hned v několika členských státech EU. Tato skutečnost je dána tím, že subjekty, 

jejichž praktiky byly vyšetřovány, většinou nepůsobí na území jen některého z členských států, 

nýbrž v rámci celé EU, příp. i mimo její území. Smlouvy, jež tyto podniky užívají v jednotlivých 

státech se od sebe většinou příliš neliší, minimálně pokud jde o ustanovení podstatná pro 

posuzování doložek nejvyšších výhod z hlediska jejich souladu se soutěžním právem. To také 

umožnilo jednotlivým národním soutěžním úřadům svá vyšetřování koordinovat prostřednictvím 

ECN. 

Aby se vyhnula nadbytečnému opakování již jednou řečeného, autorka této práce přistoupí 

k případům vztahujícím se k více členským státům EU tak, že se skutkovým popisem a případně 

i částí právního posouzení případu bude zabývat zejména v rámci v pořadí prvního rozhodnutí 
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týkajícího se daného subjektu, které bude předmětem jejího zkoumání. V případě analýzy 

rozhodnutí ve věci téhož subjektu vydaného národním soutěžním úřadem jiného členského státu 

autorka upozorní především na odlišnosti v právním posouzení případu tímto jiným soutěžním 

úřadem. Ve zbytku pak odkáže na předcházející části své práce. 

7.5.1 Spolková republika Německo 

Stejně jako v případě autorkou dříve zkoumaných praktik, BKartA a německé soudy jsou velice 

aktivní i pokud jde o vyšetřování doložek nejvyšších výhod. 

V roce 2013 BKartA zahájil řízení ve věci společnosti Amazon
357

 z důvodu uplatňování doložek 

nejvyšších výhod ve smlouvách uzavřených mezi Amazonem a maloobchodníky prodávajícími 

prostřednictvím jím provozované online platformy.
358

 Vzhledem k tomu, že BKartA vyšetřoval 

tento případ v úzké spolupráci s britským OFT (prostřednictvím ECN), autorka by ráda 

upozornila, že to, co uvádí o jednání společnosti Amazon na tomto místě, se uplatní též v případě 

týkajícím se Amazonu, který byl vyšetřován britským OFT (viz oddíl 7.5.3 této práce).
359

 

Amazon je provozovatelem online platformy, jejímž prostřednictvím spotřebitelé nakupují zboží 

jednak od Amazonu samotného, a jednak od třetích subjektů, tj. od maloobchodníků 

prodávajících prostřednictvím této platformy. Amazon přitom tyto dva segmenty v rámci své 

platformy nijak nerozlišuje. Zboží prodávané přímo Amazonem a zboží nabízené ostatními 

maloobchodníky od sebe není žádným způsobem odděleno. Maloobchodníci prodávající své 

zboží prostřednictvím Amazonu mohou využívat nejrůznějších služeb, které jim Amazon nabízí, 

od prezentace produktu, přes přístup k uživatelskému účtu, zpracování plateb, odeslání 

objednávky, až po zajištění možnosti odstoupení od smlouvy. Za jejich poskytování platí 

Amazonu provizi odpovídající určitému procentu z hodnoty každé uskutečněné transakce. 

Za účelem prodeje na Amazonu musí maloobchodníci přistoupit na smluvní podmínky a pravidla 

prodeje prostřednictvím této platformy. Do roku 2013 přitom byly součástí těchto smluv 

i doložky nejvyšších výhod, které zakazovaly maloobchodníkům prodávat zboží, které nabízeli 

na Amazonu, prostřednictvím jakýchkoli jiných online prodejních kanálů levněji. Tento zákaz se 

přitom vztahoval jak na konkurenční platformy třetích stran, tak na vlastní e-shopy těchto 

maloobchodníků (wide MFNs). Dodržování doložek bylo ze strany Amazonu pečlivě 
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kontrolováno a vynucováno hrozbami zrušením práva na prodej prostřednictvím této 

platformy.
360

 

BKartA zahájil ve věci řízení, neboť se domníval, že předmětné doložky byly v rozporu s čl. 101 

odst. 1 SFEU, resp. § 1 GWB. S ohledem na to, že Amazon nebyl v daném případě pouze 

provozovatelem platformy, nýbrž vystupoval též v pozici maloobchodníka prodávajícího 

prostřednictvím předmětné platformy své zboží, BKartA neidentifikoval vztah mezi výše 

zmíněnými podniky jakožto čistě vertikální, neboť jsou tyto na maloobchodní úrovni přímými 

konkurenty. Obsahem dohod uzavřených mezi Amazonem a maloobchodníky navíc nebylo 

pouhé placené využívání služeb platformy, jejíž provozovatel by byl v „neutrálním“ postavení. 

Cílem účasti na tomto způsobu prodeje byla dle BKartA spíše společná prezentace určitých 

druhů výrobků (včetně těch od Amazonu) na jednom místě. BKartA tudíž identifikoval daný 

způsob prodeje jako horizontální spolupráci podobnou provozování společné online platformy či 

čistě technické platformy. Dle BKartA jsou obdobné platformy s ohledem na jejich pozitivní 

účinky na efektivnost zpravidla přípustné na základě čl. 101 odst. 3, resp. § 2 GWB. BKartA 

však usoudil, že v důsledku aplikace doložek nejvyšších výhod již v daném případě došlo 

k překročení toho, co je nezbytné k zajištění vyšší efektivnosti. Doložky dle BKartA navíc ani 

nevyhrazovaly spotřebitelům dostatečný podíl na výhodách z tohoto jednání vyplývajících. 

BKartA tak předmětné jednání identifikoval jako horizontální spolupráci, konkrétně horizontální 

stanovení cen, s cílem nebo účinkem spočívajícím v omezení hospodářské soutěže. Toto jednání 

posoudil jako tvrdé omezení.
361

 

Pokud jde o teorie újmy, BKartA uvedl, že doložky v daném případě jednak ovlivnily 

cenotvorbu maloobchodníků, pokud jde o prodej prostřednictvím jejich vlastních e-shopů, 

a jednak měly přímý vliv na ostatní platformy, neboť omezovaly konkurenční podniky působící 

na trhu v jejich expanzi a pro podniky na trhu dosud neaktivní fungovaly jako překážky vstupu 

na něj. Posledně uvedená skutečnost je dána tím, že provize placená platformě za prodej jejím 

prostřednictvím v daném případě nemohla sloužit jako parametr hospodářské soutěže, neboť byla 

„neutralizována“ doložkou nejvyšších výhod. Nižší poplatky totiž v důsledku doložky nebylo 

možné promítnout do nižších maloobchodních cen.
362
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V roce 2013 BKartA řízení zastavil v návaznosti na to, že Amazon předmětné doložky ze svých 

smluv odstranil, a to v rámci celé EU.
363

 

V této době BKartA vyšetřoval též jednání provozovatele platformy pro rezervaci ubytování 

HRS-Hotel Reservation Service.
364

 Rozhodnutí, které BKartA vydal v prosinci 2013, bylo vůbec 

prvním z mnoha rozhodnutí vydaných evropskými soutěžními úřady ve věci doložek nejvyšších 

výhod uplatňovaných některou z platforem pro rezervaci ubytování.
365

 

HRS patří, společně s Expedia a Booking.com, mezi vedoucí platformy pro rezervaci ubytování 

na německém trhu.
366

 Princip jeho podnikání jakožto vícestranné platformy spočívá v tom, že 

poskytuje služby jak jednotlivým hotelům, které jeho prostřednictvím nabízejí ubytovací služby 

konečným zákazníkům (za provizi), tak i těmto konečným zákazníkům, kteří si prostřednictvím 

platformy vyhledávají a rezervují hotelové pokoje (koneční zákazníci platformě za poskytované 

služby neplatí).
367

 

Vztahy mezi HRS a jednotlivými hotely byly regulovány zprostředkovatelskými smlouvami. Ty 

v daném případě obsahovaly doložky nejvyšších výhod, na jejichž základě měly hotely 

povinnost nabízet své ubytovací služby na dané platformě za nejlevnější ceny na trhu, tj. za ceny 

nižší než ceny téhož ubytování nabízeného prostřednictvím jakékoli jiné online platformy, ale 

i nižší než ceny na vlastních internetových stránkách hotelu (wide MFNs).
368

 V případě, že došlo 

ke krátkodobému snížení ceny, hotely měl povinnost o této skutečnosti informovat HRS 

a zajistit, že za tuto cenu bude hotelový pokoj k dispozici na jeho platformě.
369

 Obdobné doložky 

hotely přijaly ve prospěch HRS i vzhledem k dostupnosti pokojů a možnostem rezervace a jejího 

zrušení ze strany zákazníků.
370

 Dodržování předmětných doložek bylo ze strany HRS 

vynucováno hrozbami pozastavením jakýchkoli rezervací prostřednictvím jeho platformy, nebo 

dokonce ukončením zprostředkovatelské smlouvy.
371

 

Dle BKartA představovalo výše popsané jednání porušení s čl. 101 odst. 1 SFEU, 

resp. § 1 GWB. BKartA uvedl, že je sporné, zda předmětné doložky představovaly cílené 
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omezení, či nikoliv. V každém případě však vyvolávaly účinky omezující soutěž. Za běžných 

podmínek by se totiž platformy pro rezervaci ubytování snažily přimět hotely, které nabízejí 

jejich prostřednictvím své ubytovací služby, ke snížení cen tím, že by jim snížily provizi za 

poskytování služeb platformy. Doložky nejvyšších výhod však jejich motivaci ke snižování 

provizí tlumily. HRS naopak mohl zvýšit své provize, aniž by se musel obávat, že se to 

negativně promítne do ceny hotelových pokojů nabízených na jeho platformě. BKartA přirovnal 

ekonomické účinky doložek nejvyšších výhod k přímému koluzivnímu jednání mezi 

platformami pro rezervaci ubytování spočívajícímu v dohodě na určité minimální ceně 

hotelového pokoje. Doložky omezovaly míru soutěže mezi platformami pro rezervaci ubytování, 

což mělo negativní dopady zejména na případné zavádění nových obchodních strategií. 

V neposlední řadě BKartA zmínil též skutečnost, že předmětné doložky vytvářely další překážky 

vstupu na trh pro případné nové platformy pro rezervaci ubytování. V důsledku doložek navíc 

hotely nemohly reagovat na případné změny ve výši provizí placených platformám za jejich 

služby změnou svých cen a efektivně tak pokrývat své náklady. Hotely tak například mohly přijít 

o zákazníky, které by potenciálně získaly, pokud by v návaznosti na snížení provize placené 

platformě snížily ceny ubytování. Lze tedy shrnout, že v důsledku doložek nejvyšších výhod 

mělo docházet jak k omezení soutěže v rámci značky (tj. mezi platformami pro rezervaci 

ubytování), tak k omezení soutěže mezi značkami (tj. mezi hotely, resp. mezi hotelovými 

pokoji).
372

 Protisoutěžní účinky byly v daném případě ještě posíleny uplatňováním doložek 

nejvyšších výhod i konkurenty HRS, společnostmi Booking.com a Expedia. Tyto tři společnosti 

v době vyšetřování společně pokrývaly přibližně 90 % německého trhu zprostředkovatelských 

služeb poskytovaných platformami pro rezervaci ubytování.
373

 V návaznosti na rozhodnutí ve 

věci HRS zahájil BKartA řízení taktéž proti výše uvedeným společnostem (viz dále).
374

 

BKartA považoval předmětné doložky nejvyšších výhod za vertikální omezení.
375

 Vzhledem 

k podílu HRS na relevantním trhu, který v posledních čtyřech letech předcházejících tomuto 

rozhodnutí přesahoval 30 %, BKartA konstatoval, že aplikace nařízení o blokových výjimkách 

nepřichází v úvahu.
376

 Ponechal ovšem otevřené, zda jednání HRS představovalo tvrdé omezení, 

či nikoliv. V případě striktního výkladu čl. 4 písm. a) nařízení o blokových výjimkách však 
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dospěl k závěru, že jej nelze na daný případ použít. Konstatoval, že pokud by hotely bylo možno 

považovat za „dodavatele“, pak platformy pro rezervaci ubytování by bylo možno označit za 

„kupující“ ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. h) nařízení o blokových výjimkách. Doložky nejvyšších 

výhod nicméně neomezovaly platformy pro rezervaci ubytování jakožto kupující v jejich 

možnosti stanovovat ceny, nýbrž tímto způsobem limitovaly cenotvorbu hotelů jakožto 

dodavatelů. Tato situace již nespadá do rámce čl. 4 písm. a) nařízení o blokových výjimkách. 

