
Abstrakt 

Ochrana hospodářské soutěže – zneužití dominantního postavení  

Základním cílem této diplomové práce je komplexní analýza pojmu zneužití. V širším 

kontextu se práce zabývá tím, jaký je aktuální cíl  a převažující metoda aplikace čl. 102 ve 

snaze najít odpověď na otázku, zda a nakolik je dosavadní přístup soutěžních autorit, zejména 

pak SDEU, slučitelný s programem modernizace čl. 102 vyhlášeným Komisí. Práce se dále 

zabývá otázkou, zda je rozhodovací praxe schopná reagovat na aktuální výzvu soutěžní 

politice v podobě tzv. nové ekonomiky. Práce je rozdělena na pět kapitol.  

První kapitola shrnuje historický vývoj právní úpravy zákazu zneužití dominantního 

postavení v Evropě a USA, se zvláštním zaměřením na cíle obou úprav a jejich proměny 

v čase. Druhá kapitola přibližuje proces modernizace ve vztahu k čl. 102.  

Třetí kapitola podrobně rozebírá obecné definiční znaky zneužití vyplývající 

z rozhodnutí Hoffmann-La Roche, a to: i) zvláštní odpovědnost podniku; ii) Objektivní 

povaha zneužití a účinek jednání na soutěž; iii) Soutěž na základě výkonů. Navazuje analýza 

konceptu  uzavření trhu narušujícího hospodářskou soutěž, který v rámci modernizačních 

snah zavedly Pokyny. V závěru týkající se evropské právní úpravy jsou rozebrány možnosti 

objektivního ospravedlnění jednání. Závěru třetí kapitoly tvoří exkurz do právní úpravy české 

republiky a spojených států amerických. 

Účelem čtvrté kapitoly je aplikovat obecné definiční znaky zneužití na vybrané 

vylučovací praktiky, a to na výhradní dohody, vázané obchody a odmítnutí dodávat. Každá 

z vybraných praktik je nejprve krátce představena a následně podrobněji rozebrána podle 

jednotlivých právních úprav se zaměřením na charakteristické definiční znaky praktik, způsob 

jejich posuzování soutěžními autoritami EU, ČR a USA a na kontroverzní prvky diskutovaných 

rozhodnutí. 

 Poslední, pátá kapitola je věnována aplikaci poznatků na aktuálně probíhající řízení  ve 

věci Google. Cílem této kapitoly je použít případ, který ve stejném čase řešily jak Komise, tak 

FTC ke shrnutí pohledů evropského soutěžního práva a antimonopolního práva USA na 

problematiku zneužití dominantního postavení s důrazem na jejich rozdíly a dále nabídnout krátké 

zamyšlení nad pravděpodobným výsledkem řízení.  

V závěru práce jsou shrnuty následující poznatky: Předně, hlavním cílem evropského 

soutěžního práva zůstává ochrana procesu soutěže a nezdá se, že by bylo možné očekávat 



převratné změny. Dále, přestože lze sledovat, zejména na straně Komise, snahu po více 

ekonomicky zaměřeném přístupu, není dosud plně prosazen. Evropské soutěžní právo se 

vyznačuje větší mírou omezování jednání dominantních podniků a obecně menším zájmem o 

význam inovací.  

 


