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 Tato doktorská disertační práce je výsledkem – chtělo by se říci vyvrcholením, ale 

to nechť posoudí jiní – několika posledních let mého setkávání s českým a evropským 

soutěžním právem, a to nejen v průběhu doktorského studia, ale i v období dřívějším, 

když problematice soutěžního práva jsem věnoval již svou diplomovou práci (na téma 

vertikálních dohod) a posléze práci rigorózní (na téma kontroly spojování soutěžitelů), 

ale hlavně i podstatnou část své právní (advokátské) praxe. Jelikož se problematice 

soutěžního práva věnuji soustavně jak v rovině publikační a přednáškové, tak i 

praktické, byla některá dále rozpracovaná témata mnou již dříve zpracována a prošla 

odborným tiskem. Zpravidla tomu tak bylo na stránkách Právních rozhledů či 

Právního rádce, ale stalo se tak i knižně, a to v publikacích Munková, J., Svoboda, P., 

Kindl, J. Soutěžní právo. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006 a Munková, J., Kindl, J. 

Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2007. 

 Některá témata však byla v rámci předkládané práce psána zcela nově (např. 

historický úvod, pojem dohody jako znak skutkové podstaty kartelu, úvaha nad 

povahou neplatnosti plynoucí z porušení kartelového zákazu), ostatní byla velmi 

podstatně přepracována a doplněna (např. diskuse o pojmu účinné hospodářské 

soutěže a cílech soutěžního práva, resp. posléze pojmu narušení soutěže jakožto znaku 

skutkové podstaty kartelu, pojem podniku a soutěžitele, výklad k čl. 81 odst. 3 SES, 

resp. § 3 odst. 4 OHS, výjimka pro dohody odbytových organizací v zemědělství, 

substantivní posuzování dohod o výměně informací či dohod o zastoupení) či 

přinejmenším aktualizována ve světle pozdějšího vývoje evropské i české rozhodovací 

praxe (např. výklad k typizaci dohod narušujících hospodářskou soutěž, 

substantivnímu posuzování jednotlivých dohod narušujících hospodářskou soutěž či 

výklad k blokové výjimce pro vertikální dohody). 

 S ohledem na výše uvedené by tato práce nevznikla bez těch, se kterými jsem se v 

průběhu let ve spojení se soutěžním právem setkával. Musím tak vyjádřit svůj dík 

vážené paní JUDr. Jindřišce Munkové, mé ctěné spoluautorce výše uvedených 

publikací, a to zejména za její příjemnou a podnětnou spolupráci při psaní daných 
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knih. Stejně tak patří mé poděkování advokátní kanceláři WEIL, GOTSHAL & 

MANGES s.r.o. a mým kolegům, a to jak za podporu při studiu v Oxfordu, tak za 

poskytnutí mi možnosti poznat detailně konkrétní praktické fungování soutěžního 

práva a související správní praxe (včetně regulace restriktivních praktik). Bez toho by 

mohl předkládaný text v příslušné podobě jen těžko vzniknout. Dále děkuji i Prof. 

JUDr. Stanislavě Černé, CSc., vedoucí mého doktorské studia, za pomoc a velkou 

toleranci v rámci celého průběhu doktorského studia. 

 Ve vztahu k předmětu této práce nemohu nevzpomenout též přínos, kterým mi byl 

roční postgraduální kurs v programu Magister Juris na Faculty of Law, University of 

Oxford (University College) v akademickém roce 2005/2006, kde jsem si v rámci 

studia předmětu „soutěžní právo“ (Competition Law) a „evropská regulace obchodu“ 

(European Business Regulation) dále prohloubil znalosti a nalezl nové obzory mého 

oblíbeného předmětu, kterým je právě právní úprava ochrany hospodářské soutěže. 

Dané studium mne však významně ovlivnilo i mimo rámec těchto dvou předmětů 

(zejména v rámci předmětu Právní a politické filosofie), a to z hlediska celkového 

přístupu k právní vědě, včetně položení a následnému – byť jen částečnému – 

vyjasnění mnoho jurisprudenčních otázek, které by mne jinak ani nenapadlo si klást. 

 Můj největší dík však – jako ve všem – náleží mé manželce Míle, zejména za 

trpělivost, vynikající podporu a pomoc ve všem, do čeho jsem se v životě pustil, a také 

za „nabádání“ k (nejen) akademické pokoře, které mne přimělo vícekrát se k různým 

věcem vrátit a lépe je promyslet. Bez ní by tato práce rozhodně nevznikla. Tuto práci 

proto věnuji jí a dále také milé, malé Anežce, která mi svým narozením „osladila“ 

poslední dva a půl měsíce finalizace této práce. 
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Motto: 

 

„Nevěříme, že jakýkoli právní systém ochrany hospodářské soutěže kdekoli na světě uspěl v dosahování 

přínosných výsledků regulace bez toho, aniž by přijal explicitní ekonomická kritéria aplikovaná 

systematickým způsobem. Pokoušet se o cokoli jiného totiž v konečném důsledku vede buď k 

rozhodnutím se zjevně zvrácenými ekonomickými účinky … nebo k nepředvídatelnosti …“  

 

(Antitrust Enforcement and The Rule of Law. Lexecon competition memo, září 1997) 
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1. ÚVOD 

 

 V rámci hospodářského života dochází k uzavírání velkého množství různých 

typů smluv, a to jak mezi podniky1 ve vzájemně konkurenčním vztahu, tak mezi 

dodavateli a odběrateli. Bez takové smluvní činnosti si obecně nelze rozvinutější 

hospodářský život ani představit. Nejběžnější jsou zřejmě prosté kupní smlouvy, na 

základě kterých odebírá jeden podnik (kupříkladu maloobchod) určité zboží od 

druhého (velkoobchodu) zpravidla za účelem dalšího předprodeje konečným 

spotřebitelům. Stejně tak musí samozřejmě existovat i určitý smluvní vztah mezi 

výrobcem takového zboží, který jej dodává onomu velkoobchodu. Jiným příkladem 

může být již komplikovanější distribuční smlouva, na základě které by se například 

nějaký český podnikatel zavazoval distribuovat zboží určitého importéra na českém 

trhu, a to za použití know-how, které mu bude za tím účelem ze strany importéra 

sděleno. V praxi se lze setkat také například s tím, že za účelem racionalizace obchodní 

činnosti se některé konkurenční podniky dohodnou na vzájemné spolupráci v oblasti 

využití jejich výrobních kapacit či v oblasti marketingu. Další ukázkou může být 

dohoda mezi drobnými podniky, které se rozhodnou utvořit nákupní alianci za 

účelem společného nákupu jimi (pře)prodávaného zboží či surovin pro jeho produkci, 

a tím i získání lepších nákupních podmínek při vyjednání s významnými dodavateli 

takového zboží či surovin. Výčet takových obdobných případů by mohl pokračovat 

takřka donekonečna, což je prostě dáno velkou rozmanitostí obchodní praxe. 

 Posuzovat po právní stránce takové smluvní vztahy lze z mnoha hledisek. Je 

nepochybně zajímavé sledovat danou smluvní praxi optikou obecného závazkového 

obchodního (či občanského) práva. Neméně zajímavé může být zkoumat obecné 

                                                 
1 V této práci zpravidla používám pojem podnik jako terminus technicus evropské právní úpravy ochrany 
hospodářské soutěže, a to promiscue s pojmem soutěžitele (§ 2 odst. 1 OHS). Výkladu uvedených pojmů a jejich 
vzájemnému vztahu se věnuji podrobněji v kapitole 4.2.1 níže. Pokud je pojem podnik užit ve smyslu předmětu 
právních vztahů dle § 5 ObchZ, je to buď výslovně uvedeno, či z kontextu zřejmé. 
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korporátní či regulatorní aspekty nevyhnutelně související s takovou obchodní 

činností na území České republiky (živnostenské právo, právo obchodních 

společností, regulace specifických odvětví, účetnictví, daňová problematika, obalové 

hospodářství atp.). Jedním z možných hledisek, jak se k výše uvedeným aspektům 

hospodářské činnosti podniků, postavit je však také právo soutěžní,2 respektive ta jeho 

část, která se zabývá posuzováním dohod narušujících hospodářskou soutěž.3 Ta se – 

zjednodušeně řečeno – zabývá tím, jak mohou určitá ujednání či společné postupy 

mezi podniky v rámci jejich hospodářské činnosti ovlivnit účinnou hospodářskou 

soutěž a jak lze předcházet či alespoň postihovat případy, kdy by takový vliv měl být 

negativní. Soutěžní právo se přitom v této souvislosti nezaměřuje jen na posuzování 

uzavřených dohod ve smyslu soukromého práva, ale svou věcnou působnost 

vymezuje šířeji i na méně formální způsoby koordinace, ke kterým na trhu mezi 

podniky dochází. 

 Toto posléze uvedené soutěžní hledisko je úhelným kamenem zde předkládané 

práce. Jak již název napovídá, zaměřil jsem se tedy na rozbor problematiky regulace 

dohod narušujících hospodářskou soutěž, a to v soutěžním právu evropském4 a 

                                                 
2 Pojem soutěžního práva je obvykle v české právní teorii chápán v širším smyslu, tj. jako zahrnující nejen větev 
tzv. veřejnoprávní, označovanou jako právo proti omezování soutěže či existenční ochrana soutěže, ale i větev 
soukromoprávní, tedy právo nekalé soutěže. Srov. v tomto ohledu např. Bejček, J. (1996), s. 25-31, Pelikánová, I. 
a kol. (1998), s. 102-8 nebo Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. (2002), s. 389-90. V některé starší 
literatuře byl dokonce pojem soutěžní právo vyhrazen právu nekalé soutěže a tzv. kartelové právo zabývající se 
kartelovými úmluvami a soukromými monopoly spadalo mimo jeho rozsah [Hamann, L. (1938), s. 72-3]. V této 
práci používám termín soutěžní právo v úzkém smyslu jen ve vztahu k jeho veřejnoprávní části, a to zejména 
vzhledem k terminologii evropského práva, která užívá pro danou oblast právě pojmu soutěžní právo (competition 
law). Tento přístup není v současnosti ojedinělý ani v české literatuře – srov. např. Munková, J., Svoboda, P., 
Kindl, J. (2006). 
3 Soutěžní právo zahrnuje vedle regulace dohod narušujících hospodářskou soutěž i problematiku zneužívání 
dominantního postavení a kontrolu spojování soutěžitelů. Dále se někdy též do jeho pole působnosti přiřazuje i 
regulace poskytování veřejné podpory. Těmito dalšími oblastmi soutěžního práva se v předkládané práci až na 
drobné výjimky nezabývám. 
4 V této práci používám termín „evropského práva“ ve smyslu právního systému – srov. Tichý, L., a kol.. (1999a), 
s. 18-22. Evropské soutěžní právo přitom je zcela jistě součástí hmotného práva Evropských společenství (tj. 
komunitárního práva) jako určité podskupiny širšího termínu práva evropského, a proto i termín komunitární právo 
bude v textu užíván. 
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českém, byť se nevyhýbám ani širším komparativním srovnáním (zejm. z hlediska 

amerického federálního antitrustového práva). 

 Z výše rámcově nastíněného množství vztahů, které mohou být soutěžním 

právem dotčeny, by mělo být zřejmé, že okruh zajímavých právních otázek, které 

mohou v této souvislosti vyvstávat je široký a že zodpovězení takových otázek může 

mít bezprostřední praktické konsekvence pro rozhodování soutěžitelů a jejich chování 

v hospodářské soutěži, např. při volbě distribuční strategie či při úvahách o 

strategickém postupu vůči konkurenci na určitém trhu zboží či služeb. Tato mnohost 

je dále doprovázena i různorodostí možného pojetí zpracování uvedené problematiky. 

 Ke zpracování uvedené problematiky lze přistoupit například právně-

historicky, tj. zejména se zaměřit na vývoj relevantních pramenů předmětného 

právního odvětví a vysvětlit důvody vedoucí k jejich vzniku.5 Při jiném pojetí je 

možno věnovat se obecným teoretickým (či filosofickým) souvislostem spojeným s 

diskutovanou problematikou a zabývat se hlubšími koncepčními souvislostmi 

jednotlivých aplikovaných pojmů v této oblasti práva,6 a to případně s přelivem do 

oblasti ekonomické teorie, která je tak úzce spjata se soutěžním právem.7 V soutěžním 

právu se totiž snad ze všech právních odvětví nejvýrazněji projevuje střetávání 

ekonomických poznatků s poznatky a pravidly právními, kdy se ekonomické otázky v 

podstatě stávají otázkami právními a vice versa.8 Dalším přístupem pak může být 

zaměření se na standardní právní rozbor pramenů předmětného právního odvětví a 

související aplikační praxe, ať již ze strany správních úřadů či soudů. K tomuto 

zpracování lze přistoupit jak didaktickým (v zásadě učebnicovým) způsobem s větší či 

                                                 
5 Srov. např. Gerber, D. J. (1998) nebo Bork, R. H. (1993), kapitoly 1-3. 
6 Srov. např. Black, O. (2005a). 
7 K rozboru ekonomických konceptů aplikovaných v soutěžním právu srov. např. Bishop, S. a Walker, M. (2002) 
nebo Motta, M. (2004). 
8 Pro obecný úvod do oboru práva a ekonomie či ekonomické analýzy práva (law and economics) srov. např. 
Posner, R. A. (1998), s. 3-31 nebo Veljanovski, C. (2006). 
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menší mírou koncentrace na judikaturu a rozhodovací praxi,9 tak formou tzv. příruček 

pro právní praxi či komentářů, které jsou pochopitelně adresovány odlišnému okruhu 

čtenářů.10 Všechny tyto přístupy mají svá pozitiva i negativa a každý se jistě hodí k 

jinému účelu a pro různé publikum. 

 V případě zde předkládané práce jsem se pokusil zpracovat určitý kompilát, 

který je v různé míře inspirován vícero shora uvedenými možnými přístupy. Relativně 

menší pozornost je věnována historickým souvislostem, a to ve prospěch hlubší 

analýzy aplikovaných právních pojmů a rozboru praktického přístupu k posuzování 

jednotlivých dohod, které mohou potenciálně narušit hospodářskou soutěž. Účelem 

dále podaného výkladu je relativně komplexně a systematicky zpracovat právní 

úpravu předmětné problematiky a poukázat na určité problémy či otevřené otázky, 

které přináší česká či evropská právní úprava regulace dohod narušujících 

hospodářskou soutěž, spolu s naznačením, jak lze takové problémy překonat, 

popřípadě jaké odpovědi na příslušné otevřené otázky se nabízejí. 

 V následujícím výkladu se nejprve věnuji popisu vývoje právní úpravy v 

oblasti regulace dohod narušujících hospodářskou soutěž v evropském a českém 

právu. Po takovém historickém exkursu uvádím pár stručných poznámek ke vztahu 

práva a ekonomie v tomto právním odvětví a vysvětluji některé základní ekonomické 

poučky, které je nezbytné znát pro správné porozumění této oblasti právní regulace. 

Následně jsem přistoupil k analýze stávající úpravy této části soutěžního práva, a to 

směrem od obecného ke konkrétnějšímu. Nejdříve se proto zabývám cíli soutěžního 

práva a soutěžní politiky a pojmem hospodářské soutěže obecně. Byť se jedná o 

obecné koncepty, různý náhled na ně může bezprostředně ovlivňovat konkrétní 

aplikaci příslušných právních pramenů, a to zejména s ohledem na značné množství 

                                                 
9 Viz např. klasické učebnice evropského soutěžního práva Whish, R. (2003), Jones, A. a Sufrin, B. (2004) nebo 
Goyder, D. G. (2003). Z českých pak zejména Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J. (2006). 
10 V oblasti evropského práva viz např. Roth, P. a Rose, V. (eds.) (2008) nebo Faull, J. a Nikpay, A. (eds.) (2007) a 
u nás Munková, J. a Kindl, J. (2007) nebo Raus, D. a Neruda, R. (2006). 
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užívaných právně neurčitých pojmů, kdy je prostor pro výklad ze strany orgánů 

aplikujících právo výjimečně velký. Pochopitelně je například praktický přístup k 

tomu, jak posoudit, zda došlo k narušení hospodářské soutěže, ovlivněn tím, co se 

rozumí hospodářskou soutěží a jakým cílům soutěžní právo slouží (respektive má 

sloužit). 

 V příslušných obecnějších úvodních pasážích se též vyjadřuji ke vztahu mezi 

českým a evropským soutěžním právem, neboť vzájemná relace a souhra mezi  těmito 

dvěma právními řády bezprostředně ovlivňuje konkrétní aplikaci soutěžně-právních 

norem v praxi. 

 Poté následuje vlastní jádro předkládané práce, které se skládá ze dvou 

hlavních částí. První část by bylo možno označit jako část věnovanou analýze pojmů, 

respektive koncepční analýze. V této části analyzuji jednotlivé aplikované právní 

normy, které jsou v kvantitativním vyjádření poměrně stručné, ale přesto (anebo 

právě proto) skýtají takřka nezměrný prostor pro úvahy o jejich aplikaci jak v 

deskriptivním, tak preskriptivním směru. Uvádím tedy v této souvislosti jak se  v 

rozhodovací praxi přistupuje, respektive by se mělo přistupovat k výkladu a aplikaci 

jednotlivých pojmů, a jak se ty které právní prameny v praxi uplatňují. Detailní 

pozornost je v tomto ohledu věnována zejména výkladu jednotlivých znaků skutkové 

podstaty kartelového deliktu. 

 Druhá část navazuje na příslušnou pojmovou analýzu a blíže osvětluje, jak v 

praxi přistupovat k posuzování jednotlivých typů dohod potenciálně narušujících 

hospodářskou soutěž, a to jak dohod uzavíraných v horizontále (mezi konkurenty), 

tak ve vertikále (v dodavatelsko-odběratelském vztahu). Této druhé části je však 

předřazena stručná poznámka ke vztahu dvou větví regulace tzv. restriktivních 

praktik soutěžním právem, tedy dohodám narušujícím hospodářskou soutěž (předmět 

této práce) na straně jedné a zneužitím dominantního postavení na straně druhé, 

kterému se však samostatně podrobně nevěnuji. Závěrem se pak zabývám právními 
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důsledky porušení zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž, a to jak v rovině 

veřejnoprávní, tak soukromoprávní. 

 Finálním výstupem této práce je zhodnocení právní úpravy v tomto právním 

odvětví a souhrnné poukázání na základní poznatky, ke kterým jsem ve své práci 

dospěl. 

 Jak je z výše uvedeného zřejmé, tato práce se věnuje primárně hmotnému 

soutěžnímu právu, tzn. otázce substantivního posuzování dohod narušujících 

hospodářskou soutěž, a nikoliv otázce správního řízení v oblasti restriktivních praktik, 

které systematicky spadá do oblasti obecného správního práva procesního, byť má 

některá svá specifika. Tato procesní stránka aplikace soutěžního práva spadá mimo 

obsah této práce. Některým dílčím poukazům na procesní souvislosti se nicméně 

(záměrně) nevyhýbám, činím tak však (narozdíl od výkladu hmotného práva) bez 

ambic podat systematický výklad aplikované procesní úpravy. 
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2. PŘEHLED VÝVOJE PRÁVNÍ ÚPRAVY DOHOD NARUŠUJÍCÍCH 

HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ 

 

2.1 Vývoj právní úpravy na evropské úrovni 

 

2.1.1 Úvodem 

 Vývoj právní úpravy vztahující se k regulaci dohod na evropské úrovni souvisí 

pochopitelně s vývojem evropského práva obecně a komunitárního soutěžního práva 

v jeho rámci.11 Nikdy není zbytečné význam tohoto obecného historického kontextu 

zdůrazňovat, poněvadž při vzniku jednotlivých Evropských společenství se utvářely 

základy evropského soutěžního práva, na kterých staví komunitární soutěžní právo 

(včetně práva kartelového) dodnes. Současně však není správné nahlížet na systém 

evropského soutěžního práva staticky, respektive omezeně jen prostřednictvím vývoje 

textu relevantních právních předpisů. Přestože základní právní norma regulující 

restriktivní dohody, nacházející se nyní v čl. 81 SES (dříve čl. 85 SEHS), získala svou 

podobu již v Římské smlouvě v roce 1957 a od té doby se textově nezměnila, 

neznamená to, že by soutěžní právo v té době bylo stejné jako je dnes. Dokonce by ani 

nebylo zřejmě zcela správné říci, že se evropské soutěžní právo v tomto ohledu 

kontinuálně a konzistentně rozvíjelo ze svých historických základů do dnešní podoby. 

Vývoj evropského soutěžního práva (včetně vývoje ve vztahu k čl. 81 SES) je naopak 

spíše poznamenán, dalo by se říci, skrytým diskontinuitním vývojem, kdy se postupně 

mění či erodují některé základní koncepty, na kterých evropské soutěžní právo 

původně spočívalo, a evropské soutěžní právo tak získává novou (moderní) podobu.12 

Tyto změny lze přitom sledovat ve vícevrstvé optice dané vývojem soutěžního práva v 

institucionální oblasti z hlediska způsobu prosazování a vymáhání evropských 

                                                 
11 K vývoji evropské integrace a evropského práva obecně srov. např. Chalmers, D. a kol. (2006), s. 1-43. 
12 Gerber, D. J. (1998a), s. 390-1. 
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soutěžních pravidel, na straně jedné, a postupným posunem v orientaci cílů 

evropského soutěžního práva a jeho podkladových teoretických východiscích (či 

filosofiích), který se pochopitelně promítá i do odlišností v konkrétní praktické 

aplikaci hmotného soutěžního práva na restriktivní dohody, na straně druhé. 

 Není mým záměrem podat v této práci vyčerpávající popis a analýzu vývoje 

zde zkoumaného segmentu evropského soutěžního práva. Takovou detailní analýzu 

lze nalézt v, dle mého názoru, nepřekonatelné publikaci, jejímž autorem je David J. 

Gerber, Law and Competition in Twentieth Century Europe – Protecting Prometheus.13 

Nemohu však nezmínit základní vývojové etapy evropského soutěžního práva a 

ideové kořeny, ze kterých evropské soutěžní právo vyrostlo, přičemž v tomto směru 

vycházím zejména z právě zmíněné publikace. Základní představa o tomto 

historickém kontextu je totiž potřebná či přinejmenším vhodná pro komplexní 

pochopení dalšího výkladu a mnou zde předkládaných názorů. 

 

2.1.2 Přijetí základních norem evropského soutěžního práva a jejich 

ideový základ (ordoliberalismus) 

 První základ evropské regulace restriktivních dohod lze nalézt již v Pařížské 

smlouvě z roku 1951, byť tam byla sektorově omezena na odvětví uhlí a oceli. Článek 

65 SESUO obsahoval zákaz dohod mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a 

jednání ve vzájemné shodě, které směřovalo k narušení normálního fungování 

hospodářské soutěže na společném trhu, do značné míry obdobně jako tomu je v 

nynějším článku 81 SES. Při formulování a přijímání základní stávající právní normy 

regulující restriktivní dohody byl ostatně čl. 65 SESUO ostatně též určitým vzorem, 

vůči kterému se Římská smlouva vymezovala.14 

                                                 
13 Gerber, D. J. (1998a), zejména kapitola IX. V tomto ohledu srov. také Gerber, D. J. (1994a). Velmi dobrý 
přehled vývoje evropského soutěžního práva nabízí též Goyder, D. G. (2003), kapitoly 3, 4 a 5. 
14 K rozdílům mezi čl. 81 SES a čl. 65 SESUO srov. Goyder, D. G. (2003), s. 27-9. 
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 Formulace článku 81 SES (tehdy ještě čl. 85 SEHS), respektive pravidel ochrany 

hospodářské soutěže obecně, nebyla pochopitelně prosta kontroverzí. Zejména 

docházelo ke střetu dvou základních koncepcí, které byly prosazovány Německem, na 

jedné straně, a Francií, na straně druhé.15 Německo prosazovala pojetí, na základě 

kterého by potenciálně protisoutěžní jednání byla obecně zakázáná, pokud by nebyla 

specificky schválena ze strany příslušného orgánu ES, kterým měla být Komise. 

Francie naproti tomu preferovala pojetí, dle kterého by žádného předchozího 

schválení nebylo třeba, a určitá jednání by byla postihovatelná jen v případě vybočení 

z určitých mezí, respektive v případě zneužití práva. Ostatní participující státy se v 

zásadě klonily k jedné z těchto koncepcí, popřípadě byly k jejich volbě indiferentní, 

zejména z důvodu nedostatku předchozí národní zkušenosti se soutěžním právem.  

 Výsledná úprava je určitým kompromisem mezi uvedenými krajními póly, 

když článek 81 SES sleduje spíše německý model, zatímco článek 82 SES je založen na 

postihu zneužití, čímž se blíží oné francouzské preferenci. Ani ve vztahu k článku 81 

SES však nebyl příklon k německému pojetí úplný, neboť text Smlouvy o založení ES 

ponechával prostor pro pozdější určení toho, zda se bude článek 81 odst. 3 SES, 

obsahující výjimky z kartelového zákazu, aplikovat jako individuální výjimka 

speciálně předem udělovaná Komisí, anebo jako legální výjimka, u které nebude 

žádného předchozího schválení třeba.16 Tato situace se změnila přijetím nařízení Rady 

č. 17/62,17 které zdůraznilo úlohu Komise a založilo její monopol na udělování 

výjimek ze zákazu v čl. 81 odst. 1 SES. Tím došlo k výraznějšímu příklonu k 

prosazovanému německému pojetí, což základním způsobem ovlivnilo další vývoj 

evropského soutěžního práva. Došlo tak totiž k částečné marginalizaci významu 

aplikace evropského soutěžního práva ze strany národních soutěžních úřadů, 

                                                 
15 Gerber, D. J. (1998a), s. 342-5 a Goyder, D. G. (2003), s. 26. 
16 Goyder, D. G. (2003), s. 26. 
17 Nařízení č. 17 z 21.2. 1962, První nařízení, kterým se provádějí články 85 a 86 Smlouvy, Úř. věst., Zvl. vyd. 
2004, 08/sv. 1, s. 3. 
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respektive národních soudů, a to ve prospěch významu Komise a Evropského 

soudního dvora, které se staly hybným motorem vývoje této oblasti evropského 

práva.18 

 Pro úplnost se sluší uvést, že vedle článku 81 SES a dalších zvláštních soutěžně-

právních norem byl význam hospodářské soutěže ve Smlouvě o založení ES 

zdůrazněn tím, že „systém zajišťující, aby na vnitřním trhu nebyla narušována hospodářská 

soutěž“ byl uveden mezi základními činnostmi k zajištění plnění úkolů Evropského 

společenství [čl. 3 odst. 1 písm. g) SES].  

 Německý náhled na význam soutěžního práva byl tedy klíčový pro vývoj 

evropského soutěžního práva, a to nejen v oblasti postihování restriktivních dohod. 

Stojí proto zato, připomenout, jaká jsou teoretická východiska zmiňovaného pojetí, 

poněvadž ta zprostředkovaně formovala i vývoj evropského soutěžního práva, 

alespoň v několika prvních dekádách jeho vývoje. David Gerber v této souvislosti 

zdůrazňuje, že je třeba se ohradit proti poměrně často zmiňovanému názoru, že 

poválečné německé a následně i evropské soutěžní právo bylo pouze převzetím či 

rozvedením vzorů daných americkým antitrustovým právem.19 Naopak zdůrazňuje, 

že jeho základní teoretická východiska jsou autonomní evropskému prostředí a liší se 

od americké zkušenosti. Konkrétně pak poukazuje na význam tzv. Freiburské školy, 

která prostřednictvím zejména osob ekonoma Waltera Euckena a dvou právníků 

Franze Böhma a Hannse Grossmann-Doertha a jejich následovníků zformovala to, co 

se nazývá ordoliberalismem, respektive konkrétněji ve vztahu k předmětu této práce 

ordoliberálním přístupem k soutěžnímu právu.20 

                                                 
18 Gerber, D. J. (1998a), s. 348-51. K přijetí a obsahu nařízení Rady č. 17/62 srov. také Goyder, D. G. (2003), 
s. 31-42. 
19 Gerber, D. J. (1999), s. 18 an. nebo Gerber, D. J. (1994b), s. 62-6 a 73-4. Pro poválečný vývoj německého 
soutěžního práva v detailu viz Gerber, D. J. (1998a), kapitola VIII. 
20 Ke koncepci ordoliberalismu podrobně viz Gerber, D. J. (1994b). U nás srov. stručněji Krabec, T. (2006b). 
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 Freiburská škola vycházela z historické německé zkušenosti, zejména ze selhání 

Výmarské republiky,21 a kladla důraz na náležitou schopnost právního systému 

zabránit vytvoření a zneužití soukromé hospodářské moci, která by jinak mohla dle 

jejich názoru ohrozit samotné základy politického systému.22 Myšlenky 

ordoliberalismu, a to ani v rámci soutěžní politiky, nebyly zaměřeny jen úzce na 

otázky efektivity či ryze ekonomické problémy. Vycházely ze dvou základních 

předpokladů klasického liberalismu, tj. toho, že hospodářská soutěž je potřebná pro 

hospodářský blahobyt a že hospodářská svoboda je nezbytným doplňkem svobody v 

politickém smyslu.23 Nicméně ordoliberálové nechtěli mít ze státu pouhého nočního 

hlídače, jehož základní maximou by bylo neplést se do autonomních aktivit 

soukromých subjektů a ponechat maximální prostor trhu. Byli vedeni názorem, že 

veřejná moc není jedinou hrozbou pro svobodu jednotlivců, ale že neméně závažnou 

hrozbu představuje nekontrolovaná moc mocných soukromých entit.24 Za tím účelem 

ordoliberálové požadovali silný stát, který by měl vytvoření takové soukromé moci 

zabránit, respektive její výkon kontrolovat a omezovat, což současně předpokládalo, 

že budou existovat mechanismy zajišťující, aby příslušné orgány státu nebyly 

ovlivnitelné dotčenými soukromými zájmovými skupinami. 

 S ohledem na to ordoliberálové prosazovali myšlenkový program, v jehož jádru 

se skvěl koncept „hospodářské ústavy“, která měla představovat „komplexní rozhodnutí 

ohledně povahy a formy procesu socio-hospodářské spolupráce“ neboli volbu toho, jakou 
                                                 
21 Německé hospodářství na počátku 20. století bylo velmi kartelizované (obdobně jako např. i rakouské, resp. 
české – srov. kapitoly 2.2.1 a 2.2.2 dále). Uvádí se, že v roce 1905 bylo v Německu 385 kartelů týkajících se 12 
tis. podniků a v roce 1923 již 1500 kartelů [Motta, M. (2004), s. 10]. V roce 1923 byl v Německu přijat kartelový 
zákon, který byl však (obdobně jako o 10 let pozdější kartelový zákon český) založen na principu legální existence 
kartelů, jejich registrace u k tomu speciálně určené agentury, která měla dohlížet na to, že ze strany kartelů 
nedochází ke zneužití jejich tržní moci. Příslušný zákon z hlediska regulace kartelů příliš velký praktický význam 
neměl. Ostatně v souvislosti s hospodářskou krizí ve 30. letech 20. století a následným nástupem Hitlera k moci 
došlo k zakotvení povinné účasti v kartelech [srov. Motta, M. (2004), s. 10], přičemž se uvádí, že spolupráce mezi 
vládou a soukromými kartely byla též jedním z nástrojů k zavedení nucených prací a posléze vyhlazování 
židovské menšiny [Amato, G. (1997), s. 40-1].  
22 Ibid., s. 29-30. 
23 Ibid., s. 36. 
24 Ibid., s. 37. 
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ekonomiku si společnost přeje.25 Právní systém měl být následně strukturován tak, aby 

provedl a zajistil takovou „ústavní“ volbu. Diskrece veřejné moci při plnění státních 

funkcí pak měla být omezena zvolenými právními principy prosazujícími onu 

„hospodářskou ústavu“.26 Uplatňování státní moci v hospodářské oblasti tak mělo v 

tomto směru konvenovat k jakémusi „justičnímu modelu“ běžnému pro postup soudů 

(subsumpce skutkového jednání pod právní normu a posouzení jeho souladnosti s 

takovou předem danou jasnou normou), pro který byly základními východisky 

postulát právní jistoty a předvídatelnosti a absence ad hoc vládních intervencí pro 

prosazování jiných cílů než odpovídajících oné „hospodářské ústavě“.27  

 Klíčovou roli v programu ordoliberalismu a základ jejich „hospodářské ústavy“ 

sehrával proces volné hospodářské soutěže, jakožto klíčový předpoklad pro 

hospodářský blahobyt a uplatnění ekonomické svobody hospodářských subjektů.28 

Nejednalo se přitom o jakoukoliv hospodářskou soutěž, ale o hospodářskou soutěž 

úplnou či účinnou.29 Zde pak přichází na scénu soutěžní právo. Z důvodu významu 

procesu hospodářské soutěže bylo soutěžní právo základním stavebním kamenem 

ordoliberálního programu. Jeho základním účelem mělo být zabránit degeneraci 

procesu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím omezování a rozbíjení soukromé 

tržní moci, zejména kartelů a monopolů.30 

 Tomu měl odpovídat i zvolený institucionální rámec pro uplatňování 

soutěžního práva. Zákonodárce měl nastavit základní soutěžně-právní normy 

vycházející z „hospodářské ústavy“. K jejich prosazování měl být ustaven nezávislý 

                                                 
25 Ibid., s. 44-45; citaci přebírám od D. Gerbera a je z díla F. Böhma Wettbewerb und Monopolkampf. 
26 Ibid., s. 45-47. 
27 Ibid., s. 47. Rozlišení mezi „justičním“ a „administrativním“ modelem soutěžního práva považuje D. Gerber za 
dva základní póly možného přístupu k regulaci hospodářské soutěže, které lze vypozorovat v širším 
komparativním srovnání. Srov. v tomto ohledu zejm. Gerber, D. J. (1998b) a Gerber, D. J. (1999), s. 21-3. 
28 Gerber, D. J. (1994b), s. 49. 
29 Ibid., s. 43. Za úplnou soutěž se považovala taková soutěž, ve které neměl žádný podnik tržní moc, která by mu 
umožňovala vynucovat určité jednání na ostatních. 
30 Ibid., s. 50-53. 
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(ve smyslu nezávislosti na exekutivě), specializovaný a de facto kvazi-soudní 

protimonopolní úřad, přičemž řádné soudy měly dohlížet na správnost postupů 

takového úřadu.31 Těmito základními východisky byl ovlivněn i německý Zákon proti 

omezením hospodářské soutěže přijatý v roce 1956 (Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen);32 ne náhodou v blízké časové souvislosti s následným 

přijetím Římské smlouvy. Jak je z výše uvedeného popisu a z porovnání s 

institucionální strukturou komunitárních orgánů a prvotním vývojem evropského 

soutěžního práva zřejmé, i evropské soutěžní právo bylo ve svých počátcích vedeno 

těmito nosnými ordoliberálními myšlenkami, a to zejména z důvodu německého 

intelektuálního vlivu zprvu jak na straně vyjednavačů německého týmu v souvislosti s 

přijímáním Římské smlouvy,33 tak posléze ze strany vedoucích úředníků ve 

význačných postech v komunitárních institucích, kteří byli německé národnosti a 

zpravidla proponenty ordoliberalismu.34 

 

2.1.3 Další vývoj a postupná reorientace evropského soutěžního práva 

 Vývoj evropského soutěžního práva zprvu dosti konvenoval výše uvedenému 

ordoliberálnímu pojetí a přijetí nařízení Rady č. 17/62, zdůrazňující význam Komise, 

určitou rozhodovací nezávislost generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž a 

centralizaci uplatňování evropského soutěžního práva, bylo klíčovým momentem 

tohoto procesu. Počáteční vývoj evropského soutěžního práva byl dále formován 

základní orientací či cílem evropského soutěžního práva (respektive evropského 

                                                 
31 Ibid., s. 54-6. 
32 Ibid., s. 64-6. 
33 Gerber, D. J. (1998a), s. 343-4. 
34 Gerber, D. J. (1994b), s. 71-3, za zmínku stojí zejm. Hans von der Groeben jakožto první komisař pro 
hospodářskou soutěž. Pozornost si též zaslouží skutečnost, že za období do roku 2002, kdy byl generálním 
ředitelem direktorátu pro hospodářskou soutěž jmenován Philip Lowe, byli všichni jeho ředitelé (až na jednu 
výjimku) Němci [Faull, J. a Nikpay, A. (eds.) (2007), s. 218]. 



 

 21 

hmotného práva obecně), kterým je integrace vnitřního trhu.35 Z tohoto cíle jak 

Komise, tak Evropský soudní dvůr ve své rozhodovací praxi významně vycházely a 

na jeho základě formulovaly základní principy vytvářejícího se systému soutěžního 

práva. Hlavně ze strany Evropského soudního dvora se přitom nejednalo o formulace 

opatrné, omezené na limitovaný skutkový kontext, ale o obecná, do budoucna 

orientovaná koncepční prohlášení opírající se o teleologický výklad zakládací 

smlouvy, jejichž účelem bylo zajistit větší momentum evropské integrace.36 

Ordoliberální zaměření na ekonomickou svobodu jakožto předpoklad hospodářské 

soutěže a cíl v podobě integrace vnitřního trhu se promítal i do uplatňování hmotného 

práva v oblasti regulace restriktivních dohod. Z rozhodovací praxe Komise i 

Evropského soudního dvora po dobu cca prvních dvou dekád existence se podává, že 

v centru zájmu stála v oblasti regulace restriktivních dohod vertikální omezení a snaha 

obou zmiňovaných institucí je postihovat ve jménu požadavku důraznější integrace 

vnitřního trhu.37 Ve vertikálních omezeních s jejich potenciálem omezit přeshraniční 

obchod byla spatřována pro evropskou integraci větší hrozba než v horizontálních 

kartelech, které jsou jinak tradičně prvotním cílem soutěžně-právní regulace. 

 Základním případem, na který lze v této souvislosti poukázat, je případ Consten 

& Grundig.38 Předmětem posouzení v tomto případě byla vertikální dohoda o 

exklusivní distribuci uzavřená mezi německým výrobcem televizí a další elektroniky 

(Grundig) a francouzským podnikem (Consten), který měl být exklusivním 

distributorem produktů Grunding na některých vymezených územích. Za tím účelem 

mu též byla poskytnuta licence k užívání ochranné známky „Gint“ (Grundig 

International). Komise spatřovala v příslušné dohodě ujednání zabraňující paralelním 

importům dotčeného zboží do Francie, a považovala je proto za zakázané ve smyslu 

                                                 
35 Gerber, D. J. (1998a), s. 347-8, 352 a 354. 
36 Ibid., s. 351-3. 
37 Ibid., s. 354-6. Srov. také Hawk, B. E. (1995), s. 981 nebo Van den Bergh, R. (2002), s. 36-7. 
38 Viz rozhodnutí ESD ve věci č. 56 a 58/64, Commission v Consten & Grundig [1966] ECR 299. 
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čl. 81 odst. 1 SES. Evropský soudní dvůr sice její rozhodnutí o zákazu celé distribuční 

dohody v některých ohledech zrušil, ale co do podstaty byl s Komisí za jedno. 

Evropský soudní dvůr nejprve potvrdil, že čl. 81 odst. 1 SES se vztahuje i na vertikální 

dohody39 (dohody mezi podniky na různých úrovních distribučního řetězce) a uvedl, 

že „dohoda mezi výrobcem a distributorem, která směřuje k obnovení národních překážek v 

obchodu mezi členskými státy, může zmařit nejzákladnější cíle Společenství. Smlouva, jejíž 

preambule a obsah mají za cíl odstranění bariér mezi státy a která v několika ustanoveních 

dokládá přísný přístup vůči jejich znovuobjevení, nemůže dovolit podnikům znovu vytvořit 

takové bariéry. Článek [81(1)] je vytvořen ke sledování tohoto cíle, a to i v případě dohod mezi 

podniky nacházejícími se na různých úrovních hospodářského procesu“.40 Následně soud 

prohlásil ujednání poskytující společnosti Consten absolutní teritoriální ochranu ve 

vymezených územích za mající za účel narušení hospodářské soutěže, jelikož zcela 

eliminují soutěž na velkoobchodní úrovni v daných územích, pročež spadají pod 

zákaz uvedený v čl. 81 odst. 1 SES, aniž by bylo třeba zkoumat konkrétní účinky 

předmětné dohody na trh, a to i v případě, kdyby jejím důsledkem bylo zvýšení 

importu produktů Grundig do zahraničí.41 Soud neakceptoval argumentaci o naplnění 

podmínek čl. 81 odst. 3 SES.42 

 Rozhodnutí ve věci Consten & Grundig ilustruje přístup, který byl typický pro 

počáteční fáze aplikace čl. 81 SES na restriktivní dohody. Dle některých autorů dané 

rozhodnutí ovlivnilo následnou praxi po dalších 30 let.43 Stejní autoři ovšem dané 

rozhodnutí kritizují jako příliš formalistické a nedostatečně zohledňující ekonomický 

kontext příslušné exklusivní dohody. Komise i soud učinily chybu, když se na danou 

dohodu dívaly ex post, aniž by zohlednily ex ante investice, které musela společnost 

                                                 
39 Ibid, s. 339. 
40 Ibid., s. 340. 
41 Ibid., s. 341-3. 
42 Ibid., s. 347-9. 
43 Viz Korah, V., O’Sullivan, D. (2002), s. 62. 
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Consten v souvislosti s uvedením produktů Grundig ve Francii mít, a nutnost jejich 

ochrany z důvodu zajištění návratnosti.44 Obě instituce se tak ve jménu evropské 

integrace zaměřily jen na soutěž uvnitř značky (intra-brand competition),45 aniž by 

náležitě zohlednily význam příslušné dohody pro penetraci dalších trhů a vstup nové 

značky na francouzský geografický trh, tedy dimenzi mezi značkové soutěže (inter-

brand competition).46 Příznačné bylo, že za nějakou dobu po uvedeném rozhodnutí 

společnost Grundig převzala společnost Consten a touto integrací zcela eliminovala 

příslušnou vnitroznačkovou konkurenci, avšak již bez možnosti kontroly ze strany 

soutěžního práva prostřednictvím čl. 81 SES.47 Rozhodnutí v daném případě by mohlo 

být odlišné, kdyby byly více zohledněny tzv. obecné cíle soutěžního práva a nikoliv 

imperativ evropské integrace. 

 Tento úvodní přístup k evropskému soutěžnímu právu v oblasti regulace 

restriktivních dohod nevytrval. S postupující integrací evropského trhu začínal 

prointegrační motiv pro uplatňování soutěžního práva ztrácet poněkud na významu, 

byť se samozřejmě zcela neztratil a zůstává jedním z cílů evropského soutěžního 

práva i nadále.48 K čemu by ostatně bylo třeba dále posilovat integraci na již 

integrovaném trhu? Více proto do hry začínají vstupovat obecnější cíle soutěžního 

práva, kterým se blíže věnuji dále v kapitole 3. Postupně se mění i přístup Evropského 

                                                 
44 Ibid., s. 60-61. Srov. také Van den Bergh, R. (2002), s. 40-1. Pro smířlivější výklad uvedeného rozhodnutí, který 
však podstatně omezuje jeho precedenční platnost, srov. Nazzini, R. (2006), s. 507-510. 
45 Soutěží uvnitř značky se rozumí hospodářská soutěž mezi distributory nebo prodejci produktu téže značky, ať 
již v cenové či necenové oblasti. Srov. např. dokument Komise nazvaný jako „Glossary of terms used in EU 
competition policy“ (dostupné z http://ec.europa.eu/comm/competition/publications/glossary_en.pdf; naposledy 
navštíveno 13.4. 2008), popis u hesla „intra-brand competition“. 
46 Soutěží mezi značkami se rozumí hospodářská soutěž mezi podniky, které pro své produkty vyvinuly značky či 
označený ve snaze diferencovat své zboží od výrobků konkurence prodávaných v totožném tržním segmentu a do 
určité míry z pohledu spotřebitele substituovatelných. Komise uvádí jako příklad např. soutěž mezi značkami 
Coca-Cola a Pepsi. Srov. např. dokument Komise nazvaný jako „Glossary of terms used in EU competition policy“ 
(dostupné z http://ec.europa.eu/comm/competition/publications/glossary_en.pdf; naposledy navštíveno 13.4. 
2008), popis u hesla „inter-brand competition“. 
47 Korah, V., O’Sullivan, D. (2002), s. 62. 
48 Gerber, D. J. (1998a), s. 381, 384, 388-9. Pro přetrvávající význam cíle v podobě integrace vnitřního trhu a 
některé důsledky s tím spojené srov. také Van den Bergh, R. (2002), s. 36-41. 
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soudního dvora, ke kterému se posléze přičleňuje Soud prvního stupně, jakožto soud 

nadále rozhodující většinu soutěžně-právních kauz v prvním stupni. Soud začíná 

vyžadovat větší sofistikovanost v odůvodnění, analýze a předkládaných důkazech ze 

strany Komise.49 Rozhodnutí v soutěžně-právních kauzách se stávají mnohem 

detailnějšími, více skutkově orientovanými (oproti původním rozhodnutím nabývá 

skutkový popis v odůvodnění rozhodnutí enormních rozměrů) a postupně dochází k 

odklonu od zkoumání forem různých typů dohod ve prospěch větší koncentrace na 

jejich účinky a na nutnost analýzy právního a ekonomického kontextu dotčených 

dohod. Hezkým příkladem může být rozhodnutí Evropského soudního dvore ve věci 

Stergios Delimitis z počátku 90. let, které se zabývalo závazky k exklusivnímu odběru 

piva, zdůraznilo, že přes omezení smluvní svobody jedné ze stran nemá taková 

dohoda za účel narušit hospodářskou soutěž, pročež je nezbytné zabývat se jejími 

účinky na trh, kteréžto musejí být analyzovány v právní a ekonomickém kontextu.50 

Následně se v analýze v souladu s obecnými ekonomickými poučkami soud zaměřil 

na dopad příslušné dohody do meziznačkové konkurence, konkrétně na riziko 

uzavření trhu.51 

 Mění se i priority na straně Komise, kdy ta se začíná více zaměřovat na postih 

horizontálních kartelů, ze kterých se stává primární cíl postihu soutěžním právem, 

kde setrvává do dnešních dní.52 Začíná se měnit i přístup ve vztahu k vertikálním 

omezením. Nejprve se Komise snaží dotčené dohody škatulkovat a stanovovat v 

zásadě legislativní podmínky pro jejich dovolenost prostřednictvím vícero různých 

blokových výjimek.53 Přijetí blokových výjimek se stalo naprostou nutností z důvodu 

příliš široké aplikace čl. 81 odst. 1 SES ze strany Komise, která spatřovala narušení 

                                                 
49 Gerber, D. J. (1998a), s. 361 a 371-5. 
50 Viz rozhodnutí ESD ve věci č. C-234/89, Stergios Delimitis v Henninger Bräu AG, [1991] ECR I-935. 
51 K posuzování dohod o exklusivním odběru viz blíže kapitolu 6.2.4(f) níže. 
52 Gerber, D. J. (1998a), s. 365 a 384. 
53 Ibid., s. 378-9. K procesu přijímání blokových výjimek viz také Goyder, D. G. (2003), kapitola 5. 
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hospodářské soutěže v podstatě v jakémkoli omezení hospodářské svobody některého 

ze zúčastněných podniků, ve spojení s monopolem Komise na poskytování 

individuálních výjimek dle čl. 81 odst. 3 SES. Z důvodu rostoucí kritiky54 však svůj 

přístup k vertikálním dohodám koncem devadesátých let zcela přeorientuje a do 

popředí se dostává ekonomický přístup k jejich posuzování. Změna v přístupu je 

založena na přijetí poměrně široké a méně formalistické obecné blokové výjimky pro 

vertikální dohody (nařízení Komise č. 2790/199955) a doprovozena vydáním s ní 

souvisejících Pokynů k vertikálním omezením.56 V daných pokynech Komise obecně 

vysvětluje svůj přístup k posuzování vertikálních dohod a výslovně uvádí, že „zaujímá 

ekonomický přístup založený na účincích na trh; vertikální dohody musejí být analyzovány v 

právní a hospodářské souvislosti“.57 Větší sofistikovanost, co se ekonomické analýzy týče, 

ostatně dokumentuje již dřívější Sdělení komise k definici relevantního trhu z roku 

1997,58 kterým dle některých autorů Komise de facto změnila dosavadní právo ohledně 

definice relevantního trhu,59 což působí s ohledem na právně nezávaznou povahu 

příslušného sdělení (jedná se o tzv. soft-law, tolik typické pro evropskou regulaci 

soutěže) paradoxně, ale současně správně vystihuje význam aplikační praxe v 

předmětném právním odvětví, kdy je psaných formálních pramenů práva v podobě 

právních předpisů poskrovnu. Tento příklon k ekonomickému přístupu k posuzování 

restriktivních dohod byl posléze dále uplatněn i ve vztahu k horizontálním 

                                                 
54 Srov. např. Hawk, B. E. (1995). 
55 Nařízení Komise (ES) č. 2790/1999 z 22.12. 1999, o použití čl. 81 odst. 3 SES na kategorie vertikálních dohod a 
jednání ve vzájemné shodě, OJ 1999 L 336/21; Úř. věst., Zvl. vyd. 2004, 08/sv. 1, s. 364. 
56 Sdělení Komise – Pokyny k vertikálním omezením, OJ 2000 C 291/1; Úř. věst., Zvl. vyd. 2004, 08/sv. 1, s. 390. 
57 Ibid., odst. 7. Lze se setkat i s kritikou, že tento příklon není nicméně úplný – viz např. Van den Bergh, R. 
(2002), s. 37-42. 
58 Sdělení k definici relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže Společenství, OJ 1997 C 372/5; Úř. 
věst., Zvl. vyd. 2004, 08/sv. 1, s. 155. 
59 Van den Bergh, R. (2002), s. 48-9. 
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kooperačním dohodám, a to konkrétně v Pokynech Komise k dohodám o horizontální 

spolupráci.60 

 Hledat kořeny a motivy této určité reorientace evropského soutěžního práva je 

obtížné a jedná se jistě o komplikovanou souhru vícero faktorů. Nepochybně určitou 

část vlivu na tom bude sehrávat inspirace americkým antitrustovým právem, kde 

došlo k posílení významu ekonomické analýzy v oblasti (nejen) soutěžního práva již 

podstatně dříve, zejména za přispění tzv. Chicagské školy,61 respektive posléze v 

reakci na ni.62 Jak již bylo shora naznačeno, dalším faktorem může být oslabování 

vlivu prointegračního cíle soutěžního práva, kterého prostě s ohledem na stupeň 

integrace vnitřního trhu již nebylo tolik potřeba. Komise též nepochybně reagovala na 

stále zřejměji se jevící nedostatečnost notifikačního systému, kdy ani blokové výjimky 

nebyly schopny Komisi ulevit od přetížení způsobeného množstvím notifikací. 