BKartA nicméně uvedl, že z hlediska omezení soutěže je dopad doložek v tomto případě 

srovnatelný s dopady tvrdého omezení dle čl. 4 písm. a) nařízení o blokových výjimkách, neboť 

doložky nestanovily přesnou maloobchodní cenu, nýbrž fungovaly jakožto prostředek ke 

stanovení minimálních cen.
377

 

Pokud jde o případnou aplikaci individuální výjimky, BKartA konstatoval, že jednání 

nenaplňovalo podmínky stanovené v čl. 101 odst. 3, resp.  § 2 GWB. Vyloučil argumenty 

o zvýšení efektivnosti, zejména případné přínosy doložek při řešení free-riding problému, který 

ostatně dle BKartA na německém, poměrně fragmentovaném trhu hotelového ubytování ani 

neexistoval. I kdyby však BKartA uznal argumentaci HRS týkající se výhod plynoucích z tohoto 

jednání, prohlásil, že individuální výjimka by byla neaplikovatelná, neboť výše popsaná opatření 

nebyla ani nezbytná, ani nevyhrazovala spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách, které by 

z nich teoreticky mohly vyplývat.
378

 

BKartA navíc konstatoval, že v rozporu s § 20 odst. 1 ve spojení s § 19 odst. 1 a 2 bod 1 GWB 

HRS neférovým způsobem nepříznivě ovlivnil malé a středně velké hotely, které vůči němu byly 

v závislém postavení. Výše uvedená ustanovení zakazují podniku s tzv. relativní trží silou přímo 

či nepřímo narušovat svobodu jednání jiného, malého nebo středně velkého podniku, který je 

vůči němu v závislém postavení, neboť nemá dostatečné možnosti ke změně smluvního 

partnera.
379

 

Na základě shora uvedených zjištění BKartA vydal rozhodnutí o zákazu a uložil HRS, aby do 

března 2014 ze svých smluv předmětné doložky nejvyšších výhod odstranil.
380

 

Výše uvedené rozhodnutí bylo následně potvrzeno vrchním zemským soudem v Düsseldorfu.
381

 

Soud zde formuloval zajímavou úvahu ohledně samotné aplikovatelnosti nařízení o blokových 

                                                 

377
 Rozhodnutí BKartA, HRS-Hotel Reservation Service, op. cit. (pozn. 364), body 181-185. 

378
 Ibid, bod 197 a násl. 

379
 Ibid, bod 236 a násl. 

380
 Ibid, bod 256. 



 83 

výjimkách na tento případ, když vyjádřil pochybnosti o naplnění znaků vertikální dohody ve 

smyslu čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení o blokových výjimkách. Vzhledem k tomu, že platformy 

pro rezervaci ubytování poskytují hotelům jakožto kupujícím zprostředkovatelské služby, lze 

konstatovat, že tyto subjekty působí na různých úrovních distribučního řetězce a vertikální vztah 

mezi nimi je dán. Na druhou stranu, doložky nejvyšších výhod se přímo netýkají ani prodeje 

zprostředkovatelských služeb, ani žádného dalšího prodeje hotelových pokojů. Působí pouze ve 

vztahu k hotelům, pokud jde o prodej jejich pokojů. Na trhu prodeje hotelových pokojů tak 

platformy pro rezervaci ubytování nejsou ve vertikálním vztahu s hotely. Odpověď na tuto 

otázku však nebyla pro rozhodnutí ve věci nezbytná, a tudíž soud ponechal tuto otázku 

otevřenou.
382

 

V prosinci 2015 vydal BKartA rozhodnutí ve věci dalšího provozovatele platformy pro rezervaci 

ubytování, společnosti Booking.com.
383

 Doložky obsažené ve smlouvách mezi Booking.com 

a hotely, které jeho prostřednictvím nabízely ubytovací služby, zakazovaly těmto hotelům 

nabízet pokoje za nižší cenu či jinak výhodnější podmínky prostřednictvím jakéhokoli jiného 

(online i offline) prodejního kanálu, včetně internetových stránek hotelu samotného. Jednalo se 

tedy o široké doložky nejvyšších výhod (wide MFNs).
384

 

Vzhledem k tomu, že Booking.com je společností působící v rámci celé Evropské unie, jím 

uplatňované doložky nejvyšších výhod si vyžádaly pozornost hned několika národních 

soutěžních úřadů (viz dále). V rámci plnění závazků, na kterých se Booking.com dohodl 

s francouzskou ADLC, italskou AGCM a švédským KKV, přistoupil v červenci 2015 k úpravě 

výše popsaných doložek. Na jednotlivých hotelech již nevyžadoval, aby zajistily, že jiné 

platformy pro rezervaci ubytování nebo jakékoli jiné offline prodejní kanály
385

 nenabízely nižší 

cenu či jinak příznivější podmínky. Hotely se pouze zavázaly, že jejich pokoje budou nabízeny 

na Booking.com za nižší cenu a příznivější podmínky ve srovnání s cenou a podmínkami na 

jakýchkoli jiných online prodejních kanálech (s výjimkou všech platforem pro rezervaci 

ubytování), zejména pak na vlastních internetových stránkách hotelu (narrow MFNs).
386
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Booking.com nabídl totožné závazky i BKartA.
387

 Ten je ovšem nepřijal, neboť je nepovažoval 

za dostatečné pro odstranění jeho obav z omezení hospodářské soutěže, a v řízení pokračoval.
388

 

Ačkoli tedy v prosinci 2013 BKartA zahájil řízení proti Booking.com v souvislosti s širokými 

doložkami nejvyšších výhod, jeho rozhodnutí se nakonec týkalo především doložek úzkých.
389

 

BKartA dospěl k závěru, že doložky obsažené ve smlouvách Booking.com omezovaly soutěž 

jednak mezi platformami pro rezervaci ubytování, a jednak mezi hotely (resp. hotelovými pokoji 

jimi nabízenými). BKartA proto výše popsané praktiky kvalifikoval jako porušení čl. 101 

odst. 1 SFEU, resp. § 1 GWB.
390

 Je třeba poznamenat, že byť se v tomto případě BKartA 

zabýval jiným typem doložek, v rámci celého rozhodnutí v rozsáhlé míře odkazuje na rozhodnutí 

vrchního zemského soudu v Düsseldorfu ve věci HRS.
391

 

BKartA se nejprve zaobíral omezením soutěže na trhu služeb poskytovaných platformami pro 

rezervaci ubytování. Dospěl k závěru, že i úzké doložky v daném případě omezovaly motivaci 

hotelů nabízet jejich pokoje na různých platformách za diferencované ceny. Je třeba zdůraznit, že 

úzké doložky teoreticky tuto diferenciaci umožňovaly. Hotely tudíž mohly nabízet své pokoje 

prostřednictvím jiných platforem za nižší ceny, než za jaké je dávaly k dispozici na 

Booking.com. Nicméně skutečnost, že na jejich vlastních internetových stránkách je mohly 

nabízet pouze za ceny stejné nebo vyšší, měla dle BKartA za následek snížení motivace hotelů 

snižovat ceny pokojů nabízených na ostatních, pro Booking.com konkurenčních platformách. 

Dle BKartA, v případě, že je hotelový pokoj k dispozici na různých prodejních kanálech za různé 

ceny, zákazníci si jej zcela opodstatněně zakoupí tam, kde je k dostání nejlevněji. V případě, že 

by se hotel rozhodl snížit své ceny na některé pro Booking.com konkurenční platformě, avšak 

nikoli i na Booking.com, ceny jeho pokojů na jeho vlastních internetových stránkách by musely 

být vyšší než ceny, za něž by byl nabízen předmětný pokoj na prvně zmíněné platformě. 

Důsledkem této cenové úpravy by byl s největší pravděpodobností „odliv“ zákazníků z vlastních 

internetových stránek hotelu směrem k platformě nabízející tentýž pokoj za nižší cenu. BKartA 

tudíž dospěl k závěru, že i úzké doložky snižují motivaci hotelů nabízet jejich ubytovací služby 

za nižší ceny prostřednictvím pro Booking.com konkurenčních platforem pro rezervaci 

ubytování. Účinky úzkých doložek tak byly dle BKartA de facto totožné s účinky doložek 
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širokých, neboť i v tomto případě eliminovaly konkurenční tlak vyvíjený přímými distribučními 

kanály samotných hotelů.
392

 

S výše uvedeným souvisí i snížená motivace platforem pro rezervaci ubytování nabízet 

jednotlivým hotelům lepší podmínky, zejména snížit své provize za zprostředkování. Ke snížení 

provizí totiž platformy zpravidla přistupují „výměnou“ za to, že se daný hotel rozhodne jejich 

prostřednictvím nabízet své ubytovací služby za příznivějších podmínek, tj. zejména za nižší 

ceny. Od tohoto kroku jej však doložky nejvyšších výhod – dle BKartA i ty úzké – odrazují. 

V důsledku doložek tedy docházelo k omezení cenové soutěže mezi platformami pro rezervaci 

ubytování.
393

 

Dle BKartA předmětné jednání způsobilo též uzavírání trhu, jelikož nově „příchozí“ platformy 

neměly dostatečnou možnost nabízet hotelové pokoje za ceny nižší než ceny, za něž nabízely 

ubytování platformy na trhu již působící. Nedostatečná motivace hotelů nabízet ubytování za 

nižší ceny na nových platformách ve srovnání s cenami na jejich vlastních internetových 

stránkách tak vytvářela překážky vstupu na trh.
394

 

BKartA dále posuzoval vliv doložek na trh s hotelovými pokoji. V tomto ohledu shledal, že 

nemožnost hotelů svobodně stanovovat ceny na vlastních internetových stránkách vedla 

k omezení cenové soutěže mezi prodejem hotelových pokojů prostřednictvím platforem pro 

rezervaci ubytování a prostřednictvím vlastních internetových stránek hotelů a v konečném 

důsledku i k omezení cenové soutěže mezi hotely, resp. hotelovými pokoji jako takovými.
395

 

Stejně jako v předchozím případě, BKartA zohlednil taktéž skutečnost, že doložky nejvyšších 

výhod byly obsaženy též ve smlouvách společnosti Expedia a nejdéle do konce února 2014 

i HRS,
396

 což ještě zvýšilo negativní dopady doložek Booking.com na hospodářskou soutěž.
397

 

Pokud jde o případné využití blokové výjimky, BKartA, s odkazem na rozsudek vrchního 

zemského soudu v Düsseldorfu ve věci HRS,
398

 ponechal nezodpovězené, zda se nařízení 

o blokových výjimkách na tuto věc vůbec uplatní. S ohledem na podíl Booking.com na 
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relevantním trhu, vymezeném jako trh zprostředkovatelských služeb poskytovaných platformami 

pro rezervaci ubytování na německém území,
399

  přesahující 50 %, však BKartA odpověď na 

tuto otázku nepovažoval za nezbytnou a konstatoval, že nařízení o blokových výjimkách se na 

danou věc nepoužije. Ze stejného důvodu ponechal otevřenou i otázku, zda doložky nejvyšších 

výhod představovaly tvrdé omezení ve smyslu čl. 4 písm. a) nařízení o blokových výjimkách.
400

 

BKartA i v tomto případě odmítl uplatnění individuální výjimky dle čl. 101 odst. 3 SFEU, 

resp. § 2 GWB. Doložky nejvyšších výhod dle jeho názoru nepřinášely dostatečné výhody 

z hlediska efektivnosti, zejména odmítl argumentaci Booking.com spočívající v pozitivních 

účincích doložek při řešení free-riding problému. Studie předložená Booking.com dle BKartA 

dostatečně přesvědčivě neprokázala, že se tento problém na německém trhu vůbec vyskytoval. 

