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Soukromoprávní důsledky porušení soutěžního práva a jejich prosazování v ČR 

Soukromoprávní důsledky porušení soutěžního práva, konkrétně článků 101 a 102 Smlouvy 

o fungování Evropské unie a § 3 a 11 zákona o ochraně hospodářské soutěže, se mohou dotýkat 

mnoha subjektů, ať už v postavení soutěžitelů nebo spotřebitelů. V posledních letech je kladen 

důraz na soukromoprávní vymáhání soutěžního práva, které má fungovat jako významný 

doplněk vymáhání veřejnoprávního.  

V první části disertační práce byly vymezeny základní pojmy a principy soutěžního práva, jejichž 

osvojení je nezbytné pro porozumění dalšího textu. Stranou nezůstala ani  veřejnoprávní pravidla 

týkající se omezování hospodářské soutěže. Historie vymáhání soutěžního práva v České 

republice a dynamický vývoj v této oblasti na unijní úrovni byl nastíněn ve druhé části.  

Třetí, stěžejní část této práce pojednává o vymáhání škody způsobené porušením soutěžního 

práva v České republice. Evropská unie přijala v roce 2014 směrnici č. 2014/104 o některých 

pravidlech pro žaloby na náhradu škody, jejímž cílem je mj. zvýšit efektivitu vymáhání soutěžního 

práva před civilními soudy jednotlivých členských států EU. Dne 18. srpna 2017 byl vyhlášen 

nový zákon pod č. 262/2017 Sb., který implementuje směrnici do českého právního řádu. 

Disertace především v této části zohledňuje specifika nového zákona a směrnice, a to včetně 

judikatury Soudního dvora EU, zahraničních a českých civilních soudů. Tato část se zabývá 

problematikou odpovědnosti za škodu v soutěžních věcech s důrazem na hmotněprávní 

předpoklady, jako je protisoutěžní jednání, soutěžní škoda, příčinná souvislost a zavinění. 

Diskutována jsou také speciální pravidla týkající se promlčení a společné a nerozdílné 

odpovědnosti. Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že český zákonodárce v některých 

případech nerespektoval unijní požadavky a provedl implementaci nad rámec požadavků 

směrnice. Jindy zase pozitivně právní úprava obsahuje mezery, které ne vždy bude možné 

překlenout výkladem stávajících právních institutů. Práce proto vedle výkladových „řešení“ 

navrhuje i de lege ferenda návrhy. Stranou této analýzy nezůstaly ani otázky, které speciální zákon 

ani unijní právo neřeší, například možné užití teorie ochranného účelu normy za účelem limitace 

odpovědnosti za škodu na určité skupiny osob anebo určité typy škod.  

Následující čtvrtá část byla věnována neplatnosti protisoutěžního jednání (nejčastěji ve formě 

dohody či rozhodnutí sdružení podniků), která je upravena přímo v čl. 101 odst. 2 Smlouvy 

o fungování Evropské unie. Doplňkové soukromoprávní nároky jako je právo na vydání 

bezdůvodného obohacení, poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, nároky spočívající ve zdržení 



se protiprávního jednání či odstranění závadného stavu, anebo právo na zveřejnění rozsudku, 

jsou předmětem páté části. V českém právním prostředí jsou tato práva zaručena obecnými 

ustanoveními občanského zákoníku. Jejich vymáhání není na unijní úrovni harmonizováno. 

Civilní soudy by však měly při jejich posuzování dbát zásad efektivity a rovnocennosti. V závěru 

disertace jsem poukázala na vzájemnou provázanost unijního a českého systému vymáhání 

čl. 101/102 SFEU a na významný vliv unijního zákonodárce a judikatury unijních soudů při 

formování české občanskoprávní kultury při uplatňování individuálních nároků z porušení 

soutěžního práva. 