Částečně mohlo být též prohloubení ekonomických analýz v rozhodnutích Komise 

poněkud opožděnou reakcí na některé náznaky, respektive výtky v rozhodnutí 

evropských soudů a současně i určitou „obrannou reakcí“ na rigorózní přezkum z 

jejich strany. Čím více jsou totiž rozhodující otázky některého případu založeny na 

posouzení komplexních ekonomických skutečností, tím je pochopitelně míra 

přezkumu ze strany soudů fakticky omezenější.63 Tento stručný výčet není jistě 

vyčerpávající a já zde možné příčiny tohoto vývoje detailněji nestuduji. Při dále 

podané analýze platného soutěžního práva se ostatně snažím vycházet primárně ze 

stávajícího stavu teorie a praxe tak, jak mu rozumím. Dříve než se však k tomu 

dostanu, ještě následuje zmínka o určité prozatím poslední vývojové fázi evropské 

                                                 
60 Sdělení Komise – Pokyny o použitelnosti článku 81 SES na dohody o horizontální spolupráci, OJ 2001 C 3/2; 
Úř. věst., Zvl. vyd. 2004, 08/sv. 2, s. 25. 
61 Názory Chicagské školy, která se v 70. a 80. letech minulého století stala v oblasti federálního amerického 
soutěžního práva dominantní, ilustrují např. publikace Bork, R. H. (1993) (první vydání z roku 1978) nebo Posner, 
R. A. (2001) (první vydání z roku 1976). Ke shrnutí základních tezí tzv. Chicagské školy v oblasti antitrustu viz 
Jones, A. a Sufrin, B. (2004), s. 22-9 nebo Krabec, T. (2006a), s. 58-60 či Bejček, J. (1996), s. 58.  
62 K tzv. post-Chicago přístupu srov. např. Hovenkamp, H. (2002), Hovenkamp, H. (2001) nebo Fox, E. M. (2002). 
63 Srov. Gerber, D. J. (1998a), s. 373-5. 
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soutěžně-právní regulace restriktivních dohod, kterou je významná změna procesního 

režimu aplikace čl. 81 a 82 SES v roce 2004. 

 

2.1.4 Nařízení Rady č. 1/2003 a související modernizace evropského 

soutěžního práva 

 S účinností od 1.5. 2004, tedy v koincidenci s přijetím České republiky a dalších 

středoevropských států do Evropské unie, vstoupilo v účinnost nařízení Rady č. 

1/2003.64 Toto nařízení bylo přelomovým zlomem v procesním přístupu k aplikaci čl. 

81 SES. Zrušilo totiž notifikační mechanismus zavedený nařízením Rady č. 17/62 a 

související monopol Komise ohledně posuzování naplnění podmínek čl. 81 odst. 3 SES 

a umožnilo národním orgánům, aby prováděly plnou analýzu souladnosti určité 

dohody či dohod s evropským soutěžním právem. Současně jim uložilo povinnost 

evropská pravidla aplikovat v případě dohod majících vliv na obchod mezi členskými 

státy a zajistilo přednost evropského soutěžního práva (srov. čl. 3 odst. 1 nařízení 

Rady č. 1/2003). Umožnilo tak, aby se vývoj evropského soutěžního práva nadále 

testoval v podstatně širší „laboratoři“ dané jednotlivými jurisdikcemi členských států 

Evropské unie, které do té doby hrály z hlediska vývoje evropského soutěžního práva 

spíše vedlejší roli.65 

 Nejednalo se však o jediný významný dokument tohoto období. Komise dále 

zvýraznila své přijetí ekonomického přístupu k aplikaci evropského soutěžního práva, 

a to zejména v Pokynech o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES,66 kde bližšímu rozboru 

jednotlivých podmínek ustanovení článku 81 odst. 3 SES předřazuje obecnější výklad 

k článku 81 SES jako celku, včetně čl. 81 odst. 1 SES a zdůrazňuje význam tzv. 

                                                 
64 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16.12. 2002, o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v 
článcích 81 a 82 Smlouvy, OJ 2003 L 1/1; Úř. věst., Zvl. vyd. 2004, 08/sv. 2, s. 205. 
65 K tomuto procesu modernizace evropského soutěžního práva viz blíže např. Ehlermann, C. D. (2000), Tichý, L. 
(2004) nebo Venit, J. (2003). 
66 Sdělení Komise – Pokyny o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES, OJ 2004 C 101/08, s. 97-118. 
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obecných cílů soutěžního práva v podobě alokativní efektivity a spotřebitelského 

blahobytu a ekonomický test pro posuzování souladnosti dohod s článkem 81 SES v 

podobě zkoumání dopadu na základní parametry hospodářské soutěže jako jsou 

například cena, kvantita a kvalita produkce nebo inovace.67 Další doménou, kam se 

snaží Komise tzv. nový ekonomický přístup prosadit, má být článek 82 SES, který je 

však mimo předmět této práce, a navíc tam je si třeba na další vývoj ještě počkat.68 

 Posledním trendem v oblasti vymáhání soutěžního práva je dále snaha ze 

strany Komise zvýraznit v evropském měřítku význam soukromého vymáhání 

soutěžního práva, tj. zejména soukromých žalob o náhradu škody ze strany 

poškozených podniků.69 I zde zůstává prozatím otázkou nakolik bude tato snaha 

Komise úspěšná, přičemž samozřejmě bude primárně záležet na přijetí této snahy v 

jednotlivých jurisdikcích členských států. Pokud by se však jednalo o pokus úspěšný a 

soukromé vymáhání evropského soutěžního práva, respektive jeho národních 

protějšků v členských státech Evropské unie by se alespoň přiblížilo intenzitě, kterou 

má ve Spojených státech amerických, kde je zcela primárním prostředkem 

uplatňování antitrustového práva, měl by potenciál výrazně změnit stávající charakter 

soutěžního práva. 

 V důsledku výše uvedeného vývoje stojíme nyní v situaci, kdy jednotlivé 

podniky si musí jimi uzavírané dohody posoudit primárně samy. Nemají možnost 

podat žádost o určení, spolu s podmíněnou žádostí o udělení výjimky, ke Komisi. 

Současně jsou takové podniky vedeny vědomím, že pro posouzení jejich dohod je (s 
                                                 
67 Srov. např. odst. 13, 16, 24-25. 
68 Srov. v tomto směru zejména diskusní knihu generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž z prosince 2005 – 
DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses, Brusel, 
prosinec 2005; dostupné z http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/art82/discpaper2005.pdf (naposledy 
navštíveno 12.4. 2008). 
69 Srov. v tomto ohledu Bílou knihu o žalobách o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel 
ES, 2.4. 2008, Brusel, KOM(2008) 165; dostupné z http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust 
/actionsdamages/files_white_paper/whitepaper_cs.pdf (naposledy navštíveno 12.4. 2008) a ji doprovázející 
Commission Staff Working Paper, 2.4. 2008, Brusel, SEC(2008) 404; a dále je předcházejí Zelenou knihu – Žaloby 
o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES, 19.12. 2005, Brusel, KOM(2005) 672 s 
přiloženým Commission Staff Working Paper, 19.12. 2005, Brusel, SEC(2005) 1732.  
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výjimkou případů dohod s účelem narušit hospodářskou soutěž) rozhodné 

ekonomické posouzení dopadů jejich dohod na parametry hospodářské soutěže na 

relevantním trhu. Mohou vycházet z relativně vstřícného přístupu k vertikálním 

omezením, kde příslušná bloková výjimka poskytuje poměrně vysokou míru právní 

jistoty (s výjimkou podniků v postavení blížícím se dominanci), a na druhou stranu 

jsou si vědomy toho, že Komise je připravena sáhnout k drastickým sankcím v 

případě horizontálních kartelů, a to i na základě „udání“ ze strany některého z členů 

kartelu.70 

 

2.2 Vývoj právní úpravy na území České republiky 

 

 Časový úsek vývoje právní regulace dohod narušujících hospodářskou soutěž v 

českých zemích, kterému se zde věnuji, je o málo delší než úsek historického vývoje 

soutěžního práva evropského, který počíná až se vznikem jednotlivých Evropských 

společenství po 2. světové válce. Ani v případě popisu vývoje českého soutěžního 

práva však nemám v této práci v úmyslu podat naprosto detailní rozbor jednotlivých 

historických úprav. Za tím účelem je vhodné odkázat na jednotlivé publikace 

zabývající se oněmi historickými úpravami, a to v době, kdy byly aktuálními.71 

Účelem níže předestřeného nástinu vývoje příslušné právní úpravy na našem území 

proto primárně je poukázat na zajímavé zvraty ve vývoji tohoto právního odvětví, kdy 

lze bez nadsázky říci, že několikrát došlo doslova ke změně základních paradigmat, 

na kterých byla regulace kartelových dohod postavena, a dále přiblížit kořeny stávající 

právní úpravy, o kterých lze však smysluplně hovořit až od počátku 90. let minulého 

                                                 
70 Srov. v tomto ohledu Oznámení Komise o ochraně před pokutami a snížení pokut v případech kartelů, Úř. věst., 
8.12. 2006, C 298/17. 
71 Pro období do přijetí prvorepublikového kartelového zákona viz zejm. Ševčík, O. (1913) a Hexner, E. a 
Martínek, K. (1936) a tutéž publikaci též k rozboru onoho prvního kartelového zákona na našem území. Pro 
období po roce 1948 viz zejm. Knap, K. (1973) a dále Bejček, J. (1995). K výkladu zákona č. 63/1991 Sb. pak 
zejména Bejček, J. (1995), Bejček, J. (1996) a Munková, J. (1994). 
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století, tedy po listopadové revoluci. Pochopitelně v té době již sehrával klíčovou 

úlohu proces přidružení České republiky k Evropským společenstvím, a vývoj 

českého soutěžního práva lze cum grano salis popsat jako postupnou snahu o co 

nejvěrnější přebírání komunitárních vzorů. V dále podaném historickém výkladu 

přebírán v podstatě členění do čtyř základních vývojích etap, jak tyto použila JUDr. 

Munková.72 

 

2.2.1 1. etapa – konec 19. století a začátek 20. století 

 Právní úprava kartelového práva na našem území se začala formovat již v 

dobách před vznikem samostatného státu roku 1918. Určitou, byť nikoli 

specializovanou úpravu, která mohla adresovat problematiku kartelů, lze totiž nalézt 

již v rakouských předpisech 19. století. Ostatně, již shora zmiňovaný, David Gerber 

považuje vývoj v zemích Rakouska-Uherska za vlastní prvopočátek vzniku soutěžního 

práva na evropském území vůbec.73 Názor na kartely byl v té době však dosti odlišný 

od pojetí stávajícího. Kartely totiž nebyly obecně vnímány jako negativum, jelikož 

nepanovala obecná důvěra v pozitivní důsledky (nekontrolované) hospodářské 

soutěže, což bylo (jistě vedle mnoho jiných důvodů) způsobeno též reakcí na 

hospodářskou krizi ze 70. let 19. století. Naopak byly kartely považovány za pozitivní, 

pokud jimi byly měly být adresovány případné „zničující“ účinky konkurence. 74 Je 

nutno vzít též v úvahu, že v rozhodné době (konec 19. století) bylo hospodářství v 

zemích Habsburské monarchie podstatně kartelizováno (významný byl zejména 

                                                 
72 Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J. (2006), kapitola 3. 
73 Viz Gerber, D. J. (1998a), kapitola III. 
74 Ibid., s. 49 a 52. Srov. také Ševčík, O. (1913), např. s. 49: „Princip kartelů – nikoliv ovšem různé výstřelky jejich 
– nutno pokládati za zcela zdravý, pokud ovšem jest cílem politiky kartelní ochrániti národní hospodářství před 
zbytečnými ztrátami, uvésti výrobu v harmonický souhlas se spotřebou a dosáhnouti pro výrobky své cen, jichž výši 
jest možno odůvodniti“. 
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například kartel železářský).75 Na druhou stranu se připouštělo, že v některých 

ohledech mohou na společnost jako celek negativně působit některé „výstřelky“ 

kartelů, což by však rozhodně neodůvodňovalo jejich zákaz jako takový. Právní 

úprava se měla zaměřovat právě jen na takové případné výstřelky.76 

 Co se však vlastní legislativní úpravy týče, tak ta výše uvedená hlediska 

nezohledňovala a ostatně žádná právní úprava, která by přímo adresovala otázku 

kartelů neexistovala. To však neznamenalo, že by nebylo možno ve vztahu ke 

kartelovým dohodám některých právních norem použít. Uvádí se, že jedním z 

nástrojů, jak případně brojit proti některým kartelům byl § 879 obecného zákoníku 

občanského, na základě něhož bylo možno dovozovat neplatnost smluv, které byly v 

rozporu s dobrými mravy.77 Jiným a poněkud specifičtějším ustanovením byl § 4 

rakouského koaličního zákona č. 43 z roku 1870,78 dle kterého neměly právního účinku 

úmluvy „živnostníků, učiněn[é] k tomu konci, aby se zvýšila cena zboží nějakého obecenstvu 

na újmu“.79 Tato ustanovení však rozhodně nebyla účinným nástrojem k potírání 

kartelů, k čemuž ostatně chyběla jak politická vůle, tak společenská poptávka.80 

Stupeň kartelizace hospodářství ostatně dokládal jeho neúčinnost. Primárním 

                                                 
75 Ševčík, O. (1913), s. 76-77. Gerber, D. J. (1998a), s. 51-3 uvádí, že kartely v Rakousku začaly vznikat od 70. let 
19. století a rostly, co do počtu i síly, tak, že v 90. letech téhož století byly dominantní silou v hospodářství, která 
kontrolovala výrobu a ceny v klíčových odvětvích. 
76 Viz např. Ševčík, O. (1913), s. 73. 
77 Bejček, J. (1995), s. 44-5; Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J. (2006), s. 32; Gerber, D. J. (1998a), s. 53-4. 
78 Zákon č. 43/1870 ř.z. daný 7. dubna 1870, jímžto se zrušují §§ 479 , 480 a 481 obecného zákona trestního, a 
vydávají se nařízení zvláštní v příčině úmluv do práce najímajících nebo pracujících, aby vynutili nějaké výminky 
z strany práce, a v příčině úmluv živnostníků, aby zvýšili cenu zboží obecenstvu na újmu. 
79 Toto ustanovení dle D. Gerbera historicky navazovalo na ještě starší úpravu z roku 1803 původně trestního 
charakteru, která měla zabránit obchodníkům, aby profitovali z nedostatků způsobených napoleonskými válkami 
[viz Gerber, D. J. (1998a), s. 53]. Nebylo tedy jeho přímým účelem řešit problematiku hospodářské soutěže a 
nebylo považováno obecně za příliš významné. Hlavním účelem koaličního zákona totiž bylo zneplatnit dohody  
zaměstnanců o stávkách [viz Gerber, D. J. (1998a), s. 54]. Srov. také Švanda, M. a Vrána, F. (2008), s. 37-40. 
80 Gerber, D. J. (1998a), s. 54. Vedle těchto předpisů se do „sedes materiae rakouské praxe protikartelní“ řadily i 
některé další předpisy, jejichž konkrétní význam byl však zřejmě jen okrajový. Např. se zmiňují čl. XXIII. 
uvozovacího zákona k rakouskému civilnímu řádu soudnímu a čl. XXX. uvozovacího zákona k exekučnímu rádu, 
které řešily neplatnost smluv o rozsudím navazující na kartelové úmluvy, a některé předpisy další [viz zejm. 
Ševčík, O. (1913), s. 79 a Hexner, E. a Martínek, K. (1936), s. 167]. 
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problémem přitom zřejmě bylo to, že dovolávat se daných norem se mohli v zásadě 

jen členové kartelu (účastníci kartelové dohody), kteří k tomu pochopitelně měli 

pramálo motivace.81 

 Za tohoto stavu došlo v Rakousku v rámci roku 1897 k návrhu právní úpravy, 

která se měla zabývat problematikou kartelů komplexněji. Neměla však být postavena 

(narozdíl od dneška) na principu obecného zákazu kartelových dohod, ale naopak 

takové dohody aprobovala za splnění navrhovaných zákonných podmínek (zejm. 

písemnost a různé informační povinnosti) a snažila se zajistit jen státní administrativní 

(úřední) dohled na kartely (primárně jejich registrací a informačními povinnostmi), 

který by se měl zaktivovat v případě identifikace „výstřelků“ kartelů, tzn. zejména 

nedůvodnému zvýšení cen na úkor veřejnosti.82 K přijetí tohoto zákona však nikdy 

nedošlo a přes několik dalších návrhů nebyl až do rozpadu Rakouska-Uherska přijat 

žádný předpis, který by nahradil výše uvedená ustanovení, která tak zůstala jedinými 

(byť ne příliš efektivními) normami, které bylo lze hypoteticky proti kartelům 

použít.83 

 Rozsah kartelizace hospodářství na přelomu 19. a 20. století ilustruje některá 

dobová literatura. Například Dr. Ševčík konstatuje, a to spíše v pozitivním duchu, v 

roce 1913, že „skutečně velká většina všech odvětví průmyslové výroby v Rakousku spiata jest 

organisací kartelní, která vykazuje téměř všechny charakteristické formy ... Úmluvy kartelní, 

písemné neb ústní, nejsou podrobně známy. Organisací vyššího typu, svazů, jest jen porůznu. 

Kontrolu vykonávají namnoze členové sami, funkci ústředny převezme pravidlem některá 

banka neb velký obchodní dům. V mnoha případech není vůbec možno zjistiti existenci neb 

                                                 
81 Ibid.  
82 K popisu tohoto návrhu, který navazoval na návrh prezentovaný tehdejším respektovaným rakouským právním 
teoretikem Adolfem Menzelem, a jeho nepřijetí srov. např. Gerber, D. J. (1998a), s. 54-62. 
83 K jednotlivým těmto pozdějším návrhům srov. Ševčík, O. (1913), s. 79-81 a vládní důvodová zpráva ke 
kartelovému zákonu č. 141/1933 Sb. z. a n. (PS 1933, tisk č. 2320). 
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aspoň určitý subjekt smlouvy kartelní, jindy již na prvý pohled jest ve smlouvách kartelních 

více méně skrytá tendence kartelní patrna.“84 

 Následně poukazuje na příklady takových kartelů, jako kartel železářský, který 

je „nejdokonaleji organisován a nejlepšími výsledky se může pochlubiti“,85 kartel 

cukrovarnický, pivovarský, sirkářský atp., přičemž ukázkový výčet uzavírá tím, že 

„není možno zde obšírně vypočítáváti všechny úmluvy kartelové, jichž snad žádné odvětví 

nezůstalo ušetřeno“.86 Posléze s jakýmsi povzdechem konstatuje, že „tento rychlý a 

všestranný vývoj organisace kartelové musí vzbudit podiv, uvážíme-li že zákonodárství a 

zejména praxe nejvyššího soudního dvora staví se proti kartelům tak příkře, jako v žádném 

státu snad jiném“.87 Tím „příkrým“ zákonodárstvím je myšlen právě shora zmiňovaný 

§ 4 rakouského koaličního zákona a praxí soudního dvora skutečnost, že ani v jediném 

do té doby posuzovaném případě nebyla shledána platnost kartelové úmluvy. To však 

vyznívá až úsměvně, vezme-li se v úvahu skutečnost, že „pokud se týká judikatury, měly 

nejvyšší tribunály rakouské během as 38 let (1870-1908) jen třikrát neb čtyřikrát příležitosti 

rozhodovati o platnosti smlouvy kartelní“.88 To jistě o reálné (co do vymahatelnosti) 

příkrosti právní praxe vůči kartelům nesvědčí. Právní úpravu rakouskou lze ve světle 

výše uvedeného zhodnotit tak, že sice obsahovala normy směřující k zákazu 

(cenových) kartelů, avšak jejich reálné uplatnění, eufemisticky řečeno, pokulhávalo.89 

                                                 
84 Ševčík, O. (1913), s. 76. 
85 Ibid. 
86 Ibid., s. 77. 
87 Ibid. 
88 Ibid., s. 78. 
89 Navíc zřejmě v praxi docházelo k postupnému omezování příkrosti judikatury, na kterou se odvolává Dr. 
Ševčík, když například vládní důvodová zpráva ke kartelovému zákonu č. 141/1933 Sb. z. a n. (PS 1933, tisk 
č. 2320) konstatuje: „Soudní judikatura, která se pojí k § 4 koaličního zákona, nebyla jednotná. S počátku 
převládal názor , že kartelové úmluvy nesmějí býti uznány za platné, později však použití § 4 koaličního zákona , 
hledíc k jeho slovnímu znění, zúžováno a judikatura zaujala stanovisko, jež bylo kartelům poněkud příznivější.“ 
[citováno z Hamann, L. (1938), s. 951]. 
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 Míra kartelizace hospodářství nepovolila ani v době první republiky.90 Co se 

týče právního stavu, tak na základě recepční normy91 po 1. světové válce nově 

vzniknuvší Československá republika přebírá i shora popsanou právní úpravu. 

Pochopitelně ta je doprovozena dozvuky rakousko-uherského právního dualismu.92 I 

v první republice zůstávají tedy až do přijetí kartelového zákonu z roku 1933 (viz dále) 

osou kartelového práva zejména obecná úprava smluv proti dobrým mravům v 

obecném zákoníku občanském, ke které se posléze přičleňuje úprava zákazu nekalé 

soutěže v zákoně č. 111/1927 Sb. z. a n., proti nekalé soutěži, kterou bylo možno v 

důsledku šíře generální klauzule nekalé soutěže aplikovat i na některá kartelová 

ujednání.93 Složitější to bylo s otázkou aplikovatelnosti § 4 rakouského koaličního 

zákona, a to v důsledku § 114 Ústavní listiny ČSR,94 dle kterého se na ústavní úrovni 

zaručovalo mimojiné právo spolčovací k ochraně a podpoře hospodářských poměrů. 

Dle převažujícího názoru se toto ustanovení ústavní listiny vztahovalo i na kartely, 

kterým tak byla zajištěna ústavní ochrana.95 Ve světle toho bylo lze zákonný zákaz 

kartelů považovat za protiústavní,96 byť rozsah předmětné ústavní ochrany kartelů 

byl slovy tehdejších právních expertů „naprosto nejasný“.97 Skutečností bylo, že § 4 

koaličního zákona byl i v době první republiky (i po přijetí ústavní listiny) českými 

soudy ke shledání neplatnosti kartelových úmluv používán.98 

                                                 
90 Prof. Bejček uvádí s odkazem na další literaturu, že i v ČSR prostupovaly kartely převážnou část průmyslu. V 
roce 1936 prý existovalo kolem 1200 kartelových dohod. Viz Bejček, J. (1995), s. 43. Srov. také Švanda, M. a 
Vrána, F. (2008), s. 58-72, kde se podrobně s příklady tehdy existujících kartelů (včetně kartelu výrobců dětských 
vozíků či výrobců tenisových míčků) popisuje stav kartelizace hospodářství v době první republiky. 
91 Zákon č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého. 
92 K tomu srov. Bejček, J. (1995), s. 44. 
93 Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J. (2006), s. 31. 
94 Viz zákon č. 121/1920 Sb. z. a n., kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky. 
95 Srov. Weyr, F. (1937), s. 261-2 nebo Weyr, F. a Neubauer, Z. (1931), výklad k § 114, s. 72. Viz také Hexner, E. 
a Martínek, K. (1936), s. 31-2. 
96 Srov. Bejček, J. (1995), s. 45. 
97 Hexner, E. a Martínek, K. (1936), s. 32. 
98 Např. rozhodnutí Nejvyššího soudu č.j. R I 737/32 z 11.11. 1932, Sb. Vážný 12.082, ASPI 5867 (jud), ve kterém 
se soud zabýval a shledal na základě § 4 koaličního zákona neplatnost dohody o společné prodejní kanceláři pro 
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 Určitá nejasnost na poli právním byla jistě i důvodem, proč doba nachýlila k 

přijetí prvního speciálního kartelového zákona na našem území. Tento kontext lze z 

dobové literatury vhodně shrnout, jak následuje: „U nás bylo sporno, zda jsou kartely 

zakázány koaličním zákonem, nebylo jasno, pokud koaliční zákon zrušen byl § 114 ústavní 

listiny, zaručujícím volnost sdružování na poli hospodářském, a byl sporný také dosah § 879 

o.z. o neplatnosti smluv, případně odporujících dobrým mravům. Neměli jsme žádného 

ustanovení, kterým by kartely všeobecně byly uznány a podrobeny kontrole veřejné správy. A 

přece, jak ukázal kartelový rejstřík, nejsou u nás kartelové organisace nijak zvláštním a 

výjimečným jevem. Jsou v prvovýrobě, jsou v hornictví, jsou v průmyslu, obchodu a 

živnostech, a nejzajímavější jest, že stát neváhal jako podnikatel zúčastniti se kartelů, ač jako 

nositel veřejné moci nevzal kartely vpravdě na vědomí.“99 

 

2.2.2 2. etapa – rok 1933 – 1948 

 Za výše popsané situace dochází dne 12. července 1933 k přijetí zákona č. 141 

Sb. z. a n., o kartelech a soukromých monopolech (kartelový zákon) s účinností od 

1. září 1933.100 Tím zákonem též došlo k výslovné derogaci § 4 koaličního zákona 

č. 43/1870 ř.z., respektive i ostatních ustanovení odporujících kartelovému zákonu 

(§ 41).101 Přijetí tohoto předpisu předcházela poměrně dlouhá diskuse a vícero 

úředních osnov či věcných záměrů od různých ministerstev i kruhů mimoúředních, a 

to ve větší či menší intenzitě v podstatě kontinuálně od roku 1925.102 Koncepční 

podstatu nového zákona shrnuje výstižně příslušná vládní důvodová zpráva: „Osnova 

neváhá zříci se záporného stanoviska ke kartelům a zaujati k problému kartelovému stanovisko 
                                                                                                                                                           
výrobky zcela nebo zčásti perleťové, založené pod firmou „Perlex“ Vereinigung der Perlmutterindustrie, uzavřené 
dne 21.11. 1929 na dobu 5 let. K tomu případu viz také Švanda, M. a Vrána, F. (2008), s. 40. 
99 Hexner, E. a Martínek, K. (1936), s. 10. 
100 K podrobnému rozboru předmětného zákona viz Hexner, E. a Martínek, K. (1936) nebo Švanda, M. a Vrána, F. 
(2008), s. 46-58. Pro stručnější popis např. Bejček, J. (1995), s. 45-7, Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J. (2006), 
s. 32-3. 
101 K rozsahu a účinkům této derogace viz Hexner, E. a Martínek, K. (1936), s. 164-8. 
102 Ke vzniku kartelového zákona podrobně tamtéž, s. 15-31. 
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kladné. Kartely mají býti uznány de iure. Kladné stanovisko k poměru kartelovému vyvěrá z 

poznatku, že za platné soustavy právního řádu společenského a hospodářského mohou býti 

asociace v hospodářském podnikání účelné a prospěšné nejen svým účastníkům, nýbrž také 

celkovému hospodářství. Kartely mohou míti příznivý vliv na plánovité uspořádání výroby, 

průmyslu a obchodu. Skrývají však v sobě některá nebezpečí. Nabytím mocenského postavení, 

využitím jeho a přepínáním jejich cílů může se prospěšná činnost snadno zvrátiti v opak.“103 

 Kartelový zákon tedy vycházel z výše naznačeného pojetí, které považovalo 

kartely obecně za příznivé, a tudíž se připouštěla jejich právní existence. Současně 

však byla uznána potřeba je regulovat s ohledem na případné „výstřelky“ či zneužití 

nabytého postavení. V tom se zákon koncepčně příliš neodlišoval od výše uvedeného 

prvního návrhu rakouského z konce 19. století. Autoři zřejmě nejpodrobnějšího 

komentáře ke kartelovému zákonu přístup k regulaci kartelových úmluv shrnují tak, 

že „až na některé výjimky jest celý zákon vybudován na myšlence, že se má čeliti výstřelkům 

činnosti kartelů represivně. Aby to ovšem bylo možným, byla nutná i určitá opatření 

preventivní, bylo potřebí zabezpečiti, že jak existenci kartelů, tak také jejich činnost bude 

písemně zachycena.“104 Tento zákon definoval kartelové úmluvy jako úmluvy 

samostatných podnikatelů, kterými se smluvní strany zavazovaly omezit nebo 

vyloučit mezi sebou volnost soutěžní úpravou výroby, odbytu, obchodních podmínek 

nebo cen, je-li jejich účel ovládnout co možná nejúčelněji trh (§ 1). K jejich platnosti, 

včetně případných změn, vyžadoval zákon písemnou formu (§ 2 odst. 1). Zákon se 

vztahoval i na některá jednání odlišná od kartelových úmluv, zejména na nepřiměřené 

ceny ze strany tzv. soukromých monopolů (§ 17), kterým se však s ohledem na 

předmět této práce nevěnuji.105 

                                                 
103 Vládní důvodová zpráva ke kartelovému zákonu č. 141/1933 Sb. z. a n. (PS 1933, tisk č. 2320); citováno z 
Hamann, L. (1938), s. 953.  
104 Hexner, E. a Martínek, K. (1936), s. 11. 
105 K cenám určeným soukromými monopoly a dalším případům, kdy bylo možno aplikovat kartelový zákon ve 
vztahu k cenám neurčeným kartelovými úmluvami, viz blíže tamtéž, s. 108-115. 
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 Co se kontroly kartelů týče, zákon směřoval hlavně k zajištění transparentnosti 

a přehlednosti kartelů a jimi přijímaných opatření. K tomu sloužil v první řadě 

kartelový rejstřík se sbírkou listin vedený u Státního úřadu statistického (§ 3). Za tím 

samým účelem byla členům kartelů uložena povinnost hlásit stejnému úřadu 

kartelové ceny a sazby (§ 4).106 Jinak, co se státního dohledu nad kartely týče, byl 

zákon postaven na „administrativním pojetí“ kontroly ze strany exekutivy.107 

Kontrolou nad kartely nebyl pověřen samostatný, nezávislý úřad, ale naopak 

inherentní součást výkonné moci. Vyšetřovací pravomoci náležely příslušnému 

ministerstvu, respektive ministerstvům,108 které mělo z vlastního podnětu nebo z 

příkazu vlády zahájit šetření v případě důvodné obavy o ohrožení veřejného zájmu 

nepřiměřenými cenami či sazbami v důsledku uplatňování kartelové úmluvy (§ 7). 

Vedle šetření, které měla povahu správního řízení, připouštěl zákon též možnost řešit 

případnou obavu tzv. smírčím řízením (§ 8).109 Některé základní pravomoci, zejména 

rozhodovací, však byly dány přímo vládě, které je mohla svěřit speciálně zřizované 

kartelové komisi skládající se z předsedy, jeho náměstka (oba jmenovaní přímo 

vládou), sedmi dalších členů a potřebného počtu náhradníků jmenovaných z 

resortních úředníků jednotlivými ministry (srov. § 19).110 

 Základní rozhodnutí, které mohla v případě, že šetření zjistilo negativní 

důsledky kartelu (buď v podobě nepřiměřených cen či neodůvodněného ohrožení 

podnikání těch, vůči nimž byly zaměřeny závěry či výluky ze strany kartelu), vláda, 

                                                 
106 Srov. také vyhlášku předsedy vlády č. 197/1933 Sb. z. a n., o vedení kartelových cen a sazeb v patrnosti u 
státního úřadu statistického podle kartelového zákona. 
107 Referuji zde na Gerberovu dichotomii mezi „justičním“ a „administrativní“ modelem soutěžního práva 
zmíněnou již výše (srov. pozn. č. 27 shora). Viz Gerber, D. J. (1998b). 
108 Příslušným nebylo jen jedno ministerstvo, ale jejich příslušnost byla dána odvětvově podle toho, do čí gesce 
příslušné kartelové podniky, jichž se mělo šetření týkat, spadala [§ 18 kartelové zákona; blíže viz Hexner, E. a 
Martínek, K. (1936), s. 126-8].  
109 Ke smírčímu řízení podrobněji Hexner, E. a Martínek, K. (1936), s. 82-6. Viz také vládní nařízení č. 195/1933 
Sb. z. a n., o smírčím řízení podle kartelového zákona. 
110 Jednací řád kartelové komise byl vyhlášen 15.8. 1933 pod č. 186 Ú.l. ČSR. Podrobněji Hexner, E. a Martínek, 
K. (1936), s. 130-3. 
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popřípadě kartelová komise přijmout, spočívala vlastně v cenové regulaci, kdy určila 

maximální cenu, kterou mohl určitý kartel stanovovat, popřípadě v přijetí zákazu 

uplatňovat určité obchodní podmínky či provádět závěru (§ 12). Opatření kartelu, 

která by tomu odporovala by stíhala sankce neplatnosti. Navíc mohla vláda (kartelová 

komise) v případě nedodržení jejího rozhodnutí nařídit složení jistoty až do výše 3 

mil. Kč, prohlásit kartelovou úmluvu za bezúčinnou či rozpustit organizaci 

provádějící kartelovou úmluvu (§ 13). Kromě toho stanovoval zákon i trestní sankce 

pro porušení příslušných rozhodnutí, a to v případě přitěžujících okolností trestaných 

tuhým vězením až do jednoho roku a peněžitým trestem do 500 tis. Kč (§ 31).111 

 Proti výše uvedeným rozhodnutím vlády či kartelové komise bylo lze si 

stěžovat pro nezákonnost u zvláštního kartelového soudu (§ 16 odst. 2).112 Kartelový 

soud byl soud správního typu s odborným prvkem (§ 20) a jeho pravomoci se 

omezovaly na případnou kasaci nezákonných rozhodnutí (§ 22). Nemohl kupříkladu 

sám stanovit jiné ceny než uvedené v napadaném rozhodnutí vlády (kartelové 

komise).113 

 Kartelový zákon obsahoval dále právní úpravu svou povahou do určité míry 

soukromoprávní, když určil, že smluvní strany kartelové úmluvy mohou od ní 

kdykoliv odstoupit, „jestliže jejím prováděním jest jejich podnikání hospodářsky povážlivě 

ohroženo, ztíženo anebo znemožněnou měrou, kterou strana, uzavírajíc úmluvu, nemohla při 

dbalosti řádného obchodníka předvídati“ (§ 26 odst. 1).114 Tohoto práva odstupu se 

nemohli členové kartelu platně vzdát. Ostatní účastníci kartelové úmluvy nebo 

organizace kartel provádějící však mohli vznést proti odstupu písemné námitky, proti 

                                                 
111 Dle § 34 odst. 1 byl přitom trestný i pokus přečinů uvedených v kartelovém zákoně. 
112 Určitou zbytkovou působnost měl Nejvyšší správní soud, tj. ve věcech, které nebyly svěřeny kartelovému 
soudu. Srov. Hexner, E. a Martínek, K. (1936), s. 140-2. 
113 Hoetzel, J. (1937), s. 484. 
114 Odstupující strana však musela dbát i dopadu odstoupení na zájmy ostatních členů kartelu a odvětví jako celku, 
což navazovalo na to, že uzavření kartelové úmluvy bylo projevem „určité solidarity zúčastněných stran“. Srov. 
§ 26 odst. 1 druhá věta a Hexner, E. a Martínek, K. (1936), s. 119-20. 
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kterým se musela odstupující strana bránit žalobou k civilním soudům, které následně 

rozhodovaly o oprávněnosti odstupu (srov. §§ 27 a 28). 

 Pro úplnost je vhodné podotknout, že vedle kartelového zákona se úpravě 

omezování hospodářské soutěže a s tím souvisejícími záležitostmi, zejm. v oblasti cen, 

věnovaly i další právní předpisy, které lze v zásadě rozdělit do dvou kategorií,115 a to 

na předpisy prováděcí kartelový zákon a některé další s ním přímo související 

předpisy zpravidla podzákonného rázu116 a dále na některé jiné předpisy, omezující 

volnou hospodářskou soutěž, zejména odvětvového rázu.117 

 

2.2.3 3. etapa – 1948 – 1989 

 Třetí etapou ve vývoji práva ochrany hospodářské soutěže je období státně 

dirigistického řízení ekonomiky po únorovém převratu roku 1948 až do listopadové 

revoluce 1989. K tomuto období se konstatuje, že šlo o etapu „státně dirigistického 

hospodářského systému založeného na řízení hospodářskými plány, [ve které] nebylo místa pro 

jakoukoli hospodářskou soutěž“.118 Současně se uvádí, že výše popsaný kartelový zákon 

se stal obsoletním, aniž by byl výslovně zrušen.119 Je však dost dobře možné, že se na 

                                                 
115 Toto členění přebírám z Hexner, E. a Martínek, K. (1936). 
116 Jedná se zejména o vládní nařízení č. 195/1933 Sb. z. a n., o smírčím řízení podle kartelového zákona; vládní 
nařízení č. 196/1933 Sb. z. a n., o složení, užití a vrácení jistoty podle kartelového zákona; vyhláška předsedy 
vlády č. 197/1933 Sb. z. a n., o vedení kartelových cen a sazeb v patrnosti u státního úřadu statistického podle 
kartelového zákona; vládní nařízení č. 207/1933 Sb. z. a n., o použití některých ustanovení kartelového zákona na 
nepřiměřeně vysoké ceny (sazby) neurčené kartelovými úmluvami; zákon č. 44/1933 Sb. z. a n., kterým se 
vydávají zvláštní předpisy o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně; a vládní nařízení č. 27/1934 
Sb. z. a n., o opatřeních proti bezdůvodnému zdražování. 
117 Výčet těchto předpisů je značný. Odkazuji na jejich rámcový seznam, včetně textu, uvedený v Hexner, E. a 
Martínek, K. (1936), s. 284-440. 
118 Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J. (2006), s. 33. 
119 Ibid. Shodně také Bejček, J. (1995), s. 56. Knap, K. (1973), s. 97, diskutuje, zda se na kartelový zákon 
vztahovala derogační ustanovení občanského zákoníku č. 141/1950 Sb. a považuje to za sporné, uvádí však 
současně, že daný zákon se stal obsoletním již vydáním Ústavy 9. května, takže jeho výslovného zrušení nebylo 
ani třeba. 
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kartelový zákon vztahovala obecná derogační klauzule Ústavy 9. května (1948) v jejím 

§ 173 odst. 2.120 

 Je obecně přijímáno, že hospodářská soutěž v jejím tradičním, nynějším pojetí 

nemohla z důvodu odlišného nastavení systému hospodářství a jeho řízení 

smysluplně fungovat a, pokud i se takový pojem užíval, zůstal jen prázdným 

pojmem.121 K likvidaci systému hospodářské soutěže došlo již nastavením systému 

tzv. výrobně hospodářských jednotek, kdy výroba v jednotlivých oborech měla být 

soustředěna právě do takových jednotek, což vylučovalo uplatnění účinné soutěže.122 

 I během tohoto období došlo nicméně k určitému „liberalizačnímu tání“123 a k 

přijetí určitých předpisů věcně se zabývajících úpravou ochrany hospodářské soutěže, 

a to nejprve v rámci podzákonné úpravy plánovitého řízení národního hospodářství124 

a posléze v redukované podobě v novelizovaném hospodářském zákoníku.125 

Praktický dopad této úpravy byl však velmi omezený až nulový.126  

 Začlenění určitých norem týkajících se ochrany hospodářské soutěže do 

systému komunistického práva v 60. letech minulého století mohlo (vedle určitého 

                                                 
120 Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky. V právně-informačním systému ASPI se 
považuje kartelový zákon za zrušený právě tímto ústavním zákonem. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu 
zákona, ze kterého vzešel zákon č. 63/1991 Sb. (tisk č. 235, FS ČSFR, 1990-1992), uváděla bez dalšího upřesnění, 
že prvorepubliková právní úprava kartelů byla zrušena v padesátých letech. 
121 Srov. např. Bejček, J. (1995), s. 49-50. 
122 Pelikánová, I. (2004), s. 434, poukazuje v této souvislosti již na zákon č. 51/1955 Sb. a uvádí k důsledkům dané 
úpravy: „V podstatě ... to znamená komplexní likvidaci hospodářské soutěže, která není připuštěna ani mezi 
zmrzačenými subjekty vytvořenými samotným politickým systémem a fungujícími pod jeho přímým a trvalým 
vlivem.“ 
123 Bejček, J. (1995), s. 50. 
124 Viz vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství a nařízení vlády ČSSR 
č. 169/1969 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení č. 100/1966 Sb. 
125 Zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník a jeho novely č. 138/1970 Sb., 165/1982 Sb. a 98/1988 Sb. 
126 JUDr. Munková uvádí, že ustanovení o zákazu zneužití hospodářského postavení v § 119a hospodářského 
zákoníku přetrvalo „v tichém ústraní ... neužíváno dalších skoro dvacet let“ [ Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J. 
(2006), s. 34]. 
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politického a ekonomického uvolňování v době tzv. pražského jara)127 souviset i s 

určitým vývojem náhledu na funkce hospodářské soutěže. Karel Knap například ve 

své publikaci věnované právu hospodářské soutěže vydané 1973 uváděl, že tehdejší 

„dlouhotrvající nezájem socialistické právní teorie o oblast práva hospodářské soutěže měl do 

značné míry své objektivní příčiny ve skutečnosti, že vznik a funkce hospodářské soutěže ve 

vnitřních hospodářských vztazích byly v počátcích výstavby socialistického hospodářství 

značně omezeny (a to nejen, jak se někdy zjednodušeně tvrdí, působením převážně 

administrativních metod řízení, v této etapě používaných, ale zejména v důsledku dlouhodobé 

převahy poptávky nad nabídkou), přičemž i omezený rozsah vnějších ekonomických vztahů 

zatlačoval tyto otázky v pořadí důležitosti úkolů socialistické právní teorie do pozadí“.128  

 Dále odůvodňoval, že s postupujícím časem se situace změnila, současně však 

dodával, že v případě jím rozebíraného pododvětví socialistického hospodářského 

práva,129 tedy práva ochrany hospodářské soutěže, je potřeba mít terminologicky 

ujasněno, že „mluvíme-li na jedné straně o hospodářské soutěži ve zřízení kapitalistickém a na 

druhé straně o hospodářské soutěži ve zřízení socialistickém, nejde o týž jev, nýbrž o dva 

kvalitativně základně odlišné hospodářské jevy, i když oba jsou výrazem téhož sociologického 

principu soutěživosti“.130 To je třeba opravdu mít na zřeteli, poněvadž pochopitelně v 

takovém pojetí, v jehož centru stála speciální koncepce „socialistické hospodářské 

soutěže“,131 nemohla mít ustanovení proti omezením soutěže, byť by se i jinak textově 

podobala čl. 85 a 86 SEHS,132 i jen z toho důvodu obdobný význam a dopad. 

                                                 
127 Pelikánová, I. (2004), s. 446, považuje pokusy o začlenění prvků práva soutěžního do hospodářského zákoníku 
za „relativně pokrokové prvky“ vedené zřejmě myšlenkami „ekonomů pokoušejících se reformovat 
nereformovatelný systém“. 
128 Knap, K. (1973), s. 5. 
129 Ibid., s. 82-3. 
130 Ibid. s. 14. Srov. také tamtéž s. 6 a 10-14. 
131 Ke koncepci tohoto typu soutěže viz tamtéž, kapitola pátá. 
132 K tomu totiž do určité míry došlo v §§ 83a a 83b vládního nařízení č. 100/1966 Sb., ve znění nařízení vlády 
č. 169/1969 Sb. Srov. Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J. (2006), s. 33. 
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 Z hlediska vlastní úpravy je možno shrnout, že určité prvky směřující k 

zajištění ochrany hospodářské soutěže se objevily nejprve ve vládním nařízení 

č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, jehož § 82 stanovil, že 

obchodní vztahy mezi socialistickými organizacemi měly být postaveny na volném 

výběru tuzemského dodavatele a odběratele a vzájemné dohodě, přičemž orgány 

hospodářského řízení nesměly hospodářskou soutěživost organizací omezovat.133 

Současně se upravil zákaz porušení pravidel či zvyklostí hospodářské soutěže, tím že 

by došlo ke zneužití postavení organizace, ať již samostatně či v dohodě s jinými, k 

získání neoprávněných výhod na úkor třetích organizací. V takovém případě porušitel 

odpovídal poškozené organizaci za škodu (§ 83). 

 Toto vládní nařízení bylo posléze novelizováno nařízením vlády č. 169/1969 Sb. 

ze dne 23. prosince 1969, které sice koncepčně pohřbilo základ obchodních vztahů v 

podobě volného výběru tuzemských dodavatelů a odběratelů a nahradilo jej úkoly 

plánu a dohodami v jejich rámci (srov. novelizované znění § 82 odst. 1),134 ale současně 

do textu vládního nařízení č. 100/1966 Sb. vložilo ustanovení více se blížící moderní 

úpravě proti omezením soutěže. Vedle skutkové podstaty nekalé soutěže, kterou 

ponechávám stranou,135 upravilo totiž zákaz zneužití hospodářského postavení, 

včetně několika demonstrativních klauzulí (např. vynucování nepřiměřených 

hospodářských podmínek, junktimace), textově ne příliš odlišně od čl. 82 SES (§ 83a a 

§ 83b odst. 1). Zavedlo v některých případech kontraktační povinnost (§ 82 odst. 4) a 

zakázalo omezovat výrobu v rozporu s požadavky spotřebitelů, nebyl-li k tomu dán 

souhlas nadřízeného orgánu (§ 82 odst. 2). Kromě toho zavedlo i klauzuli, která byla 

(alespoň co se textu týče) způsobilá postihovat dohody narušující hospodářskou 

soutěž, když zakazovala organizacím samostatně nebo „v dohodě s jinými organizacemi 

                                                 
133 Zejména administrativními opatřeními nebo dohodami, např. rajonizací odbytu, udělením práva monopolního 
prodeje apod. 
134 Bejček, J. (1995), s. 51, to považuje za příznačný znak normalizační fixace administrativně centralistické 
metody řízení hospodářství. 
135 § 83 vl. nařízení 100/1966 Sb. ve znění nař. vl. č. 169/1969 Sb. 
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ve své hospodářské činnosti dopouštět [se] jednání, které by mohlo vést k vyloučení nebo k 

omezení soutěže, jež by v rozporu se zájmy rozvoje národního hospodářství nepříznivě 

ovlivňovalo poměry na trhu na újmu jiných organizací nebo na újmu spotřebitelů“ (§ 83b). 