Stejně tak BKartA odmítl i pozitivní účinky doložek na motivaci Booking.com k investicím do 

kvality platformy a do marketingových aktivit spojených s konkrétním hotelem a přínosy 

v podobě snížení nákladů konečných zákazníků na vyhledání ubytování. BKartA též nesouhlasil 

s argumentací Booking.com spočívající v tom, že jsou to právě úzké doložky nejvyšších výhod, 

které zvyšují transparentnost na trhu, a tudíž vedou k nižším cenám hotelových pokojů, čímž 

přináší výhody spotřebitelům. BKartA navíc konstatoval, že aby zvýšení efektivnosti mohlo být 

důvodem pro uplatnění individuální výjimky, musí být přímým důsledkem úzkých doložek 

nejvyšších výhod – tedy důsledkem omezení, nikoli dohody jako takové. Doložky zároveň 

nebyly identifikovány jako opatření nezbytná k dosažení přínosů, jimiž Booking.com 

argumentoval. Vzhledem k tomu, že první tři podmínky pro uplatnění individuální výjimky 

nebyly naplněny, BKartA ponechal otevřenou otázku naplnění podmínky poslední – tj. zda daná 

opatření nebyla způsobilá vyloučit soutěž ve vztahu k podstatné části relevantního trhu.
401

 

Booking.com prostřednictvím úzkých doložek nejvyšších výhod jednal také v rozporu 

s § 20 odst. 1 ve spojení s § 19 odst. 1 a 2 bod 1 GWB. Dle BKartA využil svého postavení na 

trhu, aby neférovým způsobem nepříznivě ovlivnil malé a středně velké hotely, které byly na 

jeho službách závislé, neboť neměly jiné alternativy v podobě jiných platforem pro rezervaci 

ubytování. Otázku, zda se dopustil též zneužití dominantního postavení v rozporu s čl. 102 

písm. a) SFEU, resp. § 19 odst. 1 a 2 body 2 a 5 GWB ponechal BKartA nezodpovězenou.
402
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S ohledem na shora uvedené BKartA uložil Booking.com povinnost do konce ledna 2016 

odstranit ze svých smluv s hotely působícími na německém území jakékoli, tedy i úzké, doložky 

nejvyšších výhod.
403

 Booking.com se proti rozhodnutí BKartA odvolal k vrchnímu zemskému 

soudu v Düsseldorfu, který ve věci dosud nevydal rozhodnutí.
404

 

Jak bylo autorkou zmíněno již výše, BKartA roku 2013 zahájil řízení také s třetí nejvýznamnější 

platformou pro rezervaci ubytování působící na německém trhu – se společností Expedia.
405

 

Dle dostupných informací řízení stále probíhá.
406

 BKartA se o doložkách nejvyšších výhod 

obsažených ve smlouvách společnosti Expedia zmiňuje ve svém rozhodnutí ve věci 

Booking.com v tom smyslu, že by se mělo jednat o doložky garantující Expedia nejvyšší výhody 

ve srovnání jak s vlastními internetovými stránkami jednotlivých hotelů, tak s konkurenčními 

platformami pro rezervaci ubytování (wide MFNs). Zároveň dodává, že Expedia zaslala hotelům, 

kterým poskytuje své zprostředkovatelské služby, dopis informující je o tom, že s účinností od 

1. 8. 2015 nebude vymáhat dodržování těchto doložek.
407

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že BKartA zachovává svůj velmi striktní přístup, i pokud jde 

o posuzování legality doložek nejvyšších výhod. Ve všech shora zkoumaných případech (kromě 

specifického případu ve věci Amazon) se BKartA při své analýze orientoval především na 

posuzování doložek nejvyšších výhod jako zakázaného (vertikálního) omezení nesouladného 

se zákazem stanoveným v čl. 101 odst. 1 SFEU, resp. § 1 GWB. Chápáním doložek jako 

jednostranného jednání, tj. zejména zneužití dominantního postavení v rozporu s čl. 102 SFEU, 

resp. § 19 odst. 1 a 2 GWB se zaobíral pouze okrajově. Vzhledem k tomu, že národní režim 

úpravy zneužití dominantního postavení může být ve srovnání s režimem práva EU přísnější,
408

 

Silke uvádí, že zaměřením se na posuzování souladu doložek nejvyšších výhod s pravidly 

upravujícími zakázané dohody se BKartA pravděpodobně snažil vyjádřit svůj zájem rozpoutat 
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poměrně kontroverzní debatu týkající se této praktiky v rámci ECN.
409

 V kontextu zařazení 

doložek nejvyšších výhod mezi vertikální omezení v podkladovém materiálu BKartA z roku 

2013
410

 jsou zajímavé také pozdější závěry obsažené v rozhodnutí BKartA ve věci 

Booking.com
411

 a v rozsudku vrchního zemského soudu v Düsseldorfu ve věci HRS
412

 o tom, že 

není jasné, zda doložky nejvyšších výhod znaky vertikálních dohod vůbec naplňují. 

Zejména v souvislosti s tím, že šetření BKartA ve věci Booking.com bylo koordinováno 

s dalšími soutěžními úřady v rámci ECN,
413

 je přinejmenším pozoruhodný závěr BKartA týkající 

se úzkých doložek. Dle jeho názoru vedou ke stejným negativním účinkům na soutěž jako 

doložky široké. BKartA zejména konstatoval, že i při existenci úzkých doložek hotely nebudou 

motivovány ke snižování cen pokojů nabízených prostřednictvím ostatních platforem 

(pro platformu zavádějící úzkou doložku konkurenčních), neboť není v jejich zájmu, aby ceny 

pokojů na těchto platformách byly nižší než ceny na jejich vlastních internetových stránkách.
414

 

Ačkoli BKartA teoreticky připouští možnost individuální výjimky dle čl. 101 odst. 3 SFEU, 

resp. § 2 GWB, opět velice striktně přistupuje k posouzení toho, zda byly naplněny její 

podmínky. Nepřipouští žádné argumenty o zvýšení efektivnosti, zejména konstatuje, že existence 

free-riding problému, který by bylo třeba řešit, není na německém trhu dána. Ačkoli argumentaci 

pomocí free-riding problému a priori nezavrhuje, ve svém podkladovém materiálu v obecné 

rovině konstatuje, že tento problém by mohl být řešen stejně účinnými, byť méně omezujícími 

prostředky (např. poplatkem placeným platformě za využívání jejích služeb).
415

 Tomu 

odpovídají i závěry obsažené ve výše uvedených rozhodnutích, kdy BKartA nepovažuje doložky 

nejvyšších výhod za nezbytná opatření a významné přínosy pro spotřebitele v tomto druhu 

jednání neshledává. 

Striktnost přístupu BKartA je jen dokreslována skutečností, že dva ze tří uzavřených případů 

týkajících se doložek nejvyšších výhod, které BKartA řešil, byly ukončeny vydáním rozhodnutí 
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o zákazu namísto v případě posuzování této praktiky obvykle vydávaného závazkového 

rozhodnutí. 

7.5.2 Francouzská republika 

Roku 2013 zahájila ADLC řízení ve věci Booking.com týkající se uplatňování širokých doložek 

nejvyšších výhod (wide MFNs) v jeho zprostředkovatelských smlouvách s hotely.
416

 Vzhledem 

k tomu, že tyto široké doložky byly zpočátku předmětem šetření též německého BKartA (do té 

doby, než Booking.com doložky změnil na úzké),
417

 autorka této práce odkazuje na popis 

skutkového stavu, který je obsažen v oddílu 7.5.1 této práce. 

Dle předběžných závěrů ADLC doložky nejvyšších výhod omezovaly soutěž mezi platformami 

pro rezervaci ubytování, neboť (bez ohledu na výši provize požadované Booking.com) byly 

hotely zavázány nabízet prostřednictvím Booking.com své pokoje za alespoň stejně výhodných 

podmínek (tj. cena, počet dostupných pokojů apod.) jako měly k dispozici ostatní platformy. 

Booking.com tak mohl zvyšovat své provize, aniž by za to byl ze strany hotelů „potrestán“ 

zvýšením cen na jeho platformě v porovnání s cenami u jeho konkurence. Pokud by navíc 

Booking.com zvýšil své provize, hotely, které by chtěly toto zvýšení kompenzovat na svých 

cenách, by musely k tomuto kroku přistoupit vůči všem svým distribučním kanálům. Doložky 

nejvyšších výhod by tak vedly k vyšším cenám pro konečné spotřebitele.
418

 

ADLC taktéž konstatovala, že doložky způsobovaly uzavírání trhu pro menší či nově „příchozí“ 

platformy, jelikož i když tyto platformy nabízely své služby za nižší provize, hotely neměly 

možnost stanovovat diferencované ceny a nabídnout jim své pokoje levněji.
419

 

Protisoutěžní účinky tohoto jednání byly navíc zvýšeny v důsledku uplatňování obdobných 

doložek konkurenčními platformami pro rezervaci ubytování.
420

 

ADLC tak předběžně konstatovala, že doložky nejvyšších výhod mohly představovat vertikální 

omezení v rozporu s čl. 101 odst. 1 SFEU, resp. čl. L 420-1 C. Com., případně i jednání 
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nesouladné s čl. 102 SFEU, resp. čl. L 420-2 C. Com. Dle ADLC totiž nebylo možné vyloučit, 

že Booking.com v době vydání jejího rozhodnutí držel na relevantním trhu podíl přesahující 

30 % a s velkou pravděpodobností byl i v dominantním postavení.
421

 ADLC proto uvedla, že 

daný případ by mohl naplňovat znaky zneužití, ať už individuálního nebo kolektivního, 

dominantního postavení ze strany Booking.com, příp. i dalších platforem pro rezervaci 

ubytování.
422

 

Řízení skončilo v dubnu 2015 přijetím závazkového rozhodnutí, na jehož základě měl 

Booking.com nejpozději k 1. 7. 2015 upravit znění svých smluv s hotely v tak, aby byly široké 

doložky odstraněny a nahrazeny doložkami úzkými (narrow MFNs). Booking.com se 

dobrovolně rozhodl přistoupit na tuto změnu nejen vůči hotelům působícím na francouzském 

území, nýbrž vůči všem hotelům operujícím na území Evropského hospodářského prostoru.
423

 

ADLC považovala přechod na úzké doložky za dostačující, neboť dle jejího názoru umožňují 

hotelům snižovat ceny jejich pokojů nabízených na pro Booking.com konkurenčních 

platformách a obecně těmto platformám nabízet výhodnější podmínky. Zejména pak dovolují 

hotelům nabízet jejich pokoje prostřednictvím offline prodejních kanálů (rezervace na místě, 

prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu, prodejen cestovních kanceláří apod.) za ceny nižší než 

ceny, za které jsou tyto pokoje prodávány na Booking.com, za předpokladu, že tyto ceny 

nebudou zveřejněny nebo propagovány online (např. na internetových stránkách hotelu). Tyto 

závazky měly dle ADLC podpořit hospodářskou soutěž mezi platformami pro rezervaci 

ubytování, v důsledku čehož měly tyto platformy přistoupit ke snižování jejich provizí, což mělo 

dále vést ke snížení cen hotelových pokojů pro konečné zákazníky. Ze závazků tak měly mít 

prospěch nejen hotely, které měly v jejich důsledku získat vyšší míru obchodní a cenové 

volnosti, ale také spotřebitelé, kteří se měli těšit nižším cenám za současného zachování 

možnosti využívat obchodní model platforem pro rezervaci ubytování přinášející jim uživatelsky 

přívětivé, a především bezplatné vyhledávací a srovnávací služby.
424

 

Při vyšetřování tohoto případu ADLC pod dohledem Komise úzce spolupracovala italskou 

AGCM a švédským KKV. Důsledkem této spolupráce v rámci ECN bylo vydání prakticky 
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totožných závazkových rozhodnutí vůči Booking.com s účinky pro francouzské, italské 

a švédské území.
425

 

Úzké doložky nejvyšších výhod však byly na francouzském území „tolerovány“ jen krátce. Bez 

ohledu na platné závazky Booking.com, francouzský zákonodárce podnikl další kroky 

v posuzování legality doložek nejvyšších výhod uzavíraných mezi platformami pro rezervaci 

ubytování a hotely. Již v srpnu 2015 vstoupil v platnost nový zákon, příznačně nazývaný 

Loi Macron, jehož čl. 133 kompletně zakázal doložky nejvyšších výhod uzavírané mezi výše 

uvedenými subjekty, a to včetně jejich úzké verze.
426

 Čl. 133 tohoto zákona novelizuje zákoník 

upravující pravidla v oblasti cestovního ruchu.
427

 Na základě nové právní úpravy tak hotely 

nesmí být omezovány v možnosti nabízet jakoukoli slevu nebo výhodnější sazbu na jakémkoli 

online či offline prodejním kanálu.
428

 Smluvní doložka odporující výše uvedenému je 

považována za nenapsanou.
429

 Zákon zároveň stanoví, že smlouva uzavíraná mezi platformou 

pro rezervaci ubytování a hotelem musí mít podobu písemné příkazní smlouvy (dle čl. 1984 

a násl. francouzského občanského zákoníku
430

), dle které platforma jedná jménem a na účet 

hotelu.
431

 Odměňování příkazníka je na dohodě stran.
432

 Tato pravidla se použijí bez ohledu na 

to, kde platforma pro rezervaci ubytování sídlí či působí, za předpokladu, že jsou její služby 

poskytovány ve prospěch hotelu se sídlem ve Francii.
433

 

Kromě výše uvedené, relativně nové a specifické zákonné úpravy, čl. L 442-6 II 

písm. d) C. Com. již od roku 2008 považuje za neplatné doložky, na základě kterých jeden 

podnik poskytuje jinému podniku, svému obchodnímu partnerovi, výhody spočívající 

v automatickém přiznání výhodnějších podmínek ve srovnání s podmínkami uplatňovanými vůči 

jeho konkurentovi. A právě na základě tohoto ustanovení ve spojení s čl. L. 442-6 I 

bod 2 C. Com. (významná nerovnováha v právech a povinnostech stran) podal francouzský 
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ministr odpovědný za ekonomiku dvě civilní žaloby proti společnostem Expedia 

(dne 2. 10. 2013) a Booking.com (dne 6. 5. 2014) s cílem dosáhnout prohlášení neplatnosti 

doložek nejvyšších výhod obsažených v jejich smlouvách.
434

 

Ve věci Expedia byl první rozsudek vydán obchodním soudem v Paříži již v květnu 2015.
435

 

Případ se týkal dvou druhů doložek nejvyšších výhod obsažených ve smlouvách mezi 

společností Expedia a jednotlivými hotely. Jednak se jednalo o doložku orientovanou na cenu, na 

základě které byl hotel zavázán poskytovat své ubytovací služby prostřednictvím Expedia za 

ceny stejné či nižší než ceny, za které nabízel tentýž pokoj na vlastních internetových stránkách, 

ale i prostřednictvím jiné platformy pro rezervaci ubytování. Druhý typ doložek se týkal 

dostupnosti pokojů v tom smyslu, že hotel musel poslední dostupný pokoj vždy 

nabízet prostřednictvím Expedia. Soud v této věci konstatoval, že vzhledem k tomu, že 

smlouvy, které byly předmětem posuzování, jako rozhodné určovaly anglické právo, 

čl. L 442-6 II písm. d) C. Com., nelze v daném případě využít. Čl. L. 442-6 I bod 2 C. Com., 

zakazující významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran, již ovšem považoval za 

aplikovatelný jakožto imperativní ustanovení ve smyslu čl. 9 nařízení Řím I,
436

 neboť zajištění 

rovnosti a loajality mezi obchodními partnery považoval za významné z hlediska ochrany 

veřejného zájmu. Doložky nejvyšších výhod následně shledal rozpornými s tímto ustanovením, 

jelikož jimi byly hotelům stanovovány povinnosti, kterým neodpovídaly ekvivalentní povinnosti 

společnosti Expedia. Obchodní soud v Paříži proto prohlásil doložky ve smlouvách Expedia za 

neplatné. Návrhu ministra na uložení občanskoprávní sankce však nevyhověl s odůvodněním, že 

případná škoda způsobená tímto jednáním nebyla dostatečně prokázána.
437
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Proti tomuto rozhodnutí se ministr odvolal k odvolacímu soudu v Paříži, který v červenci 2017
438

 

konstatoval, že doložky nejvyšších výhod ve smlouvách Expedia jednak měly v rozporu 

s čl. L. 442-6 I bod 2 C. Com. za následek vytvoření významné nerovnováhy v právech 

a povinnostech Expedia a hotelů, se kterými spolupracovala, a jednak byly v rozporu 

s čl. L 442-6 II písm. d) C. Com. zakazujícím doložky nejvyšších výhod. Odvolací soud v Paříži 

totiž, na rozdíl od obchodního soudu v Paříži, považoval za imperativní obě výše uvedená 

ustanovení. Odvolací soud zároveň uvedl, že ministr v tomto řízení nevystupoval v pozici strany 

uplatňující náhradu škody z porušení smlouvy, nýbrž jako subjekt hájící hodnoty, které jsou 

součástí veřejného pořádku. S ohledem na výše uvedené prohlásil odvolací soud doložky ve 

smlouvách Expedia za neplatné a společnosti uložil občanskoprávní sankci ve výši 

1 milionu eur. Pro úplnost je třeba dodat, že vzhledem k právní úpravě, která byla v průběhu 

rozhodování o této věci přijata (tzv. Loi Macron
439

), bylo prohlášení neplatnosti v případě 

cenových doložek, které byly předmětem tohoto rozhodnutí, již nadbytečné, neboť se již 

považovaly za nenapsané.
440

 Proti tomuto rozsudku se Expedia odvolala k Nejvyššímu soudu, 

který ve věci dosud nerozhodl.
441

 

K obdobným závěrům dospěl i obchodní soud v Paříži ve věci Booking.com,
442

 když rozhodl, že 

doložky nejvyšších výhod, týkající se jak cen, dostupnosti, tak dalších podmínek, obsažené 

ve smlouvách uzavřených mezi Booking.com a jednotlivými hotely byly v rozporu jak 

s čl. L. 442-6 I bod 2, tak s čl. L 442-6 II písm. d) C. Com. K uložení občanskoprávní sankce 

však nepřistoupil s ohledem na to, že většina z doložek identifikovaných jako protiprávní již byla 

na základě dříve přijatého závazkového rozhodnutí ADLC
443

 ze smluv odstraněna.
444

 Rozhodnutí 

není prozatím pravomocné.
445
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ADLC na základě stížností několika sdružení hotelů zahájila řízení také proti společnostem 

Expedia a HRS, a to již roku 2013. Podle dostupných informací vyšetřování i nadále probíhají. 

Žádná rozhodnutí však prozatím vydána nebyla.
446

 

V únoru 2017 vydala ADLC zprávu zabývající se účinností závazků přijatých Booking.com. 

Uvedla, že přechod z širokých doložek na úzké měl pozitivní dopady na schopnost hotelů 

stanovovat ceny diferencovaným způsobem. Ačkoli ADLC konstatovala, že výrazné změny 

v míře soutěže mezi platformami pro rezervaci ubytování nelze zatím pozorovat, zvýšenou míru 

cenové diferenciace považuje za signál značící postupně probíhající pozitivní změny na trhu. 

ADLC nicméně uvedla, že hodnocení účinků závazků bylo narušeno teroristickými útoky, které 

měly neblahý dopad na cestovní ruch, a přijetím nové právní úpravy, která měsíc po vydání 

závazkového rozhodnutí ve věci Booking.com radikálně změnila právní rámec, když využití 

jakýchkoli doložek o cenové paritě ve smlouvách mezi platformami pro rezervaci ubytování 

a hotely zcela zakázala. ADLC uzavřela, že bude i nadále pečlivě sledovat vývoj soutěže v tomto 

odvětví, a zdůraznila svou aktivní roli v rámci evropské skupiny zabývající se ochranou 

hospodářské soutěže v souvislosti s platformami třetích stran.
447

 

Z výše uvedeného lze vypozorovat dvě tendence ve francouzském nazírání na doložky 

nejvyšších výhod. 

Spíše striktní přístup zastává ADLC, byť je ve srovnání s německým BKartA méně přísná. 

„Odsoudila“ široké doložky nejvyšších výhod, které označila za potenciálně protisoutěžní 

jednání, konkrétně za vertikální omezení a případně i zneužití dominantního postavení. 

Na druhou stranu lze v její rozhodovací praxi vypozorovat i liberálnější tendence, a to například 

v okolnosti, že dosud nevydala žádné rozhodnutí o zákazu, nýbrž výše uvedené konstatovala 

toliko jako její předběžné posouzení věci v rámci závazkového rozhodnutí. Tolerantnější přístup 

ADLC lze ovšem spatřovat zejména v jejím názoru na úzké doložky nejvyšších výhod, které 
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považuje za přínosné, neboť podporují soutěž mezi platformami, což má za následek snižování 

jejich provizí a v důsledku toho i snižování cen pro konečné zákazníky, a to za současného 

zachování výhod, které platformy zákazníkům přináší. 

Druhý, mnohem přísnější směr pak představuje především francouzský zákonodárce, který 

kompletně zakazuje jakékoli, tj. i úzké, doložky nejvyšších výhod ve smlouvách mezi 

platformami pro rezervaci ubytování a hotely (tj. pouze v tomto sektoru). 

Francouzské soudy se dosud zabývaly pouze širokými doložkami nejvyšších výhod, které 

v souladu s příslušnými ustanoveními C. Com. prohlásily za neplatné.  

7.5.3 Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Již roku 2010 zahájil OFT formální vyšetřování jednání platforem pro rezervaci ubytování 

Booking.com a Expedia a hotelového řetězce InterContinental Hotels pro podezření z porušení 

čl. 101 odst. 1 SFEU, resp. kapitoly I CA98.
448

 Ve sdělení výhrad OFT uvedl, že 

InterContinental Hotels uzavřel samostatné smlouvy s Booking.com a Expedia, na základě 

kterých byly tyto platformy pro rezervaci ubytování omezovány v možnosti poskytovat slevy 

z cen, za než byly jejich prostřednictvím nabízeny hotelové pokoje InterContinental Hotels. 

Expedia a Booking.com byly totiž povinny nabízet tyto pokoje za standardní cenu stanovenou 

InterContinental Hotels, z níž nebyly oprávněny nabídnout konečným zákazníkům slevu (ať už 

v podobě klasické slevy, voucheru, služby cash back apod.). Ve sdělení výhrad tak OFT dané 

jednání posoudil jako RPM ve formě omezení v poskytování slev.
449

 

Výše uvedené společnosti na sdělení výhrad neodpověděly. Namísto toho rovnou navrhly 

závazky, které měly odstranit obavy OFT z omezení hospodářské soutěže.
450

 OFT zdůraznil, že 

se v rámci vyšetřování zaměřoval toliko na RPM a nezabýval se maloobchodními doložkami 

nejvyšších výhod, které byly také součástí těchto smluv, zejména se pak nezabýval jejich 

souladem se soutěžním právem.
451

 Jednalo se o doložky, na základě kterých byl hotel povinen 

nabídnout své pokoje Booking.com a Expedia za cenu ne vyšší než nejnižší cena, za kterou byl 
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stejný pokoj nabízen prostřednictvím jiného online distribučního kanálu (wide MFNs).
452

 

Závazky, na kterých se OFT se společnostmi dohodl, však řešily i problematiku doložek 

nejvyšších výhod v tom smyslu, že nařídily jejich úpravu, resp. odstranění z příslušných 

smluv.
453

 

Rozhodnutí OFT však bylo napadeno odvoláním podaným provozovatelem cenového 

srovnávače Skyscanner, na jehož základě bylo závazkové rozhodnutí OFT zrušeno Odvolacím 

soudem pro hospodářskou soutěž.
454

 

Věc se tak vrátila CMA (jakožto „nástupci“ OFT), která se však rozhodla řízení bez vydání 

rozhodnutí zastavit.
455

 Tento krok odůvodnila skutečností, že od doby vydání závazkového 

rozhodnutí došlo v tomto sektoru k vývoji, zejména pak v otázce posuzování doložek nejvyšších 

výhod.
456

 V návaznosti na závazková rozhodnutí přijatá jinými národními soutěžními úřady 

změnil Booking.com s účinností od 1. 7. 2015 své doložky z širokých na úzké, a to na 

celoevropské úrovni. Expedia, která taktéž čelila, resp. ještě stále čelí, vyšetřováním ze strany 

mnohých národních soutěžních úřadů, ze svých smluv s hotely na území EU odstranila doložky 

týkající se ceny, dostupnosti a podmínek rezervace s účinností od 1. 8. 2015. S ohledem na tyto 

změny a na význam jejího případného nového rozhodnutí dospěla CMA k závěru, že 

pokračování v řízení již nepředstavuje její prioritu.
457

 

Ačkoli OFT zahájil vyšetřování doložek nejvyšších výhod ve smlouvách o distribuci 

elektronických knih uzavřených mezi společností Apple a některými vydavateli, nakonec se 

rozhodl řízení ukončit s ohledem na vyšetřování věci Komisí.
458

 Podrobnosti k tomuto případu 

jsou tedy k dispozici v oddílu 7.4.2 této práce. 

OFT se zabýval taktéž doložkami nejvyšších výhod uplatňovanými společností Amazon ve 

smlouvách s maloobchodníky prodávajícími prostřednictvím této platformy.
459

 Jelikož OFT 

vyšetřoval tento případ v úzké spolupráci s BKartA, který šetřil stejné jednání Amazonu na 
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německém trhu,
460

 autorka se zdrží opětovné analýzy této věci a pro bližší informace odkáže na 

oddíl 7.5.1 této práce. Roku 2013 OFT ve shodě s německým BKartA zastavil řízení, aniž by 

konstatoval porušení soutěžního práva, poté, co Amazon doložky nejvyšších výhod ze svých 

smluv v rámci EU odstranil.
461

 

Doložky nejvyšších výhod byly zkoumány i v kontextu šetření fungování trhu online 

soukromého pojištění motorových vozidel prováděného OFT, resp. CMA mezi lety 2011 

a 2014.
462

 V rámci tohoto šetření CMA zjistila, že některé smlouvy uzavřené mezi pojišťovnami 

motorových vozidel a provozovateli online cenových srovnávačů pojištění motorových vozidel 

obsahovaly široké maloobchodní doložky nejvyšších výhod (wide MFNs), tj. doložky vyžadující 

paritu jak ve vztahu k ostatním cenovým srovnávačům, tak ve vztahu k ostatním prodejním 

kanálům, včetně vlastních internetových stránek pojišťovny.
463

 V důsledku těchto doložek byla 

dle CMA omezena cenová soutěž mezi cenovými srovnávači, vytvořeny překážky vstupu na trh 

cenových srovnávačů, snížena míra inovací z jejich strany, zvýšeny jejich provize a v konečném 

důsledku i zvýšeny ceny pojištění.
464

 Žádné prosoutěžní účinky širokých doložek CMA 

neidentifikovala.
465

 