 Tato úprava měla jen krátkého trvání136 a byla zrušena, byť de facto jen 

přemístěna, novelizací hospodářského zákoníku č. 138/1970 Sb. Tato novela upravila 

§ 119 hospodářského zákoníku a včlenila do něj nový § 119a. Tato ustanovení i nadále 

upravovala výše uvedené prostředky ochrany soutěže, a to jak – zjednodušeně řečeno 

– pod hlavičkou zákazu zneužití hospodářského postavení organizace,137 tak 

obecnějšího zákazu jednání omezujícího soutěž (§ 119a odst. 2), kterého bylo lze 

hypoteticky vztáhnout i na dohody narušující hospodářskou soutěž, a to jak v 

horizontále, tak ve vertikále.138 Přitom však nelze zapomínat, jak je uvedeno shora, že 

chráněna byla hospodářská soutěž „socialistická“ a hospodářské poměry byly také 

kvalitativně zcela odlišné od ekonomik s tržním hospodářstvím, takže daná 

ustanovení neměla z reálného pohledu valného smyslu.139 Tato ustanovení byla do 

listopadové revoluce dvakrát novelizována, a to zákonem č. 165/1982 Sb.140 a 

zákonem č. 98/1988 Sb.,141 avšak jen spíše v rovině technické a bez významu k 

předmětu této práce. 

 

                                                 
136 JUDr. Munková v této souvislosti též uvádí, že byl připravován, byť nakonec bez úspěchu zákon o hospodářské 
soutěži, který měl spojovat úpravu proti nekalé soutěži i proti omezením soutěže [Munková, J., Svoboda, P., Kindl, 
J. (2006), s. 34]. 
137 Srov. úpravu kontraktační povinnosti v § 119 odst. 3 h.z., požadavek na souhlas k omezení výroby a změnám 
výrobního programu v § 119 odst. 2 h.z. a zejména úpravu zvláštní podstaty zneužití hospodářského postavení dle 
§ 119a odst. 1 h.z. Blíže k těmto institutům viz Knap, K. (1973), s. 116-122. 
138 Knap, K. (1973), s. 137. 
139 Navíc se nejednalo o úpravu s obecnou působností. Její ustanovení dopadala výlučně jen na hospodářskoprávní 
vztahy, a nešlo ji tedy používat mimo tyto vztahy, zejména ani v režimu zákoníku mezinárodního obchodu č. 
101/1963 Sb. Srov. Knap, K. (1973), s. 115-6. 
140 Tento zákon z § 119 h.z. vypustil výslovnou kontraktační povinnost a zákaz omezování výroby bez souhlasu 
nadřízeného orgánu v pozměněné podobě přesunul do nového § 119a odst. 1 h.z. 
141 Tento zákon upravil § 119a odst. 1 h.z. tak, že zákaz omezování výroby vymezil jen pro případy, kdy by 
takovým omezením „bylo ohroženo zabezpečení závazných výstupů státního plánu, obrana a bezpečnost státu, 
výživa a zdraví lidu, životní prostředí a plnění závazků z mezinárodních smluv“. 
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2.2.4 4. etapa – 1989 - současnost 

 Po listopadu 1989 došlo nejprve k další úpravě hospodářského zákoníku, a to 

jeho velkou novelou č. 103/1990 Sb. s účinností od 1.5. 1990. Tato novelizace sice 

ustanovení týkající se soutěže nově přeskupila a podřadila je pod marginální rubriku 

se změněným názvem „Zásady hospodářské soutěže“ (místo „Zásad spolupráce 

socialistických organizací“), ale věcně přílišným posunem nebyla. Základní 

ustanovení týkající se práva proti omezování soutěže přesunula do nového § 119b, a to 

do odstavce 1 zákaz zneužití hospodářského postavení a do odstavce 2 zákaz jednání, 

které by omezovalo činnost jiných organizací či bylo na újmu spotřebitelů, a to 

obdobně jako v předchozích ustanoveních § 119a odst. 2 a 3 h.z.142 

 Bylo však zřejmé, že s ohledem na ekonomickou reformu bude potřeba 

připravit nový zákon. V průběhu přípravných prací se diskutovalo, zda se připraví 

jeden komplexní zákon, který by upravoval současně problematiku nekalé soutěže i 

kartelového práva, anebo zda se přistoupí na koncepci dvoukolejnosti soutěžního 

práva, kdy její veřejnoprávní část a soukromoprávní část budou upraveny 

samostatně.143 Tento pozdější přístup získal převahu a posléze byl s účinností od 

1. března 1991 přijat nový zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, který 

komplexně upravoval problematiku veřejnoprávní ochrany hospodářské soutěže.144 

Úprava nekalé soutěže nalezla posléze místo v později přijatém obchodním zákoníku 

č. 513/1991 Sb. (§§ 44 an.). Obchodní zákoník však obsahoval též obecná ustanovení 

úvodní, kdy v § 41 zaručil soutěžitelům (ve smyslu tam uvedené legislativní zkratky) 

právo svobodně rozvíjet svou soutěžní činnost a současně jim stanovil povinnost dbát 

právně závazných pravidel hospodářské soutěže a nezneužívat účast v soutěži. 

                                                 
142 Navíc bylo nově vloženo ustanovení § 119c upravující zákaz diskriminace a §119d obsahující zákaz nekalé 
soutěže. 
143 Srov. Munková, J. (1994), s. 14 a Bejček, J. (1995), s. 56. 
144 Kromě toho byl přijat i zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, který mimo jiné upravoval a upravuje zákaz zneužití 
hospodářského postavení při sjednávání cen (§ 2 odst. 3). Této úpravě se zde nevěnuji.  
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Takovým zneužitím je vedle nekalé soutěže i nedovolené omezení soutěže (§ 42), které 

upravuje zvláštní zákon, kterým byl právě zákon č. 63/1991 Sb. 

 

(a) Zákon č. 63/1991 Sb. a jeho novelizace a zákon č. 273/1996 Sb. 

 Přijetí zákona č. 63/1991 Sb. znamenalo významný posun oproti dosavadní 

úpravě v hospodářském zákoníku.145 Bez nadsázky lze říci, že se jedná o první (z 

dnešního pohledu) moderní právní předpis zabývající se veřejnou větví soutěžního 

práva, byť obsahoval též některá ustanovení vztahující se k tehdy probíhající 

transformaci (a privatizaci) ekonomiky.146 Tento zákon upravoval jak problematiku 

dohod narušujících hospodářskou soutěž, tak zneužití monopolního či dominantního 

postavení a rámcově i kontrolu fúzí, a to v oblasti restriktivních praktik v zásadě po 

vzoru čl. 81 a 82 SES. Ostatně proces postupné harmonizace s komunitárním právem 

byl jedním z klíčových kontextů ovlivňujících nadále podobu předmětné právní 

úpravy na našem území. Níže se však v souladu s předmětem této práce věnuji jen 

právní úpravě dohod narušujících hospodářskou soutěž a dalším ustanovením s tím 

souvisejícím.147 

 Co se týče úpravy dohod narušujících hospodářskou soutěž, obsahoval zákon v 

§ 3 odst. 1 obecný zákaz kartelových dohod a prohlašoval je za nedovolené a neplatné, 

nestanovil-li zákon jinak nebo nebyla-li pro příslušnou dohodu udělena výjimka. 

Zákon takto rozčlenil jednotlivé typy dohod podrobené regulaci do několika kategorií, 

které shrnuje prof. Bejček jako (i) zákonem zakázané kartely, (ii) zákonem povolené 

kartely a (iii) kartely povolené jednotlivým rozhodnutím. K těmto kategoriím se 

                                                 
145 Ustanovení § 119b a § 119c h.z. byla zrušena. 
146 JUDr. Munková proto uvádí, že měl daný zákon smíšenou povahu [Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J. (2006), 
s. 36]. Na mysli se mají ustanovení §§ 19-20; podrobněji Munková, J. (1994), s. 99-100. 
147 K podrobnému rozboru zákona č. 63/1991 Sb. v jeho celku např. Munková, J. (1994), Bejček, J. (1995) a 
Bejček, J. (1996). 
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posléze přidala kategorie čtvrtá (iv) druhové kartely obecně povolené vyhláškou.148 

Zjednodušeně řečeno, nejširší kategorií byly zákonem zakázané kartely, kam spadaly 

všechny „dohody a jiné formy vzájemného dorozumění“, což bylo posléze upřesněno 

(novelizací č. 286/1993 Sb.) na dosud používané dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí 

sdružení soutěžitelů a jednání ve vzájemné shodě, které vedly nebo mohly vést k 

narušení hospodářské soutěže. Zákon uváděl i demonstrativní výčet takových kartelů, 

a to dosti podobně jako čl. 81 odst. 1 SES. Příslušné ustanovení bylo možno vztáhnout 

jak na horizontální, tak vertikální omezení, což v zájmu vyloučení pochybností 

potvrdila novela č. 286/1993 Sb. změnou marginální rubriky z kartelových dohod na 

neutrálnější „dohody narušující hospodářskou soutěž“.149 Speciálně zákon upravoval 

problematiku dohod o převodech či licencích nehmotných práv  a situace, kdy byly 

považovány za zakázané kartelové dohody (§ 4).150 Z této první kategorie zakázaných 

kartelů byly vyňaty jen takové kartelové dohody, které bylo možno zařadit do některé 

kategorie další. 

 Za zákonem povolené kartely se považovaly kartely kondikční (směřující k 

jednotnému používání obchodních podmínek), kartely racionalizační, bagatelní 

kartely151 a do novelizace č. 286/1993 Sb. i tzv. rabatové kartely (srov. § 3 odst. 3 , resp. 

odst. 4 zákona č. 63/1991 Sb. v jednotlivých jeho časových verzích).152 Dovolenost 

těchto kartelů však byla relativizována tím, že zákon podroboval dané dohody 

zvláštnímu schvalovacímu režimu, kdy se k jejich účinnosti vyžadovalo schválení 

příslušným úřadem (k příslušným úřadům viz dále), což byla poněkud kostrbatá 

právní úprava.153 

                                                 
148 Bejček, J. (1995), s. 85-102, resp. Bejček, J. (1996), s. 203-19. 
149 K tomu srov. také pozn. č. 662 níže. 
150 Blíže viz Munková, J. (1994), s. 33-7. 
151 Kritériem bagatelnosti byl 5% podíl na zásobování celostátního trhu nebo 30% místního trhu, jehož zásobování 
se účastníci trhu pravidelně účastní. 
152 K výkladu těchto ustanovení srov. Bejček, J. (1995), s. 92-8 nebo Munková, J. (1994), s. 30-32. 
153 Srov. Bejček, J. (1995), s. 95-6, který dokonce označuje příslušnou konstrukci za vnitřně rozpornou. 
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 Kromě toho zákon již od jeho první verze připouštěl možnost pro některé 

kartely udělit na základě žádosti individuální výjimku ze zákazu, a to při splnění 

podmínek v § 5 zákona buď fakultativně (§ 5 odst. 2), nebo obligatorně (§ 5 odst. 3).154 

Po novelizaci č. 286/1993 Sb. na základě zmocnění v novém § 6a ještě možno vydat 

jakousi obdobu komunitárních blokových výjimek, což však bylo za účinnosti zákona 

č. 63/1991 Sb. využito jen jednou až koncem roku 1999 vyhláškou č. 5/2000 Sb. pro 

franšízové dohody.155 

 Nedostatkem prvního znění přijatého zákona byla jeho nedokonale pojatá 

osobní působnost, která se omezovala jen na podnikatele [srov. původní znění § 2 

odst. 1 písm. a)] a na orgány státní správy a územní samosprávy.156 Tento nedostatek 

byl částečně odstraněn až novelou č. 286/1993 Sb., která vložila namísto podnikatelů 

do zákona legislativní zkratku „soutěžitelé“, a to obdobnou jako v § 41 ObchZ, kdy se 

jimi rozuměly „fyzické a právnické osoby, které se účastní hospodářské soutěže, i když nejsou 

podnikatelé“, byť i zde zůstala klíčová subjektová orientace neodpovídající evropskému 

pojmu podnik.157 Kromě toho daná novela též vztáhla úpravu zákona i na tzv. 

sdružení podnikatelů (§ 2 odst. 2). 

 Přestože právní úprava zákona č. 63/1991 Sb. stála koncepčně na odlišném 

pojetí než kartelový zákon č. 141/1933 Sb. z. a n., u některých konkrétních ustanovení 

se jím inspirovala. Jednalo se zejména o úpravu odstoupení od kartelové dohody v § 7, 

která byla takřka doslovným převzetí §§ 26 a 27 prvorepublikového kartelového 

                                                 
154 Blíže viz Bejček, J. (1995), s. 98-100 a Munková, J. (1994), s. 38-42. 
155 Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 5/2000 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod 
narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb. , o ochraně hospodářské soutěže, ve znění 
zákona č. 286/1993 Sb., pro určité druhy dohod o franšíze. Tato vyhláška se inspirovala nařízením Komise č. 
4087/88, OJ L 359, 28.12.1988, s. 46–52. 
156 U těchto orgánů v rozsahu, v jakém mohly svou činností ovlivnit hospodářskou soutěž, přičemž jim bylo 
zakázáno omezovat či vylučovat hospodářskou soutěž vlastními opatřeními, zjevnou podporou či jinými způsoby 
(§ 18). Podrobněji viz Munková, J. (1994), s. 96-7. Zákon hovořil zprvu vedle orgánů státní správy o orgánech 
obcí. Po novelizaci zákonem č. 132/2000 Sb. již obecněji o územních samosprávných celcích. 
157 K pojmu podnik blíže viz kapitola 4.2.1 níže. 
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zákona. Tato úprava byla nicméně zrušena novelou č. 286/1993 Sb.158 Ještě kratšího 

trvání mělo jiné ustanovení inspirované dřívější úpravou, a sice právní zakotvení 

kartelového rejstříku, původně upravené v § 15, které bylo zrušeno již první novelou 

č. 495/1992 Sb.159 

 Zákon počítal s čímsi jako soukromoprávním vymáháním soutěžního práva, 

když v § 17 upravil pro ty, jejichž práva byla porušena nedovoleným omezením 

hospodářské soutěže omezena, obdobné portfolio nároků, jaké je v současnosti v 

rámci úpravy nekalé soutěže, tj. nároky zdržovací a odstraňovací, nárok na náhradu 

škody, na přiměřené zadostiučinění, na navrácení neoprávněného majetkového 

prospěchu a případně i právo na zveřejnění rozsudku. 

 Zajímavé je sledovat vývoj institucionálního zajištění ochrany hospodářské 

soutěže, které pochopitelně dosti ovlivňuje reálné uplatňování soutěžní politiky. 

Vládní návrh původně počítal jen s jedním velkým federálním úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže, který by měl zřízeny pobočky.160 Do zákona se však nakonec 

vedle federálního zákona prosadily i úřady národní samostatně pro ČR a SR (srov. 

§ 10 zák. č. 63/1991 Sb. v původním znění). V souvislosti s nastupujícím rozpadem 

ČSFR však došlo záhy ke zrušení federálního úřadu, a to již zákonem č. 495/1992 Sb. s 

účinností od 29.10. 1992. Obdobný osud však takřka současně potkal i Český úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže, který byl již od 31. října 1992 nahrazen ministerstvem 

pro hospodářskou soutěž jakožto ústředním orgánem státní správy pro podporu 

hospodářské soutěže a ochranu proti jejímu nedovolenému omezování (srov. zákon 
                                                 
158 Srov. Munková, J. (1994), s. 45-6. 
159 Srov. ibid., s. 89. V některých ohledech bylo pojetí rejstříku dokonce extenzivnější než dle kartelového zákona, 
jelikož se do něj měly dle § 15 odst. 2 zapisovat mj. i informace a skutečnosti týkající se monopolních či 
dominantních podniků, byť na soukromé monopoly v pojetí kartelového zákona úprava kartelového rejstříku 
nedopadala [Hexner, E. a Martínek, K. (1936), s. 109]. 
160 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu (tisk č. 235, FS ČSFR, 1990-1992) počítala s tím, že „při rozšiřování 
hospodářské soutěže a narůstání agendy její ochrany bude zřejmě třeba zřídit asi 7 poboček federálního úřadu s 
regionální působností. Při celkovém dořešení organizace federálního úřadu nutno počítat s konečným stavem 310 
pracovníků (170 pracovníků ve federálním úřadu a 140 v pobočkách) ...“. To je zajímavé srovnat s tím, že nynější 
limit počtu pracovníků stávajícího Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro rok 2008 je 126 (viz výroční 
zpráva Úřadu 2007, s. 29) a nemá vedle sídla v Brně v současnosti již žádné pobočky. 
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č. 474/1992 Sb.), což bylo posléze novelou č. 286/1993 Sb. reflektováno i v textu 

zákona č. 63/1991 Sb. Ministerstvo pro hospodářskou soutěž dále působila až do 1. 

listopadu 1996, kdy byl zřízen samostatný Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  

(dále jen „Úřad“) jakožto ústřední orgán státní správy v jehož čele nestojí člen vlády, 

na který přešla působnost ministerstva pro hospodářskou soutěž.161 Působnost Úřadu 

byla vymezena novým zákonem č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, který platí ve znění 4 novelizací dodnes.162 

 V této institucionální změně lze spatřovat významné posílení významu ochrany 

hospodářské soutěže. Namísto ministerstva, v jehož čele stál člen vlády, je ochrana 

hospodářské soutěže svěřena na vládě nezávislému Úřadu, jehož předseda je 

jmenován prezidentem republiky. Do určité míry je tak sledován model, který za 

vhodný považovali proponenti ordoliberalismu, kdy je primární působnost v oblasti 

ochrany hospodářské soutěže svěřena orgánu nezávislému na běžné exekutivě.163 

 

(b) Evropská dohoda o přidružení mezi ČR a ES 

 Přijímání norem v oblasti ochrany hospodářské soutěže bylo v období po 

listopadu 1989 nevyhnutelně spojeno s procesem přidružení a posléze přípravou na 

vstup České republiky do Evropských společenství. Evropská úprava ochrany 

hospodářské soutěže v tomto ohledu fungovala jako základní inspirační zdroj. Vedle 

toho však došlo v rámci tohoto procesu k přijetí i dalších norem proti omezování 

hospodářské soutěže, které měly pamatovat na situace, kdy by byl posuzovaným 

jednáním dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy ES. 

                                                 
161 Viz zákon č. 272/1996 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy 
České republiky. 
162 Jedná se o novelizace zákony č. 187/1999 Sb., 359/2004 Sb., 626/2004 Sb. a 264/2006 Sb., kterými se primárně 
podrobněji upravovalo postavení předsedy Úřadu. 
163 Srov. výklad v kapitole 2.1.2 shora. 
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 Jedná se o závazky České republiky vyplývající z tzv. Evropské dohody,164 

konkrétně z jejího článku 64. Ten stanovil v odstavci prvním: „Vše, co je dále uvedeno, je 

neslučitelné s řádným působením této dohody, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi ČR a 

Společenstvím: (i) veškeré dohody mezi podnikatelskými jednotkami, rozhodnutí sdružení 

podnikatelských jednotek a sladěné praktiky podnikatelských jednotek, které mají za cíl či 

výsledek bránit soutěži, omezovat ji nebo narušovat; …“ Dle čl. 64 odst. 2 Evropské dohody 

se potom ČR zavázala posuzovat mimo jiné i praktiky uvedené v předchozí větě na 

základě kritérií vyplývajících z uplatňování komunitárních pravidel včetně čl. 81 SES. 

Obecný princip zohlednění takových pravidel byl pak vyjádřen i v článku 1 

Rozhodnutí č. 1/96 Rady přidružení, kterým byla přijata Prováděcí pravidla pro 

aplikaci ustanovení o hospodářské soutěži v článku 64 (1) (i), (1) (ii) a (2) Evropské 

dohody,165 přičemž český Úřad měl postupovat na základě vlastních hmotněprávních 

pravidel, tj. zákona o ochraně hospodářské soutěže. Nebylo tedy možno dovozovat 

přímou závaznost komunitárního soutěžního práva (čl. 81 SES) při posuzování dohod 

narušujících hospodářskou soutěž.166 To však nic nemění na tom, že aplikační praxe v 

oblasti českého soutěžního práva měla odpovídat aplikační praxi evropské a 

konformně s evropským právem měla být interpretována i ustanovení českých 

předpisů, která se inspirovala úpravou evropskou. V Evropské dohodě byl ostatně ze 

strany České republiky výslovně převzat závazek k zajištění postupné slučitelnosti 

                                                 
164 Viz sdělení MZV č. 7/1995 Sb., kterým byla vyhlášena EVROPSKÁ DOHODA zakládající přidružení mezi 
Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé. 
165 Vyhlášené sdělením MZV č. 233/1996 Sb. 
166 Pro aplikaci soutěžního práva ve světle uváděných ustanovení Evropské dohody srov. Tichý, L. a kol. (1999a), 
s. 802-6, kde se za právního stavu před tzv. euro-novelou Ústavy konstatovalo, že „… s ohledem na český ústavní 
pořádek (viz. čl. 10 Ústavy České republiky), budou zřejmě orgány České republiky používat české soutěžní právo 
a orgány Společenství budou aplikovat soutěžní právo evropské. Z tohoto závěru pak plyne, že soutěžitelé se budou 
řídit právním řádem, který je v daném případě jejich jednáním dotčen ...“ (s. 806). Po přijetí tzv. euronovely 
Ústavy, která změnila mj. čl. 10 Ústavy, došlo k určitému posunu v tom směru, že tzv. samovykonatelná 
ustanovení Evropské dohody měla nadále přednost před zákonem [srov. Tichý, L. a kol. (2004), s. 825]. S ohledem 
na znění výše citovaných prováděcích pravidel však bylo možno mít o přímé použitelnosti čl. 64 odst. 1 bod i) 
Evropské dohody pochybnosti (narozdíl od Prováděcích pravidel v oblasti veřejné podpory, které závazek 
neposkytovat veřejnou podporu formulovaly mnohem jednoznačněji). 
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jejích právních předpisů s právními předpisy ES, a to zejména včetně oblasti pravidel 

soutěže (čl. 69 a 70 Evropské dohody).167 

 

(c) Zákon č. 143/2001 Sb. a jeho novelizace 

 Přes obecně uznávanou značnou slučitelnost zákona č. 63/1991 Sb. s 

komunitárním soutěžním právem, bylo zřejmé, že za účel plné slučitelnosti bude třeba 

příslušný zákon buď znovu novelizovat, anebo přijmout zákon zcela nový. Nakonec 

bylo rozhodnuto o vydání zcela nového zákona. JUDr. Munková uvádí, že se při jeho 

přípravě střetly dvě koncepce, a sice jedna prosazující takřka zrcadlovou úpravu 

komunitárním soutěžním normám a druhá, která prosazovala vedle toho chtěla 

zohlednit i některé „dimenze a zájmy národního trhu“.168 Nakonec se prosadila koncepce 

první, kterou propagoval i Úřad.169 

 Tato koncepce spatřila nakonec světlo světa v zákoně č. 143/2001 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěže, který vstoupil v účinnost od 1. července 2001 a platí po několika 

novelizacích dodnes. Současně se vstupem v účinnost tohoto zákona bylo přijato též 8 

vyhlášek Úřadu, které v podstatných ohledech kopírovaly tehdejší blokové výjimky 

pro některé kategorie dohod.170 Účel přijímané právní úpravy bylo, jak výslovně 

potvrzuje důvodová zprávy, zajištění plné slučitelnosti s právem ES,171 což je 

pochopitelně významné jako výkladové vodítko při interpretaci pojmů užitých v 

zákoně. V tomto historickém přehledu se nevěnuji obsahu tohoto zákona, jelikož jeho 

                                                 
167 K tomu srov. také Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J. (2006), s. 37, kde JUDr. Munková hovoří o tom, že 
aproximace českého soutěžního práva k právu ES byla brána „jako samozřejmý důsledek snahy ČR o vstup do 
Evropské unie“. 
168 Ibid., s. 38. 
169 Ibid. 
170 Jednalo se o vyhlášky č. 198-205 vše z r. 2001 Sb.  
171 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o ochraně hospodářské soutěže, PSP tisk č. 704, 2000, III. volební 
období. 
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rozbor v oblasti regulace dohod narušujících hospodářskou soutěž je vlastním 

hlavním předmětem této práce, a je mu tedy věnována patřičná pozornost dále. 

 Stojí však zato připomenout, že stávající zákon o ochraně hospodářské soutěže 

byl prozatím šestkrát novelizován. Z hlediska úpravy dohod narušujících 

hospodářskou soutěž je zřejmě nejvýznamnější hned novelizace první provedená 

zákonem č. 340/2004 Sb. s účinností od 2.6. 2004, která reagovala na vstup české 

republiky do Evropské unie a na nařízení Rady č. 1/2003. Zavedla proto možnost 

přímé aplikace čl. 81 SES ze strany Úřadu na dohody s tzv. komunitárním prvkem. Po 

vzoru nařízení Rady č. 1/2003 zrušila systém udělování individuálních výjimek ze 

zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž a tzv. určovací řízení, kterými mohli 

soutěžitelé žádat Úřad o určení, zda jejich dohoda je, či není v rozporu se zákonným 

zákazem. V této souvislosti daná novela též zrušila od doby účinnosti zákona č. 

143/2001 Sb. existující kartelový rejstřík, do kterého se zapisovaly údaje o dohodách, 

kterým byla udělena výjimka ze zákazu dohod.172 Novela č. 484/2004 Sb. zavedla do 

zákona textově nepříliš šťastný § 1 odst. 8 OHS vylučující z působnosti zákona jednání 

v oblasti výroby zemědělských produktů, jež jsou v souladu s komunitárním právem, 

a dále doplnila do § 6 výjimku ze zákazu dohod pro „dohody odbytových organizací a 

sdružení zemědělských výrobců o prodeji nezpracovaných zemědělských komodit“.173 Zákon 

č. 127/2005 Sb. poněkud kontroverzně vyloučil působnost zákona o ochraně 

hospodářské soutěže na jednání, které je porušením povinností dle zákona o 

elektronických komunikacích nebo rozhodnutí vydaných na jeho základě (§ 1 odst. 9 

tehdejšího znění zákona). Toto vynětí však platilo jen po přechodnou dobu a bylo i z 

důvodu kritiky ze strany Komise174 zrušeno novelizací č. 71/2007 Sb. Novelizace 

                                                 
172 Srov. § 25 původního znění zákona. Dle čl. III odst. 3 zák. č. 340/2004 Sb. je možno do údajů obsažených v 
kartelovém rejstříku ke dni účinnosti uvedeného zákona nahlížet a pořizovat si z nich opisy a výpisy po dobu 10 
let od jeho účinnosti. 
173 Podrobněji k tomu viz kapitolu 5.1.2 níže. Srov. také Informační list Úřadu č. 1/2008, „Zemědělství“ z ledna 
2008. 
174 Komise dokonce zahájila přípravné kroky k zahájení řízení dle čl. 226 SES o porušení smlouvy proti České 
republice z toho důvodu, že předmětné ustanovení považovala za bránící účinnému uplatňování čl. 81 a 82 SES. 
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č. 361/2005 Sb. se primárně týkala kontroly spojování soutěžitelů. Z hlediska regulace 

restriktivních dohod však obsahovala také jednu významnou změnu, a sice přijetí 

nového § 4 OHS, který stanovil od 1.5. 2007 přímou aplikovatelnost komunitárních 

blokových výjimek i na ryze vnitrostátní dohody, s čímž bylo spojeno i zrušení 

dosavadních vyhlášek Úřadu. Již zmiňovaná novela č. 71/2007 Sb. pak příslušný § 4 

OHS doplnila též o možnost, aby Úřad sám vydal vyhláškou blokovou výjimku ze 

zákazu dohod, čehož však Úřad prozatím nevyužil. Prozatím poslední novelou byl 

zákon č.  296/2007 Sb., který však jen terminologicky uzpůsobil zákon o ochraně 

hospodářské soutěže novému insolvenčnímu zákonu. 

 Vývoj českého soutěžního práva by bylo, a to jak za účinnosti zákona 

č. 143/2001 Sb., tak předchozího zákona č. 63/1991 Sb., pochopitelně vhodné 

ilustrovat nikoliv jen na změnách aplikovaných právních předpisů, ale též na vývoji 

rozhodovací praxe Úřadu, respektive dostupné judikatury. To na tomto místě 

nečiním, jelikož se příslušným rozhodnutím věnuji dále při vlastním výkladu 

jednotlivých oblastí regulace restriktivních dohod. Za určitý obecný trend lze však v 

tomto směru považovat rostoucí obeznámenost s evropskou judikaturou a aplikací 

evropských soutěžněprávních norem, čímž se česká rozhodovací praxe postupně více 

a více přikláněla k evropskému inspiračnímu zdroji. V poslední době tak bude 

zajímavé sledovat, do jaké míry se Úřad ztotožní s tzv. novým ekonomickým 

přístupem k soutěžnímu právu, který se zdá prosazovat Komise v nedávné době.175 

 

                                                                                                                                                           
Tuto proceduru posléze zastavila, jelikož Česká republika uvedla zákon do souladu vypuštěním příslušného 
ustanovení. Srov. tiskové zprávy Komise č. IP/07/400 z 23.3. 2007 a č. IP/07/956 z 28.6. 2007. 
175 Srov. kapitolu 2.1.4 shora. 
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3. POJEM HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE A CÍLE SOUTĚŽNÍHO PRÁVA 

 

3.1 Pojem (účinné) hospodářské soutěže 

 Pojem hospodářské soutěže je pojmem ambivalentním, pro který lze nalézt 

množství definic. Z teoretického hlediska jsou různé definice výsledkem různých 

přístupů, které zdůrazňují různé charakteristické znaky daného pojmu. Zpravidla se 

jako základní nesporné znaky hospodářské soutěže uvádí: (i) existence trhu (ii) s 

minimálně dvěma nabízejícími nebo poptávajícími subjekty, (iii) které se chovají 

antagonisticky.176 Z praktického hlediska není taková definice pro soutěžní právo 

příliš významná a k aplikaci příslušného neurčitého právního pojmu v konkrétních 

případech nijak zvlášť nenapomáhá. Právníci o daném pojmu ani v těchto kategoriích 

zpravidla neuvažují, ale spíše jej intuitivně přijímají jako cosi daného.177 Já zde proto 

různé možné definice obecného termínu hospodářská soutěž neshrnuji, ani mezi nimi 

neprovádím výběr. Pro mne je důležitější (i zajímavější) diskuse o pojmu tzv. účinné 

hospodářské soutěže, tj. o tom, co je hodno ochrany prostředky soutěžního práva. 

 Ostatně se teoretická rozpracování pojmu hospodářské soutěže někdy prolínají 

s vymezováním toho, jaká soutěž je žádoucí a klasifikace konceptů je pak 

nevyhnutelně ovlivněna hodnotovými názory příslušných teoretiků.178 V nejobecnější 

rovině bych proto jen poukázal na teoretické rozpracování, které v tomto ohledu ve 

                                                 
176 Pro instruktivní poznámky v tomto ohledu viz Bejček, J. (1996), s. 13-7 nebo Hajn, P. (1998). 
177 Z tohoto pohledu je dobře, že české právo nemá ambice podat legální definici termínu hospodářská soutěž. I s 
legálními definicemi tohoto pojmu se však lze v soutěžněprávních předpisech setkat. Viz např. litevský zákon o 
ochraně hospodářské soutěže účinný od 1.1. 2002 ve znění novel, který v § 1 odst. 6 definuje hospodářskou soutěž 
jako: „existující nebo potenciální hospodářskou (obchodní) rivalitu mezi dvěma či více účastníky trhu na 
relevantním trhu“ (anglická verze příslušného zákona je dostupná z www.competition.lv/ 
uploaded_files/ENG/E_likumK.pdf; naposledy navštíveno 24.4. 2008). 
178 Srov. např. Bork, R. H. (1993), s. 58-61, kde autor rozvádí 5 možných náhledů na pojem soutěže a zřetelně do 
nich odráží různá hodnotová stanoviska. Přesnější by tak bylo o nich hovořit jako o možných náhledech na 
vymezení „účinné hospodářské soutěže“. Kupříkladu Bishop, S. a Walker, M. (2002), v kapitole 2. diskutují hodně 
podobná vymezení pod hlavičkou „účinné soutěže“, což je dle mého názoru přesnější. 
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vztahu k pojmu (hospodářské) soutěže provedl Oliver Black,179 jehož definice je pro 

mé účely plně postačující a dostatečně názorná. Jádro své definice, respektive přesněji 

řečeno svého modelu, vyjadřuje následujícím způsobem. Dle něj „X soutěží s Y pokud 

existují jednání Ax a Ay a cíle Gx a Gy tak, že 

(1) X činí Ax s úmyslem dosáhnout Gx; 

(2) Y činí Ay s úmyslem dosáhnout Gy; a 

(3) X dosáhne Gx pouze pokud Y nedosáhne Gy.“180 

 A nyní již přistoupím k otázce toho, co se rozumí (má rozumět) účinnou 

hospodářskou soutěží. I tento odvozený pojem - „účinná hospodářská soutěž“ 

(effective competition) – připouští množství výkladů. Hospodářská soutěž s takovým 

přívlastkem (takovou kvalitou) je pak stavěna do role vlastního předmětu ochrany ze 

strany soutěžního práva, což je snad nejilustrativněji znázorněno v rámci právní 

úpravy kontroly koncentrací. Vlastní substantivní test pro posouzení dovolenosti či 

nedovolenosti spojení podniků spočívá totiž ve zkoumání, zda příslušné spojení 

podniků, resp. soutěžitelů povede k podstatnému narušení účinné hospodářské 

soutěže.181 Na různých vymezeních tohoto pojmu lze pozorovat různé koncepční 

náhledy na význam regulace hospodářské soutěže a cíle soutěžní politiky. Propojují se 

tak dvě témata, kterým se věnuji v této kapitole, a jejich výklad se tak nutně prolíná. 

Ukazuje se tak, že velmi často při hledání odpovědi na otázku: „Co je to?“, se musíme 

zabývat tím, „Proč je to?“ či „Proč to má být?“.182 

                                                 
179 Viz Black, O. (2005a), kapitola 1. 
180 Ibid., s. 10 (překlad autora). Tento svůj model Oliver Black dále v některých ohledech kvalifikuje, což však 
ponechávám pro výklad v této kapitole stranou, neboť citovaná pasáž vyjadřuje jádro jeho modelu. 
181 Od vydání nového nařízení Rady o kontrole spojování podniků č. 139/2004 (OJ 2004 L 24/1; Úř. věst., Zvl. 
vyd. 2004, 08/sv. 3, s. 40) je toto učiněno zcela zřejmým i v oblasti evropského soutěžního práva, což plyne např. 
z čl. 2 odst. 3 cit. nařízení. K otázce substantivního testu pro posuzování koncentrací blíže srov. např. Munková, J. 
a Kindl, J. (2007), s. 200-205. 
182 S tím souvisí obecný teoretický problém možnosti hodnotově neutrální deskripce v oblasti společenských věd, 
včetně práva, kteréme se zde nebudu a ani nemohu věnovat. V obecné teoretické rovině jsem se při převodu 
otázky „Co?“ na otázku „Proč?“ inspiroval zejména Finnis, J. (2003). V oblasti soutěžního práva se pak s 
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 Simon Bishop a Mike Walker rozebírají tři zpravidla užívaná vymezení účinné 

hospodářské soutěže, přičemž u každého z nich poukazují na jeho nedostatky.183 Jejich 

rozbor použiji jako základ pro svůj výklad. Dle daných autorů není adekvátní chápání 

účinné hospodářské soutěže jako procesu rivality (process of rivalry), poněvadž takové 

vymezení neumožňuje žádné určení, kolik rivality je potřeba zachovat pro existenci 

účinné hospodářské soutěže, přičemž názor, že každé omezení rivality mezi 

soutěžiteli je nutně protisoutěžní shledávají jako nesprávný, neboť některá taková 

omezení zvyšují efektivitu a blahobyt spotřebitelů (např. dohody o výzkumu a 

vývoji).184 Aspekt rivality jako takový je sice významný pro koncepční uchopení 

pojmu hospodářské soutěže v abstraktní rovině jako takové (srov. obecné definice 

shora), avšak neposkytuje dostatečně názorné vodítko pro to, co má být chráněno, 

když se má chránit „hospodářská soutěž“. 

 Stejně tak zmiňovaní autoři nepovažují za vhodné vymezení účinné 

hospodářské soutěže jako absence obchodních omezení (absence of restraints) ve smyslu 

omezení volního chování soutěžitelů, resp. podniků. Takové vymezení totiž vůbec 

neodpovídá realitě tržních ekonomik a skutečnosti, že de facto jakákoli smlouva je 

určitým omezením volního chování jejích účastníků.185 Opět tedy toto pojetí nenabízí 

odpověď na otázku, jak rozlišit případy, ve kterých je třeba zasáhnout (za účelem 

ochrany hospodářské soutěže) a ve kterých nikoliv. Kdyby byla totiž daná definice 

                                                                                                                                                           
konkrétní aplikací této poučky lze setkat např. v Odudu, O. (2006), s. 82 a 84, kde se zabývá vymezením pojmu 
„jednání ve vzájemné shodě“ (k tomu srov. kapitolu 4.2.2(b) níže). 
183 Viz Bishop, S. a Walker, M. (2002), s. 12-16. Tato tři vymezení odpovídají prvním třem (z pěti) možných pojetí 
soutěže trefně popsaných (a odmítnutých) již v roce 1978 Robertem Borkem [srov. Bork, R. H. (1993), s. 58-60]. 
Zbývající dvě pojetí diskutovaná Borkem jsou, za prvé, pojetí soutěže jakožto existence fragmentovaných trhů 
skrze ochrany životaschopných, malých, lokálně vlastněných obchodů, a, za druhé, soutěž jako terminus technicus 
pro stav, kdy spotřebitelský blahobyt nemůže být zlepšen prostřednictvím přesunu do jiného stavu za pomoci 
státní intervence. Je to toto posléze uvedené pojetí, které Bork preferuje [srov. Bork, R. H. (1993), s. 60-1]. 
184 Bishop, S. a Walker, M. (2002), s. 13. Obdobná kritika je obsažena i v Bork, R. H. (1993), s. 58-9, kde 
konstatuje: „Naše společnost je založena na eliminaci rivality, poněvadž to je nezbytné ke každé integraci či 
koordinaci produktivních hospodářských snažení a k specializaci takového úsilí. Žádná firma, žádné sdružení, 
žádná společnost, žádná hospodářská jednotka obsahující více než jen jednu osobu by nemohla existovat bez 
eliminace některých druhů rivality mezi osobami.“ (překlad autora) 
185 Bishop, S. a Walker, M. (2002), s. 14-15. Srov. také Bork, R. H. (1993), s. 59. 



 

 57 

brána absolutně, znamenalo by to zrušit všechny smlouvy, které pochopitelně jejich 

strany nějakým způsobem omezují v jejich obchodním rozhodování, ať již právně či 

fakticky.186 

 Konečně nepokládají za odpovídající ani často se objevující ekonomické 

pojímání účinné hospodářské soutěže jakožto takové tržní situace, kdy žádný podnik 

nemůže ovlivnit tržní cenu. Při odmítnutí použitelnosti této definice, jež vychází z 

ekonomického chápání dokonalé konkurence,187 pro soutěžní politiku autoři odkazují 

na empirická pozorování skutečně existujících trhů, jež jsou obvykle považovány za 

kompetitivní a pro které výše uvedený předpoklad neplatí.188 Trefně ke stejnému 

tématu rovněž poznamenává Robert Bork: „Ekonomický model dokonalé konkurence nebyl 

nikdy zamýšlen jako předpis pro politiku [policy prescription], a jedná se o základní, byť 

extrémně častou, chybu předpokládat, že trhy nepracují účinně, pokud se odchylují od tohoto 

modelu. ... antitrust musí používat daný model a jeho důsledky jakožto návod pro věcnou 

diskusi o skutečných trzích, ale čistý model nesmí být nikdy zaměňován s ‘hospodářskou 

soutěží’, kterou chceme zachovat“.189 

 Nakonec daní autoři uzavírají, že „to, na čem záleží není konkrétní podoba, jakou na 

sebe bere proces hospodářské soutěže, ale výsledky pro spotřebitele, které hospodářská soutěž na 

určitém trhu přináší“.190 Vzhledem k tomu to, zda je určitý trh charakterizován účinnou 

hospodářskou soutěží, závisí na tom, jakých výsledků z hlediska spotřebitelského 

blahobytu (consumer welfare) dosahuje.191 Při tomto pohledu pak není pro praktickou 

aplikaci ani tak důležité mít zcela jasnou představu o konkrétní definici účinné 

hospodářské soutěže, ale spíše o jistých tendencích a měřítku, kterými takové 

                                                 
186 Bork, R. H. (1993), s. 59. 
187 K základnímu popisu modelu dokonalé konkurence viz např. Soukupová, J. a kol. (2002), s. 232 an. 
188 Bishop, S. a Walker, M. (2002), s. 15. 
189 Bork, R. H. (1993), s. 60. 
190 Bishop, S. a Walker, M. (2002), s. 16.  
191 Srov. ibid., s. 23-7. Podotýkám, že spotřebitelský blahobyt v ekonomickém pojetí je terminus technicus, jehož 
vymezení se věnuji dále. 
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tendence a dále in concreto určitá jednání podniků posuzovat. Tak například je určité 

zrnko pravdy v tom, že rivalita (a s ní spojená mnohost konkurenčních podniků na 

trhu) je z hlediska hospodářské soutěže významná, neměla by však být cílem sama o 

sobě, poněvadž, jak shora uvedeno, ne každá eliminace rivality je negativní. 

Postihována by měla být jen taková její eliminace, která je v rozporu se zvoleným 

měřítkem (cílem) soutěžní politiky, přičemž ekonomové jako takový cíl nabízejí 

spotřebitelský blahobyt. Obdobně to platí u existence omezení volního chování 

podniků či u vlivu podniků na cenu na trhu. Z tohoto pohledu se tak do centra 

pozornosti dostává otázka, co je, popřípadě co má být, cílem soutěžního práva, který 

může sloužit jako takové základní měřítko? 

 

3.2 Cíl(e) soutěžního práva 

 

3.2.1 Příklon k cíli v podobě spotřebitelského blahobytu? 

 Vyjdu-li ze závěru, že to, zda je určitý trh charakterizován účinnou 

hospodářskou soutěží, závisí na tom, jakých výsledků z hlediska spotřebitelského 

blahobytu dosahuje, pak se jako cíl soutěžní politiky a soutěžního práva jeví 

maximalizace spotřebitelského blahobytu (consumer welfare), přičemž k intervenci ze 

strany regulátora by mělo docházet (pouze) v případech, kdy taková intervence může 

být ve prospěch spotřebitelů.192 

                                                 
192 Srov. Bishop, S. a Walker, M. (2002, s. 41. Tento tzv. standard spotřebitelského blahobytu (consumer welfare 
standard) nebyl a není vždy jednoznačně přijímán (viz k tomu i níže). V současnosti je považován za příznačný 
pro oblast amerického soutěžního práva, byť i v tomto ohledu nepochybně docházelo a dochází v průběhu k času k 
různému vývoji [srov. např. Sherer, F. M. (1990)]. Daný autor odkazuje na Borka a na jeho tvrzení, že „jediným 
legitimním účelem amerického soutěžního práva je maximalizace spotřebitelského blahobytu“, kterýžto cíl z 
ekonomického hlediska Bork ztotožňuje se snahou o dosažení tzv. alokativní efektivity (allocative efficiency) 
neboli efektivnosti ve směně [pro výklad o efektivnosti a souvisejících otázkách viz také Soukupová, J. a kol. 
(2002), s. 432-472 a také níže kapitola 3.2.1(b)(iii)]. 
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 Prospěch spotřebitelů je nepochybně důležitým a často zdůrazňovaným (někdy 

spíše populisticky než věcně) cílem soutěžního práva.193 Do určité míry je tento 

příklon ke „standardu spotřebitelského blahobytu“ a nutno podotknout, že v oblasti 

evropského (i českého) soutěžního práva nedávný a ne zcela jednoznačný příklon,194 

projevem většího významu ekonomických analýz v soutěžním právu a většího vlivu 

ekonomických teorií než právně formálních konceptů (tzv. nový ekonomický 

přístup195). Jinými slovy řečeno, pohled ekonomů na význam soutěžního práva a 

regulace hospodářské soutěže začíná stále více ovlivňovat praktickou aplikaci i 

evropských soutěžněprávních norem.196 To ostatně souvisí s existencí množství 

užívaných právně neurčitých pojmů v oblasti soutěžního práva, jejichž interpretace v 

konkrétních případech jde zpravidla hodně nad rámec prostého výkladu zákona.197 

Prostor pro větší aplikaci ekonomických teorií lze nepochybně uvítat, nelze přitom 

však zapomínat též na širší kontext soutěžního práva a právní instituty, o nichž 

ekonomové zpravidla vůbec neuvažují (např. princip právní jistoty, srozumitelnost 

právních norem pro jejich recipienty atd.). 

 Naznačené téma příklonu ke standardu spotřebitelského blahobytu nabízí 

množství otázek. Předně je třeba ujasnit, co se v této souvislosti rozumí termínem 

spotřebitelský blahobyt (consumer welfare). Dále je třeba se zamyslet nad tím, zda 

příklon k tomuto standardu znamená, že by soutěžní právo (evropské a české) nyní 

mělo jen jeden tento cíl, anebo zda jich existuje více? Jiná otázka je, zda by mělo mít jen 

jeden cíl? Další rozvedení těchto úvah pak směřuje k tomu, jak takový určitý cíl 

soutěžního práva zohlednit při praktické aplikaci skutkové podstaty kartelových 

                                                 
193 Srov. např. proslov M. Montiho z 22.10. 2004 „Competition for Consumers’ Benefit“, text dostupný z 
http://europa.eu.int/comm/competition/speeches/text/sp2004_016_en.pdf (naposledy navštíveno 27.4. 2008). 
194 Srov. Faull, J. a Nikpay, A. (eds.) (2007), s. 220-223. 
195 Srov. např. odst. 5 a 13 Pokynů Komise o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES, Odudu, O. (2002a) nebo Nazzini, R. 
(2006), s. 504. 
196 Pro odlišné přístupy ekonomů a právníků k regulaci hospodářské soutěže srov. např. Hutchings, M. (2004). 
197 K určování obsahu a rozsahu neurčitých právních pojmů srov. např. Bažil, Z. (1993), s. 32-43. 
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dohod? Na pozadí všech těchto otázek se pak odehrává obecnější téma vztahu 

ekonomie a práva v soutěžní politice. Všem těmto otázkám se na různých místech této 

práce (ve větší či menší míře detailu) věnuji.198 Nejprve se však pokusím uvést 

nastíněnou otázku příklonu ke standardu spotřebitelského blahobytu do historického 

kontextu. 

 

(a) „Neoklasický“ v. ordoliberální přístup 

 Náhled na cíl soutěžního práva v podobě maximalizace spotřebitelského 

blahobytu je některými autory při značném zjednodušení199 označován jako 

„neoklasický“ přístup.200 Daný autor též uvádí, že takový přístup není adekvátní pro 

evropské soutěžní právo, jež vychází z odlišných kořenů než je tomu v případě 

amerického antitrustového práva a systematika jehož základních soutěžněprávních 

norem, tj. zejm. čl. 81 a 82 SES je jiná.201 Tento autor odkazuje na tzv. ordoliberální 

tradici202 a vnímá hospodářskou soutěž a cíle soutěžní politiky poněkud odlišně.203 

Hospodářská soutěž je při tomto pojetí chápána jako „proces, ve kterém účastníci trhu 

působí v hospodářství bez ochromujících omezení ze strany soukromé či veřejné moci“ a cílem 

soutěžní politiky (a práva) je „ochrana individuální ekonomické svobody jakožto hodnoty o 

                                                 
198 Výkladu pojmu spotřebitelský blahobyt a dalších s tím souvisejících pojmů se věnuji v kapitole 3.2.1(b); 
otázkám mnohosti cílů soutěžního práva je věnovány kapitoly 3.2.1(d) a 3.2.2; dopady přijetí standardu 
spotřebitelského blahobytu jakožto cíle soutěžního práva pro praktickou aplikaci soutěžních norem v oblasti 
restriktivních dohod jsou rozvedeny zejm. v kapitole 4.2.3 při výkladu pojmu narušení hospodářské soutěže. 
199 Množství škol, hnutí či myšlenkových směrů v rámci tzv. „práva a ekonomie“ (law & economics), které 
významnou měrou ovlivnilo a ovlivňuje soutěžní právo, je mnohem širší, než aby se dalo jednoduše rozdělit na 
dva proudy. V současnosti je navíc možná vhodnější hovořit o vlivech různých moderních ekonomických přístupů 
(např. teorie her, nová institucionální ekonomie atd.) na aplikaci práva včetně práva soutěžního. Pro účely 
názornosti však bude rozčlenění na „neoklasický“ a „ordoliberální“ přístup v tomto článku užíváno. 
200 Monti, G. (2002), s. 1059-62. 
201 Ibid. Nutno podotknout, že příslušný článek vycházel z právního z právního stavu před tzv. modernizací 
soutěžního práva nařízením Rady č. 1/2003 a souvisejícími dokumenty. 
202 K ordoliberalismu srov. kapitolu 2.1.2 shora a tam citované prameny. Z hlediska významu ordoliberálního 
pojetí při aplikaci čl. 81 SES viz také Faull, J. a Nikpay, A. (eds.) (2007), s. 218-19. 
203 Monti, G. (2002), s. 1059-62. 
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sobě“.204 Testem pro legalitu určitého jednání ve světle této koncepce je jeho vliv na 

ekonomickou svobodu, resp. volný proces soutěže, na rozdíl od výše uvedeného 

„neoklasického“ přístupu, u něhož je daným testem skutečnost, zda určité jednání 

přispívá ke zvyšování spotřebitelského blahobytu (respektive brání jeho snižování), či 

naopak. 