Úzké doložky nejvyšších výhod (narrow MFNs), na rozdíl od těch širokých, CMA se 

závažnými negativními účinky na hospodářskou soutěž nespojila. Dle CMA pouze 

zanedbatelným způsobem omezily konkurenční tlak vytvářený vlastními internetovými 

stránkami pojišťoven na cenové srovnávače, neboť zabraňovaly tomu, aby ceny na internetových 

stránkách pojišťoven byly nižší než ceny na srovnávači.
466

 CMA naopak dospěla k závěru, že 

úzké doložky nejvyšších výhod jsou spojeny s pozitivními účinky na hospodářskou soutěž, 

zejména se zvýšením soutěže mezi pojišťovnami (inter-brand competition).
467

 Jedná se 

o legitimní prostředek k budování důvěry spotřebitelů ve služby poskytované cenovými 

srovnávači, snižují náklady spotřebitelů spojené vyhledáním pojištění a zabraňují free-riding 

problému. Ačkoli CMA identifikovala jiné prostředky k řešení free-riding problému, alternativní 
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mechanismus pro zajištění důvěryhodnosti srovnávačů nenalezla. Zachování schopnost 

srovnávačů zobrazovat ceny, za které si zákazníci skutečně mohou pojištění na stránkách 

pojišťovny zakoupit, je nezbytné k jejich „přežití“.
468

 

Za účelem odstranění obav z narušení hospodářské soutěže CMA roku 2015 implementování 

širokých doložek nejvyšších výhod do smluv mezi online cenovými srovnávači pojištění 

motorových vozidel a pojišťovnami motorových vozidel zakázala.
469

 Dopady tohoto zákazu byly 

s odstupem více než dvou let hodnoceny pozitivně.
470

 

V roce 2017 přijala CMA závazky ATG Media, platformy provozující online dražby.
471

 Smlouvy 

mezi ATG Media a aukčními domy, kterým poskytuje své služby, totiž mj. obsahovaly doložky 

nejvyšších výhod spočívající v povinnosti aukčních domů poskytnout konečným zákazníkům 

(dražitelům) využívajícím ATG Media přinejmenším stejně výhodné podmínky jako ty, které 

budou poskytnuty zákazníkům využívajícím konkurenční platformy nebo přímo internetové 

stránky daného aukčního domu (wide MFNs). Zároveň, pokud se aukční dům rozhodl využít 

konkurenční platformu nabízející své služby za nižší provizi než ATG Media, byl stále povinen 

zaplatit ATG Media provizi v nezměněné výši, a to i přesto, že v důsledku doložky nejvyšších 

výhod musel snížit cenu svých služeb pro konečné zákazníky tak, aby byla přinejmenším shodná 

s cenou nabízenou konkurenční platformou. Pokud se tedy aukční dům rozhodl kromě služeb 

ATG Media, využívat i služby konkurenčních platforem účtujících si nižší provize, musel pokrýt 

dodatečné náklady tohoto kroku v podobě rozdílu mezi těmito různými sazbami provizí 

vynásobeného počtem uskutečněných transakcí.
472

 

CMA konstatovala, že výše popsané doložky byly způsobilé vyloučit konkurenty ATG Media 

vzhledem k tomu, že mohly odrazovat aukční domy od využívání služeb jiných platforem. 

Aukční domy byly totiž de facto finančně penalizovány za to, že využily služby konkurentů 

ATG Media.
473

 Vzhledem k pravděpodobně dominantnímu postavení ATG Media uvažovala 

CMA nejen o souladu jednání s čl. 101 odst. 1 SFEU, resp. kapitolou I CA98, ale též 

čl. 102 SFEU, resp. kapitolou II CA98.
474

 ATG Media se s CMA dohodla na závazcích, na 
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základě kterých  předmětné doložky ze svých smluv odstranila.
475

 CMA tak uzavřela případ, aniž 

by konstatovala jakékoli porušení soutěžního práva.
476

 

V současné době CMA vyšetřuje jednání společností ze skupiny BGL provozujících online 

cenový srovnávač ComparetheMarket pro podezření z porušení čl. 101 odst. 1 SFEU, 

resp. kapitoly I CA98. Šetření se týká maloobchodních doložek nejvyšších výhod obsažených ve 

smlouvách uzavřených mezi společnostmi ze skupiny BGL a poskytovateli pojištění domácnosti. 

Tyto doložky zabraňují poskytovatelům pojištění domácnosti uvádět nižší ceny svých produktů 

na srovnávačích konkurenčních ComparetheMarket a jiných kanálech, včetně jejich vlastních 

internetových stránek (wide MFNs). CMA se obává, že tyto doložky mohou zabraňovat 

zákazníkům v získání lepších nabídek pojištění domácnosti, neboť brání cenovým srovnávačům 

a dalším kanálům v jejich snaze získat zákazníka díky nabídce nižší ceny ve srovnání s cenou 

pojištění na ComparetheMarket. Jako pravděpodobný důsledek tohoto jednání CMA 

předpokládá také zvyšování provizí, které si za služby účtují cenové srovnávače, a v důsledku 

toho zvyšování nákladů pojišťoven a jejich potenciální přenášení na zákazníky. Sdělení výhrad 

bylo vydáno v listopadu 2018.
477

 

Pokud jde o priority CMA při vyšetřování případů týkajících se doložek nejvyšších výhod, 

z případů, které projednávala, a z britského příspěvku do diskuze v rámci OECD vyplývá, že se 

hodlá zaměřovat zejména na maloobchodní doložky, s nimiž jsou spojeny negativní účinky na 

hospodářskou soutěž projevující se v horizontální rovině. Jedná se tedy o doložky, jejichž 

účinkem je narušení soutěže mezi dodavateli nebo mezi platformami třetích stran. Tyto 

horizontální účinky doložek byly identifikovány jak ve věci Amazon,
478

 tak ve věci týkající se 

cenových srovnávačů pojištění motorových vozidel.
479

  Naproti tomu, pokud mají doložky pouze 

minimální horizontální dopady (např. ovlivňují „pouze“ strany dané smlouvy v jejich 

cenotvorbě), pravděpodobnost, že bude CMA považovat takový případ za svou prioritu, se 

snižuje, a to zejména v případě prokázání pozitivních účinků na efektivnost. Příkladem posledně 

uvedeného by mohly být dle CMA zejména úzké doložky nejvyšších výhod. V úvahu je však 
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třeba vzít i další okolnosti, jako je velikost trhu, na který se doložka vztahuje, množství 

obdobných doložek na trhu, tržní síla podniku, v jehož prospěch je doložka uzavírána apod.
480

 

S ohledem na shora uvedené autorka dospívá k závěru, že přístup CMA je poměrně striktní, 

zejména pokud jde o široké doložky nejvyšších výhod. Ty jsou dle jejího názoru důvodem 

negativních horizontálních účinků, které s velkou pravděpodobností nemohou být převáženy 

potenciálními přínosy takových doložek (které ostatně CMA u širokých doložek většinou ani 

nenachází). Liberálnější přístup, především ve srovnání s německým BKartA, zaujímá CMA ve 

vztahu k úzkým doložkám. Domnívá se, že generují řadu přínosů, od zvýšení soutěže mezi 

značkami, přes řešení free-riding problému, až po zajištění důvěryhodnosti platformy třetích 

stran. 

CMA nevylučuje ani posouzení doložek nejvyšších výhod dle čl. 102 SFEU, 

resp. kapitoly II CA98 zakazujících zneužití dominantního postavení. 

7.5.4 Italská republika 

Stejně jako již shora analyzované národní soutěžní úřady, i AGCM se zabývala problematikou 

doložek nejvyšších výhod ve věci platforem Expedia a Booking.com. Tento případ zahájila již 

roku 2014 a vyšetřovala jej v úzké spolupráci s francouzskou ADLC a švédským KKV.
481

 Na 

základě rozhodnutí o závazcích z dubna 2015 pak Booking.com přistoupil ke změně doložek 

nejvyšších výhod z širokých (wide MFNs) na úzké (narrow MFNs).
482

 Vzhledem k tomu, že se 

vlivem koordinace vyšetřování příslušných soutěžních autorit závěry jejich rozhodnutí, včetně 

přijatých závazků, shodují,
483

 autorka se vyvaruje nadbytečného opakování a za účelem 

detailnější analýzy případu odkáže na oddíl 7.5.2 této práce. 

Aniž by bylo konstatováno jakékoli porušení soutěžního práva, roku 2016 bylo řízení proti 

Expedia ze strany AGCM formálně ukončeno.
484

 K tomuto kroku přistoupila v návaznosti na 

zjištění, že se, s účinností od srpna 2015, Expedia sama rozhodla změnit své smlouvy s hotely 

                                                 

480
 OECD – Directorate for Financial and Enterprise Affairs: Competition Committee. Hearing on Across Platform 

Parity Agreements - Note by the United Kingdom, op. cit. (pozn. 460), body 11-16. 
481

 Tisková zpráva AGCM: I779 - Commitments offeresd [sic!] by Booking.com: closed the investigation in Italy, 

France and Sweden. In: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato [online]. 21. 4. 2015 [cit. 11. 12. 2018]. 

Dostupné z: http://bit.ly/2zYrbUI 
482

 Rozhodnutí AGCM ze dne 21. 4. 2015, Mercato dei servizi turistici-prenotazioni alberghiere on line, 25422 

(věc I779), body 39-47. 
483

 Tisková zpráva AGCM: I779 - Commitments offeresd [sic!] by Booking.com: closed the investigation in Italy, 

France and Sweden, op. cit. (pozn. 481). 
484

 Rozhodnutí AGCM ze dne 23. 3. 2016, Mercato dei servizi turistici-prenotazioni alberghiere on line, 25940 

(věc I779). 

http://bit.ly/2zYrbUI


 101 

působícími na území Evropského hospodářského prostoru způsobem, který plně odpovídá 

závazkům, na kterých se AGCM dohodla s Booking.com.
485

 

Tato závazková rozhodnutí AGCM týkající se Booking.com a Expedia byla napadena správními 

žalobami podanými dvěma hotelovými asociacemi, Federalberghi a AICA, žádajícími úplný 

zákaz doložek nejvyšších výhod ve smlouvách výše uvedených platforem pro rezervaci 

ubytování.
486

 Řízení stále probíhají.
487

 

Odpověď na otázku týkající se aprobovanosti (úzkých) doložek nejvyšších výhod uzavíraných 

mezi podniky operujícími v sektoru ubytovacích zařízení sloužících cestovnímu ruchu nezůstala 

dlouho nezměněna. Italský zákonodárce se pravděpodobně nechal inspirovat svým 

francouzským protějškem a přijal zákon zavádějící, s účinností od 29. 8. 2017, zákaz všech 

(nejen širokých) doložek nejvyšších výhod v tomto odvětví. Jakákoli dohoda, kterou se 

ubytovací zařízení sloužící cestovnímu ruchu zaváže nenabízet své služby konečným 

zákazníkům za ceny nebo jiné podmínky, které jsou příznivější než ty, které tento podnik nabízí 

konečným zákazníkům prostřednictvím třetích stran, je neplatná bez ohledu na právo, kterým se 

daná smlouva řídí.
488

 

Se zněním shora uvedeného zákona vyjádřila AGCM již při jeho projednávání nesouhlas. Její 

předseda se měl údajně vyjádřit v tom smyslu, že takový zákaz je nepřiměřený vzhledem k cíli 

spočívajícímu ve zvýšení hospodářské soutěže v tomto sektoru.
489

 

Pokud jde o doložky nejvyšších výhod obecně (mimo výše uvedený sektor), z italského 

příspěvku do konzultace v rámci OECD vyplývá, že jsou AGCM posuzovány jakožto vertikální 

omezení spadající do rámce čl. 101 SFEU, resp. čl. 2 italského soutěžního zákona.
490

 Aplikace 

nařízení o blokových výjimkách, popř. individuální výjimky dle čl. 101 odst. 3 SFEU není dle 

AGCM a priori vyloučena. Ke každému případu je proto třeba přistupovat individuálně. AGCM 
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si všímá zejména případných horizontálních účinků doložek, míry uzavření trhu, tržního 

postavení subjektů, kterým jsou doložky ku prospěchu, ve srovnání s postavením ostatních 

subjektů na trhu apod. Jako hlavní argument o zvýšení účinnosti AGCM zmiňuje pozitivní vliv 

doložek nejvyšších výhod na řešení free-riding problému a na ochranu investic vynaložených na 

rozvoj podnikání. AGCM nevylučuje ani posouzení doložek nejvyšších výhod dle čl. 102 SFEU, 

resp. čl. 3 italského soutěžního zákona,
491

 tj. ustanovení zakazujících zneužití dominantního 

postavení.
492

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že AGCM, ač není co do počtu případů týkající se doložek 

nejvyšších výhod aktivní jako dříve zmíněné národní autority, udržuje ještě relativně striktní 

přístup k této praktice. Její postoj je možné přirovnat k názorům ADLC a CMA, které 

nepřipouští využívání širokých doložek nejvyšších výhod, avšak v jejich úzké podobě je 

akceptují. Přísnější stanovisko k této praktice, pokud je využívána v odvětví ubytovacích 

zařízení sloužících cestovními ruchu, však zaujal italský zákonodárce, který ji, v rozporu 

s názorem AGCM, v plném rozsahu zakázal. 

7.5.5 Nizozemské království 

Jak ACM uvádí i v dokumentu zabývajícím se její strategií a prioritami ve věci vertikálních 

omezení,
493

 dopad konkrétní praktiky na spotřebitelské blaho je pro ACM zásadním měřítkem 

při jejím posuzování. Vzhledem ke své omezené kapacitě pak při výběru případů, kterými se 

bude zaobírat, ACM volí takové, u nichž se domnívá, že spotřebitelské blaho je ohroženo 

v největší míře.
494

 V nizozemském příspěvku pro účely konzultací v rámci OECD je explicitně 

uvedeno, že ACM při posuzování případů týkajících se doložek nejvyšších výhod pečlivě 

zvažuje všechny negativní, ale i pozitivní účinky jednání na hospodářskou soutěž. Analýza 

účinků konkrétního jednání na efektivnost je tak nedílnou součástí každého vyšetřování 

(effect-based approach).
495

 

Co se týče doložek nejvyšších výhod, ACM zcela jistě nepatří mezi nejaktivnější soutěžní úřady 

v Evropské unii. Do této doby se totiž zabývala pouze jediným případem. 
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Na základě stížnosti vlastníka restaurace zahájila v roce 2016 předběžné vyšetřování jednání 

provozovatele online platformy pro rozvoz jídla Thuisbezorgd.nl.
496

 Jedná se o online platformu, 

prostřednictvím které na jedné straně restaurace nabízejí svá jídla a na straně druhé zákazníci 

vyhledávají, porovnávají a objednávají jídlo nabízené různými restauracemi. Přípravu i doručení 

jídla zákazníkovi zajišťuje každá restaurace sama. Kupní cena, včetně nákladů na dopravu, je 

zákazníky placena přímo platformě, tj. Thuisbezorgd.nl, která ji následně vyplácí příslušné 

restauraci. Thuisbezorgd.nl si za své služby poskytované restauracím účtuje provizi odpovídající 

určitému procentu z hodnoty každé jeho prostřednictvím uskutečněné transakce. Zákazníci 

Thuisbezorgd.nl hradí pouze případné transakční náklady spojené s platbou.
497

 

Šetření ACM se v daném případě týkalo maloobchodních doložek nejvyšších výhod ve 

smlouvách Thuisbezorgd.nl s jednotlivými restauracemi. Na základě doložek uplatňovaných od 

července 2015 nebyly restaurace oprávněny nabízet jídlo prostřednictvím svých vlastních 

webových stránek nebo jakéhokoli jiného prodejního kanálu za cenu nižší, než byla cena, za 

kterou bylo totéž jídlo nabízeno prostřednictvím Thuisbezorgd.nl (garance nejnižší ceny). Na 

konci srpna 2015 Thuisbezorgd.nl doložky upravil v tom smyslu, že mu jejich prostřednictvím 

již nebyla garantována nejnižší cena, nýbrž cena shodná s cenou, za kterou bylo jídlo nabízeno 

na vlastních internetových stránkách restaurace nebo na jejím menu – nikoli tedy 

prostřednictvím jakéhokoli jiného prodejního kanálu (garance stejné ceny).
498

 Prvně popsané 

doložky, garantující nejnižší ceny, ACM identifikovala jako široké doložky nejvyšších výhod 

(wide MFNs). Nová verze doložek, garantujících stejné ceny, pak byla ACM označena za 

doložky úzké (narrow MFNs).
499

 

ACM v prvé řadě zdůraznila, že se před ni dlouhodobě dostává více stížností či náznaků 

týkajících se potenciálních porušení soutěžního práva, než je vzhledem ke své kapacitě schopna 

vyšetřit. Z tohoto důvodu musí po předběžném posouzení věci volit, které případy bude 

vyšetřovat v plném rozsahu a které nikoli. I v rozhodnutí ve věci Thuisbezorgd.nl proto 

zdůraznila spotřebitelské blaho jakožto hlavní kritérium pro toto hodnocení, spolu s významem 

případného zásahu ze strany ACM pro společnost a efektivním využitím jejích zdrojů.
500
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V rámci předběžného posouzení případu ACM identifikovala výše popsané doložky jako 

vertikální dohody uzavřené mezi Thuisbezorgd.nl a restauracemi, které mohou být v rozporu se 

zákazem stanoveným v § 6 odst. 1 Mw. V souladu s výše nastíněnými zásadami „prioritizace“ 

případů pak ACM provedla předběžné šetření těchto dohod zaměřené zejména na účinky 

potenciálně škodlivé pro blaho spotřebitelů.
501

 

ACM nejprve nastínila teorie újmy, kterými se při posuzování daného případu hodlala zabývat. 

Uvedla, že úzké doložky jsou obecně způsobilé omezit konkurenční tlak vyvíjený přímými 

prodejními kanály poskytovatelů daného zboží či služeb, zejména jejich internetovými 

stránkami, na platformu. V důsledku záruky stejné ceny na těchto prodejních kanálech může mít 

totiž platforma zájem zvyšovat své provize za poskytování služeb. Poskytovatelé však nemohou 

zvýšené náklady pokrýt tak, že by zvýšily ceny, za které nabízí zboží nebo služby 

prostřednictvím platformy – resp. mohou, ale jen za předpokladu, že zároveň zvýší ceny i na 

přímých prodejních kanálech (tak, aby odpovídaly cenám na platformě). Pokud k tomuto kroku 

poskytovatelé přistoupí, důsledkem bude pravděpodobně zvýšení cen na obou prodejních 

kanálech. ACM dále uvádí, že tento typ doložek obecně zvyšuje motivaci platformy investovat 

do své kvality. Ačkoli je zvýšení kvality obecně jevem pozitivním, v takovém případě by 

náklady na tyto investice nenesly pouze zákazníci platformy, nýbrž v důsledku doložek 

nejvyšších výhod též zákazníci využívající přímé prodejní kanály poskytovatelů zboží či 

služeb.
502

 

Mezi potenciální prosoutěžní účinky úzkých doložek ACM zařadila zejména jejich pozitivní vliv 

na řešení free-riding problému. Bez tohoto opatření by poskytovatelé zboží či služeb využívali 

služeb platformy a její investice (např. do marketingu), aby na sebe upozornili zákazníky, které 

by však následně stanovením nízkých cen „odlákali“ na své přímé prodejní kanály. Jako další 

pozitivum úzkých doložek garantujících stejnou cenu ACM uvedla snížení nákladů spojených 

s vyhledáváním pro zákazníka nejvýhodnější nabídky. Zákazníci si totiž mohou být jisti, že ceny 

uvedené platformou nejsou vyšší než ceny, za něž jsou zboží nebo služby nabízeny na přímých 

prodejních kanálech jejich poskytovatelů.
503

 

Při posuzování případu se ACM nejprve zabývala vlastnostmi relevantního trhu. Označila jej za 

dynamický, rychle se rozvíjející, se značným počtem nově vstupujících podniků. Na trhu 
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působilo také množství pro Thuisbezorgd.nl konkurenčních podniků, ať už jiných online 

platforem pro rozvoz jídla nebo přímých prodejních kanálů restaurací.
504

 ACM tudíž dospěla 

k závěru, že zákazníci a restaurace mohli uzavírat vzájemné transakce i prostřednictvím jiných 

prodejních kanálů než Thuisbezorgd.nl, včetně jiných platforem. Stejně tak se restaurace mohly 

rozhodnout spolupracovat s jinou, pro Thuisbezorgd.nl konkurenční platformou. Smlouvu mohly 

kdykoli vypovědět a vůči Thuisbezorgd.nl nebyly vázány ani exkluzivitou.
505

 ACM proto 

dospěla k závěru, že úzké doložky nejvyšších výhod obsažené ve smlouvách Thuisbezorgd.nl 

pravděpodobně nebyly způsobilé vyvolat negativní dopady na spotřebitelské blaho, zejména 

neměly potenciál oslabit konkurenční tlak alternativních prodejních kanálů do takové míry, že by 

Thuisbezorgd.nl mohl zvyšovat své provize, aniž by to pro něj mělo negativní konsekvence.
506

 

ACM navíc zjistila, že navzdory garanci stejné ceny, restaurace spolupracující s Thuisbezorgd.nl 

měly stále určité možnosti, jak se od něj odlišit na základě ceny, např. se mohly rozhodnout 

neúčtovat zákazníkům transakční náklady spojené s platbou.
507

 Vzhledem k závěru ACM o tom, 

že úzké doložky nemají v daném případě negativní vliv na spotřebitelské blaho, nebylo nutné, 

aby se dále zabývala jejich případnými pozitivními účinky na efektivnost.
508

 Z výše uvedených 

důvodů a s ohledem na efektivní využití jejích zdrojů proto ACM nepřistoupila k plnému 

vyšetřování věci a případ uzavřela.
509

 

S ohledem na shora uvedené je zřejmé, že ACM zastává značně liberální přístup k posuzování 

souladu doložek nejvyšších výhod se soutěžním právem. Ačkoli uznává, že za určitých okolností 

mohou mít negativní dopady na hospodářskou soutěž a na blaho spotřebitelů, zároveň 

zdůrazňuje, že každý případ je třeba posuzovat individuálně a zaměřit se přitom i na případné 

pozitivní účinky doložek nejvyšších výhod na efektivnost. Pro úplnost je třeba dodat, že ACM se 

v minulosti vyjádřila též k posuzování širokých doložek nejvyšších výhod. Ve svém dokumentu 

týkajícím se strategie a priorit v případě posuzování vertikálních omezení zdůraznila, že čím více 

mají takové doložky za následek uzavření trhu nebo „beztrestné“ zvyšování provizí ze strany 

platformy, tím více se snižuje pravděpodobnost jejich pozitivních účinků, a tím spíše je dán 

důvod pro zahájení vyšetřování věci v plném rozsahu.
510

 

                                                 

504
 Rozhodnutí ACM, Thuisbezorgd.nl, op. cit. (pozn. 496), body 16, 22, 24-28, 31-33 a 37. 

505
 Ibid, body 39-42. 

506
 Ibid, bod 45. 

507
 Ibid, body 43-44. 

508
 Ibid, bod 46. 

509
 Ibid, body 47-49. 

510
 ACM’s strategy and enforcement priorities with regard to vertical agreements, op. cit. (pozn. 207), s. 22-23. 



 106 

S ohledem na výše uvedené dospívá autorka k závěru, že v případě, že by uplatňování doložek 

nejvyšších výhod omezilo hospodářskou soutěž a naplnilo tak znaky dohody zakázané podle 

čl. 101 odst. 1 SFEU, resp. § 6 odst. 1 Mw, uplatnění individuální výjimky dle čl. 101 

odst. 3 SFEU, resp. § 6 odst. 3 Mw se v případě ACM nejeví jako nedosažitelné. Pokud se navíc 

ACM na základě předběžného posouzení věci domnívá, že doložky nejvyšších výhod nejsou 

v konkrétním případě způsobilé vyvolat negativní účinky na spotřebitelské blaho, v souladu s její 

strategií „prioritizace“ se s velkou pravděpodobností rozhodne řízení v plném rozsahu nezahájit. 

ACM se již v minulosti vyjádřila v tom smyslu, že skutečnost, že jiné soutěžní autority jsou 

v této oblasti mimořádně aktivní, neznamená, že by i ona měla podniknout nějaké kroky. 

Zároveň zdůraznila, že pokud je v konkrétním případě na základě určitých tržních podmínek 

účinek doložek shledán jako pozitivní nebo negativní pro hospodářskou soutěž, nelze z tohoto 

závěru automaticky vyvodit obecné právní posouzení určitého typu doložky. Dle ACM tak nelze 

a priori říci, že široké doložky jsou škodlivější než úzké nebo že úzké doložky nikdy nemohou 

mít výrazné protisoutěžní účinky. Dynamicky se rozvíjející e-commerce sektor navíc může 

způsobit odlišné posouzení na první pohled obdobných případů v čase.
511

 

7.5.6 Švédské království 

Rozhodovací praxe KKV týkající se doložek nejvyšších výhod také není příliš bohatá. Zahrnuje 

pouze dva případy, které se opět týkají platforem pro rezervaci ubytování Booking.com 

a Expedia. 

Jak bylo autorkou již dříve nastíněno, francouzská ADLC, italská AGCM a švédský KKV při 

vyšetřování doložek nejvyšších výhod ve věci Booking.com navzájem velmi úzce 

spolupracovaly a pod dohledem Komise se nakonec s touto společností dohodly na přijetí 

závazků. V důsledku této spolupráce lze konstatovat, že jejich závazková rozhodnutí si obsahově 

odpovídají.
512

 Velice stručně řečeno, Booking.com na jejich základě přistoupil ke změně jím 

užívaných doložek nejvyšších výhod ze širokých (wide MFNs) na úzké (narrow MFNs).
513

 

Pokud jde o podrobnosti týkající se skutkového stavu, průběhu vyšetřování a závazků, na kterých 
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se výše uvedené národní soutěžní úřady s Booking.com dohodly, autorka odkazuje na oddíly 

7.5.2 a 7.5.4 této práce. 