 Důraz na ekonomickou svobodu pochopitelně neznamená, že by soutěžní 

právo aplikované proponenty ordoliberálních teorií bylo prosto ekonomických analýz. 

To pochopitelně ne. Dokonce se uvádí a obecně s tím lze souhlasit, že zastánci obou 

přístupů se často shodnou na tom, jaké tržní praktiky jsou protisoutěžní, byť třeba z 

různých důvodů.205 Tento myšlenkový odkaz však vedl (vedle mnoha dalších 

důvodů) v minulosti na straně Komise k přístupu, který ztotožňoval většinu omezení 

volního chování účastníků trhu s omezením hospodářské soutěže, aniž by zkoumal 

konkrétní tržní výsledky takového omezení v jejich ekonomickém a právním 

kontextu.206 K odklonu od tohoto „formalističtějšího“ či „legalistického“207 přístupu 

Komise došlo relativně nedávno nejdříve v souvislosti se změnou přístupu k 

posuzování vertikálních dohod, přičemž tato změna v přístupu se dále prohloubila ve 

                                                 
204 Ibid, s. 1059, citaci o cíli soutěžní politiky příslušný autor přebírá z Möschel, W. Competition Policy from an 
Ordo Point of View. in: Peacock and Willgerodt (eds.) German Neo-Liberals and the Social Market Economy. 
Macmillan, 1989, s. 146. Shodně srov. také Gerber, D. J. (1994b), s. 78. V našem právním prostředí se k 
takovémuto ordoliberálnímu pojetí částečně klonil zřejmě profesor Bejček [srov Bejček, J. (1996), s. 28 a 29, kde 
poukazuje na to, že v souvislosti s omezováním soutěže by bylo přesnější hovořit spíše o omezování svobody 
soutěže; srov. také Bejček, J. (2006a), s. 384]. Kloní se k němu zřejmě i Krabec, T. (2006a). 
205 Monti, G. (2002), s. 1060. Odlišnosti při praktické aplikaci se však mohou vyskytovat a v současné době se lze 
např. setkat s poukazy na (negativní) projevy ordo-liberálního pojetí zejm. v souvislosti s aplikací čl. 82 SES u 
slevových programů [srov. např. Ridyard, D. (2002) nebo Kallaugher, J. a Sher, B. (2004)]. 
206 Srov. kapitoly 2.1.2 a 2.1.3 shora. Srov. také Amato, G. (1997), s. 49, kde se jako hlavní důvody pro určitý 
formalističtější přístup k vertikálním dohodám (a obecně omezením vnitroznačkové konkurence) v minulosti 
označuje nikoliv ochrana individuální obchodní svobody (což bylo naopak typické pro začátky amerického 
antitrustového práva), ale spíše volnost kompetitivního procesu na trhu jako celku. Dále poukazuje na význam cíle 
evropského soutěžního práva v podobě integrace vnitřního trhu. K tomu lze dále přiřadit, že široké pojetí omezení 
soutěže pro aplikaci čl. 81 odst. 1 SES umožnilo zpočátku Komisi rozšířit svou jurisdikci, a tím zdůraznit a 
prosadit význam evropského soutěžního práva. 
207 Faull, J. a Nikpay, A. (eds.) (2007), s. 219. 
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spojení s reformou evropského soutěžního práva v návaznosti na přijetí nařízení Rady 

č. 1/2003.208 

 Tento stručný historický exkurs navazuje na již výše podaný obecnější výklad o 

vývoji evropského soutěžního práva. Plyne z něj, že cíl v podobě maximalizace 

spotřebitelského blahobytu, zde nebyl vždy a, pokud se k němu nyní soutěžní právo 

kloní, není to něco co by bylo dáno nějakou nevyhnutelností, ale jedná se prostě o 

určitou politickou volbu, respektive o reorientaci priorit na straně orgánů aplikujících 

soutěžní právo, která navíc, jak výše uvedeno, stále probíhá (zejm. v oblasti aplikace 

čl. 82 SES).209 

 

(b) Pojem spotřebitelského blahobytu a pojmy související 

 

(i) Úvod 

 Pojem spotřebitelského blahobytu (consumer welfare) je terminus technicus 

používaný v ekonomii a přeneseně pak v nauce soutěžního práva. Nelze se proto 

vyhnout jeho ekonomickému vysvětlení. Obecně se daný termín používá pro součet 

jednotlivých zisků (či přebytků) všech individuálních spotřebitelů (consumer surplus). 

Přitom spotřebitelský zisk je definován jako „rozdíl mezi oceněním určitého zboží ze 

strany spotřebitele (respektive jeho ochoty za ně zaplatit) a cenou , kterou za [takové zboží]  

                                                 
208 Srov. kapitoly 2.1.3 a 2.1.4 shora. 
209 Lze však odkázat např. na Nazzini, R. (2006), který se snaží konstruovat, že (výlučný) cíl evropského 
soutěžního práva v podobě ekonomického blahobytu na vnitřním trhu zde byl již od počátku. Toto pojetí mi 
nepřijde správné a více dle mého názoru odpovídá skutečnosti pojetí popsané v kapitolách 2.1.2 až 2.1.4, založené 
na postupné reorientaci cílů evropského soutěžního práva s ohledem na vývoj trhů a politických priorit [shodně viz 
např. také Korah, V. (2007)]. Obdobnou výtku lze mít v oblasti amerického antitrustu např. vůči Borkovi, který 
prosazuje pojetí, že původním účelem a cílem amerického antitrustového práva již od počátku byla maximalizace 
spotřebitelského blahobytu, kterému se však však americké soudy někdy zpronevěřily, což je však opět poněkud 
jednostranné pojetí historického vývoje, když v počátcích amerického antitrustového práva stál v popředí boj proti 
trustům (resp. jejich hospodářské síle) za účelem ochrany malých výrobců a obchodníků, kterým hrozil zánik 
[srov. Amato, G. (1997), s. 96-8 a část I. kapitola 1.]. 
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musí ve skutečnosti zaplatit“.210 Jinými slovy řečeno, takový spotřebitelský zisk je 

generován na straně těch spotřebitelů, kteří by byli ochotni za určité zboží zaplatit 

více, než kolik je příslušná tržní cena takového zboží (daná střetem nabídky a 

poptávky), kterou ve skutečnosti hradí.211 Kromě zisku spotřebitelů se rozeznává zisk 

výrobců, který odpovídá jejich zisku (danému rozdílem mezi prodejní cenou a 

mezními výrobními náklady), přičemž součet jednotlivých zisků všech výrobců 

odpovídá celkovému zisku (či přebytku) výrobců (producer surplus). Celkový 

hospodářský blahobyt (economic welfare či social welfare) by pak byl dán součtem 

celkového spotřebitelského blahobytu či zisku a celkového zisku výrobců.212 

 Je-li řečeno, že cílem soutěžního práva je maximalizace spotřebitelského 

blahobytu a že určitá jednání mají být zakázána, (pouze) pokud snižují takový 

blahobyt, znamená to – zjednodušeně řečeno, že by se soutěžní úřad měl zaměřit na ta 

jednání, která vedou k tomu, že si dotčené zboží (či služby) může koupit méně 

spotřebitelů, než by bylo za ně ochotno zaplatit odpovídající cenu při situaci na trhu 

prosté namítaného jednání. To znamená, že takové negativní účinky mají ta jednání, 

která vedou ke zvýšení ceny oproti „tržní ceně“, respektive která snižují množství 

nabízeného zboží na trhu, což je ale vlastně jen obrácenou stranou téže mince. Převedl-

li bych tato tvrzení do ekonomické slovníku, jedná se o taková jednání, která vedou k 

alokativní neefektivitě. Lépe však bude znázornit řečené v grafickém provedení. 

 

                                                 
210 Motta, M. (2004), s. 18. 
211 Pro grafické znázornění viz graf č. 1 níže. 
212 Motta, M. (2004), s. 18. 
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Graf 1:213 

 

 Výše uvedený graf obsahuje základní zdůvodnění, proč vede monopol či kartel 

k alokativní neefektivitě, a tedy k úbytku spotřebitelského blahobytu. V tomto grafu se 

pro jednoduchost předpokládá lineární (lineárně klesající) poptávka, znázorněná 

přímkou OO’. Přímka pcc znázorňuje jednak konstantní úroveň mezních nákladů na 

výrobu určitého zboží a jednak tedy i cenu, které by bylo dosaženo v nejúčinnější 

hospodářské soutěži. Jedná se pochopitelně o hypotetickou situaci vycházející z toho, 

že v případě dokonalé konkurence214 by výrobci prodávali zboží na úrovni svých 

                                                 
213 Tento graf i většina následujícího popisu je převzata z Motta, M. (2004), s. 42-3, figure 2.1 „Welfare loss from 
monopoly”. 
214 Popř. v situacích s obdobnými výsledky; Motta, M. (2004), s. 42, pozn. 5, zmiňuje též tzv. Bertrandovo 
ekvilibrium či rovnováhu. K výkladu ekonomického pojetí dokonalé konkurence viz např. Bishop, S. a Walker, M. 
(2002), s. 17-21. Jako základní charakteristiky (důsledky) dokonalé konkurence tito autoři zmiňují, že cena musí 
být rovna mezním výrobním nákladům, které se současně rovnají průměrným výrobním nákladům, takže žádní 
výrobci negenerují žádný pozitivní získ (tamtéž, s. 18). Jako předpoklady se pak uvádí zejména velký počet 
prodávajících a nakupujících, nemožnost na straně prodávajících i nakupujících ovlivnit výslednou tržní cenu, 
perfektní informovanost, homogenita produktů a volný vstup a výstup z trhu [tamtéž, s. 17; srov. také Bork, R. H. 
(1993), s. 59]. Bertrandův model oligopolu ukazuje, že teoreticky (za splnění obdobně nepravděpodobných 
předpokladů jako u dokonalé konkurence) může vést ke stejnému důsledku jako dokonalá konkurence (tj. cena = 
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mezních nákladů (c), tedy za cenu pc. Při takovéto úrovni ceny by prodané množství 

odpovídalo kvantitě qc. Celkový spotřebitelský nadbytek (blahobyt) by v takové 

alokativně efektivní situaci odpovídal trojúhelníku OpcS. Zisk výrobců by byl roven 

nule, jelikož při prodeji za cenu na úrovni mezních nákladů negenerují zisk.215 

 Pokud by však došlo ke zvýšení ceny (v důsledku uplatnění tržní moci ze 

strany monopolu či kartelu) anebo ke snížení celkového na trhu dostupného množství 

nabízeného zboží, situace by se změnila. Předmětné zboží by se prodávalo za cenu pm, 

která by byla vyšší než mezní výrobní náklady, a na trhu by se prodalo jen zboží o 

celkové kvantitě qm. V takovém případě by spotřebitelský blahobyt odpovídal 

trojúhelníku OpmR, zisk výrobců obdélníku pmpcTR a celkový hospodářský blahobyt 

jejich součtu, tzn. oblasti OpcTR. Celkový společenský blahobyt by tak byl nižší než v 

prve uvedeném příkladě, a to o trojúhelník RTS. V případě tohoto úbytku blahobytu 

se hovoří se o tzv. mrtvé ztrátě či ztrátě (nákladech) mrtvé váhy monopolu (deadweight 

loss of monopoly), která odpovídá právě onomu vyšrafovanému trojúhelníku RTS. 

 Výše uvedené nabízí dále několik otázek, respektive vybízí k několika 

doplněním. Předně je třeba se zamyslet nad tím, jaký je vztah mezi spotřebitelským 

blahobytem a celkovým blahobytem, a zda by soutěžní právo mělo jako svůj cíl 

sledovat jen blahobyt spotřebitelský (consumer welfare), anebo hospodářský blahobyt 

jako celek bez preference spotřebitelů (economic/social welfare)? V souvislosti s tím se na 

pořad dne dostanou také jiné druhy efektivity než jen efektivita alokativní, a to 

efektivita ve výrobě a dále dynamická efektivita, pročež i tyto termíny níže stručně 

vysvětlím. 

 

                                                                                                                                                           
mezní výrobní náklady) i jiná tržní situace. K vystvětlení tohoto modelu viz např. Motta, M. (2004), s. 552-3 nebo 
Bishop, S. a Walker, M. (2002), s. 32-3. 
215 Přesnější by možná bylo hovořit o tom, že výrobci negenerují nadměrný zisk. Mezními náklady se sice rozumí 
náklady na výrobu dodatečné jednotky zboží, ale současně se připouští, že takové „náklady“ zahrnují „normální 
zisk“ [srov. např. Odudu, O. (2006), s. 11]. 
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(ii) Spotřebitelský v. celkový blahobyt 

 Výše jsem konstatoval, že při pojetí, které je některými autory označováno jako 

„neoklasické“, je cílem soutěžního práva maximalizace spotřebitelského blahobytu. Jak 

plyne z výše uvedeného, spotřebitelský blahobyt se nemusí rovnat celkovému 

blahobytu. K takové rovnosti dochází jen při maximálně alokativně efektivní situaci, 

kdy je zisk výrobců roven nule. Jaký má toto rozlišení význam? Klade (evropské) 

soutěžní právo preferenci blahobytu spotřebitelů, anebo nikoliv? Mělo by tak činit? 

 Nejprve z deskriptivního hlediska se zdá zřejmé, že evropské soutěžní právo, 

když hovoří o blahobytu v ekonomickém smyslu, má tím na mysli primárně 

spotřebitelský blahobyt. Ostatně i čl. 81 odst. 3 SES vyžaduje pro možnost aplikace 

výjimky, aby přiměřený podíl na výhodách spojených s posuzovanou dohodou byl 

vyhrazen spotřebitelům. To znamená, že jen prostý nárůst celkového blahobytu, 

nebyl-li by doprovozen přiměřeným nárůstem i spotřebitelského blahobytu, k vynětí 

ze zákazu nestačí.216 Obdobně i jiné dokumenty Komise hovoří o cíli soutěžního práva 

v podobě spotřebitelského blahobytu.217 O celkovém blahobytu, který by zahrnoval a 

považovala za ekvivalentní i zisk výrobců, se v tomto ohledu nehovoří. Z čistě 

deskriptivního hlediska se tedy zdá, že evropské soutěžní právo si za cíl klade 

spotřebitelský a nikoliv celkový blahobyt. Tento rozdíl však není nikterak zásadní, jak 

by se snad mohlo zdát na první pohled. V naprosté většině případů budou ta jednání, 

která snižují celkový blahobyt současně snižovat blahobyt spotřebitelský a naopak, 

takže z hlediska praktické aplikace soutěžní politiky nebude docházet k přílišným 

rozdílům.218 K tomuto závěru dospívají po srovnání těchto dvou kategorií blahobytu i 

již zmiňovaní autoři Bishop a Walker, kteří k tomu závěrem konstatují: 

                                                 
216 K aplikaci čl. 81 odst. 3 SES blíže viz kapitolu 5.1.3. 
217 Např. Pokyny Komise o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES, odst. 13. 
218 V této souvislosti podotýkám, že např. R. Bork, když hovoří o jediném cíli soutěžní politiky v podobě 
maximalizace spotřebitelského blahobytu, má spíše na mysli celkový blahobyt, poněvadž z jeho pohledu jsou 
výrobci jednou z podskupin spotřebitelů [k tomu srov. Black, O. (2005a), s. 33, pozn. 3]. Při úvaze o vztahu 
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 „Hospodářský cíl soutěžního práva ES se zdá být zaměřen na zlepšování alokativní 

efektivity způsoby, které nesnižují efektivitu ve výrobě tak moc, aby to vedlo k nulovému 

zvýšení (či dokonce k čistému poklesu) celkového spotřebitelského blahobytu. Vzhledem k tomu, 

že vynucování soutěžního práva by se obecně nemělo zabývat detailní mikro-regulací 

jednotlivých odvětví, se toto zdá být rozumným politickým cílem [policy objective]. ... 

standardem blahobytu pro soutěžní právo ES je spotřebitelský blahobyt a nikoliv 

celospolečenský blahobyt, nicméně ve většině případů to není důležité, poněvadž maximalizace 

spotřebitelského blahobytu a maximalizace celospolečenského blahobytu vyžadují totožné 

výsledky. ...“.219 

 Massimo Motta též provádí srovnání těchto dvou standardů a taktéž poukazuje 

na to, že při praktické aplikaci nemá volba jednoho či druhého standardu nikterak 

zásadní význam.220 Zmiňuje i argumenty, které byly vznášeny ve prospěch přijetí 

spotřebitelského blahobytu jakožto cíle soutěžní politiky, které se zaměřují zejména na 

to, že prosazování zájmů spotřebitelů je podstatněji méně organizováno a motivace 

jednotlivých spotřebitelů k takovému prosazování oproti motivaci na straně výrobců 

je tak nízká, že přijetí standardu v podobě spotřebitelského blahobytu slouží k 

vyrovnávání vyššího lobbyistického úsilí na straně producentů.221 Motta (jako většina 

ekonomů) se nicméně nakonec kloní přece jen ke standardu celkového blahobytu.222 

Připouští však, že pokud se budeme na spotřebitelský blahobyt dívat v dynamické 

perspektivě, pak zde de facto mezi danými dvěma standardy nebude rozdílu.223 

 Osobně dále v této práci pracuji spíše s pojmem spotřebitelského blahobytu a za 

cíl soutěžního práva beru ten, byť může mít určité redistribuční tendence (ze strany 

                                                                                                                                                           
uvedených dvou standardů je tedy třeba dát si pozor na možné terminologické zmatení, které navíc může být 
umocněno odlišnými slovníky používanými právníky a ekonomy. 
219 Bishop, S. a Walker, M. (2002), s. 26-7. 
220 Motta, M. (2004), s. 19-22. 
221 Ibid., s. 20-1. 
222 Ibid., s. 21. 
223 Ibid. 
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výrobců ve prospěch spotřebitelů). To ostatně souvisí se zaměřením, alespoň v prvním 

kroku, při posuzování restriktivních dohod na tzv. alokativní efektivitu.224 Jak 

zdůrazňuje Massimo Motta uváděný shora, nemělo by však přitom být zapomínáno 

na to, že dopad na soutěž nelze posuzovat staticky, ale je třeba jej vnímat v dynamické 

perspektivě (kombinovat ex ante a ex post náhledy), kdy například přechodné udržení 

výrazné tržní moci může být žádoucí za účelem motivace a podpory inovací, které 

mohou v budoucnu přinášet prospěch spotřebitelům, byť by nahlíženo staticky vedlo 

k přechodnému poklesu spotřebitelského blahobytu.225 

 

(iii) Alokativní efektivita, efektivita ve výrobě a dynamická 

efektivita 

 Výše padaly zmínky primárně o alokativní efektivitě. Plně alokativně efektivní 

situací se, jak by mělo být z výše uvedeného zřejmé, rozumí situace, kdy jsou zboží a 

služby alokovány spotřebitelům za ceny nepřesahující mezní výrobní náklady.226 To 

znamená, že příslušné zboží či služby obdrží všichni spotřebitelé, kteří jsou připraveni 

za ně zaplatit alespoň cenu odpovídající takovým nákladům. Kromě toho však 

ekonomové pracují též s termínem efektivity ve výrobě (productive efficiency), která 

znamená situaci, kdy k výrobě zboží, resp. poskytování služeb dochází s nejnižšími 

možnými náklady.227 K neefektivitě ve výrobě pak dochází za situace, kdy určité zboží 

či služby jsou dodávány za vyšší náklady, než jaké by existovaly v plně účinné 

hospodářské soutěži. I v takovém případě totiž dochází ke snižování spotřebitelského 

(i celkového) blahobytu.228 

                                                 
224 K tomu srov. vztah mezi čl. 81 odst. 1 SES a čl. 81 odst. 3 SES diskutovaný v kapitolách 4.2.3 a 5.1.3 níže. 
225 Srov. Bejček, J. (2006a), s. 377. 
226 Srov. ibid., s. 376. Srov. také Odudu, O. (2006), s. 10-11. 
227 Bejček, J. (2006a), s. 376 a Motta, M. (2004), s. 45-6. 
228 Pro grafické znázornění úbytku blahobytu viz Motta, M. (2004), s. 46, figure 2.3 „Additional loss from 
productive inefficiency“. Srov. také Odudu, O. (2006), s. 11-13. 
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 Obě dvě výše zmíněné kategorie efektivity jsou založeny na statické analýze, 

kdy se zpravidla předpokládá daná úroveň technologií a určitá odpovídající výše 

(minimálních) nákladů.229 Taková statická analýza však postrádá časovou dimenzi, 

kterou je třeba při analýze v reálných situacích též zohlednit. Přechodná dnešní 

nevýhoda může být totiž více než vykompenzována budoucími zisky. Například v 

důsledku investic do výzkumu a vývoje může dojít k tomu, že se zdokonalí stávající 

výrobní proces, což sníží hranici minimálních výrobních nákladů (a posune tak hranici 

efektivity ve výrobě), popřípadě se na trh uvede zcela nový produkt, který uspokojí 

poptávku, která musela dosud ležet ladem atp. K zohlednění těchto dynamických 

prvků se zavádí pojem dynamické efektivity, která se týká rozsahu, ve kterém určitý 

podnik uvádí na trh nové výrobky či zdokonaluje výrobní procesy a technologie.230 

Soutěžní právo by se míjelo účelem, pokud by potlačovalo význam dynamické 

efektivity, a snižovalo tak (spotřebitelský) blahobyt v delší časové perspektivě. Proto v 

rámci soutěžně-právní analýzy musí být v potaz brána i dynamická efektivita. 

Zohlednění těchto vícero aspektů, které mohou být v konkrétních případech 

protichůdné, není rozhodně jednoduchou záležitostí a nejedná se o plně exaktní 

postup.231  

 

(iv) Caveat: vše není jen o ekonomii, ekonomie není o všem 

 Výše jsem podal stručný výklad o základních ekonomických pojmech, které 

představují aparát, s nímž pracuje dnešní nauka soutěžního práva. Ekonomie v 

každém případě zkvalitňuje aplikaci soutěžně-právních norem a může přispívat k 

větší koncepční ujasněnosti některých právních pojmů, přinejmenším v tom ohledu, že 

nabízí určitý společný referenční rámec, ke kterému může konvenovat větší množství 

                                                 
229 Srov. Jones, A. a Sufrin, B. (2004), s. 11-12. 
230 Srov. Motta, M. (2004), s. 55 a Bejček, J. (2006a), s. 376. 
231 Srov. Bejček, J. (2006a), s. 377 a 378. 
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jurisdikcí. Například v případě amerického antitrustového práva se nyní v podstatě 

uznává, že jediným cílem soutěžního práva (a měřítkem pro správnost jeho aplikace) 

je ekonomický blahobyt.232 Tento cíl se nyní výrazně prosazuje i v oblasti evropského 

soutěžního práva, takže může probíhat vzájemné komparativní obohacování. 

 Mělo by však být učiněno zřejmým, že soutěžní právo (jako jakékoli jiné právní 

odvětví) není jen o ekonomii. Soutěžní právo nelze nahradit soutěžní ekonomií. Při 

přijímání právních norem v oblasti ochrany hospodářské soutěže, je jistě zákonodárce 

veden nějakými úvahami i ekonomického rázu a může tendovat k některé konkrétní 

ekonomické teorii. Přenesení takových úvah do textu právního předpisu však bývá 

zpravidla jen velmi omezené a dílčí. Jak jsem již shora poznamenal, soutěžně-právní 

normy jsou plny neurčitých právních pojmů, které umožňují dynamický vývoj 

soutěžního práva ovlivněný vývojem v oblasti ekonomických teorií a rozvojem trhů a 

technologií, aniž by přímo docházelo ke změně aplikované právní úpravy. Přesto však 

by nemělo být zapomínáno na to, že ani ekonomie nenabízí ve všech ohledech jediné 

správné řešení. V některých případech musí prostě dojít k volbě, která je politického 

charakteru. Tak například, má být preferován spotřebitelský nebo celkový blahobyt? V 

jakém pořadí a poměru se mají zohledňovat jednotlivé druhy efektivity? Jaké 

koeficienty mají být přiřazeny významu statické a dynamické analýzy? To jsou 

všechno případy pro (do určité míry arbitrární, byť by měla být odůvodněná) 

politickou volbu. 

 Rozsah oné politické volby však jde ještě dále. Proč se má kupříkladu 

upřednostňovat shora uvedené ekonomická definice spotřebitelského blahobytu? 

Nejlepší odpověď na to zřejmě je, že „soutěžní politika je hospodářská politika, která se 

zabývá ekonomickými strukturami, ekonomickým chováním a ekonomickými účinky“,233 a 

proto jaká jiná definice blahobytu než ekonomická by měla být použita. Přesto se však 

                                                 
232 Srov. Nazzini, R. (2006), s. 498, pozn. 5 a Fox, E. M. (2003), s. 151-5. 
233 Faull, J. a Nikpay, A. (1999), s. 4. 
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stále nabízí otázka, je taková definice jediným možným „ekonomickým“ pojetím? 

Tuto otázku si položil a zodpověděl negativně např. Giuliano Amato, jehož vývody se 

vyplatí ocitovat: 

 „Kdo říká, že ‘spotřebitelský blahobyt’, pilíř [výše diskutovaného] pojetí efektivity, se 

rovná jen nemusení se přeorientovat na zboží druhé volby, a je tudíž uspokojen trhem, kde 

jeden nebo několik výrobců uspokojí poptávku po existujících produktech bez omezování celkové 

kvantity? ... Nemohou spotřebitelé považovat za sloužící jejich blahobytu diverzitu zdrojů zboží 

a služeb, existenci diversifikovaného potenciálu pro inovace, co největší možný prostor pro 

dynamiku trhu, která svědčí novým produktů, jež dosud nebyly navrženy, and způsoby jejich 

výroby, které dosud nebyly navrženy? Může být řečeno, že toto vše nemá co činit s 

ekonomickou efektivitou jen proto, že to otřásá pojetími antitrustu těch ekonomů, kteří se cítí 

bezpečněji s jednodimenzionální efektivitou? 

 Pravdou je, že neexistuje jeden jediný koncept ekonomické efektivity: existují 

přinejmenším dva a jejich důsledky v oblasti antitrustu jsou v základních ohledech odlišné. 

...“.234 

 Za ten první považuje takový přístup, který spatřuje efektivitu výhradně v 

neomezování celkové kvantity (non-restriction of output). Druhý se naopak zaměřuje na 

maximální otevření trhů a na nich existující proces soutěže a s ním spojenou rivalitu 

mezi podniky.235 Do určité míry jsou tato dvě pojetí podobná shora uvedené 

dichotomii mezi ordoliberálním a „neoklasickým“ pojetím. „Neoklasické“ pojetí se, jak 

shora uvedeno, nezaměřuje tolik na podobu procesu hospodářské soutěže, ale spíše na 

to, jaké výsledky z hlediska (spotřebitelského) blahobytu určitý trh dosahuje. Pro 

ordoliberální pojetí je důležitý právě primárně proces hospodářské soutěže, který by 

měl být prost všech „ochromujících“ omezení ať již ze strany soukromé či veřejné 

                                                 
234 Amato, G. (1997), s. 110 (překlad autora). 
235 Ibid., s. 111. K obdobným dvěma pojetím dochází i Fox, E. M. (2003), kde konstatuje, že první je typické pro 
Spojené státy americké a druhé pro Evropu. Navíc k nim přidává ještě třetí pojetí, které je založeno na ochraně 
malých (pravděpodobně domácích) podniků, což může být přístup odůvodněný v rozvíjejících se a postupně se 
otevírajících se ekonomikách. 
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moci a který předpokládá existenci většího počtu konkurenčních podniků, jejichž 

ekonomická svoboda je zajištěna. Toto druhé pojetí může být založeno také na obecné 

intuici a zkušenosti, že více podniků na trhu je lépe než méně a že otevřené trhy s 

pluralitou podniků zajistí efektivní výsledky lépe než trhy s nižším počtem podniků 

(např. oligopolní).236 

 Přes výše uvedené zpochybnění shora podané ekonomické definice 

spotřebitelského blahobytu odvozené primárně od konceptu alokativní efektivity, 

pracuji níže s daným pojetím spotřebitelského blahobytu. Jedná se totiž o dominantní 

pojetí v oblasti ekonomie zabývající se hospodářskou soutěží (antitrust economics) a 

jiný přístup by, dle mého názoru, pouze vedl k případným terminologickým 

nejasnostem. Pokud se níže odvolávám na výše uvedené maximy (typické například 

pro ordoliberální pojetí), chápu je tedy (při vědomí výše uvedeného) přece jen jako 

odlišné cíle od cíle maximalizace spotřebitelského blahobytu. 

 

(c) Jaké jsou důsledky přijetí standardu spotřebitelského blahobytu? 

 Přijetí standardu spotřebitelského blahobytu jakožto základního cíle soutěžní 

politiky a práva má pochopitelně své důsledky v rovině praktické aplikace právních 

norem proti omezením soutěže, a to přinejmenším z hlediska nastavení priorit a 

používaných nástrojů regulace (např. otázka rozšíření per se zákazů oproti posuzování 

dle tzv. pravidla rozumu, rule of reason). Obecné důsledky přijetí uvedeného standardu 

pro soutěžní politiku na základě rozboru dostupné ekonomické teorie shrnuje vhodně 

například již zmiňovaný Massimo Motta následujícím způsobem. 

 „Analýza alokativní efektivity ukázala, že tržní moc s sebou přináší úbytek blahobytu 

vzhledem k vyšším cenám v příslušné soutěžní situaci. S tržní mocí mohou být též spojeny 

                                                 
236 Srov. Bejček, J. (2006a), s. 383-4. Tato obecná intuice či zkušenost však nemusí být z hlediska spotřebitelského 
blahobytu, pro který by bylo klíčová výsledná maximalizace alokativní efektivity, ve všech případech platná [srov. 
např. Motta, M. (2004), s. 51-2]. Je tomu tak však v dostatečném množství případů a s takovou jistotou, aby to 
odůvodnilo odmítnutí druhého shora uvedeného pojetí? 
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neefektivity ve výrobě či dynamické neefektivity (vyšší výrobní náklady a nižší úroveň inovací). 

To vysvětluje, proč by se soutěžní politika měla zabývat tržní mocí. 

 Současně jsem však zdůvodnil, že eliminace tržní moci – i kdyby byla proveditelná – 

není jedním z cílů, které by měly soutěžní agentury sledovat. Nakonec vyhlídka získání určité 

tržní moci (tj. nějakého zisku) představuje nejmocnější podnět na straně firem k inovacím a 

investicím. ... 

 ... obrana soutěže se nerovná obraně soutěžitelů. Ostatně soutěž často vede k tomu, že 

neefektivní firmy opouštějí [trh], a to je přínosné z hlediska blahobytu. ...“.237 

 

(d) Je spotřebitelský blahobyt (jediným) cílem soutěžního práva? 

 Výše rozebraná skutečnost, že maximalizace spotřebitelského blahobytu je 

cílem (evropského) práva ještě neznamená, že je takový cíl cílem jediným. Je-li 

položena otázka po cíli evropského soutěžního práva v deskriptivní rovině, pak je 

třeba poznamenat, že takových cílů (bylo a) je více. Přinejmenším je spotřebitelský 

blahobyt doplněn cílem v podobě integrace vnitřního trhu, což je specifikem 

evropského soutěžního práva.238 Nicméně v průběhu času byly soutěžní normy 

použity i k podpoře dalších, jiných cílů. Jedná se například o ochranu a podporu 

menších podniků, ochrana ekonomické svobody, boj proti inflaci, chránění férové 

soutěže, různé sociální důvody, zejm. ochrana zaměstnanosti, ochrana životního 

prostředí a některé průmyslové důvody.239 Kromě deskriptivní roviny výše uvedené 

otázky se lze však též přenést do její preskriptivní roviny. Má mít soutěžní právo jen 

                                                 
237 Motta, M. (2004), s. 89 (překlad autora). 
238 Srov. např. odst. 7 Pokynů Komise k vertikálním omezením, kde se uvádí: „Integrace trhu je doplňkovým cílem 
politiky ES v oblasti hospodářské soutěže. Integrace trhu podporuje soutěž ve Společenství. Obchodním 
společnostem by nemělo být dovoleno vytvářet soukromé bariéry mezi členskými státy, zejména pokud již byly 
úspěšně zrušeny státní hranice mezi těmito státy.” Srov. také odst. 13 Pokynů Komise o použitelnosti čl. 81 odst. 3 
SES, kde se však daný cíl více podřazuje cíli v podobě spotřebitelského blahobytu. 
239 Srov. např. Motta, M. (2004), s. 22-30, Monti, G. (2002) a Jones, A. a Sufrin, B. (2004), s. 15-18. Pro asi 
nejúplnější výčet viz Bejček, J. (2006b). 
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jeden cíl? Má tímto cílem být maximalizace spotřebitelského blahobytu ve shora 

uvedeném pojetí? Těmto otázkám se věnuji dále. 

 

3.2.2 Cíl či cíle soutěžního práva? Politické volby a dilemata  

 Jak jsem shora vícekrát uvedl, v mnoha případech rozhoduje o směřování 

soutěžní politiky, a tedy i podobě soutěžního práva čirá politická volba, kterou lze jen 

obtížně hodnotit z hlediska (ekonomické) správnosti či nesprávnosti. Současně tak 

dochází k prolínání rovin normativity a fakticity práva, když úvahy o tom, co má být 

cílem soutěžního práva, ovlivňují konkrétní praktickou aplikaci soutěžně-právních 

norem, a tedy to, co je právem. Změny v názorech na to, co má být takovým cílem 

přitom vedly v historii antitrustu k základním reorientacím v pojetí soutěžní politiky, 

a to na obou stranách Atlantiku. Je proto správné klást si otázku i otázku po cíli 

soutěžního práva v preskriptivní rovině. 

 Dle mého názoru je vhodné tuto obecnou otázku rozčlenit do dvou základních 

podotázek, a to 

a) co má být cílem soutěžní politiky; a 

b) má-li být takových cílů více či jen jeden. 

 Těmto okruhům problému se věnuji dále. Mé následující pojednání je přitom 

primárně diskusního rázu; snaží se poukázat na kontroverze, které se zodpovězením 

shora uvedených otázek souvisejí. Nesnažím se však nabídnout jediné správné řešení. 

Můj další výklad v oblasti konkrétní aplikace soutěžně-právních norem, který tvoří 

hlavní část této práce, pochopitelně ukáže mou preferenci k určitému pojetí, ale v 

žádném případě se nejedná o nějaké dogma. 
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 Nejprve předesílám, že odpovědi na obě shora identifikované otázky jsou v 

prvé řadě politického rázu.240 V této souvislosti je proto vhodné připomenout tezi, že v 

srdci soutěžního práva a soutěžní politiky se nachází základní dilema liberálně-

demokratického politického zřízení vůbec. Na tuto skutečnost nenapodobitelným 

způsobem poukazuje Giuliano Amato v jeho vynikající knize Antitrust and The Bounds 

of Power, který ilustruje dané základní dilema na protikladu níže uvedených dvou 

otázek, respektive hranic, které je si třeba klást, respektive které existují, v každé 

demokratické společnosti. 

 „Jak může být soukromé moci zabráněno v tom, aby se stala hrozbou pro svobody 

ostatních? Ale současně jak může být moci svěřené [veřejným] institucím za tímto účelem 

zabráněno v rozšíření se až do bodu, kdy by zničila ty samé svobody, jež by měla chránit? ... V 

demokratické společnosti existují dvě hranice, které by nikdy neměly být překročeny: jedna z 

nich je ta, za niž dochází ke vzniku nelegitimní moci [soukromých] osob, a druhou je ta, kdy 

se jinak legitimní veřejná moc stává nelegitimní. Kde však leží tyto hranice?“241 

 Otázka, kde se nalézají uvedené hranice, je otázkou klíčovou, a to i pro pojetí 

soutěžní politiky. Úhelným kamenem jakékoli plausibilní soutěžní politiky a 

soutěžního práva je totiž koncept tržní moci, jakožto zvláštní druh moci, kterou 

disponují podniky na trhu.242 Shora uvedené otázky pak můžeme přeneseně 

formulovat takto. Jak dalece je třeba omezovat (tržní) moc soukromých osob? Jak je 

možno takové zásahy ospravedlnit? Jaké záruky jsou potřeba proto, aby se veřejná 

moc užívaná k omezení moci soukromé tak zvaně neutrhla ze řetězu? Tyto základní 

otázky leží v podhoubí utváření soutěžní politiky a odpovědi na ně mají pochopitelně 

klíčový vliv například z hlediska toho, jak moc aktivní příslušný regulátor bude vůči 

jím regulovaným subjektům. 

                                                 
240 Kupříkladu Jones, A. a Sufrin, B. (2004), s. 18 uvádějí: „ Otázka, jaké záležitosti nad rámec efektivity by mělo 
soutěžní právo zahrnovat, je v konečném důsledku věcí politické volby.“ (překlad autora) 
241 Amato, G. (1997), s. 3. 
242 K ekonomickému pojetí tržní moci srov. např. Motta, M. (2004), s. 40-41. 
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 Shora uvedené otázky, respektive příslušné odpovědi na ně, pochopitelně 

vyvolávají ostré politické kontroverze. I bez ohledu na volbu konkrétních odpovědí, je 

však dle mého názoru důležité vlastní uvědomění si tohoto základního politického 

dilematu. V jeho světle je pak možno vnímat a zamyslet se nad (ne)pravdivostí velmi 

častého tvrzení, že soutěžní politika a právo je jen ryze technickou oblastí, ve které si 

libuje uzavřený okruh teoretiků a na které profitují specializovaní ekonomičtí a právní 

poradci. Možná to tak do určité míry je, ale v samém srdci této údajně technické 

oblasti leží základní dilema naší (demokratické) společnosti vůbec. 

 S ohledem na shora uvedené je zjevné, že přístup k soutěžní politice se bude 

lišit u zastánců jednoho politického přesvědčení, kteří se více obávají moci soukromé a 

jsou připraveni poskytnout větší prostor moci uplatňované státem, v porovnání se 

zastánci na opačné straně politického spektra, kteří se více obávají zneužití moci 

veřejné, a jsou proto připraveni k větší toleranci moci soukromých podniků a více věří 

v „samoočistnou“ sílu (či neviditelnou ruku) trhu. Tyto různé tendence v přístupu k 

soutěžní politice se pochopitelně projevují i do různých teorií, které se v této oblasti 

uplatňují. 

Kdy tedy intervenovat? Za jakým cílem (účelem) či cíly? Dle mého názoru by 

soutěžní politika neměla být používána k dosahování cílů v oblasti například sociální 

politiky (otázky zaměstnanosti atp.), podpory středního a drobného podnikání nebo 

životního prostředí. Tím nechci v žádném případě říci, že by tyto jiné cíle nebyly 

důležité. Samozřejmě jsou, ale k jejich prosazování by dle mého názoru neměla sloužit 

soutěžní politika, ale jiné politiky (nástroje) státu.243 Preferoval bych, pokud by 

soutěžní politika byla vedena, co nejmenším počtem cílů, které by současně měly být 

primárně ryze ekonomického (hospodářského) rázu. Jedním (a v mnoho případech 

jediným) z takových cílů by měla být výše rozebíraná maximalizace spotřebitelského 

blahobytu v ekonomickém slova smyslu. 

                                                 
243 Pro detailní zdůvodnění, proč by se soutěžní politika neměla zabývat těmito (neekonomickými cíli) viz Odudu, 
O. (2006), kapitola 7. Srov. také Pitofsky, R. (1979), s. 1058-60. 
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 Existence většího počtu vzájemně nesouměřitelných cílů totiž nevyhnutelně vede 

v regulatorní praxi k tomu, že se vytváří řešení ad hoc, určité kompromisy, které 

reagují na momentální krátkodobé zájmy skupin, které jsou v konkrétním případě 

schopny zrovna prosadit svou vizi o větším významu určitého cíle. Takové 

kompromisy pak dávají vzniknout pravidlům, která jednak nejsou opřena o 

plausibilní ekonomické teorie, ale současně i vysílají signály regulovaným subjektům, 

které hospodářskou soutěž spíše zkreslují, než aby jí pomáhaly.244 S větším počtem 

sledovaných cílů je totiž nevyhnutelně spojena otázka jejich vzájemného poměřování, 

což, jsou-li nesouměřitelné (např. ekonomická svoboda versus efektivita či efektivita 

versus integrace trhu) a není-li stanovena jasná hierarchie mezi nimi, vede k tomu, že 

finální řešení je (hodnoceno ex ante) prostě v převážném rozsahu arbitrární volbou. 

 V každém případě by mělo být obecně zřejmé, že účelem soutěžně-právních 

norem je ochrana hospodářské soutěže jako ekonomického jevu, nikoliv ochrana 

jednotlivých soutěžitelů.245 Byť by samozřejmě nemělo být zapomínáno na to, že v 

mnoha případech může jít ochrana obojího ruku v ruce. Z hlediska spotřebitelského 

blahobytu není důvod, aby regulátor zasahoval proti určitému jednání, byť by i třeba 

v jeho důsledku museli neefektivní soutěžitelé museli opustit trh, pokud takové jednání 

nemá za následek snížení celkového blahobytu (tzn. nárůst cen, snížení kvantity či 

kvality produkce atp.). Ostatně důsledkem účinné hospodářské soutěže je právě 

selekce na trhu působících podniků ve prospěch těch, které jsou efektivnější. 

Pregnantně toto pojetí ilustruje například jeden z projevů stávající komisařky pro 

hospodářskou soutěž Neelie Kroes, která výše popsané směřování soutěžní politiky ve 

spojení s úvahou o možném negativním dopadu na neefektivní konkurenty poměrně 

pregnantně vyjádřila slovy: „Mám ráda agresivní konkurenci včetně [soutěže] ze strany 
                                                 
244 Jako negativní příklady v evropské praxi se uvádějí například některá rozhodnutí v oblasti slevových politik 
dominantních podniků, popřípadě některá zakazující rozhodnutí v oblasti konglomerátních spojení podniků 
založená na konceptu tzv. portfoliové síly. 
245 Srov. např. také rozsudek NSS č.j. 2 A 11/2002-OL-227 z 21.10. 2004 (www.nssoud.cz), kde se konstatuje: 
„Účelem zákona je ochrana konkurence jako ekonomického jevu, nikoliv ochrana jednotlivých účastníků trhu. Ti 
jsou proti narušitelům soutěže chráněni výkonem pravomoci Úřadu ...“. 
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dominantních podniků a nezajímá mne, jestli to může poškodit konkurenty do té doby, dokud v 

konečném důsledku profitují spotřebitelé.“246 

 Záměrně jsem se zatím definitivně nevyjádřil k tomu, zda má být maximalizace 

spotřebitelského blahobytu jediným cílem soutěžního práva s vyloučením všech 

ostatních. Určitě by přijetí jen jednoho cíle jakožto jediného měřítka pro posuzování 

legality určitého jednání podniků na trhu přispělo ke zjednodušení aplikace 

soutěžního práva,247 a to přinejmenším z toho hlediska, že v případě 

jednokriteriálního testu by odpadla nutnost činit kompromisy k vyvažování vícero 

sledovaných cílů. Kupříkladu Giorgio Monti však poukazuje, že evropské soutěžní 

právo je postaveno na třech základních cílech, kterými je ochrana ekonomické 

svobody daná ordoliberální tradicí, integrace vnitřního trhu daná obecnými cíly 

Evropského společenství a dále efektivita (spotřebitelský blahobyt) jakožto tradiční cíl 

soutěžního práva.248 Řešení soutěžních kauz pak spočívá v jejich vyvažování.249 

Obdobně tyto tři základní cíle klade do popředí Okeoghene Odudu, byť ten nakonec 

upřednostňuje (jako hierarchicky prioritní) cíl v podobě maximalizace efektivity.250 

 Pokud bychom se rozhodli jen pro jeden cíl v podobě spotřebitelského 

blahobytu (či přeneseně efektivity), znamenalo by to, že bychom zbývající dva 

zmíněné cíle odsunuly na vedlejší kolej. Kdy by takový krok mohl být odůvodněný? 

Zejména za situace, kdy by význam těchto dalších cílů byl z praktického hlediska 

omezenější a v naprosté většině případů by beztak nedocházelo ke konfliktu 

                                                 
246 Viz její proslov z 23. září 2005 na Fordham Corporate Law Institute v New Yorku na téma „Preliminary 
Thoughts on Policy Review of Article 82“, SPEECH/05/539. 
247 Ani tak by však taková aplikace nebyla jednoduchá. V naprosté většině soutěžních kauz si prostě nelze vystačit 
s jednoduchým přístupem založeným na prosté subsumpci určitého skutkového jednání pod právní normu, ale je 
třeba provést množství ekonomických analýz souvisejících např. s vymezováním relevantního trhu, posuzování 
tržní síly, používáním ekonomickometrických dat jakožto důkazů, posouzením bariér vstupu na trh, atd. 
248 Monti, G. (2002), s. 1059-64. Srov. také Pitofsky, R. (1979), který v oblasti amerického antitrustuje pléduje 
proto, aby se vedle ekonomických účelů zohledňovaly i cíle politické dané obavami z (i) koncentrace hospodářské 
moci, (ii) omezování soukromé (obchodní) svobody a (iii) uplatňování politického vlivu na trh. 
249 Monti, G. (2002), s. 1064-9. 
250 Odudu, O. (2006), s. 10-16. 



 

 79 

uvedených cílů. Kromě toho navíc nemusí být potřeba zvolit jen jeden cíl s 

vyloučením ostatních, ale je možné ponechat všechny tři, avšak seřadit je z hlediska 

důležitosti, což nevyhnutelně předpokládá hodnotový soud, pro případy jejich 

vzájemného konfliktu.251 

 V případě cíle v podobě integrace vnitřního trhu je třeba poznamenat, že toho 

se prostě de lega lata nelze v oblasti evropského soutěžního práva zbavit, poněvadž se 

jedná o obecný cíl Evropského společenství, jehož součástí je nezkreslená hospodářská 

soutěž jakožto jeden z nástrojů, jak daného cíle (integrovaného vnitřního trhu) 

dosahovat. Na druhou stranu praktický význam lpění na tomto cíli se podstatně snížil 

oproti počátkům evropského integračního procesu, jak na to bylo poukazováno již v 

historickém úvodu.252 V současné době je totiž vnitřní trh ES v podstatné míře 

integrován, nehrozí tedy tolik jako v dřívější době, že by soukromé podniky 

znovuvytvořily bariéry volného pohybu, po té co státní hranice byly odstraněny, jak se 

toho obával Evropský soudní dvůr v případu Consten & Grunding zmiňovaném výše.  