Pro podezření z porušení soutěžního práva, konkrétně čl. 101 odst. 1 SFEU, resp. kapitoly 2 

§ 1 švédského soutěžního zákona,
514

 v souvislosti s uplatňováním širokých doložek nejvyšších 

výhod (wide MFNs) vyšetřoval KKV od roku 2013 také jednání společnosti Expedia. Toto řízení 

vedl paralelně s výše zmíněným řízením ve věci Booking.com, neboť části smluv, které byly 

předmětem vyšetřování, byly v případě obou společností obdobné. Na rozdíl od Booking.com, 

Expedia se s KKV na závazcích nedohodla. S účinností od srpna 2015 však sama přistoupila 

k úpravě smluv v tom smyslu, že z nich odstranila široké doložky nejvyšších výhod ve prospěch 

doložek úzkých. KKV konstatoval, že změna smluv ze strany Expedia odpovídala závazkům, na 

kterých se dohodl s Booking.com, a tedy že důvod pro pokračování v řízení již není dán. Řízení 

proto v říjnu 2015 bez jakéhokoli konstatování porušení soutěžního práva zastavil.
515

 

Úpravou smluv v souladu s vydaným závazkovým rozhodnutím KKV však ještě nebyla tato 

záležitost pro Booking.com ve Švédsku uzavřena. Roku 2016 totiž asociace sdružující podniky 

působící v oblasti cestovního ruchu Visita podala na Booking.com žalobu před Patentový a tržní 

soud. Tvrdila, že porušil pravidla na ochranu hospodářské soutěže tím, že zakazoval hotelům 

nabízet jejich pokoje za nižší ceny než ty uvedené na Booking.com. A uspěla.
516

 

Soud ve svém rozhodnutí z července 2018 konstatoval, že Booking.com jednal v rozporu 

s čl. 101 odst. 1 SFEU, resp. kapitolou 2 § 1 švédského soutěžního zákona,
517

 když zakazoval 

hotelům, aby na svých internetových stránkách nabízely ubytování za ceny nižší než ceny téhož 

ubytování nabízeného prostřednictvím Booking.com.
518

 Soud identifikoval předmětné doložky 

jako vertikální omezení, jejichž účinkem bylo omezení hospodářské soutěže (tj. efektová 

omezení).
519

 

Dle soudu měly navíc i úzké doložky nejvyšších výhod za následek snížení motivace hotelů 

nabízet pokoje i na jiných platformách pro rezervaci ubytování za ceny nižší než ceny nabízené 

na Booking.com. Důvodem pro to měla být skutečnost, že hotely neměly v důsledku úzkých 
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doložek možnost přizpůsobit ceny na vlastních internetových stránkách nižším cenám na takové 

platformě, aniž by zároveň nesnížily ceny i na Booking.com. Kdyby tedy ceny pokojů 

nabízených na této jiné platformě snížily za současného zachování výše svých vlastních cen, 

poškodily by se na své vlastní konkurenceschopnosti. Omezená motivace hotelů k diferenciaci 

cen pokojů nabízených prostřednictvím různých prodejních kanálů a s ní spojená omezená 

cenová soutěž na trhu hotelových pokojů měla za následek vytváření překážek vstupu nových 

subjektů na trh platforem pro rezervaci ubytování. Soud proto konstatoval, že Visita prokázala, 

že ve srovnání se situací, která by pravděpodobně byla na trhu v případě neexistence úzkých 

doložek ve smlouvách Booking.com, docházelo k omezení cenové soutěže jak na trhu hotelů 

(resp. hotelových pokojů), tak na trhu platforem pro rezervaci ubytování.
520

 Soud tak de facto 

přiznal úzkým doložkám nejvyšších výhod účinky, které soutěžní autority
521

 obvykle přiznávají 

pouze doložkám širokým. 

Booking.com, jehož hlavní část příjmů je tvořena provizemi, které se odvíjí od hodnoty 

jednotlivých transakcí uskutečněných jeho prostřednictvím, namítal, že úzké doložky nejvyšších 

výhod jsou nezbytné pro jeho podnikání. Pokud by totiž umožnil hotelům nabízet ubytování 

levněji na jejich vlastních internetových stránkách ve srovnání s cenami na Booking.com, 

zákazníci by jeho platformu využili pro vyhledávání a porovnávání různých hotelů, a následně 

by si ubytování zakoupili přímo od jimi vybraného hotelu. Booking.com by tak přicházel 

o většinu svých výdělků. Soud však tuto argumentaci vedlejším omezením (ancillary restraint) 

neakceptoval. Svůj závěr přitom opřel o skutečnost, že původní smlouvy uzavírané Booking.com 

v době, kdy vstupoval na švédský trh, obdobné doložky neobsahovaly. Soud navíc uvedl, že 

Booking.com je aktivní také na francouzském, italském, rakouském a německém trhu, na 

kterých jsou veškeré doložky nejvyšších výhod v tomto sektoru zakázány příslušnou 

legislativou, resp. rozhodnutím soutěžního úřadu adresovaným přímo Booking.com (v případě 

Německa). Dle soudu tedy doložky nejvyšších výhod nebyly z objektivního hlediska nezbytné 

pro to, aby Booking.com mohl poskytovat své služby.
522
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Booking.com se taktéž nepodařilo přesvědčit soud o pozitivních účincích doložek nejvyšších 

výhod. Aplikace individuální výjimky dle čl. 101 odst. 3 SFEU, resp. kapitoly 2 § 2 švédského 

soutěžního zákona
523

 tak dle soudu v tomto případě nepřicházela v úvahu.
524

 

Booking.com bylo uloženo ze svých smluv s hotely veškeré doložky nejvyšších výhod do tří 

měsíců od vydání tohoto rozhodnutí odstranit, zdržet se získávání parity prostřednictvím 

snižování svých provizí, jiných pobídek nebo sankcí a informovat o výše uvedeném hotely, se 

kterými spolupracuje. V opačném případě mu hrozila pokuta ve výši 35 milionů švédských 

korun.
525

 

Na základě výše uvedeného autorka dospívá k závěru, že Švédsko je příkladem státu, ve kterém 

lze pozorovat rozdílné tendence v pohledu na problematiku doložek nejvyšších výhod 

v závislosti na tom, zda o dané věci rozhoduje soutěžní úřad, nebo soud. KKV, ač poměrně 

striktně přistupuje k širokým doložkám nejvyšších výhod, uznává i potenciální pozitivní účinky 

doložek úzkých, které tudíž nepovažuje za a priori protisoutěžní. Ve švédském příspěvku do 

diskuze v rámci OECD navíc zdůrazňuje potřebu více flexibilního přístupu při vyšetřování 

případných porušení soutěžního práva, vyžadujícího dobré porozumění často proměnlivým 

podmínkám konkrétního sektoru, což platí v online prostředí dvojnásob.
526

 Oproti tomu 

Patentový a tržní soud zvolil při posuzování úzkých doložek nejvyšších výhod, dá se říci, až 

„německou cestu“. V rozporu s postojem KKV přistupuje i k úzkým doložkám velmi striktně, 

zejména využívá teorie újmy, které mnoho z výše zmíněných národních soutěžních úřadů 

aplikuje toliko na doložky široké. Argumentaci nezbytností doložek pro podnikání a jejich 

pozitivními účinky na hospodářskou soutěž soud také neakceptoval. Na druhou stranu lze 

alespoň konstatovat, že soud nezvolil nejpřísnější možnou cestu, kterou se mohl vydat v případě, 

že by i úzké doložky identifikoval jako cílené omezení hospodářské soutěže.  

7.6 Shrnutí 

S ohledem na shora uvedené dospívá autorka této práce k závěru, že v případě posuzování 

souladu doložek nejvyšších výhod s pravidly na ochranu hospodářské soutěže je nejstriktněji 

rozhodujícím soutěžním úřadem opět německý BKartA. Oproti, pro ostatní národní soutěžní 
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úřady typickému, vydávání závazkových rozhodnutí, BKartA vydal již dvě rozhodnutí o zákazu, 

z nichž jedno se dokonce týkalo úzkých doložek nejvyšších výhod. 

V prvé řadě je třeba konstatovat, že mezi národními soutěžními úřady a soudy panuje shoda na 

tom, že široké doložky nejvyšších výhod obecně vyvolávají natolik závažné protisoutěžní 

účinky, že jejich užívání nelze ve většině případů tolerovat. Samozřejmě, každý případ je třeba 

posuzovat na individuálním základě a vzít v úvahu všechny okolnosti s ním související. 

S ohledem na rozhodovací praxi a vyjádření národních soutěžních úřadů, kterými se tato práce 

zabývá, lze nicméně předpokládat jejich pokračující aktivitu ve vyšetřování a negativní postoj 

k širokým doložkám nejvyšších výhod. Výjimku z tohoto hodnocení by teoreticky bylo možno 

udělat v případě nizozemské ACM, která se vyjádřila v tom smyslu, že skutečnost, že jiné 

národní soutěžní úřady jsou velice aktivní ve vyšetřování těchto praktik, ještě neznamená, že se 

tímto směrem musí vydat i ACM. Zdůrazňuje, že v každém jednotlivém případě je nezbytné 

pečlivě zhodnotit nejen případné negativní dopady doložek na hospodářskou soutěž, nýbrž 

i všechna jejich pozitiva. ACM navíc explicitně uvádí, že nelze a priori říci, že široké doložky 

jsou škodlivější než doložky úzké, nebo naopak že úzké doložky nejsou zdrojem protisoutěžních 

účinků. Postoj ACM k doložkám nejvyšších výhod se tedy ze všech zkoumaných národních 

soutěžních autorit jeví jako nejliberálnější, kladoucí velký důraz na tzv. effect-based approach. 

Šance, že případ nebude považován za prioritní nebo že bude těžit z výhod individuální výjimky 

dle čl. 101 odst. 3 SFEU, je tedy v případě ACM ze všech soutěžních úřadů nejvyšší. 

Na rozdíl od širokých doložek, otázka nahlížení na úzké doložky nejvyšších výhod je patrně 

nejkontroverznějším tématem při srovnávání rozhodovací praxe různých národních soutěžních 

úřadů a soudů, případně i v kontextu nové národní legislativy. V souladu s očekáváním autorky 

této práce dochází k určitým nesouladům v případě komparace některých rozhodnutí na základě 

skutečnosti, ze kterého státu konkrétní rozhodnutí pochází. Zajímavé však je, že rozpory lze 

pozorovat i při porovnání některých rozhodnutí národních soutěžních úřadů se soudní 

judikaturou v rámci jednoho státu, případně i s postojem zákonodárce. Lze vypozorovat, že 

soudní autority a zákonodárci zastávají ve srovnání se soutěžními úřady více nekompromisní 

postoje. 

Shodu názorů obou typů institucí lze pozorovat v Německu, kde jak BKartA, tak soudy zastávají 

velmi striktní přístup nejen k širokým, ale i k úzkým doložkám nejvyšších výhod, na které 

aplikují teorie újmy, dá se říci, shodné s těmi, které v minulosti aplikovaly při posuzování 

doložek širokých. V případě francouzské ADLC, britské CMA, italské AGCM a švédského 
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KKV lze identifikovat jejich společné názory týkající se úzkých doložek, které jsou jimi 

prostřednictvím závazkových rozhodnutí „povolovány“. Nizozemská ACM s ohledem na její 

priority v plném rozsahu nevyšetřovala žádný případ týkající se doložek nejvyšších výhod. 

Výrazné rozpory tak lze pozorovat pouze mezi rozhodnutím švédského KKV a Patentového 

a tržního soudu, který zakázal úzké doložky nejvyšších výhod s využitím teorií újmy obvykle 

užívaných u doložek širokých. V případě francouzské ADLC a judikatury francouzských soudů 

obdobné srovnání nelze dost dobře provést, neboť francouzské soudy doposud rozhodovaly 

toliko o širokých doložkách nejvyšších výhod, které ve shodě s ADLC považovaly za 

nezákonné, byť na základě ustanovení C. Com. V případě zbylých států nelze z důvodu absence 

judikatury k žádnému z obdobných závěrů dospět. 

Jak již bylo naznačeno výše, zajímavý je i vývoj v oblasti legislativy týkající se doložek 

nejvyšších výhod uzavíraných mezi platformami pro rezervaci ubytování a hotely. Takové 

doložky jsou zákonem zcela zakázány, včetně jejich úzké verze, ve Francii a Itálii. 
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8 Závěr 

V úvodu této práce si její autorka stanovila výzkumnou otázku, jaký postoj zaujímají vybrané 

národní soutěžní úřady, soudy členských států, Komise a případně i SDEU k některým 

vertikálním omezením, konkrétně ke stanovení cen pro další prodej, ke stanovení dvojích cen 

a k doložkám nejvyšších výhod, při jejich uplatnění v odvětví elektronického obchodu. 