 Proto se zdá, že cíl v podobě integrace vnitřního trhu ustupuje do pozadí, když 

je nejprve v Pokynech Komise k vertikálním omezením uváděn jen jako „doplňkový 

cíl“,253 resp. posléze v Pokynech Komise o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES uveden spíše 

jako nástroj k dosažení spotřebitelského blahobytu.254 Zdá se tedy, že cíl v podobě 

spotřebitelského blahobytu lze s ohledem na stávající faktickou situaci evropské 

                                                 
251 Přitom nemusí být v konfliktu vždy a více cílů pak může být odůvodněných. Kupříkladu vyjděme z příkladu, že 
bychom za hlavní cíl považovali maximalizaci spotřebitelského blahobytu a za vedlejší integraci trhu a ochranu 
ekonomické svobody. V případě konfliktu cílů by měl převážit výsledný dopad na spotřebitelský blahobyt. Ale 
může dojít i k posuzování jednání, které bude z hlediska spotřebitelského blahobytu neutrální (nebude přinášet ani 
jeho zvýšení ani snížení), ale bude současně omezovat ekonomickou svobodu. Při ponechání vícero cílů by pak 
mohl regulátor zasáhnout, byť nikoliv ve jménu maximalizace spotřebitelského blahobytu, ale za účelem ochrany 
ekonomické svobody. Byl-li by jen jeden cíl (maximalizace blahobytu), pak by nebyl zásah regulátora důvodný. 
252 Srov. kapitoly 2.1.2 a 2.1.3 shora. 
253 Srov. jejich odst. 7. 
254 Jejich odst. 13 zní: „Účelem článku 81 je chránit soutěž na trhu jakožto prostředek ke zvyšování 
spotřebitelského blahobytu a zajištění efektivní alokace zdrojů. Soutěž a integrace trhu slouží těmto cílům, jelikož 
vytvoření a udržení otevřeného jednotného trhu podporuje efektivní alokaci zdrojů v rámci Společenství ve 
prospěch spotřebitelů.” 
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integrace upřednostnit cíli v podobě zajišťování evropské integrace. Postupná 

reorientace v oblasti posuzování vertikálních dohod se toho zdá být i praktickým 

dokladem. Tento posun může být ostatně odůvodněn například tak, že integrace trhu 

byla vždy vnímána primárně instrumentálně, tzn. jako jeden z prostředků pro zajištění 

efektivity na vnitřním trhu, a proto upřednostnění cíle v podobě maximalizace 

spotřebitelského blahobytu není nakonec v konfliktu s finálním racionále integrace 

trhu.255 Navíc, co se týče českého soutěžního práva, tak tam pochopitelně nemusí být 

(u posuzování ryze vnitrostátních dohod) cíl v podobě integrace trhu zohledňován, 

jelikož ten má pochopitelně primárně přeshraniční aspekt. 

 Jak se však postavit k souhře cílů v podobě ekonomické svobody (jakožto 

podmínky pro náležité fungování dostatečně účinného procesu hospodářské soutěže) a 

cíle v podobě spotřebitelského blahobytu, který je v zásadě indiferentní tomu, jakou 

podobu na sebe proces hospodářské soutěže bere za předpokladu, že vede k 

efektivním výsledkům.256 V tomto případě se jedná o střet dvou možných pojetí 

efektivity, tak jak je diskutuje profesor Amato.257 Giorgio Monti navrhuje, že tyto dva 

cíle by se měly vyvažovat v rámci posuzování čl. 81 odst. 3 SES, který současně 

stanoví finální prioritu pro cíl v podobě ekonomické svobody (resp. volného procesu 

soutěže), když stanoví, že restriktivní dohoda, která by vedla k eliminaci soutěže na 

podstatné části trhu zboží nesmí být nikdy ze zákazu vyňata.258 Ještě významněji se 

může cíl v podobě ekonomické svobody, resp. procesu hospodářské soutěže v 

ordoliberálním pojetí (tedy stavu, kdy na trhu mohou participovat jednotlivé podniky 

bez nadměrných omezení daných ať již soukromou či veřejnou mocí) prosazovat v 

rovině aplikace čl. 82 SES či při posuzování spojování podniků, pokud by mělo 

                                                 
255 Srov. Odudu, O. (2006), s. 19-21. 
256 Při komplexním zhodnocení jednotlivých druhů efektivity, jak jsou tyto výše rozebírány. 
257 Srov. kapitolu 3.2.1(b)(iv) shora. 
258 Monti, G. (2002), s. 1064. Srov. také kapitolu 5.1.3 níže. 
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docházet ke vzniku takové tržní struktury, která by takovou soutěž nebyla schopna 

zajistit, kterým se však ve své práci nevěnuji. 

 Dle ordo-liberálního pojetí by tak v případě konfliktu těchto dvou cílů měla být 

upřednostněna ekonomická svoboda (proces soutěže jako takový) před efektivitou z 

hlediska výsledků. Jinými slovy řečeno, „proces soutěže by měl být chráněn, i když je 

soutěž neefektivní, poněvadž svoboda je konečným cílem“, zatímco efektivita je jen 

nepřímým a odvozeným cílem.259 Svoboda soutěže v tomto pojetí přitom není chápána 

a upřednostňována jako nějaký „formální estetický per se účel“; současně však není ani 

chápána jen jako nástroj k zajištění ekonomického blahobytu.260 Je chápána jako účel o 

sobě (mající vlastní vnitřní hodnotu; intrinsic value) jako nezbytný doplněk svobody v 

politickém smyslu, kterou zajišťuje potlačováním (soukromé) tržní moci, která by se 

jinak mohla projektovat do veřejné sféry (ovlivňovat veřejné dění), a ohrozit tak 

základy demokratického zřízení. Pregnantně toto pojetí vystihuje Odudu, dle kterého 

jeho jádro spočívá v tom, že u tohoto pojetí „nepřátelství vůči protisoutěžnímu jednání 

není založeno na jeho hospodářských důsledcích; nepřátelství vůči protisoutěžnímu jednání je 

založeno na názoru, že takové jednání je neslučitelné s demokracií“.261 Ordoliberální pojetí 

tedy klade v hierarchii hodnot ekonomickou svobodu před efektivitu a zdůrazňuje 

proces soutěže na úkor výsledků z hlediska spotřebitelského blahobytu.262 

                                                 
259 Citováno z Odudu, O. (2006), s. 16-17. Úvaha o efektivitě jako odvozeném a nepřímém cíli je uváděna s 
odkazem na Möschela. Odudu diskutuje střet dvou výše zmíněných cílů (tamtéž, s. 16-19) a nakonec se kloní k cíli 
v podobě ekonomické efektivity jakožto cíli primárnímu. 
260 V tomto výkladu ordoliberálního pojetí se zřejmě liším od prof. Bejčka; srov. Bejček, J. (2006a), s. 378, pozn. 
č. 42, kde komentuje Kindl, J. (2005a). Dle mého názoru základem ordo-liberálního pojetí je skutečnost, že jako 
konečný cíl soutěžního práva chápe individuální ekonomickou volnost jednání (individual economic freedom of 
action), a to jako hodnotu o sobě (vycházející z jejího významu pro potírání tržní moci a zajištění existence 
demokratického společenského zřízení), nikoliv jako instrumentální hodnotu pro zajišťování (ekonomického) 
blahobytu. Naopak blahobyt (ekonomická efektivita) má jen odvozený význam (jako pravidelný, avšak nikoliv 
nezbytně nutný důsledek volné soutěže). Ve svém výše citovaném článku jsem právě toto pojetí stavěl proti pojetí 
„neoklasickému“, které jako konečný cíl chápe spotřebitelský blahobyt (ekonomickou efektivitu) a volnou soutěž 
jako nástroj k dosažení téhož, byť nikoliv nezbytně jediný. Jinými slovy řečeno, obě pojetí mají jinou hierarchii 
hodnot. 
261 Odudu, O. (2006), s. 16. 
262 Srov. ibid., kde autor cituje „sympatizanty“ s tímto pojetím i ve Spojených státech amerických (jedná se o 
článek autorů Fox a Sullivan z roku 1987), kteří uvádějí, že soutěžní právo by mělo „chránit nikoliv výsledek, ale 



 

 82 

 Naproti tomu v „neoklasickém“ pojetí se upřednostňují výsledky před 

procesem263 a ekonomické volnosti jednání (resp. procesu volné soutěže) se přiznává 

jen instrumentální hodnota (tj. uznává se jako vhodný nástroj k zajišťování 

spotřebitelského blahobytu).264 Odudu argumentuje, že k tomuto posunu došlo i na 

poli evropského soutěžní práva, a že tedy nyní „v rámci článku 81 SES efektivita 

přetrumfne svobodu“.265 Obdobně tento posun, byť nikoliv tak jednoznačně připouštějí 

(a již jednoznačněji podporují) i další autoři,266 a to zejména s odkazem na Pokyny 

Komise o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES (zejm. jejich odst. 13 a 24) a rozhodnutí SPS ve 

věci GlaxoSmithKline,267 kde soud konstatoval: „Cílem čl. 81 odst. 1 ES, který je základním 

ustanovením nezbytným k plnění úkolů svěřených Komisi, zejména za účelem fungování 

vnitřního trhu ..., je totiž zabránit podnikům, aby tím, že mezi sebou nebo s třetími osobami 

omezí hospodářskou soutěž, snižovaly blahobyt konečného spotřebitele dotčených výrobků 

...“.268 

 Přes výše uvedený apel ordoliberálního pojetí by tedy dle mého názoru měl 

výše zmíněný cíl v podobě ekonomické svobody plnit v reálné soutěžně-právní 

analýze restriktivních dohod spíše jen reziduální roli.269 To znamená, že bude možno 

využít výhod jednokriteriálního testu, který však bude doplněn úvahou o tom, zda v 

                                                                                                                                                           
proces – soutěž“. Pro snahu o větší význam politických cílů v oblasti amerického antitrustu, včetně zdůraznění 
vazby mezi demokracií a volnou hospodářskou soutěží (prostou koncentrované tržní moci) srov. také Pitofsky, R. 
(1979), zejm. s. 1053-55. 
263 Srov. závěr, ke kterému dospívají Bishop a Walker po diskusi jednotlivých pojetí účinné hospodářské soutěže; 
viz kapitola 3.1 in fine. 
264 Srov. Posner, R. A. (2001), s. 28 a 29. 
265 Srov. Odudu, O. (2006), s. 17-19. Citace je ze s. 19. Jako doklad tohoto posunu Odudu uvádí reformu v oblasti 
vertikálních dohod a dále některá rozhodnutí ESD, kde bylo rozlišeno mezi omezení volnosti jednání a omezením 
soutěže (ve smyslu výsledku). 
266 Faull, J. a Nikpay, A. (eds.) (2007), s. 220-221. 
267 Věc č. T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited proti Komisi Evropských společenství [2006] SbSD II-
2969. Proti tomuto rozhodnutí SPS bylo podáno odvolání k ESD – věc č. C-501/06 P, GlaxoSmithKline Services 
Unlimited proti Komisi Evropských společenství, dosud nerozhodnuto (září 2008). 
268 Ibid., odst. 118. Srov. také odst. 167 tamtéž. 
269 Tj. v zásadě v souladu se systematikou (a narozdíl od některé dřívější praxe Komise) nikoliv při aplikaci čl. 81 
odst. 1 SES, ale jen v rovině jednoho z kritérií čl. 81 odst. 3 SES. 



 

 83 

některých extrémních případech by určitá dohoda jinak obecně přínosná z hlediska 

(spotřebitelského) blahobytu nevedla k vytvoření takové tržní situace, kdy by 

možnosti soutěžního práva, jak bránit a kontrolovat uplatňování (soukromé) tržní 

moci byly podstatně omezené. Těchto případů však dle mého názoru v rovině 

posuzování restriktivních dohod nebude mnoho.270 Jako obecnou pojistku (vhodně 

pojatou např. v analýze čl. 81 odst. 3 SES271) bych však zmiňovaný cíl ponechal, a to 

zejména v případech, kdy jsou dopady z hlediska blahobytu nejednoznačné, ve 

kterých nepovažuji za žádoucí situaci, kdy bychom měli „hospodářství ... ovládané 

oligopoly a monopoly pod hezkým mottem ekonomického přispění k blahobytu spotřebitele“.272 

Ve světe, kdy proveditelné analýzy reálných tržních situací nemohou být nikdy tak 

křišťálově čisté jako jsou učebnicové ekonomické modely, je totiž dle mého názoru 

třeba velmi pečlivě vážit, kdy dovolit jednání, které v rozporu s obecnou intuicí a 

zkušeností o přínosech procesu volné soutěže takový proces omezuje, a to ve jménu 

výsledku v podobě vyššího spotřebitelského blahobytu. 

 Na druhou stranu bych tomuto druhému cíli (ekonomické svobodě) rozhodně 

nepřikládal takový význam, že by mohl sloužit k ochraně menších podniků (byť by 

byly neefektivní), a to ve jménu nějakých v zásadě egalitářských argumentů. Jsou-li 

podniky neefektivní a nejsou-li schopni obstát v účinné (výkonové) hospodářské 

soutěži, pak nechť klidně opustí trh. Jsou-li tu nějaké mimoekonomické důvody pro 

jejich zachování (např. sociální či kulturní), pak nechť jsou tyto adresovány v rámci 

jiných politik státu, ale nikoliv prostředky soutěžního práva. K tomuto závěru 

dospívám přesto, že by tak soutěžního právo mohlo ztratit část svého původního 

apelu, na který poukazuje již zmiňovaný profesor Amato. Ten uvádí, že v důsledku 

přijetí explicitních ekonomických kritérií dochází k vyloučení ochrany malých 

                                                 
270 Jak shora uvedeno, častěji to může být relevantní u posuzování zneužití dominantního postavení či spojování 
podniků. 
271 Srov. odst. 105 Pokynů Komise o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES. 
272 Bejček, J. (2006a), s. 384. 
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obchodníků.273 Současně s tím však podotýká, že „v tomto bodě je tu však jestě další oběť, 

a sice antitrustová ochrana shodně zajišťující proti tržní moci a proti její projekci do politického 

procesu. Zatímco ... původní antitrustové právo ji dokázalo zajistit a být organicky ‘více 

účelové’, tento dvojitý potenciál je nyní ztracen: velká firma, která nemá tržní moc nad trhem, 

který expandoval za národní hranice může nicméně mít v domácím politickém procesu takovou 

zneužívající sílu, kterou měl [původní] účel antitrustu obsáhnout. ...“.274 

 

                                                 
273 Amato, G. (1997), s. 104. 
274 Ibid. (překlad autora). 
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4. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRAMENY REGULACE DOHOD NARUŠUJÍCÍCH 

HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ – SKUTKOVÁ PODSTATA KARTELU 

 

4.1 Úvodem 

 

 Pro české i komunitární soutěžní právo je typické, že legislativní text 

základních aplikovaných právních předpisů je poměrně strohý. V podstatě se 

soustředí na jeden článek či paragraf zákonného textu. O to větší je však množství 

další pramenu poznání tohoto odvětví práva, které nemusejí být pro české právníky 

tolik typické. V první řadě je totiž pro pochopení fungování soutěžního práva, včetně 

regulace kartelových a distribučních dohod, nezbytné znát judikaturu a rozhodovací 

praxi dotčených soudních a správních orgánů, která na pozadí aplikovaný neurčitých 

právních pojmů, více než jen dotváří právní pravidla, která musejí vzít regulované 

subjekty při své činnosti v úvahu. 

 Důležitým prvkem je též tzv. soft-law (právně nezávazné výkladové 

dokumenty) vydávané Komisí a v poslední době též Úřadem, kde dané orgány blíže 

vysvětlují, jak hodlají přistupovat k posuzování určitých jednání. Ač nejsou tyto 

dokumenty striktně právně závazné, určitou normativní roli (chápeme-li jako 

poskytnutí návodu k jednání regulovaných subjektů) nepochybně plní, což by jistě 

potvrdil každý praktikující právník. Navíc tyto dokumenty určitou závaznost mají, a 

to „vnitřní“ ve vztahu k orgánu, který je vydal, které se jimi musí řídit tak, aby 

respektoval princip ochrany legitimních očekávání, který je základním principem 

dobré správy jak v české, tak komunitární jurisdikci.275 

                                                 
275 Srov. Korah, V. a O’Sullivan, D. (2002), s. 124-128. Srov. také rozhodnutí NSS č.j. 6 A 25/2002-59 z 
20.7.2006 (www.nssoud.cz), které se vyjadřuje k charakteru a významu principu ochrany oprávněných očekávání, 
jakožto jedné ze základních (a ústavně zaručených) zásad správního řízení. V evropské judikatuře byl závazek 
dodržovat soft-law ze strany Komise konstatován zejm. v souvislosti s požadavkem na dodržování vlastních 
vyhlášených pravidel pro stanovování pokuty, a to právě s ohledem na princip ochrany legitimních očekávání 
(srov. např. rozhodnutí SPS ve věci č. T-59/02, Archer Daniels Midland Co. v. Komise [2006] SbSD II-3627, odst. 
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 Strohost legislativní úpravy, uvedená shora, je do určité míry modifikována v 

případě procesních předpisů, kterým se zde však podrobně nevěnuji, a v případě tzv. 

blokových výjimek, které mají povahu poměrně standardní zákonné úpravy s menším 

počtem neurčitých právních pojmů a snažší aplikací. 

 Níže podaný výklad základních znaků skutkové podstaty kartelu je určitou 

aplikovanou koláží všech příslušných právních pramenů, jak je tomu zvykem u 

odborných textů v oblasti soutěžního práva. V některých případech bude navíc 

analýza de lege lata prokládána náměty de lege ferenda, popřípadě úvahami o důvodech 

či cílech právních pravidel v určitých oblastech, a to zejména z toho hlediska, zda 

dávají smysl a reflektují aplikované ekonomické teorie. 

 

4.2 Článek 81 SES a § 3 OHS – základní znaky skutkové podstaty kartelu 

 

 Základní znaky skutkové podstaty delitku v podobě dohod narušujících 

hospodářskou soutěž vyplývají z textu čl. 81 odst. 1 SES, resp. § 3 odst. 1 OHS. 

Částečně jsou také dovozeny judikaturou, co se týče doktríny de minimis. Těmito znaky 

jsou podnik (respektive soutěžitel), dohoda, narušení hospodářské soutěže, vliv na 

obchod mezi členskými státy (jen u čl. 81 odst. 1 SES) a citelnost narušení hospodářské 

souteže (překročení hranice de minimis). Výkladu jednotlivých znaků se věnuji dále, 

přičemž tento výklad podáván v zásadě paralelně pro oblast komunitárního a českého 

soutěžního práva. 

 

                                                                                                                                                           
43 nebo rozhodnutí ESD ve věci č. C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P až C-208/02 P a C-213/02 P, Dansk 
Rørindustri a další v. Komise [2005] SbSD I-5425, odst. 209-213). 
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4.2.1 Pojem podniku a soutěžitele 

 

(a) Úvodem 

 Podnik (undertaking, Unternehmen, entreprise) plní roli adresáta právních norem 

evropského práva ochrany hospodářské soutěže, a je tak jedním ze stěžejních pojmů 

používaných evropským soutěžním právem.276 Obdobnou úlohu plní v českém právu 

pojem soutěžitele, jenž je legislativně definován v § 2 odst. 1 OHS. V české odborné 

literatuře proběhla poměrně obsáhlá diskuse na téma, zda a případně v jaké míře se 

obsah „českého“ pojmu „soutěžitel“ odlišuje od „evropského“ pojmu „podniku“.277 

Jinak řečeno, zda je odlišnost mezi uvedenými pojmy, jejichž ustálené pojetí je pro 

správnou aplikaci soutěžně-právních norem zcela nezbytné, pouze terminologického 

či i věcného rázu. 

 Z terminologického hlediska se uvedená diskuse částečně odehrávala na pozadí 

polemiky, zda se má do zákona o ochraně hospodářské soutěže zavést pojem podniku 

či nikoli. Obecně se přijímá, že pojem podniku nebyl v českém zákoně původně použit 

z důvodu výskytu shodného pojmu v § 5 ObchZ, který má jakožto předmět právních 

vztahů poněkud odlišný obsah než „podnik“ dle evropského práva.278 Někteří autoři 

by se však případnému použití pojmu podnik (jakožto adresáta soutěžně-právních 

norem) v zákoně o ochraně hospodářské soutěže zřejmě nebránili.279 Debata o 

významu pojmu soutěžitel, resp. podnik (v jeho evropském pojetí) však není pouze 

terminologická, ale též věcná. Nebudou-li mít příslušné pojmy stejný obsah, mohlo by 

                                                 
276 Je vhodné na úvod podotknout, že podnik není jediným adresátem čl. 81 SES. Kromě toho je tu ještě „sdružení 
podniků“. Výkladu tohoto pojmu se však budu věnovat až dále v kapitole 4.2.2(c). 
277 Srov. zejm. Munková, J. (2004); Munková, J. (2003a), s. 51-54; Raus, D. a Neruda, R. (2004), s. 25-33; nebo 
Buryan, J. (2005). Potenciál ukončit tuto diskusi má rozhodnutí NSS č.j. 5 As 61/2005-183 z 29.10. 2007 
(www.nssoud.cz). 
278 Srov. např. Bejček, J. (2004), s. 557. Srov. také Pelikánová, I. (2003), s. 69-70. Pro výklad historických 
souvislostí vymezování adresáta soutěžních norem viz také Munková, J. (2004), s. 625-6. 
279 Viz např. Munková, J. (2003a), s. 53-54, nebo Poillot-Peruzzetto, S., Luby, M. a Svoboda, P. (2003), s. 47. 
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teoreticky v aplikační praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či českých soudů 

docházet k odlišnostem při aplikaci českých a evropských soutěžních norem, což by 

byl s ohledem na jejich úzkou provázanost zjevně nežádoucí stav. 

 V této kapitole se věnuji otázkám nastoleným v rámci uvedené debaty. Její 

obsah je však pojat šířeji. Nereaguji totiž jen na diskusi v českém právním prostředí, 

ale věnuji se též aktuálním (a jinak pojatým) kontroverzím při vymezování pojmu 

podniku v evropském kontextu. V rámci této kapitoly se tak snažím podat relativně 

ucelený názor na výklad pojmů podnik a soutěžitel a v rámci toho napravit určitá 

zkreslení, se kterými se bylo lze bohužel setkat v některé české literatuře na uvedené 

téma,280 a to zejména ve spojení s výkladem tzv. koncepce jedné hospodářské jednotky 

(single economic unit) související s aplikací soutěžně-právních norem na ekonomicky 

nesamostatné složky koncernu. Poměrně samostatnou pozornost v rámci této kapitoly 

věnuji též problematice aplikace pojmu podnik na veřejnoprávní instituce, jakožto 

velmi zajímavému tématu, u něhož docházelo na evropské úrovni k vykrystalizování  

hranic pojmu podnik, a tedy i regulace evropským soutěžním právem. 

 

(b) Pojem podniku a koncepce jedné hospodářské jednotky 

 Pojem podniku je mnohokráte používán přímo ve Smlouvě o založení 

Evropského společenství, a to jak v souvislosti s tzv. restriktivními praktikami (čl. 81, 

82 a násl. SES), tak v souvislosti s regulací poskytování veřejných podpor ze strany 

členských států (čl. 87 a násl. SES). Pochopitelně se příslušný pojem objevuje i 

v pramenech sekundárního práva, zejm. např. v nařízení Rady č. 1/2003. Pojem 

podniku je tak společný všem základním oblastem evropského soutěžního práva. Přes 

tuto skutečnost není pojem podniku legislativně definován a jeho vymezení se 

ponechává judikatuře a aplikační praxi. 

                                                 
280 Viz Buryan, J. (2005). 
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 Základní a nejčastěji citované vymezení pojmu podniku se nachází 

v rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Höfner & Elser v Macrotron Gmb, kde 

byl pojem podniku chápán jako „každá jednotka vykonávající hospodářskou činnost bez 

ohledu na její právní formu či způsob financování“.281 Tuto základní definice lze dále 

rozvést a doladit ve světle další související judikatury. Mělo by však z ní již na první 

pohled zřejmé, že klíčovými, kumulativními definičními znaky pojmu podniku jsou 

a) jednotka, resp. entita (bez ohledu na její právní formu či způsob financování) a 

b) výkon hospodářské činnosti. 

 Níže význam těchto dvou znaků blíže osvětluji a definici podniku se tak 

pokouším dále explikovat. Systematicky se z důvodu přehlednosti příslušným 

znakům věnuji relativně samostatně, byť jsou pochopitelně oba znaky jen různými 

stranami téže mince a nezbytně souvisejí jeden s druhým. 

 

(i) Jednotka / entita 

 Pojetí podniku v evropském právu je velmi široké, a tomu odpovídá i rozsáhlé 

pojetí konceptu „jednotky“ či entity (entity, Einheit, entité) vyjádřeno terminologií 

citovaného rozhodnutí ESD. Uvedené rozhodnutí ESD ve věci Höfner samo konstatuje, 

že nezáleží na právní formě či financování příslušné entity, kterou v daném případě 

byl německý federální úřad pro zaměstnanost. Pro účely zahrnutí do pojmu podniku 

je proto zcela nerozhodné, zda dotčená entita je fyzickou osobou či právnickou osobou 

(ať již soukromého či veřejného práva) za předpokladu, že dané osoby vykonávají 

hospodářskou činnost, natož pak konkrétní právní status či forma příslušné entity. 

Související a zajímavější otázkou však je, do jaké míry pojem podniku souvisí 

s koncepcí právní subjektivity. Odpověď na tuto otázku je v obecné rovině poměrně 

jednoduchá. Nijak. Vymezení osobního rozsahu pojmu podniku není odvislé od 
                                                 
281 Rozhodnutí ESD ve věci č. C-41/90 [1991] ECR I-1979, odst. 21. Překlad použit z Tichý, L. a kol. (1999b), 
s. 433. 
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právní subjektivity. Podnikem může být jak jedna osoba s právní subjektivitou, tak i 

seskupení více osob, které vlastní právní subjektivitu nemá. Stejně tak určitá osoba 

mající samostatnou právní subjektivitu být podnikem nemusí. 

 Tuto skutečnost výslovně konstatuje například rozhodnutí ESD ve věci 

Hydrotherm, dle kterého je pojmem podniku v soutěžním právu třeba rozumět 

„hospodářskou jednotku ..., i když se po právní stránce příslušná hospodářská jednotka sestává 

z několika osob, ať již fyzických či právnických“.282 V obdobném duchu obsahuje bližší 

definici pojmu podniku např. rozhodnutí Soudu prvního stupně ve věci Shell proti 

Komisi z 10.3. 1992, kde soud uvedl, že pojem podniku směřuje na hospodářské 

jednotky skládající se z „jednotné organizace osobních, hmotných i nehmotných složek, která 

dlouhodobě sleduje určitý ekonomický cíl“.283 Konkrétní význam takovýchto vymezení a 

důsledky pro aplikační přístup níže ilustruji na pozadí diskuse v některé české 

literatuře. Byť se závěry dále uvedených autorů v některých ohledech více, v jiných 

méně neztotožňuji, domnívám se, že právě vyhranění se vůči jejich pojetí je názorné 

pro prezentaci mnou zastávané koncepce pojmu podnik. 

 Někteří autoři, kteří polemizují s definicí pojmu podniku zastávanou JUDr. 

Munkovou,284 shora citované rozhodnutí SPS ve věci Shell označují (zřejmě s účelem 

snížit jeho relevanci) za „starší“, které je prý třeba chápat „jen jako etapu ve vývojovém 

sledu definice podniku“.285 Po věcné stránce lze snad odhlédnout od toho, že označení 

                                                 
282 Rozhodnutí ESD ve věci č. 170/83, Hydrotherm Gerätebau GmbH v Compact [1984] ECR 2999, odst. 11. 
283 Případ č. T 11/89, [1992] ECR II-757, odst. 311. Podobnost s vymezením podniku jakožto věci hromadné v § 5 
ObchZ není zřejmě jen náhodná. Profesorka Pelikánová s odkazem na rozhodnutí ESD ve věci č. 19/61, 
Mannesmann [1962] ECR 357 uvádí, že pojem podniku v evropském právu mohl být inspiračním vzorem pro § 5 
ObchZ, byť konstatuje, že příslušné ustanovení nemělo vymezit podnik tak široce, jako je tomu v evropském 
právu. Viz Pelikánová, I. (2003), s. 69-70. Tato skutečnost však nic nemění na tom, že právní pojetí podniku 
v evropském právu a „podniku“ v obchodním zákoníku je odlišné. 
284 Munková, J. (2004), s. 628 uvádí jako znaky podniku a) existenci hospodářské jednotky, pro kterou není 
rozhodující právní forma, b) trvalý výkon hospodářské činnosti a c) sledování hospodářského cíle. S tímto 
vymezením se ztotožňuji, byť pro účely této kapitoly nepovažuji za nutné rozlišovat mezi znaky b) a c), které 
vnímám jako znak jeden. Stejně tak souhlasím se závěrem, že není-li dceřiná společnost dostatečně ekonomicky 
samostatná, nesplňuje kritérium podniku jako adresáta prohibitivní normy soutěžního práva. V některých 
závěrech, které JUDr. Munková v uvedeném článku dovozuje, se nicméně liším (viz dále). 
285 Buryan, J. (2005), s. 750. 
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rozhodnutí SPS vydaného v devadesátých letech bez bližšího rozvedení za vývojovou 

etapu je dosti odvážné. Co je však důležitější a od čehož odhlédnout nelze, je 

skutečnost, že názor vyslovený příslušným autorem je v konkrétních souvislostech 

věcně nesprávný. 

 Uvedený autor totiž ve svém článku dále konstatuje, že vymezení zastávané 

JUDr. Munkovou by vyvolávalo problémy při hodnocení povahy dceřiných 

společností, které je dle uvedeného autora prý třeba vždy považovat za samostatné 

podniky, byť by postrádaly vlastní ekonomickou samostatnost a tvořily se svou 

mateřskou společností jednu ekonomickou jednotku.286 Opak je pravdou. Takové 

dceřiné společnosti se v evropském soutěžním právu považují jen za složky jediného 

podniku, kterým je právě příslušná ekonomická jednotka. Tuto skutečnost dokládá 

například právě citované rozhodnutí ve věci Shell, k jehož aktuálnosti snad stačí 

poznamenat to, že je jako právně relevantní autorita citováno takřka ve všech 

významnější publikacích zabývajících se problematikou evropského soutěžního 

práva.287 Závěr plynoucí z uvedeného rozhodnutí, tj. že mateřská společnost a její 

dceřiné společnosti jsou považovány za jediný podnik, tvoří-li jednotnou 

ekonomickou jednotku,288 je shodně tak potvrzen i četnou další recentní 

judikaturou.289 Paradoxně je aktuální platnost uvedeného rozhodnutí v tomto směru 

                                                 
286 Ibid. s. 751. Autor však již neřeší otázku, zda taková ekonomická jednotka by v jeho pojetí byla či nebyla 
podnikem. Pokud by se uvedenou otázkou zabýval, mohly by být jeho závěry odlišné či přinejmenším opatrněji 
formulované.  
287 Viz např. Ritter, L. a Braun, D. W. (2004), s. 44 a 46-7; Faull, J. a Nikpay, A. (1999), s. 73; Roth, P. M. (ed.) 
(2001), s. 45. 
288 V daném případě byly za jediný podnik považovány společnost Shell a její dceřinné provozní společnosti. Srov. 
odst. 312 citovaného rozhodnutí SPS supra pozn. 283. 
289 Např. rozhodnutí SPS ze dne 14.10. 2004 ve věci č. T-137/02, Pollmeier Malchow GmbH v Komise, [2004] 
ECR II-3541, odst. 50; rozhodnutí ze dne 30.9. 2003 ve věci č. T-203/01, Michelin v Komise [2003] ECR II-4071, 
odst. 290; rozhodnutí ze dne 11.12. 2003 ve věci č. T-66/99, Minoan Lines SA v Komise [2003] ECR II-5515, odst. 
121-125; rozhodnutí ESD ze dne 28.6. 2005 ve spojených případech č. C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P až C-
208/02 P a C-213/02 P, Dansk, Isoplus a ostatní v Komise, [2005] ECR I-5425, zejm. odst. 112-113; nebo 
rozhodnutí SPS ve věci č. T-112/05, Akzo Nobel v Komise, dosud nepublikováno, CELEX č. 62005A0112, odst. 
57-8. 
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potvrzena i v některých pramenech zmiňovaných v článku, s jehož závěry zde 

polemizuji, jejichž příslušné pasáže však zmiňovaný autor zřejmě pominul.290 

 Koncepce jedné hospodářské jednotky se přitom obdobným způsobem aplikuje 

obecně i v jiných oblastech regulovaných soutěžním právem než jsou jen restriktivní 

praktiky, a to jak u kontroly koncentrací,291 tak i v oblasti právní úpravy poskytování 

veřejné podpory.292 Jako příklad může sloužit například rozhodnutí SPS ve věci 

Dradenauer, kde soud po právní stránce uvedl, že „[k]dyž právně odlišné fyzické či 

právnické osoby tvoří hospodářskou jednotku, musí být považovány za jediný podnik pro účely 

aplikace komunitárních pravidel hospodářské soutěže“,293 byť posléze závěr Komise o 

neexistenci takové jednotky v daném konkrétním případě potvrdil. V oblasti veřejné 

podpory má koncepce jedné hospodářské jednotky význam zejména pro účely 

identifikace příjemce veřejné podpory, přičemž se Komisi přiznává značná míra 

diskrece při určování, zda společnosti náležející do určité skupiny je třeba považovat 

za jednu ekonomickou jednotku (podnik) nebo za dostatečně právně a finančně 

nezávislé pro účely aplikace pravidel regulujících poskytování veřejné podpory.294 

Právní základ konceptu podniku je tedy v tomto směru shodný. 

 Určitou odlišnost lze však spatřovat v rovině aplikace koncepce jedné 

hospodářské jednotky u státem kontrolovaných entit. Specifický přístup ke státem 

kontrolovaným entitám se však uplatňuje nejen v oblasti regulace veřejné podpory, 

byť tam je to z povahy věci nejčastější. Zatímco u soukromých entit lze hranice pojmu 

podniku cum grano salis vymezit pomocí koncepce výlučné kontroly aplikované pro 
                                                 
290 Viz např. Roth, P. M. (ed.) (2001), s. 45 a pozn. č. 4 nebo rozhodnutí SPS ve věci Minoan Lines cit. supra pozn. 
289, odst. 122. 
291 K tomu srov. např. Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J. (2006), s. 261-4. 
292 Poznámky v tomto směru uvedené v Buryan, J. (2005), s. 751, který považuje možnost nepřidělení povahy 
podniku dceřinné společnosti v kontextu veřejné podpory za absurdní, bohužel opomíjejí specifičnost aplikace 
koncepce jedné hospodářské jednotky u entit kontrolovaných státem (viz dále). 
293 Rozhodnutí SPS ve věci č. T-234/95, DSG Dradenauer Stahlgesellschaft mbH v Komise [2000] II-2603, odst. 
124. Shodně viz shora v pozn. 289 citované rozhodnutí SPS ve věci Malchow, odst. 50. 
294 Viz rozhodnutí SPS ve věci Dradenauer cit. supra pozn. 293, odst. 124 a ve věci Malchow cit. supra pozn. 289, 
odst. 51. 
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účely kontroly koncentrací,295 u státně vlastněných podniků si jen s takovým kritériem 

nevystačíme. Kontrolu totiž u všech státně vlastněných entit může vždy vykonávat 

v konečném důsledku stát. Míra jednotnosti řízení v rámci takového širokého okruhu 

státem ovládaných entit je však zpravidla podstatně nižší, než je tomu u soukromých 

koncernů. Pro závěr o existenci hospodářské jednotky se proto vyžaduje určitá vyšší 

míra ekonomické provázanosti (vzájemné ekonomické vazby, provázané systémy 

řízení, koordinovaná strategie na trhu atp.).296 

 V evropském právu tedy platí, že více právně samostatných entit je 

považováno za jediný podnik ve smyslu pravidel hospodářské soutěže, jestliže je jejich 

vzájemný vztah takového rázu, že je lze vnímat jako jednu ekonomickou jednotku.297 

Tato skutečnost je v evropském soutěžním právu notorietou. Pro koncept podniku je 

proto nezbytným definičním prvkem ekonomická samostatnost. 

 Tato skutečnost plyne v koncepční rovině z toho, že pojem podniku 

v evropském právu je postaven na funkčním a dynamickém pojetí, narozdíl od pojetí 

formálního (či institucionálního) a statického. Určitá entita může být podnikem jen ve 

                                                 
295 Viz např. Wils, W. P. J. (2000), s. 108. Na rozdíl od tohoto autora se však domnívám, že samotná potencialita 
výkonu rozhodujícího vlivu (tj. kontrola) nemusí být vždy tou rozhodující skutečností. Za důležitější než vlastní 
aspekt kontroly považuji sledování společných zájmů a do značné míry jednotný systém řízení, což sice většinou 
půjde ruku v ruce s kontrolou, ale nemusí tomu tak být vždy. Srov. např. rozhodnutí Komise ve věci 
č. COMP/M.2810, Deloitte & Touche / Andersen (UK) z 1.7. 2002, kde byl koncept jedné hospodářské jednotky 
aplikován relativně samostatně na koncepci (vertikální) kontroly. K otázce vztahu pojmu kontroly (zejm. pro účely 
spojovoní podniků) a koncepce jedné hospodářské jednotky viz také dále diskusi nad rozhodnutím NSS č.j. 
5 As 61/2005-183 z 29.10. 2007 (www.nssoud.cz) v kapitole 4.2.1(c)(i). 
296 Srov. v tomto směru např. Roth, P. M. (ed.) (2001), s. 363-4; Konsolidované sdělení Komise k otázkám 
příslušnosti podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků, dostupné z 
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/legislation/cs.pdf (naposledy navštíveno 22.4. 2008), odst. 52 a 
192-4; viz také původní Sdělení Komise o pojmu spojování, OJ 1998 C 66/02, s. 5 (Úř. věst., Zvl. vyd. 2004, 
08/sv. 1, s. 195), odst. 8 in fine a Sdělení Komise o pojmu dotyčných podniků, OJ 1998 C 66/03, s. 14 (Úř. věst., 
Zvl. vyd. 2004, 08/sv. 1, s. 204), odst. 55-6. 
297 Viz prameny citované shora v pozn. 282, 283 a 289. Srov. dále např. také Jones, A. a Sufrin, B. (2004), s. 123-
7; Whish, R. (2003), s. 87-90; Wils, W. P. J. (2000), zejm. s. 101-8; Munková, J. (2004), s. 628; nebo OFT 401 – 
Agreements and concerted practices. Undertanding competition law, bod 2.6, dostupné z 
http://www.oft.gov.uk/advice_and_resources/publications/guidance/competition-act/ (naposledy navštíveno 22.4. 
2008). 
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vztahu k některým svým aktivitám zatímco u jiných takové postavení mít nebude.298 

Postavení určité entity jakožto podniku se může navíc v průběhu času měnit. Význam 

funkčního pojetí je v některé literatuře zdůrazňován až tak, že se konstatuje, že „článek 

81(1) SES není vůbec adresován entitám; ale namísto toho spíše adresuje činnosti ... Entity 

jsou vždy adresovány pouze ve vztahu k určitým činnostem. Vzhledem k tomu je někdy určitá 

jednotka podnikem a jindy zase není: neexistují žádné jednotky, které by nemohly být 

považovány za podniky, pouze činnosti, které nejsou považovány za hospodářské. Funkční 

pojetí znamená, že relevantní otázkou je nikoliv kdo je podnikem, ale co je hospodářskou 

činností?“.299 Toto je sice logicky zcela konzistentní pojetí, ale je možná až příliš 

radikální. Navíc dle mého názoru nemusí plně zachycovat veškeré nuance relevantní 

judikatury.300 Kupříkladu není schopno plně vysvětlit, kde leží hranice pojmu podnik 

ve vztahu ke konceptu právní subjektivity, zejména v kontextu aplikace daného 

pojmu na skupiny společností. Proto zde – ačkoliv přijímám funkční pojetí podniku – 

adresuji koncept podniku nikoliv jen optikou vymezování hospodářské činnosti, ale i 

skrze výklad pojmu „entita“ či „jednotka“. Ptám se tedy nejen, co je hospodářskou 

činností (viz dále), ale též kdo je (může být) podnikem.301 

                                                 
298 Viz např. stanovisko generálního advokáta Poiares Maduro z 10.11. 2005 ve věci Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), původně Federación Nacional de Empresas, Instrumentación 
Científica, Médica, Técnica y Dental, č. C-205/03 P, [2006] ECR I-6295, odst. 10, tam citované rozhodnutí ESD 
ve věci č. 118/85, Komise v Itálie [1987] ECR 2599, odst. 7, stanovisko generálního advokáta Jacobse ve věci č. 
C-475/99, Ambulantz Glöckner v Landkreis Südwestpfalz [2001] ECR I-8089, odst. 72, Whish, R.(2003), s. 82-3 
nebo Jones, A. a Sufrin, B. (2004), s. 107. 
299 Odudu, O. (2006), s. 25. Překlad autora. Zvýraznění v originále. 
300 To nelze brát jako výtku uvedenému pojetí. Daná skutečnost je totiž spíše dána tím, že narozdíl od 
zmiňovaného autora se rozhodovací praxe tolik nezaobírá koncepční ujasněností a naprostou konzistencí a namísto 
toho hledá praktická řešení jednotlivých případů. 
301 Tyto otázky se přitom do značné míry překrývají, ačkoliv to tak na první pohled nemusí vypadat. Jak jsem psal 
výše, jedná se jen o dvě různé strany jedné mince. Tak například je možno za splnění některých podmínek vůči 
určitému obchodnímu zástupci konstatovat, že není samostatným podnikem, poněvadž tvoří inherentní součást 
obchodní organizace principála a není ekonomicky samostatný. Není tedy jednotkou (entitou), vůči které by bylo 
možno adresovat soutěžní normy, ale jen nesamostatnou složkou entity jiné, šiřší. Stejně tak by však bylo možno 
říci, že činnost, kterou takový obchodní zástupce vykonává není činností hospodářskou, poněvadž obchodní 
zástupce nenese hospodářské riziko. Nebyl by proto považován za podnik z důvodu toho, že nevykonává 
hospodářskou činnost. K obchodním zástupcům srov. dále také výklad k dohodám o zastoupení podaný v kapitole 
6.2.4(b) níže a Roth, P. a Rose, V. (eds.) (2008), s. 106-7. Obdobně tento dvojí způsob argumentace přichází v 
úvahu vůči zaměstnancům.  
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 Skutečnost, že určitá entita může být podnikem jen někdy (jen ve vztahu k části 

svých aktivit) a ne vždy (ne ve vztahu ke všem aktivitám) je aktuální zejména u 

veřejnoprávních institucí, čemuž se věnuji dále při výkladu aplikace pojmu podnik na 

takové instituce.302 Stejně tak to ale je důležité u fyzických osob. Obecně mohou být 

fyzické osoby podnikem za předpokladu, že vykonávají hospodářskou činnost.303 Jak 

bylo shora uvedeno, právní forma určité entity není rozhodná, proto nic nebrání tomu, 

aby podnikem byla i fyzická osoba. Co se týče fyzických osob, mohou tedy takové 

osoby být někdy samostatným podnikem, byť v jiných souvislostech (např. vystupují-

li jako zaměstnanci) takovou povahu postrádají. Rozhodující je v tomto směru dle 

mého názoru otázka ekonomické samostatnosti.304 

 Stejně tak určitá entita, která byla podnikem, může takový charakter ztratit 

ztrátou své ekonomické samostatnosti, např. v důsledku začlenění do koncernu, což 

v komparativním srovnání po terminologické stránce nádherně ilustruje britská 

úprava spojování podniků, která za spojení podniků považuje situaci, kdy podniky 

přestávají být odlišné (cease to be distinct).305 

 Chyba, které se dopouštějí někteří autoři, zřejmě plyne z toho, že dochází k 

záměně potenciální způsobilosti být podnikem s vlastní existencí charakteru podniku 

v určitém konkrétním případě. Dceřiné společnosti jsou totiž jistě nadány způsobilostí 

být podnikem (tj. jsou způsobilé být entitou vykonávající hospodářskou činnost). To 

                                                 
302 Viz kapitola 4.2.1(d) níže. 
303 Srov. např. Roth, P. a Rose, V. (eds.) (2008), s. 93-4. 
304 Blíže viz např. stanovisko generálního advokáta Jacobse ve věci č. C-67/96, Albany International BV v 
Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie [1999] ECR I-5751, odst. 211-7. Srov. také Odudu, O. (2006), 
s. 27, který však vylučuje zaměstnance z pojmu podnik nikoliv pro absenci jejich samostatnosti, ale z toho důvodu, 
že nevykonávají hospodářskou činnost. Ta je totiž definována jako nabízení „zboží“ či „služeb“ na trhu, zatímco 
zaměstnanci nabízejí „práci“, což jsou dle SES odlišné pojmy (diskutované v souvislosti s problematikou volného 
pohybu zboží, služeb a osob). K postavení zaměstnanců viz také Townley, C. (2007), s. 4-16, který zajímavě 
argumentuje, že i zaměstnanci by měli pod definici podniku spadat alespoň v situacích, kdy jednají v rozporu se 
zájmy zaměstnavatele. 
305 Viz § 23 Enterprise Act 2002 (2002, c. 40) a OFT 516 – Mergers: Substantive assessment guidelines, část 2, 
dostupné z http://www.oft.gov.uk/advice_and_resources/publications/guidance/enterprise_act/ (naposledy 
navštíveno 22.4. 2008). 
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ale neznamená, že jsou nezbytně ve všech případech samostatným podnikem, jak 

tvrdí někteří autoři.306 Aby mohly být považovány za samostatný podnik (a nikoli jen 

závislou složku „většího“ podniku), musela by být v konkrétním případě doložena 

jejich ekonomická nezávislost (zejm. co do řízení) na mateřské společnosti či 

společnostech. Není-li taková ekonomická samostatnost doložena, a je-li tedy 

příslušná dceřiná společnost jen součástí širší hospodářské jednotky, tvoří dle 

evropského soutěžního práva spolu s dalšími složkami téže hospodářské jednotky 

podnik jediný. 

 Přílišná subjektová (či institucionální) orientace k výkladu pojmu podnik je 

někdy také vedena úvahou „zkuste si to pokutovat, když to nemá subjektivitu,“307 z 

čehož se pak právě dovozuje, že podnikem musí být i nesamostatná dceřiná 

společnost, a nikoliv koncern (přesněji hospodářská jednotka), do kterého náleží. To 

pojetí však, dle mého názoru, směšuje procesní a hmotněprávní roviny soutěžního 

práva. Otázka, komu je adresováno správní rozhodnutí, resp. komu je uložena pokuta, 

totiž sice nepochybně s vymezením podniku souvisí, ale nijak jeho konkrétní rozsah 

nepredeterminuje.308 Markantní je tato skutečnost zejména v evropském právu, 

poněvadž dle čl. 256 SES rozhodnutí Komise ukládající peněžité sankce směřují (vedle 

členských států) vůči „osobám“. Příslušné procesní ustanovení SES tedy vůbec 

nepracuje s pojmem podniku. Evropské právo tak v primárním právu v tomto směru 

používá ve hmotněprávní a procesní rovině i evidentně odlišných pojmů. Dopustí-li se 

protiprávního jednání podnik zahrnující větší počet právních subjektů (např. 

mateřskou a dceřiné společnosti), je třeba z procesního hlediska vyřešit otázku komu 

(jakým osobám) bude adresováno (doručováno) rozhodnutí a komu bude uložena 

pokuta, přičemž se v této souvislosti zpravidla hovoří o uplatňování koncepce 

                                                 
306 Buryan, J. (2005), s. 751. 
307 Ibid., s. 750. 
308 Názorně to ilustruje např. Wils, W. P. J. (2000), kde se autor separátně věnuje dvěma otázkám, a to vymezení 
hranic pojmu podniku a následně otázce přičitatelnosti protiprávního jednání podniku konkrétním právním 
subjektům. 
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kolektivní odpovědnosti skupiny za protiprávní jednání jejích složek309 a vlastní 

určení konkrétního postiženého subjektu je ovlivněno spíše právně-politickými 

úvahami o naplnění účelu trestu a jeho efektivním vynucení.310 

 Takto může být postižena jak mateřská společnost, tak dceřiná společnost 

(sama či spolu s mateřskou). Z takového zařazení však nelze nijak dovozovat, že by 

každý postižený subjekt měl postavení samostatného podniku (v hmotněprávní 

rovině), jeho význam je ryze procesní. O primárním postavení výše uvedeného 

substantivního vymezení podniku (bez ohledu na právní subjektivitu) svědčí i 

případy v rozhodovací praxi, kdy Komise přímo v operativní části svého rozhodnutí 

konstatuje, že se porušení dopustila celá určitá skupina (jakožto jeden podnik) a 

následně konstatuje společnou odpovědnost jednotlivých složek předmětné skupiny 

za protiprávní jednání celku a některým z nich uloží pokutu.311 

 Diskuse o správném vymezení hranic pojmu podniku a o charakteru dceřiných 

společností přitom není jen akademického rázu. Odpovědi na dané otázky mají 

konkrétní právní význam při aplikaci soutěžněprávních norem. Jedním z důsledků 

skutečnosti, že dceřiné společnosti náležející do jedné hospodářské jednotky s dalšími 

společnostmi ve skupině nepředstavují samostatné podniky, je nepoužitelnost čl. 81 

SES na dohody mezi složkami jednoho podniku (např. mezi mateřskou a dceřinou 

společností či mezi sesterskými společnostmi), poněvadž ať už je charakter příslušné 

                                                 
309 K tomu srov. blíže např. Kerse, C. a Khan, N. (2005), s. 362-4 a shora citované rozhodnutí SPS ve věci Akzo 
Nobel, supra. pozn. 289, odst. 58-65. 
310 Srov. Wils, W. P. J. (2000), zejm. s. 112-4. 
311 Srov. v tomto ohledu např. velmi ilustrativní rozhodnutí SPS ve věci č. T-9/99, HFB Holding für 
Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH a další v Komise [2002] ECR II-1487, zejm. odst. 54, 66-67 a 
75-80. Z poněkud jiného úhlu srov. také rozhodnutí Komise č. IV/31.900, BPB Industries plc (OJ 1989 L 10/50), 
navazující rozhodnutí SPS ve věci č. T-65/89, BPB Industries Plc & British Gypsum Ltd v Komise [1993] ECR II-
389, odst. 141-155 a navazující rozhodnutí ESD ve věci č. C-310/93 P, BPB Industries Plc & British Gypsum Ltd 
v Komise [1995] ECR I-865, odst. 11 ve spojení s odst. 20-31 stanoviska generálního advokáta Légera v dané věci. 
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dohody jakýkoli, nejedná se o dohodu mezi podniky, ale jen o interní alokaci funkcí 

v rámci podniku jediného.312 

 Z obdobného důvodu je aplikačně vyloučeno, posuzování situace, ve které by 

jedna společnost v rámci koncernu (hospodářské jednotky) zneužívala dominantního 

postavení na újmu druhé složky téhož koncernu. Pro použití čl. 82 SES jsou rozhodné 

jen dopady na třetí podniky či spotřebitele vně dominantního podniku. Interní sféra 

příslušného podniku je v tomto ohledu irelevantní.313 

 Dalším důsledkem je skutečnost, že podíly veškerých složek příslušného 

podniku na relevantním trhu musí být zahrnuty do rozhodné výše tržního podílu pro 

aplikaci pravidla de minimis, blokových výjimek či obecně při jiném soutěžně-právním 

posuzování. Stejně tak u některých blokových výjimek, které se aplikují jen jsou-li 

účastníky dohody dva podniky, se všechny složky tvořící jednu hospodářskou 

jednotku počítají za jeden podnik, byť mohou v předmětné dohodě vystupovat jako 

samostatný nositel práv a povinností. Vymezení rozsahu pojmu podniku sehrává 

pochopitelně roli například také při určení, jaké obraty jsou rozhodné pro účely 

výpočtu pokuty za porušení soutěžních předpisů, když maximální hranice je 

stanovena jako 10% ročního obratu podniku.314 Zahrnutí nebo nezahrnutí dceřiných 

společností může v tomto směru znamenat podstatný rozdíl. Ostatně i samotná, výše 

zmiňovaná koncepce kolektivní odpovědnosti skupiny, která například umožňuje 

vztáhnout evropská soutěžněprávní pravidla i na zahraniční entity podnikající v EU 

                                                 
312 Toto pojetí je dle mého názoru koncepčně konzistentnější náhled na aplikaci čl. 81 SES na vnitrokoncernové 
dohody a správnější výklad rozhodnutí ESD ve věci č. C-73/95 P, Viho Europe BV v Komise [1996] ECR I-5457, 
než pojetí chápající dané rozhodnutí jen jako soudcovsky vyvinutou ad hoc výjimku z aplikace čl. 81 SES (srov. 
např. Buryan, J. (2005), s. 751), byť terminologie některých starších rozhodnutí není v tomto ohledu jednoznačná. 
Pro toto pojetí svědčí nejen některá odborná literatura [viz např. Faull, J. & Nikpay, A. (1999), s. 73; Wils, W. P. J. 
(2000), s. 107-8], ale i shora citovaná související judikatura, která je v používání pojmů podnik, společnost, 
subjekt, skupina atd. opatrnější než některá starší rozhodnutí (předcházející rozsudku ve věci Viho). 
313 Neřeší ji právo ochrany hospodářské soutěže, ale koncernové právo. 
314 Srov. rozhodnutí SPS ve věci Akzo Nobel, supra pozn. 289, odst. 90-1. 



 

 99 

prostřednictvím dceřiných společností, je procesním doplněním doktríny jedné 

hospodářské jednotky.315 

 V této souvislosti je pochopitelně možno podotknout, že skutečnost, zda budou 

dceřiné společnosti označeny za podnik nebo ne, je do určité míry jen „nálepkou“. To, 

na čem skutečně záleží, je, aby byly soutěžně-právní normy správně aplikovány na 

ekonomické skupiny.316 Evropské právo to řeší tím, že aplikuje koncepci jedné 

hospodářské jednotky, jak shora popsáno, již při vymezení hranic pojmu podnik. 

Kromě toho by bylo možno samozřejmě ekonomickou nesamostatnost dceřiných 

společností reflektovat až na nějaké vzdálenější úrovni aplikace soutěžních norem a 

přijmout za tím účelem detailní pravidla reflektující nesamostatnost dceřiných 

společností např. při výpočtu obratu, výpočtu tržního podílu, postihu kartelových 

dohod či zneužití dominantního postavení ve vnitroskupinových situacích atp. 

S oběma přístupy se lze na národních úrovních v rámci EU setkat. První varianta se mi 

jeví elegantnější a koncepčně jasnější. 

 

(ii) Výkon hospodářské činnosti 

 Pro úplnost se již na tomto místě zmíním stručně též o druhém výše uvedeném 

znaku pojmu podniku a sice požadavku, aby dotčená entita vykonávala hospodářskou 

činnost. Podrobnější výklad v tomto směru podávám níže v kapitole 4.2.1(d) při 

rozboru aplikace pojmu podniku na veřejnoprávní entity, u nich je totiž charakterizace 

určité činnosti za činnost hospodářské nebo naopak nikoli ekonomické povahy 

                                                 
315 Při uvedení jednotlivých důsledků aplikace doktríny jedné hospodářské jednotky vycházím z Jones, A. a Sufrin, 
B. (2004), s. 125-7. 
316 Důvod pro odlišný přístup soutěžního práva k ekonomickým skupinám lze nalézt i v ekonomické teorii, zejm. 
té její větvi, která bývá označována jako nová institucionální ekonomie. Ekonomická teorie v této souvislosti 
pracuje s konceptem „firmy“ jako jednoho z možných způsobů řízení, resp. způsobů řešení organizačních 
problémů, a to ve formě direktivní (vedle trhu jakožto formy na opačném pólu, která je naopak založena na 
negociaci a směně, namísto ukládání direktiv). K vymezení firmy v ekonomické teorii srov. např. Church, J. a 
Ware, R. (2000), kapitola 3. nebo Tirole, J. (1988), s. 17-51. Za ukázku rozvedení těchto úvah v oblasti soutěžního 
práva a důsledků s tím spojených srov. např. také Lianos, I. (2007). 
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rozhodující pro zodpovězení otázky, zda jsou aktivity dotčené veřejnoprávní entity 

podrobeny soutěžně-právním pravidlům či nikoli. 

 Pojem „hospodářské činnosti“ není v evropském soutěžním právu legislativně 

definován317 a jeho obsah se dovozuje v judikatuře. Ve světle příslušné judikatury se 

za hospodářskou činnost považuje jakákoli činnost spočívající v nabízení zboží nebo 

služeb na určitém trhu.318 Toto pojetí je aplikováno velmi široce jako v zásadě jakákoli 

participace na trhu či působení v tržním kontextu.319 Není pro ně rozhodující, zda 

příslušná entita vykonává dotčenou činnost za účelem dosažení zisku,320 byť daná 

činnost musí být alespoň hypoteticky způsobilá ke generování zisku.321 Příslušná 

činnost by též neměla být ryze přechodná, ale měla by být vykonávána na relativně 

trvalém základě.322 Existují však i případy, kdy se o ekonomickou činnost dle 

judikatury ESD nejedná, které tedy rozsah příslušného pojmu zužují.323 

 Velmi detailně se pojmem hospodářské činnosti zabývá např. Odudu, který na 

základě rozboru judikatury považuje za kumulativní pojmové znaky konceptu 

„hospodářské činnosti“ následující: 

a) činnost musí spočívat v nabízení zboží nebo služeb na trhu; 

                                                 
317 Nedomnívám se, že by definice v čl. 4 odst. 2 Šesté směrnice Rady č. 77/388/EEC o harmonizaci právních 
předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ 
daně, v platném znění [srov. Buryan, J. (2005), s. 750] mohla sloužit pro účely výkladu uvedeného pojmu v rovině 
soutěžního práva. Pojem podniku je pojmem primárního práva a vykládat jej pomocí definic obsažených 
v normách sekundárního práva je přinejmenším diskutabilní. 
318 Viz např. rozhodnutí ESD ve věci č. 118/85 Komise v Itálie [1987] ECR 2599, odst. 7. Výklad pojmů „zboží“ a 
„služeb“ bývá zpravidla importován z evropského práva v kontextu volného pohybu zboží/služeb (čl. 28 a čl. 50 
SES). Srov. Odudu, O. (2006), s. 27. Jelikož se musí jednat o nabízení, nespadá pod uvedený pojem tedy 
poptávání zboží či služeb samo o sobě – viz rozhodnutí ESD ve věci č. C-205/03 P, Federacion Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) v Komise, [2006] ECR I-6295, odst. 26. 
319 Viz např. stanovisko generálního advokáta Madura v případu FENIN cit. supra v pozn. 298, odst. 12-13. 
320 Viz např. Faull, J. & Nikpay, A. (1999), s. 67-8 a tam citovaná judikatura. 
321 Viz např. stanovisko generálního advokáta Jacobse ke spojeným případům č. 180-184/98, Pavel Pavlov a další 
v Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten [2000] ECR I-6451, odst. 107. 
322 Viz např. rozhodnutí SPS ve věci Shell cit. supra v pozn. 283, odst. 311 nebo Ritter, L. a Braun, D. W. (2004), 
s. 45 a judikatura tam citovaná. 
323 K tomu blíže viz také kapitolu 4.2.1(d) níže. 
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b) s danou činností musí být spojeno hospodářské či finanční riziko a 

c) příslušná činnost musí mít potenciál ke generování zisku.324 

 S touto explikací pojmu „hospodářská činnost“ se ztotožňuji. K prvnímu 

uvedenému pojmovému znaku daný autor dodává, že se z jeho působnosti vylučuje 

(tzn. pod „nabízení zboží a služeb na trhu“ nespadá) „závislá práce“,325 „spotřeba“326 a 

„regulatorní činnost“.327 Při výkladu třetího uvedeného znaku (potenciálu ke 

generování zisku) dále doplňuje, že jeho prostřednictvím jsou z konceptu hospodářské 

činnosti vyloučeny aktivity spočívající v „redistribuci“328 a v poskytování tzv. 

„veřejných statků“.329 Jelikož takřka všechny tyto aspekty zužující rozsah pojmu 

podnik byly primárně diskutovány v souvislosti s použitelností soutěžně-právních 

norem na veřejnoprávní instituce věnuji se jim společně v příslušné části níže. 

 

(c) Pojem soutěžitele 

 Pojem soutěžitele definuje § 2 odst. 1 OHS, dle kterého se jím rozumí „fyzické a 

právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v 

případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní 

hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli“. Tato 

definice je na první pohled v některých ohledech odlišná od shora popsaného 

vymezení pojmu podniku v evropském právu. Pochopitelnou otázkou je, jaký význam 

příslušné formulační odlišnosti mají z věcného hlediska. Je pojem soutěžitele shodný 
                                                 
324 Odudu, O. (2006), s. 26-45. 
325 Ibid., s. 27. Odudu používá termín „práce“ (work) ve smyslu čl. 39 SES a staví jej proti pojmům „zboží“ a 
„služby“ v jiných článcích SES. Domnívám se, že při převodu do českého jazyka je vhodné doplnit přívlastek 
„závislá“, poněvadž to je ten klíčový aspekt, který odlišuje „práci“ od nabízení zboží či služeb. Proto jsem také 
výše uváděl, že zaměstance lze z definice pojmu podnik vyloučit poukazem na to, že netvoří samostatnou 
hospodářskou jednotku (srov. supra pozn. 301 a 304). 
326 Ibid., s. 28-30. Srov. blíže kapitolu 4.2.1(d). 
327 Ibid., s. 30-33. Srov. blíže kapitolu 4.2.1(d). 
328 Ibid., s. 37-42. Srov. blíže kapitolu 4.2.1(d). 
329 Ibid., s. 42-45. Srov. blíže kapitolu 4.2.1(d). 
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s pojmem podniku v evropském právu? Lze první část výše uvedené definice určující 

povahu entit zahrnutých do pojmu soutěžitele považovat za dostatečně flexibilní tak, 

aby se rovnala výše popsanému pojetí „entity“ či „jednotky“ v evropském soutěžním 

právu? I pokud ano, je druhá část uvedené definice odkazující na účast v hospodářské 

soutěži či možnost jejího ovlivnění shodná s konceptem „hospodářské činnosti“ ve 

smyslu příslušné evropské judikatury? Pokud zde jsou nějaké odlišnosti, mají nějaký 

praktický význam nebo jde jen o neplodnou akademickou debatu? Kromě věcného 

hlediska se lze samozřejmě zamyslet nad terminologickými otázkami. Bylo by 

vhodnější používat v zákoně o ochraně hospodářské soutěže pro adresáta soutěžních 

norem pojmu podniku spíše než soutěžitele? Ke všem těmto otázkám se pokouším 

vyjádřit níže. 

 Mé základní motto v tomto směru je, že všechny potenciální rozdíly vůči pojmu 

podnik v evropském právu, které by mohly vyvstávat, by měly být překlenutelné 

interpretačně s ohledem na dosti širokou a pružnou definici v § 2 odst. 1 OHS.330 

Terminologické otázky považuji za podružné, bude-li aplikační praxe při vymezování 

pojmu soutěžitele respektovat ekonomickou realitu a nebude-li docházet 

k diskrepancím v pojetí adresáta soutěžních norem v případech s komunitárním 

prvkem a bez komunitárního prvku. 

 

(i) Lze pojmy podnik a soutěžitel vnímat věcně shodně? 

 Ze shora uvedeného pojetí „jednotky“ v evropském soutěžním právu plyne, že 

právní status dotčené jednotky, způsob jejího financování, ani existence právní 

subjektivity není pro účely kvalifikování určité entity za podnik rozhodná. Důležitá je 

                                                 
330 K tomuto závěru se přikláním [srov. také Kindl, J. (2004b), s. 28-29 a Kindl, J. (2006a)], přestože někteří 
renomovaní autoři vyslovovali názor opačný. Srov. např. Munková, J. (2004), s. 629 nebo Munková, J. (2003a), 
s. 53. S ohledem na legislativní vývoj (vztažení komunitárních blokových výjimek i na ryze vnitrostátní dohody) i 
JUDr. Munková nakonec konstatuje, že „vztah mezi oběma pojmy nelze za současné legislativní situace vyřešit 
jinak než interpretačně ve prospěch eurokonformního výkladu pojmu soutěžitel“ [ Munková, J. a Kindl, J. (2007), 
s. 24]. 
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její ekonomická samostatnost a výkon hospodářské činnosti. Jinak řečeno, musí se 

jednat o „hospodářskou jednotku“. Lze z výše uvedené evropské judikatury vycházet 

i pro účely českého soutěžního práva, resp. konkrétněji při výkladu § 2 odst. 1 OHS? 

Domnívám se, že ano a že taková odpověď je nejen možností, ale současně i nutností, 

a to zejména s ohledem na skutečnost, že v důsledku ustanovení § 4 odst. 1 OHS byla 

působnost komunitárních blokových výjimek operujících s pojmem podniku (resp. 

dohody mezi podniky) rozšířena i na zcela vnitrostátní situace (tj. dohody mezi 

soutěžiteli). 

 Pro toto „evropské“ pojetí pojmu soutěžitel, který by byl chápán de facto jen jako 

(nevhodný) překlad evropského pojmu undertaking či jiných jazykových ekvivalentů, 

svědčí např. i důvodová zpráva k jedné z posledních novel zákona o ochraně 

hospodářské soutěže, a sice zákonu č. 361/2005 Sb., která mimo jiné v souvislosti 

s úpravou § 12 odst. 3 OHS konstatovala, že pojem soutěžitele je „plně v souladu s 

významem pojmu undertaking užívaným v právu ES“.331 K obdobnému závěru se kloní i 

některá odborná literatura, která například konstatuje, že „[p]ři nalézání obsahu pojmu 

‘soutěžitel’ z hlediska aplikace zákona nezbývá než vycházet z komunitární judikatury“.332 

Úřad se ostatně v rámci své rozhodovací praxe na evropská rozhodnutí poměrně 

běžně odvolává. Jak jsem již výše konstatoval,333 debatu, o tom zda je možné a nutné 

pojem soutěžitele vykládat eurokonformě, tedy vlastně shodně jako pojem podniku, 

dle mého názoru v zásadě ukončil rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 5 As 61-

2005-183 z 29.10. 2007 (Česká rafinérská). V tomto rozsudku NSS konstatoval, že § 2 

odst. 1 OHS obsahující definici soutěžitele „je skutečně výsledkem harmonizace českého 

práva“, a je tedy zřejmé, „že použití judikatury a správní praxe ES interpretující předmětná 

                                                 
331 Sněmovní tisk 879, 2005, IV. volební období, výklad k bodům 9, 16 a 17. 
332 Viz Raus, D. a Neruda, R. (2004), s. 25. Příslušní autoři dále odkazují na výše zmiňovaná rozhodnutí ESD a 
SPS ve věcech Höfner a Shell. Shodu mezi pojmem soutěžitele a podniku konstatuje i Buryan, J. (2005), s. 751, 
byť tento autor pojem podniku nepojímá ve všech ohledech správně, jak shora uvedeno. Srov. také Kindl, J. 
(2006a) a Munková, J. a Kindl, J. (2007), s. 24. 
333 Viz pozn. č. 277. 
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ustanovení je zcela na místě. Pro řešený případ je podstatná interpretace pojmu ‘soutěžitel’ 

použitého v [OHS], který odpovídá pojmu ‘podnik’ ve smlouvě Evropských společenství“. 

Nyní by tedy mělo již být zřejmé, že pojem soutěžitele je opravdu třeba chápat jako 

český ekvivalent pojmu podnik ve smyslu práva evropského. 

 Pro úplnost však uvádím, že se závěrem o totožnosti pojmů podnik a soutěžitel 

nebyly ani v minulosti jistě problémy v naprosté většině „jednoduchých“ případů. 

Složitější situace však nastávala v některých hraničních případech jako právě 

například při úvaze o aplikaci pojmu soutěžitel na koncern (obecně ve vztazích mezi 

spřízněnými entitami) nebo při aplikaci uvedeného pojmu na veřejnoprávní entity. 

Právě na těchto „složitých“ případech bylo možno tezi o totožnosti zkoumaných 

pojmů otestovat. Současně bylo možno ověřit, zda opravdu „praxe nemá s pojmy 

problémy“, jak tvrdili někteří autoři.334 

 Definice soutěžitele v § 2 odst. 1 OHS považuje za soutěžitele v podstatě 

jakékoli formy sdružení či seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení 

nemají právní subjektivitu. V tomto smyslu je tedy zjevné, že koncern jakožto 

seskupení více osob podrobených jednotnému řízení (srov. § 66a odst. 7 obchodního 

zákoníku) soutěžitelem dle příslušné definice být může. Ostatně na tuto skutečnost 

výslovně poukazuje důvodová zpráva k zákonu o ochraně hospodářské soutěže, která 

uvádí, že předmětná „[š]iroká formulace ... dovoluje do osobní působnosti zákona zahrnout i 

sdružení bez právní subjektivity (např. sdružení osob podle § 829 občanského zákoníku, anebo 

různé formy podnikatelského seskupování zahrnující např. vztahy mezi koncernem a 

koncernovým podnikem, mateřskou a dceřinou společností apod.)“.335 

                                                 
334 Viz Buryan, J. (2005), s. 751, kde daný autor vymezuje význam diskuse o vztahu pojmů podnik a soutěžitel jen 
do roviny právně-teoretické. S tímto názorem nesouhlasím. Právně-teoretické vymezení pojmu podnik/soutěžitel 
má nevyhnutelně dopady na praktickou aplikaci soutěžně-právních norem.  
335 Sněmovní tisk č. 704, 2004, III. volební období, poznámky k navrhovanému § 1 odst. 2. 
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 V zásadě k obdobnému závěru dospívala i komentářová literatura, na které 

však již bylo vidět potíže s vypořádáním se s terminologií § 2 odst. 1 OHS.336 Dle 

gramatického textu příslušného ustanovení totiž formální znaky pojmu soutěžitel 

naplňují i dceřiné společnosti, které jsou součástí koncernu. Jedná se v jejich případě o 

právnické osoby, které se účastní hospodářské soutěže. Požadavek na ekonomickou 

samostatnost plynoucí z koncepce jedné hospodářské jednotky uplatňované 

v evropském právu v zákoně výslovně obsažen není. Není proto a priori zjevné, kdy je 

možno koncern či jiné seskupení ekonomicky provázaných entit označit za soutěžitele 

a co se v takovém případě děje se společnostmi zahrnutými do příslušného seskupení 

(soutěžitele).337 

 Domnívám se, že i před výše citovaným rozhodnutím NSS měla být odpověď 

na tuto otázku shodná jako v případě pojmu podniku dle evropského práva, tj. 

koncern (či jiné obdobné seskupení) bude z hmotněprávního hlediska podnikem 

(soutěžitelem), tvoří-li jeho jednotlivé složky jednu hospodářskou jednotku, a 

v takovém případě nepředstavují dílčí složky daného seskupení samostatné 

soutěžitele, ale jsou součástí soutěžitele (podniku) jediného.338 Postavení dceřiných 

společností je tedy opět jako v případě pojmu podniku vyřešeno rozlišením mezi 

potenciální způsobilostí být soutěžitelem a vlastní existencí charakteru soutěžitele 

v určitém případě. Ve spojení s funkčním a dynamickým pojetím příslušného pojmu 

tento přístup (na rozdíl od formálního pojetí) umožňuje adekvátně reagovat na 

rozmanitosti ekonomického života. 

 Po právní stránce lze k tomuto závěru dospět mimo jiné na základě 

teleologického výkladu a s ohledem na požadavek konzistentní aplikace soutěžního 
                                                 
336 Viz např. Raus, D. a Neruda, R. (2004), s. 30-32; nebo Raus, D. a Neruda, R. (2006), s. 46-8. 
337 Tuto otázku však výslovně řeší např. estonský zákon o hospodářské soutěži z 5.6. 2001 (RT I 2001, 56, 332), 
v platném znění, který v § 1 odst. 3 stanoví, že spřízněné podniky mohou být považovány za jediný podnik, 
nedochází-li mezi nimi k soutěži. Obdobné pravidlo je obsaženo dále též v čl. 2 odst. 2 portugalského zákona 
č. 18/2003 z 11.6. 2003 nebo § 1 odst. 9 lotyšského zákona o hospodářské soutěži, ve znění pozdějších předpisů. 
338 S ohledem na skutečnost, že české právo konzistentně neobsahuje detailní pravidla pro aplikaci soutěžního 
práva na ekonomické skupiny, je tento přístup jediný možný (srov. shora kapitolu 4.2.1(b)(i) in fine). 
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práva. Účelem zavedení pojmu soutěžitel do zákona o ochraně hospodářské soutěže 

totiž bylo nepochybně postižení stejných entit jako v případě podniku dle evropského 

práva. V důsledku § 4 odst. 1 OHS navíc některé v současnosti aplikované normy 

(komunitární blokové výjimky) na dohody mezi „soutěžiteli“ pracují přímo s pojmem 

„podniku“ v jeho evropském pojetí, resp. pojmem dohod mezi podniky. Ve světle 

toho by obsahová odlišnost uvedených pojmů byla absurdní. Procesní stránka věci je 

pochopitelně odlišná záležitost. Úřad si bude v rámci své praxe muset určit, s jakými 

složkami dotčeného koncernu povede správní řízení a komu uloží pokutu, a to zřejmě 

s ohledem na participaci dotčených osob na případném protiprávním jednání.339 

 V některých rozhodnutích Úřadu se bylo lze s příklonem k tomuto funkčnímu, 

ekonomickému pojetí setkat,340 v jiných rozhodnutích byl přístup Úřadu o poznání 

diskutabilnější. Říci, že s vymezováním pojmu soutěžitele, resp. související aplikací 

koncepce jedné hospodářské jednotky nebyly v praxi potíže, je dle mého názoru 

přinejmenším dosti odvážné tvrzení. Praktické problémy spojené s aplikací související 

evropské judikatury v českém kontextu dokládá například právě stále probíhající 

kauza Česká rafinérská.341 Některé poznámky v odůvodnění rozhodnutí Krajského 

soudu v Brně, kterým bylo zrušeno předchozí rozhodnutí předsedy Úřadu, 

nasvědčovaly shora popsanému funkčnímu pojetí pojmu soutěžitele.342 S obecnými 

                                                 
339 Zřejmě s ohledem na tyto procesní souvislosti se Úřad v praxi označení koncernu za soutěžitele vyhýbal. 
340 Viz např. (z hlediska české správně-procedurální úpravy diskutabilní) rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. R 29-
33/2003 z 5.2. 2004, kdy pro dovozování odpovědnosti za údajný soutěžně-právní delikt odkazuje na „soubor 
hmotných a osobních složek odpovědných za [určité] chování“ a zmiňuje evropská rozhodnutí, ze kterých vychází, 
přičemž pojem soutěžitele a podniku v rozhodnutí v zásadě ztotožňuje. Toto rozhodnutí se však týkalo procesní 
stránky soutěžního práva (možnosti pokračovat ve správním řízení a uložit pokutu právním nástupců zaniknuvších 
soutěžitelů, se kterými bylo vedeno řízení), a to v době před vstupem do Evropské unie. Z hlediska českého 
správního práva procesního bylo příslušné rozhodnutí, resp. rozhodnutí na něj navazující nesprávné. Jako takové 
bylo zrušeno rozhodnutím Krajského soudu v Brně č.j. 31 Ca 84/2004-236 z 29.9. 2006 (dosud nepublikováno); v 
současné době probíhá řízení o kasační stížnosti Úřadu u NSS. Podrobněji srov. Kindl, J. (2007). 
341 Viz rozhodnutí Úřadu č.j. S 142/02-2186/02-VOII ze dne 31. 10. 2002, rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. 
R 73/2002 ze dne 16.5. 2003; rozhodnutí Krajského soudu v Brně č.j. 29 Ca 215/2003-88 ze dne 18.1. 2005 a 
posléze výše zmiňované rozhodnutí NSS č.j. 5 As 61/2005-183 z 29.10. 2007, kterým bylo předchozí rozhodnutí 
KS v Brně zrušeno a věc mu vrácena k dalšímu řízení. 
342 V rozhodnutí č.j. 29 Ca 215/2003-88 ze dne 18.1. 2005 Krajský soud shledal, že dvě dotčené společnosti jsou 
společnostmi pod kontrolou stejné entity, a že tedy mezi nimi nemůže existovat soutěžní vztah. Soud dále 
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konstatováními v rozhodnutí Krajského soudu v Brně (kde se hovořilo o tzv. intra-

enterprise doktríně343) se ztotožnil i Nejvyšší správní soud. Posléze však předcházející 

rozhodnutí Krajského soudu v Brně zrušil, a to z toho důvodu, že nesouhlasil s 

aplikací takových obecných závěrů na skutkovou situaci předmětného případu. K 

výkladu pojmu soutěžitele na situace skupin společností konkrétně NSS uvedl toto: 

 „Jak je zřejmé, subjektem soutěžního práva, tedy soutěžitelem, resp. podnikem v 

terminologii práva Evropských společenství, je hospodářská jednotka, která nemusí být totožná 

s podnikatelem – právním subjektem. Na jedné straně mohou být za soutěžitele (podniky) 

považována i různá uskupení bez právní subjektivity, na druhou stranu některé obchodní 

společnosti nejsou za samostatné soutěžitele (podniky) považovány. Za druhý zmiňovaný 

příklad mohou být považovány právě např. obchodní společnosti (dcery) zcela kontrolované 

jinou společností (matkou). Dceřiné společnosti vytvářejí spolu s mateřskou společností 

koncern, který je považován za jedinou hospodářskou jednotku, která se jako celek považuje za 

soutěžitele (podnik), pokud je splněna podmínka, že dceřiné společnosti nemohou skutečně 

autonomně určovat své jednání na trhu, nýbrž musí následovat pokyny mateřské společnosti, 

která je kontroluje (v tomto smyslu autonomním od pojmu koncern nebo holding v obchodním 

právu bude nadále výrazu koncern užíváno). Jednání uvnitř této hospodářské jednotky pak není 

považováno za soutěžně relevantní, pokud nemá vliv na ostatní soutěžitele nebo 

spotřebitele.“344 

                                                                                                                                                           
konstatoval, že příslušné sesterské společnosti tak vůči sobě „nemohou vystupovat jako soutěžitelé, ve smyslu 
vymezení tohoto pojmu v § 2 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže“ a dále pokračoval: „Jelikož současně 
žalovaný ... dovodil negativní důsledky předmětné jednání žalobce toliko ve vztahu k [dotčené sesterské 
společnosti] a nikoli již k dalším soutěžitelům (kde by již případná odpovědnost žalobce za zneužití dominantního 
postavení na trhu mohla existovat), je pojmově vyloučeno, aby žalobce [předmětným] jednáním ... zneužil svého 
dominantního postavení na újmu jiných soutěžitelů, ve smyslu § 11 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže“ 
(podtržení v originále). 
343 Terminologie „intra-enterprise doktrína” není dle mého názoru nejvhodnější. Svůj původ má totiž zřejmě v 
americkém antitrustovém právu, kde se však uplatňuje ve spojení „intra-enterprise conspiracy doctrine“, která však 
znamenala [do doby než došlo k jejímu opuštění; srov. rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu ve věci 
Copperweld Corp. v. Independence Tube Corp., 467 U.S. 752 (1984)] přesný opak toho, co se zde má na mysli. 
Podle ní totiž bylo možno stíhat za kartelové dohody i ujednání v rámci jedné skupiny. Srov. např. Hylton, K.N. 
(2003), s. 78-80 
344 Rozhodnutí NSS č.j. 5 As 61/2005-183 z 29.10. 2007. 
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 Lze proto konstatovat, že rozhodovací praxe se opravdu s některými 

problémovými okruhy vypořádává způsobem obdobným evropskému právu, např. 

v souvislosti s aplikací soutěžních norem na dohody mezi subjekty v rámci 

ekonomické skupiny nebo na jiné vztahy v rámci koncernu vylučující aplikaci § 3 

OHS, resp. i § 11 OHS, nelze-li dovodit externí dopad předmětného jednání ať již 

dominantního soutěžitele nebo účastníků „dohody“ na třetí strany (jiné soutěžitele či 

spotřebitele).345 

 V tomto ohledu se dále sluší blíže popsat, jak Krajský soud v Brně, respektive 

Nejvyšší správní soud aplikovaly koncept jedné hospodářské jednotky na fakta výše 

zmiňované kauzy České rafinérské, poněvadž jejich odlišný názor na tuto problematiku 

vhodně ilustruje, jaké důležité otázky pro aplikační praxi daný koncept nastoluje. V 

tomto případě se jednalo o otázku možného zneužití dominantního postavení ze 

strany společnosti Česká rafinérská, a.s. vůči společnosti CHEMOPETROL, a.s. Přitom 

společnost CHEMOPETROL byla 100% kontrolována ze strany společnosti 

UNIPETROL, a.s. Tato mateřská společnost byla též majoritním akcionářem 

společnosti Česká rafinérská, a to s akciovým podílem 51%. Toto postavení jí však 

neumožňovalo jednostranně přijímat strategická rozhodnutí týkající se příslušné 

společnosti, poněvadž dle stanov byla potřeba k většině takových rozhodnutí třeba 

kvalifikované většiny. Taková rozhodnutí tedy nemohla být přijata bez součinnosti 

alespoň některých dalších akcionářů. Současně však mohla společnosti UNIPETROL 

blokovat přijetí jakéhokoli takového rozhodnutí. Úřad uložil za zneužití dominantního 

postavení společnosti Česká rafinérská pokutu a nepřijal argumentaci, že na vztah 

mezi společnostmi Česká rafinérská a CHEMOPETROL nelze soutěžní právo 

aplikovat pro absenci soutěžních vztahů mezi nimi. 

                                                 
345 Srov. v tomto směru také např. Raus, D. a Neruda, R. (2004), s. 32, 63-64 a 138, kde autoři zřejmě dospívají ke 
stejným závěrům, byť pojem soutěžitele neužívají zcela konzistentně. 
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 Krajský soud v Brně spojil možnost aplikovat koncepci jedné hospodářské 

jednotky s pojmem kontroly,346 jak je tento používán pro účely soutěžního práva, a to 

zejména v oblasti spojování soutěžitelů.347 Po posouzení skutkových okolností případu 

následně krajský soud dovodil, že i nad společností Česká rafinérská (u společnosti 

CHEMOPETROL o tom nebylo nikdy pochyb) vykonává společnost UNIPETROL 

kontrolu, byť v její negativní podobě, tj. prostřednictvím možnost blokovat rozhodující 

kroky „kontrolovaného“ soutěžitele.348 Pojetí tzv. negativní výlučné kontroly je 

uznáváno v oblasti kontroly spojování soutěžitelů.349 Soud dále uvedl, že společnost 

Česká rafinérská nebyla společně kontrolována.350 Z toho následně soud dovodil, že 

společnost Česká rafinérská byla stejně jako společnost CHEMOPETROL 

kontrolována ze strany společnosti UNIPETROL, „v důsledku čehož nemůže mezi oběma 

                                                 
346 K pojmu kontroly srov. obecně např. Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J. (2006), s. 264-7 a 274-84, Bejček, J. 
(2004) nebo Broberg, M. (2004). 
347 Srov. rozhodnutí č.j. 29 Ca 215/2003-88 ze dne 18.1. 2005, kde soud uvedl např. „Jelikož získání kontroly nad 
jiným soutěžitelem musí být (obecně řečeno) spojeno s reálnou možností ovlivňovat dále jeho soutěžní chování, 
může tímto způsobem dojít k omezení soutěžního prostoru pro další subjekty, neboť mezi subjektem kontrolujícím a 
kontrolovaným nelze předpokládat existenci soutěžního vztahu. Přestože případy týkající se získání kontroly nad 
podniky jiných soutěžitelů jsou v zákoně zmiňovány toliko v řízeních o spojování soutěžitelů, neznamená to, že by 
výše konstatovaný závěr o neexistenci soutěžních vztahů mezi osobou kontrolující a kontrolovanou neměl význam v 
řízeních o dohodách narušujících hospodářskou soutěž ... či v řízení, jehož účelem je posouzení existence 
dominantního postavení soutěžitele na relevantním trhu a jeho zneužití ... Z tohoto důvodu tedy i v projednávané 
věci ... má své opodstatnění, zabývat se otázkou, zda je žalobce, stejně jako společnost CHL, kontrolován stejnou 
osobou.“ (podtržení v originále) 
348 Konkrétně soud uvedl: „Soud zastává názor, že za kontrolu jiného soutěžitele (podniku) lze považovat i situaci, 
kdy soutěžitel reálně disponuje i jen takovými oprávněními, která mu umožní blokovat jakékoli kroky jiného 
soutěžitele, které by ovlivňovaly jeho postavení na trhu, nebude-li takové jednání souladné s jeho záměry.“, resp. 
na jiném místě: „Disponuje-li totiž majoritní akcionář prostředky pro vyloučení jakéhokoli soutěžního jednání 
společnosti ČER, které není souladné s jeho zájmy a nepotřebuje-li k tomu souhlas žádného z dalších akcionářů, 
nelze hovořit o ekonomické samostatnosti této společnosti; takovou situaci lze nepochybně podřadit pod pojem 
‘kontrola’ ...“. Soud na podporu svého závěru odkázal na rozhodnutí Komise ve věci Kodak č. IV/24055, 
Amtsblatt Nr. L 147, 7.7. 1970, s. 24-7, které však tento závěr samo o sobě nijak nepodporuje. Soud navíc 
paradoxně výslovně připustil, že neměl k dispozici znění tohoto rozhodnutí a že vycházel jen z jedné zahraniční 
publikace na soutěžní právo. V předmětném případě totiž mateřská společnost držela podíl odpovídající buď 
celému, anebo takřka celému základnímu kapitálu dceřiných společností; měla tedy pozitivní výlučnou kontrolu.  
349 Srov. např. rozhodnutí Komise v případu č. COMP/M.2777 – Cinven Ltd / Angel Street Holdings Ltd, odst. 8 a 
Konsolidované sdělení Komise k otázkám příslušnosti podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování 
podniků, cit. supra pozn. 296, odst. 52, 56 a 58. Dále se sluší podotknout, že soud odmítl převzít formální koncept 
kontroly, jak plynul z tehdejších vyhlášek Úřadu stanovujících blokové výjimky (např. pro vertikální dohody – 
vyhláška č. 198/2001 Sb.). 
350 K výkladu pojmu společné kontroly v kontextu spojování soutěžitelů viz např. Munková, J. a Kindl, J. (2007), 
s. 130-2. 



 

 110 

kontrolovanými společnostmi existovat soutěžní vztah“, pročež uvedené společnosti „vůči 

sobě tedy nemohou vystupovat jako soutěžitelé“. Soud vzhledem k tomu předcházející 

správní rozhodnutí o pokutě zrušil. 

 Nejvyšší správní soud s tímto faktickým zhodnocením situace nesouhlasil. NSS 

uvedl, že pro závěr o existenci jedné hospodářské jednotky „nepostačuje pouhá 

příslušnost k podnikatelské skupině“, a pokračoval: „Rozhodující je způsob vztahů mezi 

subjekty ve skupině. Důležitými kritérii jsou mj. zda mateřská společnost skutečně určuje 

(formou pokynů) soutěžní jednání dceřiné společnosti, zda dceřiná společnost tyto pokyny 

respektuje a opravdu uskutečňuje. K příslušnosti k jediné hospodářské jednotce však postačuje, 

když mateřská společnost má skutečnou možnost udílet dceřiné společnosti pokyny a reálně 

tyto pokyny realizovat.“351 Soud také zdůraznil, že důležitým kritériem je kvalita i 

kvantita kontroly, tj. zda je dceřiná společnost kontrolována mateřskou společností 

samotnou, anebo společně s jinými podniky, a zda je kontrolována zcela nebo zčásti.352 

Ve vztahu ke skutkovým okolnostem předmětného případu pak soud dovodil, že v 

předmětném případě nebyly podmínky pro aplikace koncepce jedné hospodářské 

jednotky splněny.353 Z toho důvodu rozhodnutí Krajského soudu jako nesprávné 

zrušil. 

 Výše uvedené ilustruje dva možné přístupy k aplikaci koncepce jedné 

hospodářské jednotky. Jeden ji navazuje na koncept (výlučné) „kontroly“ ve smyslu 

kontroly spojování soutěžitelů. Tento přístup je v literatuře zastáván některými 

autory354 a Krajský soud v Brně jej ve výše uvedeném případě rozvedl tak, že postačí 

                                                 
351 Rozhodnutí NSS č.j. 5 As 61/2005-183 z 29.10. 2007. 
352 Ibid. 
353 NSS konkrétně uvedl, že společnost UNIPETROL se pokoušela společnosti Česká rafinérská určité pokyny 
dávat, ale neúspěšně. S ohledem na to nemohlo jít dle NSS mezi společnostmi CHEMOPETROL a Česká 
rafinérská o interní jednání v rámci hospodářské jednotky. 
354 Srov. např. Wils, W. P. J. (2000), s. 108, kde autor uvádí: „pojem podniku v článcích 81 a 82 SES koinciduje s 
pojmem výlučné kontroly v Nařízení ES o spojování podniků, přičemž oba pojmy jsou tak v souladu s 
ekonomickým konceptem firmy” (překlad autora). Obdobně také Whish, R. (2003), s. 88-9 nebo Faul, J. a Nikpay, 
A. (2007), s. 207-8. K této otázce srov. také pozn. č. 295. 
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nejen pozitivní výlučná kontrola, ale i negativní výlučná kontrola.355 NSS naproti tomu 

koncept jedné hospodářské jednotky pojal na základě některých rozhodnutí 

evropských soudů a Komise v zásadě nespojitě s pojmem „kontroly“. Kloní se spíše k 

ad hoc posuzování reálné možnosti ukládání pokynů a jejich vynucování ze strany 

mateřské společnosti. Dle NSS tedy zřejmě negativní výlučná kontrola (ve smyslu 

kontroly koncentrací podniků) nestačí. Stejně tak nepostačuje společná kontrola, na 

které participují i jiné podniky, což bylo v zásadě nekontroverzní356 a akceptováno i 

Krajským soudem v Brně. Jak je tomu však v případě pozitivní výlučné kontroly? Je tu 

nějaké obecné pravidlo, čili nic? Je přístup v oblasti restriktivních praktik konzistentní 

s pravidly v oblasti spojování podniků? Literatura i judikatura se dle mého názoru 

kloní spíše k tomu, že v případě (pozitivní) výlučné kontroly se existence jedné 

hospodářské jednotky předpokládá, přičemž čím více intenzivní taková kontrola je, 

tím obtížnější (až takřka vyloučené) je takový předpoklad vyvrátit.357 

 Koncepce jedné hospodářské jednotky však má své důsledky i v jiných 

rovinách, než jen v otázce aplikace prohibitivní soutěžní normy na jednání v rámci 

skupin společností. V těchto jiných rovinách teprve čeká na otestování, zda bude česká 

praxe opravdu konzistentní s evropskou. Tak například při aplikaci pravidla de 

minimis obsaženého v § 6 OHS je třeba pro účely kalkulace tržního podílu vycházet ze 

součtu podílů všech složek dotčeného soutěžitele, je-li jím koncern (jedna hospodářská 

                                                 
355 Toto rozvedení nemusí být vnímáno jako exces, byť se k tomu tak nakonec NSS postavil. V evropské regulaci 
spojování podniků jsou totiž nyní situace pozitivní a negativní výlučné kontroly chápány jako v zásadě 
ekvivalentní (změna z jedné situace na druhou není změnou kvality kontroly, která by zakládala spojení podniků); 
srov. např. Konsolidované sdělení Komise k otázkám příslušnosti podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole 
spojování podniků, cit. supra pozn. 296, odst. 83. V minulosti byla však praxe Komise v tomto ohledu poněkud 
odlišná a změna z negativní na pozitivní výlučnou kontrolu byla zpravidla považována za spojení podniků (srov. 
např. rozhodnutí Komise v případu č. COMP/M.3768 – BBVA/BNL, č. COMP/M.3198 – VW/VW Audi 
Vetriebszentren nebo č. IV/M.4343 – Kraft Foods/United Biscuits). 
356 Srov. např. Roth, P. a Rose, V. (eds.) (2008), s. 105-6. 
357 Srov. ibid., s. 104-5, a dále Whish, R. (2003), s. 88-9 nebo Faul, J. a Nikpay, A. (2007), s. 207-8. V případech 
100% kontroly se existence jedné hospodářské jednotky dokonce předpokládá přímo de iure, což je potvrzeno i v 
judikatuře evropských soudů, které souhlasily s postupem Komise na základě takové domněnky a uvedly, že je 
následně na dotčeném podniku, aby takovou domněnku existence jedné hospodářské jednotky vyvrátil (srov. např. 
rozhodnutí SPS ve věci Akzo Nobel, cit. supra. pozn. 289, odst. 60-65). 
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jednotka). Dle mého názoru nesmyslné považování dceřiných společností za 

samostatné soutěžitele by umožňovalo obcházet zákonný kartelový zákaz rozložením 

protiprávního jednání na více složek v rámci koncernu, což by byl jistě absurdní závěr. 

Obdobně je třeba koncern považovat za jediného soutěžitele i pro účely aplikace 

komunitárních blokových výjimek. Jiný přístup by totiž mohl při participaci více 

koncernových společností na určité dohodě vyloučit aplikaci některé z blokových 

výjimek, kde je maximální počet zúčastněných podniků omezen na dva.358 

 Odhlížeje od výše uvedeného je další, relativně separátní otázkou, do jaké míry 

je znak v podobě účasti v hospodářské soutěži, resp. možnosti jí ovlivňovat totožný se 

znakem spočívajícím ve výkonu hospodářské činnosti popsaném shora. Česká 

rozhodovací praxe vykládá pojem účasti v hospodářské soutěži značně široce, což 

ostatně plyne i z důvodové zprávy k zákonu o ochraně hospodářské soutěže, která 

uvádí, že „[ú]častí v soutěži se rozumí nejen podnikání, ale každá aktivita schopna ovlivnit trh 

bez ohledu na to, zda je či není primárně zaměřená na dosažení zisku“.359 Přestože účast 

v hospodářské soutěži navozuje dojem nutnosti existence soutěžního (konkurenčního) 

vztahu jako ostatně i sám pojem soutěžitele, je v zásadě obecně uznáváno, že pro účely 

zákona o ochraně hospodářské soutěže takto úzce nelze hospodářskou soutěž 

vnímat.360 Například již Ministerstvo pro hospodářskou soutěž jakožto předchůdce 

Úřadu v tomto směru ještě za účinnosti původního zákona o ochraně hospodářské 

soutěže konstatovalo při posuzování postavení Všeobecné zdravotní pojišťovny, že 

„podmínka účasti na hospodářské soutěži nevyžaduje, aby daný subjekt byl konkurentem nebo 

vykonával ekonomické činnosti v té samé oblasti jako jím ovlivněný subjekt“a že „[r]ozhodující 

                                                 
358 Srov. např. čl. 2 Nařízení Komise č. 772/2004 o použití čl. 81 odst. 3 SES na určité kategorie dohod o převodu 
technologií (OJ 2004 L 123/11; Úř. věst., Zvl. vyd. 2004, 08/sv. 3, s. 74). 
359 Srov. např. také rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. R 35/2003 z 31.5. 2005. 
360 Srov. např. rozsudek KS v Brně č.j. 31 Ca 133/2005-62 z 30.11. 2006. Srov. v tomto směru k výkladu tohoto 
znaku pojmu soutěžitele také Raus, D. a Neruda, R. (2004), s. 26-8, kde lze dobře ilustrovat určitou kostrbatost 
převzetí pojmů z oblasti právní úpravy nekalé soutěže, která s pojmem soutěžního vztahu pracuje (viz např. 
zavádění pojmů soutěžitel v širším a užším smyslu). Pro kritiku znaku účasti na hospodářské soutěži srov. 
Munková, J. (2004), s. 626-8. 
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je možnost narušení soutěže, tedy skutečnost, že VZP je schopna svým chováním ovlivňovat 

tržní strukturu tak, že zabraňuje rozvoji na trhu existující úrovně soutěže“.361 V souladu 

s tím byla i tak specifická entita, jakou je VZP, konstantně považována za 

soutěžitele.362 Obdobně konstatoval Vrchní soud v Praze, že za „účast v hospodářské 

soutěži“ „nelze považovat pouze podnikání, ale jde o každou aktivitu schopnou ovlivnit 

fungování trhu bez ohledu na to, zda je či není primárně zaměřena na dosažení zisku“.363 

 Toto široké pojetí je dále rozšířeno zahrnutím do obsahu příslušného znaku 

vedle účasti v hospodářské soutěži také možnost jejího ovlivnění, byť by to snad ani 

s ohledem na široké pojetí účasti nebylo potřeba.364 Takto vnímané pojetí „účasti 

v hospodářské soutěži či její ovlivnění“ je nepochybně způsobilé pojmout shora 

popsané případy „výkonu hospodářské činnosti“. Otázkou však je, zda toto pojetí 

není až příliš široké a zda pamatuje na výjimky, které v tomto směru obsahuje 

relevantní evropské judikatura. Kupříkladu je nepochybné, že i nákup zboží za účelem 

následné spotřeby, popřípadě použití takto nakoupeného zboží nikoliv k hospodářské 

činnosti (ale např. k redistribuci ve zdravotním systému na bázi solidarity), může 

ovlivnit hospodářskou soutěž. Přesto se v rámci evropského práva nejedná o 

„hospodářskou činnost“. Ta je vnímána úžeji jako „nabízení zboží a služeb na trhu“.365 

Obdobně může hospodářskou soutěž ovlivňovat i regulatorní činnost, ať již ze strany 

státních či samosprávných orgánů, přesto je taková činnost z rozsahu pojmu 

„hospodářská činnost“ pro účely vymezení podniku vylučována. Obdobně to platí ve 

vztahu k tomu, co výše zmiňovaný autor (Odudu) označuje jako „redistribuci“ nebo 

                                                 
361 Viz rozhodnutí MHS č.j. S 70/94-220 ze dne 25.4. 1995. 
362 Viz dále např. rozhodnutí MHS č.j. S 90/98-220/1980 ze dne 25.8. 1998, č.j. S 65/95-220 ze dne 29.9. 1995, č.j. 
S 25/98-220/1231 ze dne 22.5. 1998, rozhodnutí ministra pro hospodářskou soutěž č.j. R 6/95 ze dne 22.12. 1995, 
č.j. R 51/95 z 22.1. 1996, rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. R 19/98 ze dne 3.6. 1999 nebo rozhodnutí Vrchního 
soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 4/96 ze dne 11.7. 1996. 
363 Rozsudek VS v Praze, č.j. 7 A 134/95-30 z 15.10. 2006; ASPI: 19698 (jud). 
364 JUDr. Munková k tomu doplňku konstatuje, že je nutné jej vykládat jako možnost některého z v § 2 odst. 1 
OHS vymezených entit „zasáhnout do soutěže způsobem, který ji naruší, i když sám účastník není účatníkem 
hospodářské soutěže” [ Munková, J. a Kindl, J. (2007), s. 23]. 
365 K tomu srov. také kapitolu 4.2.1(b)(ii) shora. 
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„poskytování veřejných statků“, které nespadají pod pojem hospodářské činnosti z 

důvodu (absolutní) nemožnosti generovat zisk.366 Tato problematika vyvstává do 

popředí právě v souvislosti s veřejnoprávními institucemi (např. v oblasti zdravotního 

či sociálního pojištění) a věnuji se jí podrobněji dále na pozadí diskuse o případu 

FENIN.367 Ve vztahu k otázce konformity mezi pojmy „účast v hospodářské soutěži a 

možnost ji ovlivnit“ a „hospodářská činnost“ však nezbývá uzavřít, že bude třeba 

vyčkat, zda se i zde prosadí v naší jurisdikci eurokonformní výklad. Pokud bychom 

měli sledovat stejný interpretační postup, jaký zaujal NSS v kauze Česká rafinérská, 

pak by i v tomto ohledu měl být pojem soutěžitel vykládán eurokonformně. To by ale 

zřejmě znamenalo přehodnotit či přinejmenším vyprecizovat některou dřívější 

rozhodovací praxi, která pojímala pojem „účasti v hospodářské soutěži“ šířeji než by 

takový eurokonformní výklad vyžadoval. 