Autorka této práce měla především v úmyslu zjistit, do jaké míry shora uvedené autority při 

posuzování souladu těchto praktik s pravidly na ochranu hospodářské soutěže volí přístup 

striktní, nebo naopak liberální. Za striktní považovala autorka především soutěžní autority, které 

ve vybraných vertikálních omezeních spatřují spíše tzv. cílená omezení hospodářské soutěže, 

jsou velice aktivní ve vyhledávání a následném vyšetřování takových praktik a případně 

i v pokutování podniků za jejich uplatňování. Jako na liberální naopak autorka hleděla na 

instituce shovívavější ke svobodnému výkonu podnikatelské činnosti, které při posuzování 

předmětných praktik podrobně zkoumají nejen jejich negativní účinky na hospodářskou soutěž, 

ale též přínosy, jež s sebou taková jednání mohou přinášet, a na základě tohoto porovnání pak 

předmětné praktiky ponechají v platnosti, nebo alespoň přistoupí na dohodu o závazcích, které 

odstraní jejich obavy z narušení hospodářské soutěže. 

Prvním vertikálním omezením, kterým se autorka zabývala, bylo RPM. Na základě rozhodovací 

praxe a prohlášení samotných soutěžních úřadů či jejich představitelů autorka dospěla k závěru, 

že nejstriktněji se k tomuto jednání staví německý BKartA, francouzská ADLC a britská CMA. 

Tyto úřady jsou na poli vyšetřování RPM v e-commerce sektoru velmi aktivní. Považují jej za 

cílené omezení hospodářské soutěže a podnikům za jeho realizaci ukládají často poměrně vysoké 

pokuty. 

Přístup italské AGCM se jeví obdobně jako postoje výše zmíněných soutěžních autorit s tím 

rozdílem, že všechny své doposud vyšetřované případy ukončila rozhodnutím o závazcích. 

Částečný příklon AGCM k „liberálnímu proudu“ by v jejím případě mohla naznačovat 

i vyjádření jejích představitelů vybízející k více ekonomickému, modernějšímu přístupu k RPM. 

Za nejliberálněji smýšlející autority, pokud jde o pohled na RPM v e-commerce sektoru, autorka 

považuje nizozemskou ACM a švédský KKV, které dosud nevydaly žádné rozhodnutí 

(ani závazkové) týkající se této praktiky. Svůj zdrženlivý postoj odůvodňují upřednostňováním 

jiných praktik, které vykazují pro hospodářskou soutěž a blaho spotřebitelů škodlivější účinky. 
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I v případě stanovení dvojích cen dospěla autorka k závěru, že nejpřísněji vystupujícím národním 

soutěžním úřadem je německý BKartA. Stejně jako v případě RPM, i pokud jde o posuzování 

systémů stanovení dvojích cen, je to právě BKartA, který je nejaktivnějším z národních 

soutěžních úřadů, jejichž rozhodovací praxe a vyjádření byly předmětem zkoumání autorky této 

práce. Ačkoli BKartA žádný z podniků, které uplatňovaly dvojí ceny, nepokutoval, 

prostřednictvím závazkových rozhodnutí se mu podařilo dosáhnout toho, že podniky od jím 

vytýkaného jednání upustily. Ve svých požadavcích byl přitom velice striktní. Jeho postoj 

zakazující odměňování služeb poskytovaných v souvislosti s prodejem v kamenných prodejnách 

pouze z toho důvodu, že odpovídající služby nemohou být z povahy věci poskytovány, a tudíž 

ani odměňovány, v souvislosti s online prodejem, bývá kritizován za přílišný intervencionismus. 

Za spíše striktnější by se dala označit francouzská ADLC, která sice vyjadřuje souhlas s názory 

Komise na tuto problematiku, avšak zároveň dodává, že odměňování služeb poskytovaných 

pouze v souvislosti s offline prodejem na základě realizovaného obratu by mohlo být 

odůvodněné, je-li zřejmé, že tyto služby nemohou být poskytovány v souvislosti s prodejem 

online. 

K velmi zajímavým zjištěním dospěla autorka v souvislosti se závěry ACM a nizozemských 

soudů, byť rozhodujících v civilní pravomoci. ACM totiž zakazuje stanovení dvojích cen pouze 

v případě, že se podnik, který takový systém zavádí, nachází v dominantním postavení. 

Nizozemské soudy překvapivě konstatovaly, že stanovení dvojích cen nepředstavuje tvrdé 

omezení a jakožto takové, za splnění dalších podmínek, může těžit z výhod blokové výjimky. 

Kromě toho nizozemské soudy považují tuto praktiku za odůvodněnou v případě, že odráží 

rozdíl v přidané hodnotě poskytované výrobci jednotlivými typy prodejních kanálů. Ač se tyto 

závěry jeví jako přelomové, je třeba upozornit na to, že se jedná o rozhodnutí starší, přijatá ještě 

před vydáním současného nařízení o blokových výjimkách i před publikací Pokynů. Zaslouží si 

proto, aby na ně bylo nahlíženo s notnou dávnou opatrnosti. 

Pro úplnost je třeba dodat, že britská CMA, italská AGCM a švédský KKV se k problematice 

stanovení dvojích cen vyjádřily spíše méně než více. Rozhodovací praxe týkající se této praktiky 

pak v jejich případě zcela absentuje. S ohledem na tyto skutečnosti je obezřetnost zcela jistě na 

místě. Pro účely posuzování legality systémů dvojích cen je v případě těchto států patrně 

nevhodnějším řešením vycházet z poměrně striktní evropské právní úpravy a zejména z postojů 

Komise vyjádřených v jejích Pokynech. 
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Co se týče poslední zkoumané praktiky, doložek nejvyšších výhod v sektoru elektronického 

obchodu, s možnou výjimkou v podobě nizozemské ACM, lze říci, že mezi výše zmíněnými 

národními soutěžními úřady a soudy panuje vzácná shoda. Tento jednotný postoj se ovšem týká 

pouze širokých doložek nejvyšších výhod. Ty jsou všemi shora uvedenými soutěžními 

autoritami (vyjma ACM) obecně považovány za praktiku vyvolávající natolik závažné 

protisoutěžní účinky, že její užívání nelze ve většině případů tolerovat. Autorka z tohoto 

obecného hodnocení vyjmula ACM, která, stejně jako u ostatních dvou autorkou zkoumaných 

praktik, i v případě doložek nejvyšších výhod vyjádřila svůj příklon k přístupu zaměřenému na 

podrobnou analýzu nejen negativních, ale i pozitivních dopadů konkrétního jednání na 

hospodářskou soutěž. Dle ACM tudíž nelze obecně říci, že široké doložky jsou škodlivější než 

doložky úzké, nebo naopak že úzké doložky nemají obecně žádné, nebo jen minimální negativní 

účinky na hospodářskou soutěž. V neposlední řadě ACM taktéž zdůraznila, že okolnost, že 

ostatní národní soutěžní úřady jsou v posledních letech velmi aktivní, pokud jde o vyšetřování 

této praktiky, ještě neznamená, že stejným způsobem musí k této problematice přistupovat 

i ACM, která může mít jiné priority. 

Na rozdíl od relativní shody soutěžních autorit, pokud jde o posuzování širokých doložek, 

problematika úzkých doložek nejvyšších výhod vyvolává značné kontroverze. Ze zkušeností 

s postoji jednotlivých národních soutěžních úřadů k předchozím dvěma praktikám, autorka 

očekávala určité odlišnosti v přístupech z hlediska toho, ke kterému státu ta která instituce 

náleží, i v tomto případě. Byť i to se do jisté míry potvrdilo, překvapivé bylo pro autorku zjištění, 

že poměrně konfliktní názory na to, zda úzké doložky nejvyšších výhod představují omezení 

hospodářské soutěže, se často objevily i v rámci jednoho členského státu, a to ať už v případě 

komparace postoje národního soutěžního úřadu s přístupem soudů daného členského státu 

(případ Švédského království), nebo s přístupem zákonodárce (případ Francouzské republiky 

a Italské republiky). Obecně lze konstatovat, že soutěžní autority, kterých se výše uvedené týká, 

zastávají liberálnější, více ekonomický přístup, ve srovnání s postoji soudů či zákonodárců, kteří 

často zakazují i úzké doložky nejvyšších výhod. Shodu názorů obou typů institucí lze 

vypozorovat pouze v německém případě, což však není dáno tolerantnějším přístupem 

německých soudů, ale naopak velmi striktním postojem BKartA, který i na úzké doložky 

nejvyšších výhod aplikuje teorie újmy obdobné těm, které ostatní národní soutěžní úřady i sám 

BKartA užívají v případě hodnocení doložek širokých. 
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 XXXIX 

Vertikální omezení hospodářské soutěže v sektoru elektronického 

obchodu 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá vybranými vertikálními omezeními hospodářské soutěže, která 

se vyskytují v sektoru elektronického obchodu, konkrétně stanovením cen pro další prodej, 

stanovením dvojích cen a doložkami nejvyšších výhod. Práce si klade výzkumnou otázku, jaký 

postoj zaujímají Evropská komise, Soudní dvůr Evropské unie, a především národní soutěžní 

úřady a soudy Spolkové republiky Německo, Francouzské republiky, Spojeného království 

Velké Británie a Severního Irska, Italské republiky, Nizozemského království a Švédského 

království k výše uvedeným praktikám. Na rozhodnutí těchto autorit je přitom nahlíženo 

z hlediska míry jejich přísnosti vůči konkrétním vertikálním omezením. 

Ze systematického hlediska je práce členěna do osmi kapitol. V úvodu je popsán její předmět, 

základní otázky, cíle a použité metody. Kapitola druhá se zabývá pojmem elektronického 

obchodu, a z věcného hlediska tak vymezuje rozsah zkoumaného sektoru. Třetí kapitola 

analyzuje výsledky šetření Evropské komise v odvětví elektronického obchodu, zejména její 

závěry týkající se fungování tohoto odvětví, jeho charakteristické rysy a trendy, které se v něm 

vyskytují, především pokud jde o jejich pozitivní a negativní dopady na hospodářskou soutěž. 

Čtvrtá kapitola je věnována právnímu rámci společnému pro všechna vertikální omezení, kterým 

se tato práce věnuje v kapitolách následujících. Hlavní část této práce, která se postupně zaobírá 

stanovením cen pro další prodej, stanovením dvojích cen a doložkami nejvyšších výhod 

v e-commerce sektoru, je obsažena v páté až sedmé kapitole. Nejprve je vždy představena 

konkrétní praktika, její potenciální pozitivní a negativní účinky na hospodářskou soutěž 

a relevantní právní úprava na úrovni Evropské unie. Následuje analýza rozhodovací praxe výše 

uvedených institucí, jejíž hlavní závěry ohledně striktního, resp. liberálního přístupu jednotlivých 

soutěžních autorit jsou vždy shrnuty na konci příslušné kapitoly. Poslední kapitola pak 

rekapituluje dílčí závěry obsažené v jednotlivých, jí předcházejících kapitolách. 
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Vertical restraints on competition in the sector of e-commerce 

Abstract 

This thesis deals with the selected vertical restraints on competition that occur in the sector of 

e-commerce, namely resale price maintenance, dual pricing and most-favoured-nation clauses. 

The thesis raises the research question what stance the European Commission, the Court of 

Justice of the European Union, and particularly national competition authorities and courts of the 

Federal Republic of Germany, the French Republic, the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland, the Italian Republic, the Kingdom of the Netherlands and the Kingdom 

of Sweden take to the above-mentioned practices. The decisions of the authorities are considered 

in terms of their degree of strictness towards the vertical restraints in question. 

From a systematic point of view, the thesis is divided into eight chapters. Its subject, basic 

questions, aims and methods used are outlined in the introductory chapter. The second chapter, 

which deals with the concept of e-commerce, mainly provides the definition of the scope of the 

sector under consideration from a material point of view. The third chapter analyses the results 

of the European Commission’s inquiry into the e-commerce sector, especially its conclusions on 

the functioning of the sector, its features and trends in this sector, particularly with regard to their 

positive and negative effects on competition. The fourth chapter is devoted to the legal 

framework common to all vertical restraints that are analysed in the subsequent chapters. The 

main part of the thesis, which is focused on resale price maintenance, dual pricing and most-

favoured-nation clauses in the e-commerce sector, is included in chapters five to seven. First, the 

notion of the practice in question, its potential positive and negative effects on competition and 

the relevant legislation at European Union level are presented. This is followed by an analysis 

of the decision-making practice of the institutions in question, whose main conclusions regarding 

the strict or liberal approach of specific competition authorities are summed up at the end of 

the relevant chapter. The last chapter summarizes the partial conclusions included in each of 

the preceding chapters. 

Keywords 

competition, vertical restraints, e-commerce, resale price maintenance, dual pricing, 

most-favoured-nation clauses 
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