 

(ii) Co si počít s terminologií? 

 Terminologické otázky považuji, jak jsem již výše uvedl, spíše za vedlejší. 

Pokud se aplikační praxe náležitě vypořádá s problematickými okruhy, které jsou 

s otázkou určování adresáta soutěžních norem spojeny, nedomnívám se, že by bylo 

potřeba novelizovat zákon o ochraně hospodářské soutěže (či jiné zákony) a měnit – 

slovy důvodové zprávy k OHS – „vžitý“ pojem soutěžitele. Jiná situace by 

pochopitelně nastala, pokud by se v rozhodovací praxi začalo ukazovat, že Úřad či 

české soudy mají problém akceptovat funkční a dynamické pojetí pojmu soutěžitele 

bez bližšího návodu v zákonném textu. Doufám, že k takové situaci nedojde a že 

přesvědčivost evropské judikatury bude v tomto směru pro české orgány dostačujícím 

                                                 
366 Ibid. Naproti tomu srov. např. výše cit. rozhodnutí VS v Praze, supra pozn. 363, které vazbu na generování 
zisku takřka zcela přerušuje: „je zřejmé, že zákon se vztahuje i na subjekty, u nichž nelze předpokládat ziskový 
motiv v činnosti, a které samy o sobě nejsou podnikatelskými subjekty, ale mohou výrazně ovlivnit činnost 
podnikatelských subjektů přijímáním usnesení závazných pro své členy, a své cíle, buď vůbec nebo jen zčásti 
ekonomické, prosazují aktivitami schopnými narušit hospodárskou soutež (tj. omezit, zkreslit, event. ji vyloučit).“ 
367 Viz kapitolu 4.2.1(d). 
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podnětem. Zatím to vypadá, že se česká judikatura ubírá tímto směrem. Nepovažuji 

tedy novelizaci za účelem změny používaných pojmů v žádném případě za nutnost. 

 Zbývá se zamyslet, zda by bylo vhodné tak při nějaké případné příležitosti 

učinit a pojem soutěžitele nahradit pojmem podniku či jiným (např. podnikatelská 

jednotka, hospodářská jednotka, účastník trhu atp.). Domnívám se, že s ohledem na 

stávající znění § 4 odst. 1 OHS, byly tyto terminologické diskuse posunuty do jiné 

roviny než dříve. Ať se to totiž zastáncům pojmu „soutěžitel“ líbí nebo ne, pojem 

„podniku“ (v jeho evropském pojetí) byl již do českého soutěžního práva zaveden, a to 

prostřednictvím aplikace komunitárních blokových výjimek, jejichž české překlady368 

používají pojmu podniku, i na ryze vnitrostátní situace.369 Na „svatou“ půdu tedy již 

bylo vkročeno. Je otázkou, zda v tomto směru pokračovat? 

 K této problematice mám v zásadě indiferentní postoj. Obávané zmatení se 

stejně znějícím pojmem v obchodním zákoníku je však dle mého názoru spíše 

zveličováno. Ustanovení § 5 odst. 1 ObchZ samo uvádí, že pojem „podniku“ vymezuje 

jen pro účely obchodního zákoníku. Kromě toho například i pojem soutěžitele 

zavedený legislativní zkratkou v § 41 obchodního zákoníku používaný pro oblast 

práva proti nekalé soutěži má jiný obsah než soutěžitel ve smyslu § 2 odst. 1 OHS, 

aniž by to přinášelo problémy.370 Samotné používání pojmu podniku ve smyslu § 5 

ObchZ v textu zákona o ochraně hospodářské soutěže přináší dle mého názoru více 

potíží než přínosů.371 Proti zavedení pojmu podniku (v jeho evropském pojetí) do 

                                                 
368 Vycházím z překladů prezentovaných v rámci systému EurLex, resp. publikovaných ve Zvláštním vydání 2004 
Úředního věstníku. Nedomnívám se, že by bylo žádoucí tyto překlady, které sice samy o sobě nelze považovat za 
perfektní, opravovat a místo pojmu podnik do nich vkládat pojem soutěžitele, jak se s tím lze v některých 
případech setkat na internetových stránkách Úřadu (srov. např. překlad znění nařízení Komise č. 1400/2002 
presentovaný na http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Legislativa/HS/EU/Narizeni1400-2002.pdf; 
naposledy navštíveno 22.4. 2008). 
369 Pro úplnost je vhodné zmínit, že pojem podnik se objevil již dříve v české verzi Prováděcích pravidlech k 
Evropské dohodě (rozhodnutí Rady přidružení č. 1/96) publikované sdělením MZV č. 233/1996 Sb. S ohledem na 
jejich omezený význam tam však přečkal takřka nepovšimnut. 
370 Srov. v tomto směru např. Raus, D. a Neruda, R. (2004), s. 33. 
371 Tuto skutečnost lze ilustrovat např. na historii novelizací § 12 odst. 2 OHS, jež dobře znázorňuje postupný 
odklon od obchodněprávní terminologie směrem k autonomní terminologii zákona o ochraně hospodářské soutěže. 
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zákona o ochraně hospodářské soutěži tak zřejmě působí zejména zvyk. Za zmínku 

stojí v tomto směru skutečnost, že v rámci přípravy rekodifikace českého občanského 

práva se uvažuje o tom, že by v novém obchodním zákoně byl stávající pojem 

podniku nahrazen pojmem „obchodní závod“. V takovém případě by pochopitelně 

shora uvedený terminologický argument proti zavedení pojmu podnik do zákona o 

ochraně hospodářské soutěže odpadl. 

 V každém případě se mi jako významný argument pro výměnu pojmu 

soutěžitele za pojem podniku jeví požadavek na sjednocení terminologie zákona 

s pojmoslovím užívaným v komunitárních blokových výjimkách. Pouhá prostá 

záměna uvedených pojmů by však sama o sobě působila zmatečně. Novelizace zákona 

by proto musela být komplexnější. Při příležitosti takové případné novelizace by 

mohlo být vhodné též do zákona zřetelněji zakotvit koncepci jedné hospodářské 

jednotky, aby v tomto směru byly vyloučeny veškeré případné pochybnosti,372 

případně rovnou odkázat na pojem podniku ve smyslu čl. 81 SES jako to činí 

například nizozemský zákon o hospodářské soutěži.373 Nepovažuji však takovou 

novelizaci za úplnou prioritu, poněvadž jsem přesvědčen, že i stávající text zákona 

nejen umožňuje, ale též vyžaduje eurokonformní výklad, jak shora popsáno, poněvadž 

je při jeho aplikaci třeba náležitě přihlížet k relevantní evropské judikatuře. V tomto 

přesvědčení mne utvrzuje i shora rozebírané rozhodnutí Nejvyššího správního 

soudu.374 

 

                                                                                                                                                           
Blíže v tomto ohledu srov. např. Munková, J. a Kindl, J. (2007), komentář k § 12, kde se na jednotlivé 
nedotaženosti související s používáním obchodně-právní terminologie poukazuje. 
372 Např. po vzoru výše zmiňované portugalské, estonské či lotyšské úpravy. 
373 Srov. § 1 písm. f) nizozemského zákona o hospodářské soutěži (Mededingingswet) z 22.5. 1997, ve znění 
pozdějších předpisů. 
374 Rozhodnutí NSS č.j. 5 As 61/2005-183 z 29.10. 2007. 
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(d) Veřejnoprávní instituce jako adresáti soutěžních norem 

 Jak jsem uvedl již shora, budu se nyní věnovat diskusi nad aplikací pojmu 

podnik na veřejnoprávní instituce.375 Na pozadí této diskuse lze totiž blíže ilustrovat 

pojetí pojmu „hospodářské činnosti“, které je pro vymezení podniku klíčové. Primárně 

vyjdu z obecné diskuse na toto téma v evropském kontextu, ale současně se tuto 

diskusi pokusím rozvést ve vztahu k české rozhodovací praxi a na české reálie. 

 Obecná definice podniku se v této souvislosti nemění. I veřejnoprávní instituce 

jsou podnikem ve smyslu evropských soutěžních pravidel, vykonávají-li relativně 

samostatně ekonomickou (hospodářskou) činnost, což ostatně dokládá i výše 

zmiňované základní rozhodnutí ESD ve věci Höfner.376 S ohledem na funkční pojetí 

podniku přitom veřejné (či státní) entity mohou povahu podniku mít vůči některým 

svým činnostem, zatímco v případě jiných aktivit takovou povahu mít nebudou, a 

nebudou tedy podléhat regulaci ze strany soutěžního práva.377 Pro posouzení 

charakteru určité veřejnoprávní entity v některém konkrétním případě je proto klíčová 

analýza, zda dotčené aktivity jsou ekonomického rázu či nikoli. 

 Tato otázka je pochopitelně v rovině evropského práva dosti ožehavá, 

poněvadž, jak konstatuje generální advokát Maduro ve svém stanovisku k případu 

FENIN, v takovém případě Evropský soudní dvůr „vstupuje na nebezpečné území, jelikož 

musí nalézt rovnováhu mezi potřebou chránit nezkreslenou hospodářskou soutěž na společném 

trhu a respektem k pravomocem členských států“.378 Daná otázka má tedy nevyhnutelně i 

určitý ústavní aspekt související s delimitací funkcí mezi EU a členskými státy 

v mnoha pro členské státy citlivých oblastech, kde působí veřejnoprávní entity (např. 
                                                 
375 Přesnější by s ohledem na funkční pojetí podniku bylo hovořit o aplikaci pojmu podniku v kontextu 
veřejnoprávních činností či funkcí určitých entit. Jak známo, v důsledku procesu někdy označovaného jako 
privatizace veřejné správy jsou často činnosti jinak typicky náležející do působnosti veřejné sféry vykonávány 
soukromoprávními subjekty. Pro snazší názornost však užívám dále určitou „zkratku“ a hovořím o 
veřejnoprávních institucích či entitách. 
376 Cit. supra pozn. 281. 
377 Viz pozn. 298 supra a prameny tam citované. 
378 Stanovisko generálního advokáta Madura v případu FENIN, cit. supra 298, odst. 26 (překlad autora). 
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zdravotní politika, sociální politika, životní prostředí atp.). Budou-li dané entity 

podniky, pak budou jejich aktivity podléhat soutěžně-právnímu dohledu ze strany 

Komise. Nebudou-li podniky, evropské soutěžní právo se na příslušné entity, resp. 

příslušné neekonomické činnosti jimi vykonávané nebude vztahovat. Vzhledem 

k tomu se této problematice v evropském kontextu věnuje poměrně četná 

judikatura.379 

 Obecně dle předmětné judikatury platí, že činnosti, které se svou povahou 

rovnají obvyklým činnostem vykonávaným orgány státní (veřejné) správy, nejsou 

ekonomického charakteru, a entity je provozující tedy nemají při výkonu daných 

činností charakter podniku.380 V hraničních případech – zejména v souvislosti 

s aplikací soutěžního práva ve zdravotnictví – je však určení povahy konkrétní 

instituce složitější než by toto jednoduše se tvářící pravidlo mohlo napovídat. Přestože 

je totiž zdravotní sektor do určité míry vystaven hospodářské soutěži a činnosti 

vykonávané veřejnoprávními entitami v něm působícími nejsou ryze správní 

povahy,381 evropské právo ochrany hospodářské soutěže se uplatňuje poněkud 

omezeným způsobem.382 Povahu veřejnoprávních (státních) entit v oblasti soutěžního 

práva odpovídající dvojaké roli, ve které mohou takové entity vystupovat, nelze proto 

určovat jen na základě dichotomie mezi výkonem veřejné moci a činností, která 

mocenský prvek postrádá.383 Stanovení hranice pro řešení jednotlivých případů je 

                                                 
379 Srov. ibid., odst. 11-22 a tam citovaná rozhodnutí. 
380 Viz např. rozhodnutí ESD ve věci č. C-364/92, SAT Fluggesellschaft mbH v Eurocontrol [1994] ECR I-43, 
odst. 30-32. 
381 Kontroverze spojené s touto problematikou ilustruje např. rozhodnutí ESD a stanovisko generálního advokáta 
Jacobse ve spojených případech č. C-264/01, C-306/01, C-354/01 a C-355/01, AOK Bundesverband a ostatní 
[2004] ECR I-2493 a literatura komentující uvedené rozhodnutí. Srov. např. Lasok, K.P.E. (2004) a Krajewski, M. 
a Farley, M. (2004). 
382 Viz např. stanovisko generálního advokáta Madura v případu FENIN, cit. supra 298, odst. 16, kde generální 
advokát uvádí, že soutěžní právo se může uplatňovat na zdravotní sektor jen v té míře, ve které není příslušný 
sektor dominován principem solidarity. 
383 Generální advokát Maduro o dvojaké roli státu hovoří např. v odst. 27 svého stanoviska, přičemž rozlišuje 
činnost státu jakožto účastníka trhu a jeho činnost politického charakteru ovládanou principem solidarity, jejímž 
účelem je implementovat určité redistribuční systémy. 
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obtížné. Pro účely strukturování dále podaného výkladu rozlišuji při určité míře 

zjednodušení funkce státu (veřejné sféry), o kterých bylo judikováno, že za splnění 

příslušných podmínek nepředstavují hospodářskou činnost, do dvou obecnějších 

kategorií, a to regulatorní činnost státu na straně jedné a činnost státu, kterou lze 

označit jako obstaravatelskou, na straně druhé. 

 

(i) Regulatorní činnost státu 

 Regulatorní činnost ze strany orgánů veřejné správy nepodléhá přímé regulaci 

evropským soutěžním právem. Přestože může mít taková regulatorní činnost účinky 

ve vztahu k trhu, nejedná se o nabízení zboží či služeb, a definice „hospodářské 

činnosti“ tak není naplněna.384 Tato skutečnost je potvrzena ve vícero judikátech 

evropských soudů, kde se konzistentně judikuje, že aktivity shodující se s aktivitami, 

které jsou typicky vykonávané (vrchnostensky, resp. ve veřejném zájmu) ze strany 

orgánů veřejné moci (public authorities), nejsou hospodářskou činností.385 Proto se za 

hospodářskou činnost nepovažovaly aktivity spočívající např. v kontrole a dohledu 

nad vzdušným prostorem, včetně výběru souvisejících poplatků ze strany organizace 

Eurocontrol,386 v dohledu nad znečišťováním v přístavu, včetně výběru souvisejících 

                                                 
384 Srov. Odudu, O. (2006), s. 30. Odudu vylučuje regulatorní činnost z pojmu hospodářské činnosti z toho 
důvodu, že se nejedná o nabízení zboží a služeb. Současně však v některých hraničních případech jsou jisté služby 
ze strany dotčených organizací poskytovány, ale ty mají povahu tzv. veřejného statku (typicky jde např. o zajištění 
národní bezpečnosti), jehož poskytování je z definice neprofitabilní. Proto lze některé aktivity považovat za 
vyloučené z pojmu hospodářské činnosti i z toho důvodu. Jedná se např. o dále uváděné situace zajišťování 
bezpečenosti vzdušného prostoru (Eurocontrol) nebo ochrany životního prostředí v janovském přístavu (Diego 
Cali); srov. tamtéž, s. 43-5. 
385 Srov. např. rozhodnutí ESD ve věci SAT v Eurocontrol, cit. supra pozn. 380, odst. 30-32; ve věci č. C-343/95, 
Diego Calì & Figli Srl v Servizi ecologici porto di Genova SpA (SEPG), [1997] ECR I-1547, odst. 16-7 a 23-5; 
nebo ve věci č. 30/87, Corinne Bodson v SA Pompes funèbres des règions libèrèes, [1988] ECR 2479. 
386 Rozhodnutí ESD ve věci SAT v Eurocontrol, cit. supra pozn. 380.  
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poplatků ze strany pověřené organizace,387 nebo některé aktivity v souvislosti s 

regulací pohřebnictví, byť byly přeneseny na soukromé společnosti.388 

 Tento přístup se zdá racionálním. Soutěžní právo (zde mám na mysli čl. 81 a 82 

SES) je tu přece primárně od toho, aby dohlíželo nad zachováváním účinné soutěže na 

trhu, a ne od toho, aby nějakým způsobem upravovalo či napravovalo výkon veřejné 

moci ze strany vnitrostátních vrchnostenských orgánů. K tomu existují jiné nástroje, 

zejména například evropské právo v oblasti volného pohybu zboží, služeb atp., v 

oblasti poskytování veřejné podpory, zadávání veřejných zakázek či obecné plnění 

principu loajality (čl. 10 SES) vůči EU.389 Někteří autoři proto dovozují, že vymezení 

hranic pojmu „hospodářská činnost“, a tedy podniku, pro účely evropského 

soutěžního práva je jedním z projevů obecnějšího právního problému, a sice vymezení 

hranice mezi veřejným a soukromým sektorem (public/private divide), přičemž do 

dosahu regulace restriktivních praktik soutěžním právem by měl spadat jen sektor tzv. 

soukromý (chápaný však funkčně, nikoliv institucionálně).390 

 Přes poměrně jasné, výše formulované pravidlo může být jeho praktická 

aplikace v některých případech komplikovanější, a bylo by nesprávné se tvářit jako, že 

dostupná judikatura je v tomto ohledu zcela jednoznačná a konzistentní. Problémy 

vznikají zejména v souvislosti s posuzováním aktivit tzv. samosprávných organizací 

(self-regulatory bodies), tzn. zejména různých orgánů zájmové samosprávy, profesních 

organizací či svazů, sportovních asociací atp.,391 kde se však otázka aplikace posouvá 

též do jiné roviny s ohledem na to, že adresáty čl. 81 SES jsou vedle podniků i sdružení 

                                                 
387 Rozhodnutí ESD ve věci Diego Cali, cit. supra pozn. 385. 
388 Rozhodnutí ESD ve věci Bodson, cit. supra pozn. 385. 
389 K tomu srov. např. Jones, A. a Sufrin, B. (2004), kapitola 8. 
390 Srov. Odudu, O. (2006), s. 46-54. 
391 K tomu srov. zejm. rozhodnutí ESD ve věci č. C-309/99, J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh and Price 
Waterhouse Belastingadviseurs BV v Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, intervener: Raad 
van de Balies van de Europese Gemeenschap, [2002] ECR I-1577. 
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podniků, což vyvolává i další interpretační otázky, kterým se věnuji dále při výkladu 

pojmu „rozhodnutí sdružení podniků“.392 

 

(ii) Obstaravatelská činnost státu 

 Vedle vrchnostenské činnosti státních orgánů spadá do kategorie činností, které 

typicky zajišťuje stát (zejména v modelu tzv. sociálního státu), různá řada dalších 

činností, ve kterých stát plní jakousi obstaravatelskou či pečovatelskou roli. Jedná se 

zejména o problematiku působnosti státu v souvislosti s fungováním zdravotního 

systému, důchodového systému, systému sociálního zabezpečení atp. Se zajišťováním 

těchto systémů někdy souvisí určitá regulatorní činnost prováděná orgány veřejné 

moci, vůči které platí shora uvedené poznámky. Současně však stát (ať již přímo či 

nepřímo) vykonává i další činnost, kterou za (vrchnostenskou) veřejnou správu lze 

označit jen stěží, např. když stát prostřednictví odvodů na veřejné zdravotní pojištění 

zajišťuje „bezplatnou“ zdravotní péči, když zaručuje důchod svým občanům a 

pomáhá jim v hmotné nouzi atp. I vůči působnosti státu v tomto směru se muselo 

evropské soutěžní právo vymezit. Způsob, kterým tak učinilo, však nelze rozhodně 

označit za prostý a jednoduchý. Ostatně se v tomto ohledu není čemu divit, vezme-li 

se v úvahu mnohost národních úprav a modelů v rámci EU týkajících se uvedených 

„obstaravatelských“ oblastí a skutečnost, že zejména zhruba od poslední třetiny 

minulého století do současnosti pokračuje proces, v jehož rámci jsou soukromým 

entitám svěřovány aktivity, které byly dříve považovány za zcela vyhrazené státnímu 

monopolu (viz např. liberalizace odvětví energetiky, telekomunikací atp., úvahy o 

soukromých věznicích atd.). 

 Níže analyzuji a pokouším se shrnout základní pravidla, které v tomto směru 

evropské soutěžní právo při vymezování pojmu podnik vyvinulo. Činím tak na 

pozadí relativně recentní kauzy FENIN, kde se předmětná problematika detailně 

                                                 
392 Viz kapitola 4.2.2(c) dále. 
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diskutovala a od které si odborná veřejnost slibovala bližší vyjasnění aplikovaných 

pravidel.393 V tomto případě zaslala FENIN – španělská asociace podnikatelů 

působících v obchodu se zdravotnickým zbožím a vybavením – stížnost ke Komisi, ve 

které tvrdila, že organizace (zahrnující 26 veřejnoprávních entit včetně tří 

ministerstev) spravující španělský národní zdravotní systém zneužívají svého 

dominantního postavení na trhu se zdravotnickým zbožím a vybavením tím, že 

diskriminačním způsobem opožďují platby splatných pohledávek členů FENIN. Tuto 

stížnost Komise odmítla, přičemž uvedla, že dotčené veřejnoprávní organizace 

nejednaly jako podniky ve smyslu čl. 82 SES, pročež se ani nemohly dopustit zneužití 

dominantního postavení zakázaného daným ustanovením.394 FENIN podala proti 

příslušnému rozhodnutí Komise žalobu k SPS a ten ji zamítl.395 

 SPS se ve věci aplikace pojmu podnik pro účely čl. 82 SES ztotožnil se 

stanoviskem Komise a v odůvodnění svého rozhodnutí v této souvislosti konstatoval, 

že „to je činnost sestávající se z nabízení zboží a služeb na daném trhu, která je 

charakteristickým znakem hospodářské činnosti ..., ne nákupní činnost sama o sobě.“396 

Vzhledem k tomu by dle SPS bylo nesprávné izolovat nákupní aktivity od následného 

využití nakoupeného zboží či služeb. Povaha nákupní činnosti je proto dle SPS odvislá 

od skutečnosti, zda následující využití nakoupeného produktu je „hospodářské“ 

povahy či nikoli.397 Vzhledem k tomu SPS konstatoval, že organizace nakupující zboží 

(či služby) nikoli za účelem následného nabízení zboží či služeb na trhu jakožto 

součásti jejich hospodářské aktivity, ale za jiným účelem, který takovou hospodářskou 

                                                 
393 Daná kauza se týkala aplikace čl. 82 SES, ale její význam pro pojetí podniku má obecný dosah, tedy i pro účely 
čl. 81 SES, který je hlavním předmětem této práce. 
394 Viz rozhodnutí Komise č. IV.F.1./36.834-FENIN ze dne 26.8. 1999. 
395 Viz rozhodnutí SPS ve věci č. T-319/99, Federacion Nacional de Empresas de Instrumentacion Científica, 
Mèdica, Tècnica y Dental (FENIN) v Komise [2003] II-357. 
396 Ibid., odst. 36 (překlad autora). 
397 Ibid. 
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povahu postrádá (např. ryze sociální aktivity), nejednají jako podniky jen z titulu toho, 

že jsou odběratelem (a to třeba i monopsonním) na některém trhu.398 

 Pro účely posouzení povahy španělského zdravotního systému, resp. 

organizací jej spravujících SPS vyšel z rozhodnutí ESD ve věci Poucet & Pistre,399 

z něhož plyne, že organizace spravující určitý veřejný systém, který sleduje sociální 

účel (např. v rámci zdravotní, sociální, penzijní a dalších politik státu), který je založen 

na principu solidarity a který je nevýdělečného charakteru, nejsou podniky ve smyslu 

norem evropského soutěžního práva. SPS dospěl k závěru, že organizace spravující 

španělský zdravotní systém ve světle uvedených kritérií definici podniku nenaplňují. 

 FENIN podala proti tomuto rozhodnutí odvolání k ESD, přičemž své odvolání 

stavěla na jediném odvolacím důvodu a sice, že SPS nesprávně po právní stránce 

interpretoval pojem podniku ve smyslu evropského soutěžního práva.400 Konkrétněji 

FENIN nesouhlasil s názorem SPS, že nákupní činnost sama o sobě není hospodářskou 

aktivitou a že ji je třeba vázat na povahu následných aktivit. Pro případ neztotožnění 

se ze strany ESD s tímto právním postojem FENIN argumentovalo, že poskytování 

zdravotní péče je hospodářské povahy. Aniž by učinil finální stanovisko k otázce, zda 

španělský zdravotní systém, resp. entity jej spravující jsou podniky či nikoli, generální 

advokát Maduro navrhl ESD zrušení rozhodnutí SPS a vrácení věci k dalšímu 

projednání pro pochybení na straně SPS spočívající v neadekvátním zohlednění 

funkčního pojetí podniku. SPS totiž dle názoru generálního advokáta opomněl rozlišit 

mezi poskytováním povinného zdravotního pojištění a (bezúplatným) poskytováním 

zdravotních služeb, kteréžto obě činnosti jsou španělským zdravotním systémem 

provozovány a které SPS posoudil společně.401 V návaznosti na to se též dle názoru 

                                                 
398 Ibid., odst. 37. 
399 Rozhodnutí ESD ve spojených případech č. C-159/91 a C-160/91, Poucet & Pistre [1993] ECR I-637. Na ratio 
tohoto případu SPS odkázal v odst. 38 svého rozhodnutí ve věci FENIN. Srov. též rozhodnutí ESD ve věci AOK 
Bundesverband cit. supra v pozn. 381, odst. 47 a násl. 
400 Srov. stanovisko generálního advokáta Madura ve věci FENIN, cit. supra v pozn. 298, odst. 8. 
401 Ibid., srov. zejm. odst. 42-44. 
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generálního advokáta SPS nedostatečně vypořádal s otázkou, zda (bezúplatné) 

poskytování zdravotních služeb účastníkům španělského zdravotního systému je či 

není hospodářskou činností, zejména s ohledem na určitou participaci ze strany 

soukromých entit.402 

 Generální advokát tedy do určité míry akceptoval argumentaci prezentovanou 

FENIN, že SPS nedostatečně posoudil charakter činností poskytovaných v rámci 

španělského zdravotního systému, nevyjádřil se však přímo k otázce, zda příslušné 

činnosti jsou či nejsou hospodářského rázu. Navíc generální advokát výslovně odmítl 

argumentaci FENIN související s posuzováním povahy nákupních činností. V tomto 

směru generální advokát ve shodě se stanoviskem SPS uvedl, že povahu nákupní 

činnosti je třeba opravdu určovat dle charakteru následné činnosti, na kterou je 

příslušný odběr navázán.403 Je-li příslušný odběr navázán na aktivity nikoli 

hospodářské povahy, je daná nákupní činnost srovnatelná s poptávkou spotřebitelů, a 

nespadá tedy do působnosti soutěžního práva.404 

 Odborná veřejnost s napětím očekávala,405 zda se ESD ztotožní se stanoviskem 

generálního advokáta, anebo zda se od něj odkloní obdobně jako k tomu v minulosti 

při výkladu pojmu podniku došlo například ve věci AOK Bundesverband, kde se 

posuzovala přípustnost zákonem předpokládané dohody německých nemocenských 

fondů o maximální výši úhrad za léky, resp. další medicínské produkty.406 V daném 

případě generální advokát Jacobs zastával extenzivnější pojetí podniku spojené 

s následnou aplikací čl. 86 odst. 2 SES upravujícího aplikaci soutěžně-právních norem 

na (veřejné) podniky pověřené činnostmi obecného hospodářského významu, než jaké 

nakonec přijal sám ESD. K tomuto závěru dospěl primárně z toho důvodu, že dle jeho 

                                                 
402 Ibid., srov. zejm. odst. 53 a 54. 
403 Ibid., odst. 64-69. 
404 Ibid., odst. 64. 
405 Srov. např. Kindl, J. (2006a), s. 169 nebo Montana, L. a Jellis, J. (2003). 
406 Cit. supra v pozn. 381. 
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názoru německé nemocenské fondy byly v některých odlišné od organizací 

posuzovaných v případě Poucet & Pistre. Konkrétně generální advokát poukázal na to, 

že mezi příslušnými fondy v určitém, byť omezeném, ohledu funguje soutěž, přičemž 

dle jeho názoru „dokud mohou dotčené podniky soutěžit například, co se týče ceny zboží nebo 

služeb, vykonávají hospodářskou činnost“.407 Proto následně analyzoval předmětnou 

dohodu jako dohodu mezi podniky a zkoumal, do jaké míry je relevantní, že základ 

pro danou dohodu vyplývá z legislativy, a do jaké míry je možno aplikovat čl. 86 odst. 

2 SES408 upravující problematiku služeb obecného hospodářského zájmu. Nakonec 

dospěl k závěru, že je na národním soudu, aby určil, do jaké míry ponechávalo 

německé právo nemocenským fondům na výběr z hlediska uzavření předmětné 

dohody, a zda lze tedy vůči nim aplikovat čl. 81 SES.409 Pro případ, že by čl. 81 SES byl 

aplikovatelný pak uzavřel, že by příslušná dohoda zřejmě spadala mimo dosah 

soutěžních pravidel pro splnění podmínek v čl. 86 odst. 2 SES.410 

 ESD se však v daném případě postupoval odlišně a nakonec se přiklonil k 

užšímu vymezení podniku. Německé nemocenské fondy tak za podniky ve smyslu 

čl. 81 SES vůbec nepovažoval.411 ESD vyšel ze své dosavadní judikatury, zejm. ze 

                                                 
407 Srov. stanovisko generálního advokáta Jacobse v případu AOK Bundesverband, cit. supra v pozn. 381, odst. 37-
42; citace je z odst. 39 in fine (překlad autora). Aspekty soutěže spočívaly v tom, že pojištění zaměstanci měli na 
výběr, ke které nemocenskému fondu se přihlásí. Současně dané fondy měly určitou míru diskrece při stanovování 
výše povinných odvodů, které se tak pochopitelně fond od fondu lišily. Solidarita byla v systému zajištěna 
kompenzacemi ze strany fondů, které měly pojištěny méně rizikové (nákladné) osoby, ve prospěch těch, které 
pojistily osoby rizikovější. Další aspekt spočíval v tom, že fondy mohly nabízet různé doplňkové služby nad rámec 
garantovaného zákonného minima. Konečně generální advokát také poukázal na to, že existuje soutěž mezi 
nemocenskými fondy a soukromými zdravotními pojišťovnami, co se týče pojištění osob, které nejsou povinně 
účastny zákonného zdravotního pojištění. 
408 Čl. 86 odst. 2 SES v relevantní pasáži zní: „Podniky pověřené poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu ... podléhají pravidlům obsaženým v této smlouvě, zejména pravidlům hospodářské soutěže, pokud uplatnění 
těchto pravidel nebrání právně nebo fakticky plnění zvláštních úkolů, které jim byly svěřeny. ...“. 
409 Stanovisko generálního advokáta Jacobse v případu AOK Bundesverband, cit. supra v pozn. 381, odst. 73-85. 
Jedná se o možnost použití tzv. state action defense, tzn. obranu založenou na tom, že příslušné vnitrostátní právo 
vyžadovalo uzavření určité dohody, příslušné podniky plnily svou právní povinnost, když ji uzavřely, a nemohou 
tak za ni být postihovány. Postihován by spíše měl být stát za to, že takovou legislativní povinnost uložil, a to na 
základě čl. 10 ve spojení s čl. 81 SES. 
410 Ibid., odst. 86-102. 
411 V detailu srov. např. literaturu cit. supra v pozn. 381. 
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zmiňovaného případu ve věci Poucet & Pistre a poukázal na to, že německé 

nemocenské fondy plní výlučně sociální funkci, nemají možnost ovlivnit výši výhod 

poskytovaných pojištěným osobám a systém jako celek je založen na principu 

solidarity, prostřednictvím něhož dochází ke sdílení a vyrovnávání rizik.412 Na 

základě toho uzavřel, že dané fondy jsou obdobné těm posuzovaným v případě Poucet 

& Pistre a Cisal,413 a že tedy nevykonávají hospodářskou činnost, pročež se nejednalo o 

podniku ve smyslu čl. 81 a 82 SES.414 Ke skutečnosti, že zde byl prostor pro určitou 

soutěž mezi fondy i vůči soukromým pojišťovnám a zda to ovlivňuje jeho analýzu 

vycházejí ze srovnání s výše uvedenými případy, soud konstatoval: 

 „Volnost, kterou mají nemocenské fondy při stanovování výše příspěvků, a jejich 

svoboda účastnit se nějaké soutěže [some competition] mezi sebou za účelem získání členů 

nezpochybňuje [výše uvedenou] analýzu. ... zákonodárce zavedl prvek soutěže ve vztahu k 

příspěvkům za účelem, aby nemocenské fondy fungovaly v souladu s principem dobré správy, 

tj. tím nejúčinnějším a nejméně nákladným možným způsobem, v zájmu řádného fungování 

německého sociálního systému. Sledování tohoto cíle v žádném ohledu nemění povahu činnosti 

nemocenských fondů.“415 

 Tento aspekt rozhodnutí ESD ve věci AOK Bundesverband, tzn. připuštění 

existence určité úrovně soutěže („nějaké soutěže“), která nestačí pro změnu závěru o 

povaze činnosti dotčené organizace, byl kritizován některými komentátory, a to 

zejména z toho hlediska, že není zřejmé, jaká úroveň soutěže je tou „nějakou soutěží“ 

a jaká již nikoliv, a dále že daný případ je v rozporu s původní judikaturou, pro kterou 

byla právě (absolutní) absence soutěže důležitým prvkem a dle které by prý měly 

nemocenské fondy být podniky, jak to konstatoval generální advokát Jacobs.416 

                                                 
412 Rozhodnutí ESD v případu AOK Bundesverband, cit. supra v pozn. 381, odst. 51-4. 
413 Rozhodnutí ESD ve věci č. C-218/00, Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas v Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) [2002] ECR I-691. 
414 Rozhodnutí ESD v případu AOK Bundesverband, cit. supra v pozn. 381, odst. 55 a 57. 
415 Ibid., odst. 56. 
416 Viz např. Holmes, J. (2004), s. 162-3 nebo Belhaj, S. a van de Gronden, J. W. (2004), s. 684-7. 
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Někteří šli až tak daleko, že konstatovali, že po rozhodnutí v dané věci „je prakticky 

nemožné s dostatečnou mírou přesnosti identifikovat, kde nyní leží dělící čára mezi entitami, 

které jsou podniky a které nikoliv“.417 

 Dle mého názoru generální advokát Maduro v případu FENIN v některých 

ohledech obdobně jako generální advokát Jacobs taktéž tíhl k onomu širšímu pojetí,418 

které by pojímalo hranice pojmu podnik flexibilněji a řešilo by souhru mezi soutěžním 

právem a službami veřejného zájmu na některé další úrovni soutěžně-právních 

norem.419 ESD však nebyl ochoten se vydat naznačeným směrem. Namísto toho ve 

velmi stručném rozhodnutí potvrdil rozhodnutí SPS o tom, že španělský zdravotní 

systém neměl povahu podniku, pročež na něj nebylo možno aplikovat čl. 82 SES. V 

odůvodnění soud lakonicky uvedl, že souhlasí se závěrem SPS, že nákupní činnost 

není sama o sobě hospodářskou činností, a že její povaha záleží na následném použití 

nakoupeného zboží, tedy na tom, zda je použito k provozování hospodářské činnosti 

(nabízení zboží či služeb na trhu) či nikoliv.420 K povaze této navazující činnosti ze 

strany španělského zdravotního systému se nevyjádřil, jelikož námitku v tomto 

ohledu vzneslo FENIN opožděně, a tudíž byla shledána nepřijatelnou.421 

 Vyjasnilo rozhodnutí ESD ve věci FENIN diskutovanou problematiku? V 

určitých ohledech ano. Tak předně jednoznačně se přiklonilo k závěru, že nákupní 

                                                 
417 Lasok, K.P.E. (2004), s. 385. 
418 Srov. např. odst. 55 stanoviska generálního advokáta Madura ve věci FENIN, cit. supra v pozn. 298. Současně 
však někteří komentátoři chápou jeho stanovisko v návaznosti na rozhodnutí ESD ve věci AOK Bundesverband a 
tvrdí, že i generální advokát Maduro, když hovořil o „převažující solidaritě“ (predominant solidarity; srov. odst. 
27-29 a 51-54 jeho stanoviska), vlastně nepřímo referoval na koncept „nějaké soutěže“ (some competition) 
aplikovaný v AOK Bundesverband; srov. Krajewski, M. a Farley, M. (2007), s. 117. 
419 Holmes, J. (2004), rozlišuje mezi třemi (vzájemně se doplňujícími) úrovněmi, na kterých může soutěžní právo 
adresovat činnost státu či i soukromých entit ve veřejném zájmu, a to v oblasti pravidel rozsahu (rules of scope), 
kam právě spadá otázka vymezení pojmu podnik, tj. toho, zda se vůbec soutěžní normy aplikují či nikoliv, v 
oblasti meritorních pravidel (rules of substance), které se týkají případných přímých pravidel vůči činnosti státu 
(např. veřejná podpora, čl. 10 SES atd.), a v oblasti pravidel ospravedlnění (rules of justification), které se týkají 
toho, do jaké míry se může poukazem na mimosoutěžní zájmy určitá entita bránit proti aplikaci soutěžních norem 
(zejm. čl. 86 odst. 2 SES). 
420 Rozhodnutí ESD ve věci FENIN, cit. supra v pozn. 318, odst. 26. 
421 Ibid., odst. 21-22. 
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činnost (činnost na straně poptávky) samu o sobě za hospodářskou činnost považovat 

nelze.422 Za druhé je jeho přínos spatřován v tom, že poprvé aplikovalo pravidla pro 

identifikaci „nikoli hospodářské činnosti“ vyvinutá v judikatuře jako Poucet & Pistre či 

AOK Bundesverband pro situace vztahů mezi poskytovateli služeb v oblasti 

zdravotnictví a členy zdravotního systému na situaci, kdy se jednalo o jednání 

poskytovateli takových služeb a třetími stranami.423 Celkově to má ten význam, že 

organizace zabývající se ryze sociální činností (ve smyslu příslušné judikatury) 

nespadnou do osidel evropských soutěžních norem jen z toho důvodu, že jsou 

(významným) kupujícím na trhu. V jiných ohledech však dané rozhodnutí vyjasnění 

nepřineslo. Tak kupříkladu i nadále zůstává nejasný onen koncept „nějaké soutěže“ 

zmíněný v případu AOK Bundesverband. Kolik soutěže je příliš a kolik ještě ne? Je zde 

nějaké koncepční kritérium, které by pomohlo jednotlivé případy od sebe odlišit? 

Anebo se jedná jen o otázku míry, kterou bude třeba ad hoc posuzovat v jednotlivých 

případech? To zůstává nezodpovězeno.424 

 Lze proto souhlasit s hodnocením jednoho autora, že „redistribuce“ je 

vylučována z pojmu „hospodářské činnosti“, a taktéž i s tím, že přesná kritéria, která 

musí příslušný redistribuční systém splňovat nejsou zatím plně ujasněná.425 Z 

judikatury vyplývají určité faktory, které jsou pro povahu příslušného systému 

důležité, ale koncepční, judikatorně potvrzené řešení zatím neexistuje. Tyto jednotlivé 

faktory bez nároku na originalitu shrnuji dle publikace Okeoghene Odudu The 

Boundaries of EC Competition Law. Jsou jimi 

                                                 
422 Trochu stranou zůstává otázka, jak rozlišit, k čemu se nákupy vztahují, když k nim bude docházet ze strany 
entit, které budou vykonávat jak hospodářskou, tak neekonomickou činnost. Generální advokát Maduro si byl 
těchto možných praktických potíží vědom, avšak ty nic dle jeho názoru nemění na koncepčním závěru, a bude se s 
nimi prostě potřeba vypořádat ad hoc dle skutkových okolností jednotlivého případu. Jiný přístup by totiž byl v 
rozporu s funkčním pojetím podniku. Srov. odst. 68 jeho stanoviska v případu FENIN. 
423 Krajewski, M. a Farley, M. (2007), s. 112-4. 
424 Srov. ibid., s. 117 a 124. Další zajímavou otázkou je vztah mezi výkladem pojmu „hospodářská činnost“ v 
oblasti zdravotnictví pro účely volného pohybu služeb a pro účely pravidel soutěže, kde jsou nyní zjevné 
disonance (srov. tamtéž, s. 117-8 a 124). 
425 Odudu, O. (2006), s. 37 an. 
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a) povinná účast v systému; 

b) absence kontroly nad náklady produkce; 

c) absence kontroly nad stanovováním ceny výstupu; 

d) absence vazby mezi náklady a cenou.426 

 Jaký je však přesný vztah těchto jednotlivých faktorů? V jaké míře musí být 

zastoupeny atp.? To je stále otevřená otázka. 

 

(iii) Český pohled na věc a další komparativní úvahy 

 Obdobná diskuse o povaze veřejnoprávních entit v českém právním prostředí 

absentuje.427 Jak shora naznačeno v souvislosti s aplikací zákona o ochraně 

hospodářské soutěže na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Úřad i české soudy dosud 

přistupovaly k výkladu pojmu účasti na hospodářské soutěži značně široce.428 

Zvažování specifik aplikace pojmu podnik, resp. soutěžitel na veřejnoprávní entity 

obdobné diskusi naznačené ve výše zmiňované evropské judikatuře chybí. 

Zvláštnostem veřejného sektoru by pozornost byla věnována jen v rámci možné 

aplikace § 1 odst. 3 OHS, což je česká obdoba čl. 86 odst. 2 SES.429 

 Absence příslušné diskuse nemusí znamenat, že přístup českých orgánů je 

substantivně nesprávný. Bližší vypořádání se s možnými argumenty v této souvislosti 

by však bylo nepochybně přínosné a přispělo by k vyšší právní jistotě. Určité 

problémy by pochopitelně mohly vyvstávat pro případ, že by přístup českých orgánů 

k vymezení pojmu podniku (soutěžitele) v této souvislosti byl odlišný od pojetí 

                                                 
426 Srov. ibid., s. 40-42. 
427 Určitou výjimku v tomto směru představuje Tichý, L. (2000), byť ani tam se autor nijak do detailu nezabývá 
mno zde diskutovanou otázkou. 
428 Srov. výklad výše v kapitole 4.2.1(c)(i) a rozhodnutí cit. zejm. supra v pozn. 361 a 362. 
429 Ustanovení § 1 odst. 3 OHS kopíruje čl. 86 odst. 2 SES a Úřad, resp. MHS s touto „výjimkou“ pracoval již za 
původního zák. č. 63/1991 Sb. i přes absenci výslovného zákonného ustanovení. Viz např. rozhodnutí MHS č.j. 
S 70/94-220 z 25.4. 1995. Srov. také Munková, J. (1994), s. 20. 
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zastávaného evropskými institucemi. Na tuto otázku jsem narazil již výše, když jsem 

srovnával pojem „hospodářská soutěž“ s pojmem „účast v hospodářské soutěži a 

možnost jejího ovlivnění“.430 Jak jsem shora uvedl, pojem „účasti v hospodářské 

soutěži“ byl ze strany Úřadu (a ještě dříve Ministerstva pro hospodářskou soutěž) i 

Vrchního soudu v Olomouci vykládán velmi široce. Není bez zajímavosti, že se tak 

stalo při posuzování jednání VZP.431 Situace, kdy bylo pro konstatování o naplnění 

definice soutěžitele dostatečné, že „VZP je schopna svým chováním ovlivňovat tržní 

strukturu tak, že zabraňuje rozvoji na trhu existující úrovně soutěže“,432 není plně v souladu 

s konceptem „hospodářské činnosti“, jak se tento vyvinul ve výše zmiňované 

evropské judikatuře. Je kupříkladu legitimní se ptát, jaké jsou relevantní rozdíly mezi 

českým systémem zdravotního pojištění a systémem německým? Jak by se postavení 

VZP posoudilo optikou rozhodnutí ESD ve věci AOK Bundesverband? Z akademického 

hlediska je poněkud škoda, že diskutované případy, týkající se VZP, jsou z 90. let 

minulého století, kdy nebyla rozhodovací praxe tolik sofistikovaná z hlediska aplikace 

evropské judikatury jako je dnes, a tudíž výše popsané aspekty nejsou vůbec řešeny.433 

 Případná odchylnost od evropské úpravy v tomto ohledu není jen českým 

specifikem. Právní úpravy na vnitrostátních úrovních se různí.434 Ostatně, jak shora 

                                                 
430 Srov. kapitolu 4.2.1(c)(i) in fine. 
431 Jednalo se o sérii případů (viz rozhodnutí cit. supra v pozn. 361 a 362), kdy VZP odmítla uzavřít smlouvy o 
úhradě péče s některými lékaři či zdravotnickými zařízení, což bylo posléze shledáno jako zneužití dominantního 
postavení VZP na trhu zdravotního pojištění. 
432 Rozhodnutí MHS č.j. S 70/94-220 ze dne 25.4. 1995. 
433 Pochopitelně i vymezení osobní působnosti zákona č. 63/1991 Sb. bylo poněkud odlišné než je dnešní, ale z 
hlediska bodu, na který zde poukazuji, to není relevantní. Další zajímavé otázky související s vymezením adresátů 
soutěžních norem a činnostmi ve veřejném zájmu, kterým se věnovala i česká praxe, se pak týkají převážně otázek 
rozhodnutí různých profesních komor, na která byl aplikováno § 3 odst. 1 OHS (či jeho předchůdce v zák. 
č. 63/1991 Sb.) jakožto na rozhodnutí sdružení soutěžitelů. Této problematice se věnuji dále v kapitole 4.2.2(c). 
434 Určitou komparaci v tomto ohledu provádí generální advokát Madura ve svém stanovisku v případu FENIN, 
cit. supra v pozn. 298, odst. 23-5 a Krajewski, M. a Farley, M. (2007), s. 121-3. Z těchto zdrojů plyne např., že v 
Německu se kartelové právo aplikovalo na veřejné entity nakupující určité zboží, byť by i následné užití bylo 
nehospodářské povahy (u německých nemocenských fondů však platí speciální vynětí z oblasti soutěžního práva); 
v Nizozemí bylo již samo nakupování (i ze strany entit zaštiťující zdravotní systém) považováno za hospodářskou 
činnost; naproti tomu v Rakousku nebylo u regionálního nemocenského fondu postavení podniku ve smyslu 
rakouského soutěžního práva shledáno. 
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uvedeno, konkrétní pravidla pro vymezení pojmu podniku v této problematické 

oblasti (zdravotní systémy atp.) jsou na evropské úrovni značně komplikovaná a 

postupně se vyvíjejí. 

 Jako zajímavá komparativní ukázka v tomto směru může sloužit například 

britská kauza Bettercare, kde odvolací tribunál pro hospodářskou soutěž (Competition 

Appeal Tribunal; CAT) zaujal po detailním rozboru tehdejší evropské judikatury 

k problematice vymezení pojmu podniku pojetí v některých ohledech širší než by 

odpovídalo pojetí aplikovanému následně SPS (a posléze i ESD) v případu FENIN či 

ESD v případu AOK Bundesverband,435 na což britský orgán ochrany hospodářské 

soutěže (Office of Fair Trading; OFT) reagoval vydáním separátního stanoviska 

vysvětlujícího jeho postoj k vynucování soutěžního práva vůči veřejnoprávním 

institucím.436 V předmětném případě se CAT také zdál být veden úvahou, že soutěžní 

právo by mělo dosáhnout na všechna jednání, která mají potenciál narušit 

hospodářskou soutěž, a to i pokud k nim docházelo jen na straně poptávky. V reakci 

na vydání rozhodnutí SPS ve věci FENIN nicméně OFT v citovaném stanovisku 

(vydaném ještě před potvrzením rozhodnutí SPS ze strany ESD) uvedl, že 

veřejnoprávní entity, které pouze nakupují na určitém trhu, aniž by následně 

poskytovaly nějaké zboží či služby, nebude považovat za podniky, a aplikace 

anglického zákon o hospodářské soutěži z roku 1998 (Competition Act 1998) u entit, 

které nakupují a případně i poskytují služby pro neekonomické účely (např. vztahující 

se k ryze sociálním účelům, ochraně životního prostředí či národní bezpečnosti), také 

nebude žádná řízení s nejvyšší pravděpodobností zahajovat.437 

                                                 
435 Viz rozhodnutí ze dne 1.8. 2002 ve věci Bettercare Group Limited v The Director General of Fair Trading, 
[2002] CAT 7; [2002] Comp AR 299. Srov. také Montana, L. a Jellis, J. (2003) nebo Currie, K. a Bright, C. 
(2003). 
436 OFT 443 – Policy Note 1/2004: The Competition Act 1998 and public bodies, srpen 2004, dostupné z 
http://www.oft.gov.uk/advice_and_resources/publications/guidance/competition-act/ (naposledy navštíveno 23.4. 
2008). 
437 Po vydání rozhodnutí ESD ve věci FENIN by i v případě této druhé kategorie bylo zřejmě stanovisko OFT 
přímočařejší ve směru neaplikace soutěžních norem. 
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4.2.2 Pojem dohody 

 

 Dalším základním znakem skutkové podstaty dohod narušujících 

hospodářskou soutěž je pojem „dohody“, respektive přesněji některá ze tří forem 

koordinace jednání, kterou český zákon o ochraně hospodářské soutěže zahrnuje pod 

legislativní zkratku dohody. Jedná se tak o dohodu stricto sensu, jednání ve vzájemné 

shodě a rozhodnutí sdružení soutěžitelů. S těmito třemi kategoriemi pracuje i čl. 81 

odst. 1 SES. Určitý rozdíl v přístupu k těmto třem kategorií, které mohou představovat 

delikt dle § 3 odst. 1 OHS, respektive čl. 81 odst. 1 SES, však v českém prostředí oproti 

evropskému je. V české judikatuře se totiž v souladu s důrazem na požadavek právní 

jistoty a na přesnou kvalifikaci určitého správního deliktu vyžaduje výslovné uvedení, 

která z příslušných tří kategorií se v konkrétním případě udála, přičemž dané 

kategorie se považují za vzájemně vylučující (je-li něco „dohodou stricto sensu“, 

nejedná se o „jednání ve vzájemné shodě“ a naopak). Řečeno slovy Krajského soudu v 

Brně: 

 „Pokud zákonodárce v § 3 odst. 1 ZOHS používá tři typy deliktů, které se co do jejich 

podstaty i způsobu realizace významně odlišují (dohody soutěžitelů v užším smyslu, jednání 

soutěžitelů ve shodě a rozhodnutí sdružení soutěžitelů), nelze chápat legislativní zkratku 

‚dohoda’ kodifikovanou v § 3 odst. 1 ZOHS nijak jinak, než výlučně jako legislativní zkratku 

usnadňující následnou práci s textem ZOHS ... Žalovaný [Úřad] tedy nemohl ve výroku 

napadeného rozhodnutí použít legislativní zkratku ‚dohoda’ bez rozlišení, zda jde o ‚dohoda v 

užším smyslu’ nebo ‚jednání ve shodě’, neboť tyto dvě formy se od sebe odlišují. Žalovaný ani 

nemohl závěr o tom, že žalobci uzavřeli ‚dohodu v užším smyslu’, odůvodňovat konstrukcí, jež 

by mohla být příznačná pro ‚jednání ve shodě’.“438 

                                                 
438 Rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 62 Ca 15/2007-519 z 8.1. 2008 (Stavební spořitelny), s. 31. 
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 V evropské rozhodovací praxi se takto zjevné odlišení oněch tří forem 

nepraktikuje.439 Je ostatně konstatně judikováno, že přinejmenším v příhodných 

případech, které se týkající komplexních jednání porušujících čl. 81 odst. 1 SES, 

trvajících po delší dobu, Komise může jí postihované jednání kvalifikovat jako 

„dohodu a/nebo jednání ve shodě“, aniž by musela přesně uvádět, kdy došlo k 

naplnění k jedné či druhé formy.440 Postačuje, že je náležitě popsáno a doloženo 

komplexní „koluzivní“ jednání obsahující množství skutkových prvků, z nichž některé 

by nasvědčovaly existenci dohody a jiné jednání ve shodě.441 

 Je otázkou, do jaké míry je onen formální rozdíl v přístupu zásadní. Výše 

citované rozhodnutí Krajského soudu v Brně se totiž netýkalo komplexního kartelu, 

jako evropské případy, v nichž se ustálila možnost kvalifikace určitého jednání 

alternativně jako dohody či jednání ve shodě, ale dohody o výměně informací, pro jejíž 

protisoutěžní efekt nenalezl krajský soud v daném případě dostatek důkazů.442  

 Domnívám se, že daná rozdíl by neměl být vnímán nikterak radikálně. Ostatně 

účelem všech tří forem jednání zahrnutých v našem právním prostředí pod legislativní 

zkratku „dohoda“ je postihovat „koluzi“ v ekonomickém smyslu, pro kterou není 

rozlišení mezi tou či onou formou v prvním plánu podstatné, jelikož se zaměřuje spíše 

na „koluzivní výsledky“ poškozující spotřebitelský blahobyt a zamýšlí se nad tím, 

                                                 
439 Již vůbec se nepoužívá v oblasti amerického federálního antitrustového práva, jelikož § 1 Sherman Antitrust 
Act, 15 USCS § 1, zakazuje „každou smlouvu, spolčení ve formě trustu či jinak, nebo spiknutí omezující obchod 
...“, přičemž v praxi se za zásadní považuje střešní pojem „dohody“, který je způsobilý zahrnout i jednání ve shodě 
či sladěné jednání ve smyslu komunitárního soutěžního práva, a rozhodné je jen jeho odlišení od jednostranného 
jednání [srov. např. Kaplow, L. a Shapiro, C. (2007), s. 24-26 a 44-51; Hylton, K.N. (2003), s. 75 a 132-143 nebo 
Elhauge, H. a Geradin, D. (2007), s. 56-58]. Nicméně i v oblasti amerického antitrustového práva se odehrávají 
diskuse obdobné těm na evropské úrovni (např. odlišení vědomého paralelismu od dohody či jednání ve shodě, 
popřípadě odlišení vertikální dohody od jednostranného rozhodnutí dodavatele atp.; srov. např. Elhauge, H. a 
Geradin, D. (2007), kap. 6). 
440 Srov. Whish, R. (2003), s. 94-96 a tam citovanou judikaturu, popř. také Faull, J. a Nikpay, A. (eds.) (2007), 
s. 217-217. 
441 Viz rozhodnutí Komise ve věci British Sugar, OJ (1999) L 76/1, odst. 70. 
442 Úřad však podal proti cit. rozsudku krajského soudu kasační stížnost. 
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jakou formou jim zabránit.443 Všem třem dále rozebíraným formám tohoto znaku 

generální skutkové podstaty je totiž společná snaha odlišit se od prostého 

jednostranného jednání, které není podle čl. 81 SES (ani § 3 OHS) postihováno, ale je 

možno je postihnout jen v rámci zákazu zneužívání dominantního postavení dle čl. 82 

SES (nebo § 10 a 11 OHS). Článek 81 SES, resp. § 3 OHS tedy vyžaduje určitou formu 

kooperativního jednání mezi soutěžiteli (some form of collusion between undertakings),444 

které sice může mít několikerou podobu, ale základní element je společný. 

 Již v tomto úvodu by však měl být zdůrazněn caveat, že právní regulace 

restriktivních dohod pracuje s vlastním pojmovým aparátem, který se liší od 

ekonomických teorií koluzivního jednání (byť je hojně využívá). Pro kvalifikaci 

určitého jednání za zakázané proto nestačí negativní koluzivní výsledek zjištěný 

ekonomickými metodami, ale musí být naplněny právní znaky příslušného deliktu. 

Lze souhlasit s Kaplowem a Shapirem, že „právní zákazy jsou typicky spuštěny určitými 

typy jednání spíše než výsledky samy o sobě“.445 Tento fakt je však dle mého názoru 

přirozený a ekonomové jej někdy nedoceňují. Plyne z normativní povahy práva, 

jakožto určitého návodu, jakým způsobem se chovat. Tento aspekt práva musí být 

zdůrazněn zejména v oblasti (správně)trestní regulace, která (alespoň při stávajícím 

právněpolitickém pojetí) vylučuje, aby byla založena na odpovědnosti za výsledek, ale 

vyžaduje naopak pojetí odpovědnosti za protiprávní jednání. Přes veškeré obtíže, která 

tak mohou být spojeny s rozlišováním mezi jednáním contra a secundum legem, 

popřípadě mezi jednotlivými formami protiprávního jednání, je nezbytné se takovým 

rozlišováním povahy jednání teoreticky zabývat a v praktické aplikaci příslušný 

charakter jednání detailně doložit. 

                                                 
443 K pojetí koluze v ekonomické smyslu (úzce navázaném na teorie oligopolu) srov. např. Kaplow, L. a Shapiro, 
C. (2007), s. 23-24 a 26-43; Bishop, S. a Walker, M. (2002), s. 139-153 nebo Motta, M. (2004), s. 138-159. 
444 Korah, V. (1994), s. 37. 
445 Kaplow, L. a Shapiro, C. (2007), s. 25. 
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 Níže se proto věnuji shora uvedeným třem formám „koluzivního“ jednání, jak s 

těmito pracuje čl. 81 odst. 1 SES, resp. § 3 odst. 1 OHS. V rámci výkladu k pojmu 

dohody stricto sensu se zaměřím na odlišení dohody od jednostranného jednání na 

pozadí distribučních vztahů. Pojem jednání podniků ve vzájemné shodě bude sice 

taktéž diskutován s cílem odlišení od prostého jednostranného jednání, ale v poněkud 

jiném kontextu, a sice v protikladu k tzv. tacitní koluzi. Kategorii rozhodnutí sdružení 

soutěžitelů bude věnováno relativně méně pozornosti, kterou však doplním několika 

poznámkami k pojmu „sdružení soutěžitelů“ jakožto druhému typu entity, jež je 

adresátem norem soutěžního práva. 

 

(a) Pojem dohody stricto sensu 

 První formou koluzivního jednání, která může být postihována dle čl. 81 odst. 1 

SES či § 3 odst. 1 OHS je „dohoda mezi soutěžiteli“. Pojem dohody však nelze 

ztotožňovat s pojmem smlouvy ve smyslu civilního práva. Koncept dohody pro účely 

soutěžního práva je vykládán šířeji, byť jsou zde samozřejmě styčné plochy s obecným 

pojetím smlouvy. Přehledově lze k pojmu dohody konstatovat následující.446 

 Takovou dohodou jsou pochopitelně právně závazné smlouvy, a to jak 

soukromoprávní, tak veřejnoprávní.447 Takové smlouvy přitom mohou být i ústní,448 

podepsané i nepodepsané.449 Dohodou ve smyslu zkoumaného ustanovení však 

mohou být i tzv. gentlemanské dohody, které jakoukoliv právní závaznost 

postrádají.450 Za takovou dohodu jsou považovány i dohody k ukončení probíhajícího 

                                                 
446 Níže uvedený stručný přehled je v té či oné formě uváděn takřka v každé učebnici evropského soutěžního 
práva. V níže podávaném přehledu se inspiruji nejvíce z Whish, R. (2003), s. 92-93, odkud též čerpán většinu 
citované judikatury. 
447 Běhan, P. (2002a), s. 33. 
448 Srov. např. rozhodnutí ESD ve věci č. 28/77 Tepea BV v Commission [1978] ECR 1391. Srov. také rozhodnutí 
Úřadu č.j. S 34/02 -594/02-VOII ze dne 26.3. 2002. 
449 Srov. např. rozhodnutí Komise ve věci BP Kemi – DDSF OJ (1979) L 286/32. 
450 Srov. rozhodnutí ESD ve věci č. 41/69 ACF Chemiefarma NV v Commission [1970] ECR 661. 
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či hrozícího soudního řízení, není však zřejmé, zda jí mohou být i soudní smíry s 

povahou soudního rozhodnutí.451 Vzájemně propojené smlouvy mohou být pro účely 

čl. 81 SES považovány za jednu dohodu.452 Tak by zřejmě bylo možno pro účely § 3 

OHS nahlížet i na vzájemně závislé smlouvy ve smyslu ustanovení § 275 odst. 2, resp. 

3 ObchZ. Formální ukončení smlouvy samo o sobě nemusí znamenat, že nedochází k 

porušování čl. 81 SES, protože koncept dohody dle uvedeného ustanovení je širší a 

vztahuje se i smlouvy, které již nejsou formálněprávně v účinnosti, pokud takové 

smlouvy vyvolávají účinky (ve smyslu ovlivňování chování účastníků dohody na 

trhu) i po té, co jejich účinnost vypršela.453 

 Koncepční základ pojmu „dohody“ je možno vhodně ilustrovat na 

problematice, která sehrává roli zejména v oblasti vertikálních dohod, a to za jakých 

okolností může být (zdánlivě) jednostranné jednání považováno za dohodu ve smyslu 

zkoumaných ustanovení.454 Koncept „dohody“ lze ve světle komunitární judikatury 

chápat následovně: „… pojem dohody ve smyslu článku [81(1)] SES tak, jak je vykládán 

judikaturou, se zaměřuje na existenci určitého souladu vůlí mezi alespoň dvěma stranami, 

přičemž forma projevu takové vůle není důležitá, pokud je daný projev věrným odrazem 

úmyslu stran.“455 Na pozadí této definice je možné (a lze takové případy nalézt v 

judikatorní praxi) považovat i některá jednání vypadající na první pohled 

                                                 
451 Srov. Faull, J. a Nikpay, A. (1999), s. 75 a tam uváděné rozhodnutí ESD ve věci č. 65/86 Bayer AG and 
Maschienfabrik Hennecke GmbH v Heinz Süllhöfer [1988] ECR 5249. Srov. také rozhodnutí ESD ve věci č. 35/83 
BAT v Commission [1985] ECR 363, které by spíše naznačovalo tomu, že i soudní smíry mohou být kartelovým 
zákazem dotčeny [srov. Whish, R. (2003), s. 92, pozn. č. 108]. 
452 Srov. rozhodnutí Komise ve věci ENI/Montedison OJ (1987) L 5/13 nebo BP Kemi – DDSF OJ (1979) 
L 286/32. 
453 Faull, J. a Nikpay, A. (1999), s. 71-72. Srov. také Roth, P. M. (ed) (2001), s. 56-57 a rozhodnutí ESD ve věci 
č. 51/75 EMI Records Limited v CBS United Kingdom Limited [1976] ECR 811, odst. 30. 
454 Pro bližší rozbor této problematiky srov. zejm. Korah, V., O’Sullivan, D. (2002), s. 57-59 a 170-173; Jones, A. 
a Sufrin, B. (2004), s. 134-146 a Ferro, M.S. (2007). Byť následující výklad podáván v rámci diskuse o pojmu 
dohody stricto sensu, mají zde uvedené poznámky obecnou povahu (k dohodě largo sensu), jelikož primární je 
odlišení jednostranného jednání od společné akce jako takové. 
455 Rozhodnutí SPS ve věci č. T-41/96 Bayer v Commission [2000] ECR II-3387, odst. 69. Toto rozhodnutí bylo 
potvrzeno rozhodnutím ESD ve spojených věcech č. C-2/01 P a C-3/01 P, Bundesverband der Arzneimittel-
Importeure eV and Commission v Bayer AG [2004] ECR I-23. 
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jednostranně jako „dohodu,“ zejména v kontextu dlouhodobějších vztahů mezi 

výrobcem a jeho distributory. Takový závěr byl při vícero příležitostech potvrzen v 

rozhodnutích Komise i komunitárních soudů.456 

 Tato rozhodnutí však byla blíže vysvětlena a do určité míry limitována 

judikaturou ve výše citované kauze Bayer/Adalat,457 popřípadě (byť méně výrazně) v 

kauze Volkswagen II.458 V případě Bayer/Adalat uložila Komise pokutu farmaceutické 

společnosti Bayer AG za to, že činila různé kroky (omezení dodávek) k zabránění 

paralelních dovozů, s ohledem na snižující se objem prodeje její dceřiné společnosti ve 

Spojeném království, který byl zapříčiněn levnějšími dovozy ze zahraničí (Francie a 

Španělska). Po právní stránce odůvodnila Komise svůj postup tak, že dovodila 

existenci nepsané klauzule o zákazu vývozu v rámcových dohodách mezi Bayer a 

jejími zahraničními distributory. Společnost Bayer se bránila argumentem, že její 

jednání spočívající v omezení dodávek francouzským a španělským distributorům je 

jednostranné a jako takové je nelze postihovat v režimu čl. 81 SES. Soud prvního 

stupně v daném případě uzavřel, že Komise vyložila pojem dohody příliš extenzivně. 

Jelikož se společnost Bayer nesnažila získat od svých distributorů dohodu či souhlas s 

jejím distribuční politikou chránící britskou dceřinou společnost, ale prostě jim jen 

omezila dodávky, pokud činili kroky proti takové politice, nelze uzavřít, že se s 

danými distributory na zákazu vývozu dohodla. Společnost Bayer jednala 

jednostranně. Tento závěr byl k odvolání Komise potvrzen i Evropským soudním 

dvorem, který v této souvislosti konstatoval: „Aby bylo možno dohodu ve smyslu čl. [81 

odst. 1] SES považovat za uzavřenou na základě tacitního souhlasu, je nezbytné, aby 

                                                 
456 Srov. např. rozhodnutí ESD ve věci č. 107/82 AEG-Telefunken v Commission [1983] ECR 3151; ve spojených 
věcech č. 25/84 a 26/84 Ford v Commission [1985] ECR 2725; nebo rozhodnutí Komise ve věci Sandoz OJ (1987) 
L 222/28 potvrzené rozhodnutím ESD ve věci č. C-277/87 Sandoz Prodotti Farmaceutici SpA v Commission 
[1990] ECR I-45.  
457 Srov. judikáty cit. supra v pozn. č. 455. 
458 Srov. rozhodnutí SPS ve věci č. T-208/01, Volkswagen v Commission [2003] ECR II-5141 potvrzené (byť s 
notnou dávkou kritiky) rozhodnutím ESD ve věci č. C-74/04 P, Komise v. Volkswagen AG [2006] SbSD I-6589, 
zejm. odst. 35-46. 
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manifestace vůle jedné ze smluvních stran směřující k protisoutěžnímu cíli představovala 

návrh druhé straně, ať již explicitní či implicitní, dosáhnout daného cíle společně, což platí tím 

více za situace, kdy, jako v tomto případě, není taková dohoda na první pohled v zájmu druhé 

strany ...“.459 K obdobnému zúžení směřují i rozhodnutí v kauze Volkswagen II, která se 

týkala kroků společnosti Volkswagen, ve kterých Komise spatřovala dohodu o 

vertikální fixaci ceny.  

 Komentátoři shrnují výsledek daných kauz například následovně: „Nyní je 

zřejmé, že prostá pokračující účast v selektivním distribučním systému nebo přijímání dodávek 

dle podmínek distribuční dohody nebude dostatečné k dovození odpovědnosti. Distributor, který 

podepisuje určitou distribuční dohodu či [účast] v selektivní distribuční síti se žádným 

způsobem nezavazuje k přijetí budoucích změn ohledně způsobu, jakým je příslušná dohoda 

plněna. V takových případech bude potřeba doložit něco více, jako například souhlas s dotčenou 

politikou či zachovávání takové politiky, před tím, než bude dokázána dohoda. Naproti tomu, 

když distributor zná dodavatelovu politiku v době, kdy vstupuje to smluvního vztahu, mohlo by 

být uzavřeno, že daný kontrakt byl podmíněn akceptací předmětné politiky ze strany daného 

distributora.“460 

 Do určité míry daná rozhodnutí reagují na kritiku původní praxe, která se 

oklikou snažila postihovat unilaterální distribuční praktiky nedominantních 

soutěžitelů skrze extenzivní výklad pojmu „dohody“. Takový výklad zacházel až tak 

daleko, že se jaksi kontury jakékoliv dohody vytrácely.461 Nyní by tedy mělo být 

zřejmé, že unilaterální jednání by mohlo být pokládáno za (skrytou) dohodu jen v 

případě, že je patřičným způsobem doložena určitá bilaterální či multilaterální 

                                                 
459 Rozhodnutí ESD v kauze Bayer, cit. supra v pozn. č. 455, odst. 102. 
460 Jones, A. a Sufrin, B. (2004), s. 146 (překlad autora). K tomuto závěru autorky dospěly před rozhodnutím ESD 
ve věci Volkswagen II, které nebylo tak limitující jako předcházející rozhodnutí SPS [srov. Ferro, M.S. (2007), s. 
208-209]. Nicméně i tak je otázkou, zda rozlišení založené na vědomosti o určité politice dodavatele v době 
uzavření distribuční smlouvy, je tím rozhodujícím kritériem pro možnost závěru o existenci dohody ve vztahu k 
některým restriktivním praktikám. Domnívám se, že není, a to zejména s ohledem na možnost tzv. Colgate 
politiky uplatňované v americkém antitrustovém právu. 
461 Kriticky srov. např. Black, O. (2003). 
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koordinaci zdánlivě jednostranného jednání, přičemž důkazní břemeno ohledně této 

skutečnosti leží na příslušném soutěžním úřadu.462 

 Dvě výše zmiňované kauzy a je komentující literatura vedou v zásadě k závěru, 

že při posouzení, zda určité zdánlivě jednostranné jednání v rámci pokračujících 

obchodních vztahů představuje „dohodu“, je nezbytné zvážit dvě cesty, kterými byla 

existence dohody shledána.463 První cesta spočívá v dovození existence srozumění 

(shody vůle) z obsahu dohody uzavřené mezi dotčenými podniky. Jednalo se o 

situace, kdy se předmětný vztah mezi dodavatelem a jeho distributorem, řídil určitou 

rámcovou dohodou, jejíž text byl (gramaticky posuzováno) neutrální, z něhož však 

Komise a posléze i evropské soudy dovodily existenci dalšího srozumění nad rámec 

psaného textu. Konkrétně dovodily, že podmínkou pro přijetí do selektivního 

distribučního systému příslušného dodavatele bylo srozumění s restriktivními 

praktikami.464 V určitém ohledu se v tomto případě nejedná ani tak o problematiku 

koncepčního nalezení pojmu dohody, ale o důkazní otázku spočívající v doložení 

toho, co je obsahem určité dohody, o jejíž existenci nebylo s ohledem na písemnou 

smlouvu pochyb.465 

 Druhá cesta dovozuje existenci dohody z faktického jednání stran v konkrétním 

případě, resp. v nalezení explicitního či tacitního souhlasu na straně dotčených 

podniků. V praktické aplikaci bude opět hodně záležet na důkazní stránce věci. Jak 

zdůrazňuje výše citovaná pasáž z rozhodnutí ESD ve věci Bayer, koncepčně je potřeba, 

aby na straně dodavatele byl dovozen návrh (oferta) k dosažení určitého 

protisoutěžního jednání společnou akcí. Existenci takového návrhu přitom nelze 

                                                 
462 Srov. rozhodnutí SPS v kauze Bayer, cit. supra v pozn. č. 455, odst. 64. 
463 K těmto dvěma cestám a jejich výkladu na pozadí diskutované judikatury viz Ferro, M.S. (2007). 
464 Srov. Ferro, M.S. (2007), s. 206 a Jones, A. a Sufrin, B. (2004), s. 138-146, kde autoři zdůrazňují, že v kauze 
Bayer se soudy odlišily od předchozí judikatury ve věcech AEG či Ford právě na základě toho, že v daných 
případech šlo o podmínku pro přijetí do distribučního systému, s níž dotčení distributoři přinejmenším tacitně 
souhlasili. 
465 K významu odlišení mezi koncepční otázkou, co je to „dohoda“, a důkazní otázkou, jak lze dokázat její 
existenci, srov. Odudu, O. (2006), s. 59-70. 
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odvodit jen z prostého jednání, je-li možno dosáhnout cílů takového jednání bez 

spolupráce s ostatními.466 Je-li nicméně doložena existence takové nabídky, což 

přichází v úvahu zejména v případě, kdy nelze cílů sledovaných dodavatelem 

dosáhnout jen jednostrannou akcí, k její akceptaci již zpravidla postačuji i dodržování 

naznačené politiky v praxi.467 

 Ač je výše diskutovaná otázka v rozhodnutích evropských soudů zpravidla 

podávána poměrně jednoznačným slovníkem, z kontextu je zřejmé, že se jedná o 

nadmíru delikátní otázku, přičemž nalezení jasné dělící linie, která by odlišovala 

koncept „dohody“ od jednostranného jednání, nad rámec obecných formulací typu 

„shoda vůlí“, je takřka vyloučené. Teoreticky lze samozřejmě říci, že dohoda je 

charakterizována „shodou vůlí“. Není-li dána, neesituje dohoda. Je-li dána, existuje 

dohoda. Při praktickém posuzování rozhodovací se praxe je to však složitější, než 

tento jednoduchý koncept. Při realistické analýze judikatury se totiž mnohdy zdá, že 

odlišné výsledky v jednotlivých případech nejsou ani tak dány koncepčním rozdílem, 

ale spíše jde o otázku míry. Zdá se, že ostrá hranice mezi jednostranným a společným 

jednáním neexistuje, ale namísto toho je tu určité kontinuum, kdy na jednom a 

druhém konci jsou jasné případy a mezi nimi případy složitější, které se u středu dosti 

podobají. V jednotlivých případech pak záleží z praktického hlediska hlavně na tom, 

zda nashromážděný důkazní materiál přibližuje dotčenou praktiku spíše k jednomu 

(dohoda) či druhému (unilaterální jednání) konci onoho kontinua. I kdyby tomu bylo 

tak, jak zde uvádím, měli by být soutěžní právníci schopni nadefinovat a pomoci 

impletovat takové distribuční strategie, které by zůstaly s přijatelnou mírou riziko, 

blíže unilaterálními konci spektra, byť by jejich cíl mohl být vnímám jako 

protisoutěžní (např. omezení paralelních importů či fixace přeprodejních cen). 

                                                 
466 Srov. Odudu, O. (2006), s. 65. 
467 Ibid., s. 65 a 67-68. 
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 Judikatura v rámci komunitárního soutěžního práva, natož pak českého, však 

v tomto ohledu zatím dle mého názoru nedává dostatek vodítek proto, aby bylo 

možno takovou strategii uplatňovat se zvládnutelnou mírou rizika. Obdobný problém 

se projevuje i v oblasti amerického antitrustového práva, kde se však připouští, že je 

řešitelný v rámci řádné uplatňované tzv. Colgate politiky, tj. ryze unilaterální 

distribuční praxe.468 Přípustnoust Colgate politiky z hlediska soutěžního práva vychází, 

zjednodušeně řečeno, z toho, že zakázaná je jen dohoda, každý (nedominantní) 

obchodník má právo obchodovat, s kým chce (a tedy i za podmínek, jaké chce), pročež 

má plnou vůli deklarovat takové podmínky a trestat jejich porušení přerušením 

dodávek. Pochopitelně s ohledem na komplexitu obchodních vztahů je v praxi obtížné 

udržet určitou distribuční strategii v ryze jednostranné rovině, avšak připouští se, že 

při náležité péči je to možné.469 V rámci takové politiky by například určitý podnik 

deklaroval, že bude obchodovat jen s podniky, které nebudou prodávat jeho 

„značkové“ zboží pod určitou cenu. Současně by uvedl, že takto nehledá žádnou 

dohodu s jinými podniky (prodejci), že za takovou cenu budou prodávat a že je plně 

na nich, jakou přeprodejní cenu zvolí. Informoval by je však, že v případě nedodržení 

takto deklarované politiky s nimi okamžitě přeruší obchodní vztahy ať již natrvalo, či 

alespoň na relativně dlouhou dobu. Nad rámec takové deklarace by pak takovou 

politiku i skutečně uplatňoval, tedy opravdu by přerušil dodávky prodejcům, kteří 

danou cenu nedodrželi. Konzistentní a nediskriminační aplikování takové politiky by 

nemělo spadnout pod zákaz restriktivních dohod právě pro její jednostranný 

charakter.470 

                                                 
468 Název vychází z rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu ve věci United States v. Colgate, 250 U.S. 300 
(1919), srov. zejm. s. 307. Srov. také rozhodnutí téhož soudu ve věci Monsanto Co. v. Spray-Rite Service Corp. 
465 U.S. 752 (1984). 
469 Srov. Henry, B.R. a Zelek, E.F. (2003). 
470 Tento základní popis Colgate politiky čerpám z Henry, B.R. a Zelek, E.F. (2003), kde jsou též podrobně 
popsány jednotlivé proměnné, které ovlivňují její praktickou aplikaci. 
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 Je otázkou, zda by nějaká taková „americká“ Colgate politika byla shledána 

dovolenou v oblasti evropského či českého práva.471 Například ve světle výše uvedené 

citace z publikace autorek Jones a Sufrin se zdá, že evropské akademické prostředí 

zdůrazňuje jiné aspekty, než je tomu v americkém prostředí. Jak shora uvedeno, v 

komunitární jurisdikci se někdy zdůrazňuje časový okamžik, ke kterému se může 

vázat tacitní srozumění prodejce s praxí dodavatele. V rámci transparantně 

deklarované Colgate politiky přitom nepochybně určitý prodejce předem ví, za jakých 

podmínek bude moci s určitým dodavatelem spolupracovat a za jakých nikoli. 

Domnívám se, že časový okamžik, ke kterému by se měla vázat vědomost prodejce s 

praxí dodavatele není tím, co by mělo být rozhodné. Důležitá by měla být ve světle 

výše uvedeného otázka existence oferty, jakožto podmíněného úkonu, který k 

dosažení jeho účelu předpokládá akceptaci určitým adresátem, a vyžaduje tak určitou 

formu koordinace. Není-li takové oferty (tj. úkon činěný dodavatelem může 

dosáhnout svých cílů i bez akceptace), pak by neměla být existence dohody dovozena, 

byť by prodejci dodržovaly unilaterální obchodní strategii příslušného dodavatele.472 

 

(b) Pojem jednání ve vzájemné shodě 

 Koncept „jednání ve vzájemné shodě“ je zaměřen na rozšíření dopadu 

ustanovení čl. 81 SES, resp. § 3 OHS. Jedná se v podstatě o určitou zbytkovou či 

sběrnou kategorii, do které by měly být zařazeny všechny formy kooperativního 

jednání, které nedospějí do formy dohody. Tomu odpovídá i tradiční definice jednání 

ve vzájemné shodě uplatňovaná v evropském soutěžním právu, dle které se jednáním 

ve shodě rozumí: 

                                                 
471 Pro podobné otázky o souladu amerického a evropského práva v tomto směru srov. Elhauge, H. a Geradin, D. 
(2007), s. 724-734. V oblasti české jurisdikce jsem dosti skeptický. Nastínil jsem totiž tuto otázku na jednom 
semináři pro zaměstnance Úřadu a jejich odezva byla dosti rozpačitá. 
472 Srov. Odudu, O. (2006), s. 65. 
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 „…forma koordinace mezi podniky, která, ačkoliv se nevyvinula do formy dohody v 

úzkém slova smyslu, vědomě nahrazuje rizika plynoucí z hospodářské soutěže praktickou 

spoluprácí.“473 

 Obdobná definice jednání ve shodě se uplatňuje i v české soutěžní rozhodovací 

praxi, což je pochopitelně dáno převzetím evropských vzorů. Zmínit lze například 

rozhodnutí Krajského soudu v Brně v kauze namítaného kartelu pekařů, kde krajský 

soud charakterizoval příslušnou formu zakázané koordinace dle § 3 odst. 1 OHS takto: 

 „Základem jednání ve shodě v rozporu s § 3 odst. 1 zákona je určitý společně 

koordinovaný postup, který vědomě nahrazuje rizika soutěže praktickou kooperací mezi 

soutěžiteli. Společně koordinovaným postupem ve formě praktické kooperace se rozumí 

sdělování či jiné zprostředkování určitých informací, přičemž na základě takto sdělených či 

jinak zpřístupněných informací předpokládají interpret i adresát shodu ve vzájemném postupu, 

která se sdělenou informací koresponduje. ... Zjednodušeně řečeno jde o situaci, kdy jednotliví 

soutěžitelé se předem přímo či nepřímo (i konkludentně či tacitně) navzájem informují o svých 

budoucích krocích na trhu, což každému z nich umožňuje upravit své soutěžní jednání s 

vědomím, že se s vysokou mírou pravděpodobnosti bude stejně chovat i jiný soutěžitel. Jednání 

ve shodě zakázané podle § 3 odst. 1 zákona tedy představuje takový způsob jednání na trhu, 

který splňuje dva základní požadavky. Prvním požadavkem je existence prvku subjektivního, 

vyplývajícího z určitého budoucího očekávání, druhým požadavkem pak existence prvku 

objektivního, vyplývajícího z fakticky uskutečněných kontaktů mezi těmi, kdo ve shodě následně 

jednají. ... 

 Je tedy třeba nejprve shody vůle (předchozí koordinace soutěžitelů) a následně jejího 

projevu na trhu (společně koordinovaného postupu). Souhrnně řečeno: jednání označované jako 

‚jednání ve vzájemné shodě’ v sobě zahrnuje vždy nejprve koordinaci stran odstraňující 

                                                 
473 Rozhodnutí ESD ve spojených věcech č. 48/69 atd. ICI v Commission (tzv. Dyestuffs případ) [1972] ECR 619, 
odst. 64. 
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vzájemné pochybnosti o jejich budoucím soutěžním chování, dále faktický projev této 

koordinace na trhu a konečně kauzální nexus je spojující.“474 

 Problém spojený s těmito úvodními definicemi je společný jak evropské, tak 

české rozhodovací praxi. Ve skutečnosti totiž příliš koncepčního ujasnění pojmu 

„jednání ve vzájemné shodě“ nepřinášejí. Ony úvodní definice totiž pouze nahrazují 

jeden neurčitý právní pojem „jednání ve shodě“, jinými neurčitými právními pojmy 

jako je „praktická spolupráce“, „koordinace“ či „společně koordinovaný postup na 

trhu“. Oliver Black k tomu správně podotýká, že většina snah blíže explikovat dotčený 

pojem v rozhodovací praxi v tomto směru je jen určitou formou záměny slov 

začínajících „ko“- (v angličtině “co“-word). Konkrétně se jedná o snahy nahradit pojem 

„sladění“ (concert) pojmy jako kooperovat (cooperate), koordinovat (coordinate), 

koludovat (collude), konspirovat (conspire), konsensus (consensus) atp., které jsou 

obdobně nejasné jako samotný pojem sladění (jednání ve shodě).475 

 Obdobně skepticky se ke koncepčnímu (ne)ujasnění uvedeného pojmu v 

právních pramenech vyjadřují i někteří ekonomové, a to zejména v souvislosti se 

snahou právníků odlišit zakázané jednání ve vzájemné shodě od nezakázané tzv. 

tacitní koluze či vědomého paralelismu. Kaplow a Shapiro po stručném posouzení 

některé americké rozhodovací praxe uzavírají: „Co mají včechna tato soudní rozhodnutí a 

většina ostatních prohlášení je, že klíčové [použité] pojmy nejsou definovány, [příslušný] 

předmět není přímo diskutován do hloubky (tj. více než jeden odstavec) a nenabízí se žádné 

                                                 
474 Rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 31 Ca 58/2005-105 z 24.8. 2006, s. 12-13 (list č. 6-7); podtržení v 
originále. Proti tomuto rozsudku, kterým bylo zrušeno sankční rozhodnutí Úřadu, podal dle informací autora Úřad 
kasační stížnost k NSS. 
475 Srov. Black, O. (2005a), s. 141-142 a 185, resp. Black, O. (2005b), s. 341. Tuto výtku lze uplatnit např. i vůči 
výše cit. rozsudku KS v Brně či běžnému slovníku v české literatuře – srov. např. Raus, D. a Neruda, R. (2006), 
s. 81, kde autoři popisují jednání ve vzájemné shodě jako „deliktní jednání[, které] nespočívá v předem 
vyjádřeném závazku určitým způsobem se chovat, ale v koordinaci či kooperaci postupu v důsledku očekávání 
chování jiného soutěžitele. I zde je konsensus dán v okamžiku existence shody a jde o společný konsensus 
účastníků této shody. K jeho realizaci dochází jednáním v souladu s existujícím konsensem, tj. jednáním ve shodě, 
přičemž konsensus je realizován samotnými projevy vůle účastníků shody.“ 
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racionále pro to, proč považovat jeden okruh scénářů za zákonný a jiný za protiprávní.“476 

Tento závěr je zřejmě až přehnaně kritický a neodpovídá (přinejmenším) evropské 

teorii a praxi. Jistě zde existují jak akademické práce, tak rozhodnutí (či stanoviska 

generálních advokátů), které se problematice vymezení pojmu „jednání ve shodě“ 

detailně věnují. Navíc výtka spočívající v tom, že použité pojmy nejsou definovány, 

naráží na obecný problém, že určité pojmy (slovní výrazy) lze opět definovat jen 

pomocí jiných slovních výrazů, přičemž snaha definovat každý použitý výraz by tak 

vedla jen k nekonečné spirále slovních spojení bez jakkoli významné přidané hodnoty. 

To je ostatně obdobný problém, na který poukazuje výše uváděný Oliver Black, když 

zmiňuje nepřínosnou mnohost používaných „ko-slov“ při snaze o podání definice 

jednání ve shodě. Jak plyne z diskuse uvedených ekonomů, zdá se, že navíc důsledně 

nerozlišují mezi – sice souvisejícími, ale přesto odlišnými – otázkami „vymezení“ 

konceptu jednání ve shodě, na straně jedné, a „doložení (důkazu)“ naplnění tohoto 

konceptu v praktickém případě.477 

 Níže se pokusím pojem „jednání ve vzájemné shodě“ explikovat.478 Primárně 

budu v tomto ohledu čerpat ze dvou autorů, a to Olivera Blacka a Okeoghene Odudu, 

kteří se v teoretické rovině tomuto pojmu detailně věnovali.479 Pochopitelně diskuse o 

výkladu daného pojmu, jakožto pojmu právního, se nemůže obejít bez východisek z 

                                                 
476 Kaplow, L. a Shapiro, C. (2007), s. 46-47. Daní autoři se věnují výkladu pojmu „dohody“ pro účely amerického 
antitrustového práva (nikoliv tedy koncept jednání ve vzájemné shodě). Americké soutěžní právo však důsledněji 
nerozlišuje mezi dohodou stricto sensu a jednáním ve shodě, pročež poznámky týkající se hraničních případů 
dohody v americkém soutěžním právu jsou cum grano salis použitelné i pro diskuse o pojmu jednání ve vzájemné 
shodě v evropském kontextu. 
477 Pro jejich diskusi na toto téma srov. Kaplow, L. a Shapiro, C. (2007), s. 44-51. Pro význam rozlišení mezi 
vymezením a důkazem jednání ve vzájemné shodě srov. např. Odudu, O. (2006), kap. 4, část III., Van Gerven, G. 
a Varona, N.E. (1994), s. 601-607 a Black, O. (2005a), s. 162. 
478 Zaměřuji se přitom jen na horizontální jednání ve vzájemné shodě, což je centrálním případem (úhelným 
bodem) tohoto konceptu. Čl. 81 odst. 1 SES, resp. § 3 odst. 1 OHS nicméně připouštějí, že pod zákaz mohou 
spadat i vertikální jednání ve shodě (a s tímto konceptem pracuje např. i bloková výjimka pro vertikální dohody), 
avšak případy takového jednání jsou dosti sporé, přičemž se uvádí, že se zpravidla jedná o případy, kdy dodavatel 
funguje do určité míry jako zprostředkovatel pro sladěné jednání jeho distributorů, čímž se opět zdůrazňuje 
horizontální prvek [srov. např. Faull, J. a Nikpay, A. (eds.) (2007), s. 214-215]. 
479 Srov. zejm. Black, O. (2005a), kap. 5 a 6, Black, O. (2005b) a Odudu, O. (2006), kap. 4, část III. 
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relevantní rozhodovací praxe, včetně stanovisek generálních advokátů, z nichž pro 

výklad pojmu „jednání ve shodě“ je zřejmě nejpřínosnější stanovisko generálního 

advokáta Darmona v kauze Wood Pulp.480 Rozhodovací praxe je však do určité míry 

způsobilým terčem akademické kritiky, jelikož se primárně nesnaží náležitě vymezit 

určitý koncept, ale prostě rozhodnout určitý konkrétní případ.481 Dle mého názoru 

tento přirozený aspekt rozhodovací praxe není důvodem pro kritiku, může však být 

důvodem pro preferenci výkladu určitého pojmu podávaného v akademii, a to pro 

jeho větší ucelenost. Proto se i já níže věnuji spíše koncepčnímu základu pojmu 

jednání ve shodě, spíše než kazuistickému rozboru dostupné judikatury.482 

 Pro výklad pojmu jednání ve vzájemné shodě je přitom dle mého názoru 

důležité vymezit hranice příslušného pojmu ve vztahu k pojmu „dohody stricto sensu“, 

na straně jedné, a prostému unilaterálnímu jednání (tacitní koluzi) na oligopolním 

trhu, na straně druhé, což je situace, kdy se vymezení daného konceptu ostatně věnuje 

nejvíce pozornosti. V prakticky orientovaných publikacích věnujících se soutěžnímu 

právu, ale například i ve shora zmiňovaném rozsudku Krajského soudu v kauze 

kartelu pekařů, se jako nezbytné znaky pro závěr o existenci jednání ve vzájemné 

shodě uvádějí: 

- určitá shoda vůlí či konsensus mezi dotčenými podniky, vyplývající z předchozích 

kontaktů mezi podniky; 

- navazující jednání na trhu; a 

                                                 
480 Stanovisko generálního advokáta Darmona ve spojených věcech č. C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-
117/85 a C-125/85 až C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö and Others v Commission [1993] ECR I-1307, zejm. odst. 
164-198. 
481 Black, O. (2005b), s. 346. 
482 Pro shrnutí principů plynoucích z příslušné evropské judikatury zabývající se pojmem jednání ve vzájemné 
shodě srov. např. rozhodnutí anglického soutěžního odvolacího tribunálu (Competition Appeal Tribunal) ve věci 
č. 1032/1/1/04 Apex Asphalt and Paving Co Limited v Office of Fair Trading [2005] CAT 4, odst. 206. 
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- příčinná souvislosti mezi shodou vůle a jednáním na trhu.483 

 Toto členění je po praktické stránce rozhodně přínosné a nebylo ani na 

evropské úrovni zprvu samozřejmé.484 Má přínos i koncepční, jelikož z něj plyne jeden 

ze základních rozdílů oproti „dohodě stricto sensu“, a sice bezpodmínečný požadavek 

na existenci navazujícího jednání na trhu na rozdíl od „dohody“, pro jejíž zákaz může 

postačovat i jen její uzavření, aniž by následně musela být na trhu praktickým 

jednáním realizována.485 Přesto však je daný výčet v určitém směru nedostatečný. 

Konkrétně požadavek na „shodu vůlí“ či „konsensus“ neposkytuje žádné bližší 

vodítko pro odlišení od „dohody stricto sensu“. Jak bylo vysvětleno výše zejména s 

odkazem na kauzu ve věci Bayer/Adalat, i koncept dohody je založena na shodě vůlí 

(meeting of minds).486 V čem při výše uvedeném pojetí spočívá rozdíl „jednání ve 

shodě“ oproti „dohodě“, když při naplnění výše uvedených znaků by s největší 

pravděpodobností byla shledána i existence dohody? Na to nepodává uvedené pojetí 

odpověď. Je tak jednání ve vzájemné shodě jen „slabší“ (méně formální) formou 

dohody? Při uvedeném pojetí se zdá, že ano. 

 Domnívám se, že tomu tak není. Mezi „jednáním ve shodě“ a „dohodou“ by 

měl být koncepční rozdíl a nikoliv jen rozdíl v míře, má-li se jednat skutečně o dvě 

odlišné formy skutkového jednání, které může naplnit hypotézu § 3 odst. 1 OHS, resp. 

čl. 81 odst. 1 SES. Pokud se budeme při vymezení pojmu jednání ve shodě zaměřovat 

na „shodu vůlí“, pravou esenci daného konceptu neuchopíme, jelikož nebudeme 

schopni nalézt dělící linii mezi „dohodou“ a právě „jednáním ve shodě“, které dohody 

                                                 
483 Srov. např. Faull, J. a Nikpay, A. (eds.) (2007), s. 212, Capobianco, A. (2007), s. 43-45, nebo rozsudek KS v 
Brně cit. supra v pozn. č. 474, s. 13 (list. č. 7). 
484 Kupříkladu fakt, že pro závěr o existenci zakázaného jednání ve shodě je třeba učinit závěr o navazujícím 
jednání na trhu byl judikaturou potvrzen až sérií rozhodnutí v rámci tzv. kauzy Polypropylene. Srov. rozhodnutí 
ESD ve věci č. C-49/92 P, Commission v Anic [1999] ECR I-4125, ve věci č. C-199/92 P, Hüls v Commission 
[1999] ECR I-4287, ve věci č. C-235/92 P, Montecatini v Commission [1999] ECR I-4539 a jejich komentář 
Wessely, T.W. (2001). V této kauze Komise argumentovala, že navazující jednání na trhu není třeba a že zakázané 
je již pouhé „sladění“. 
485 Srov. Jones, A. a Sufrin, B. (2004), s. 151-152. 
486 Srov. kapitolu 4.2.2(a) shora. 
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nedosahuje, přičemž již z výše citované základní definice v kauze Dyestuffs plyne, že 

jednání ve shodě musí být cosi odlišného od dohody, jelikož se má jednat o „formu 

koordinace mezi podniky, která ... se nevyvinula do formy dohody v úzkém slova smyslu“.487  

 Současně s ohledem na společný cíl čl. 81 SES, resp. § 3 odst. 1 OHS, by zde 

však určitý společný prvek měl být. Nebude jím však „shoda vůlí“ či „společný 

úmysl“, ale něco jiného. Tento závěr, tedy že jednání ve vzájemné shodě není jen 

„slabší formou“ dohody, dle mého názoru přesvědčivě dokládá Okeoghene Odudu, a 

to prostřednictvím tří základních argumentů.488 Za prvé, společná vůle (úmysl) není 

nezbytnou podmínkou závěru pro závěr o existenci jednání ve vzájemné shodě, 

jelikož z judikatury vyplývá, že k jednání ve vzájemné shodě může dojít, aniž by byl 

zúčastněnými podniky vypracován nějaký plán společného postupu na trhu. Za 

druhé, společná vůle není kontinuálním konceptem, nepředstavuje kontinuum. Buď 

zde je (a pak se jedná o dohodu), anebo není. Za třetí, takové pojetí by bylo v rozporu s 

judikaturou, která konstatuje samostatnou a od dohody odlišnou existenci konceptu 

jednání ve shodě.489 Zmiňovaný autor současně nabízí alternativu. 

 Touto alternativou v jeho podání není tvrzení, že u dohody existuje prvek 

závaznosti (právní či alespoň morální), zatímco u jednání ve shodě takový prvek 

chybí, což se jako odlišující kritérium někdy uvádí,490 a to i v české literatuře.491 

Důvodem, proč Odudu tento prvek jako odlišující kritérium neakceptuje je ten, že 

odmítá vycházet z konceptu společné vůle (úmyslu) pro založení existence jednání ve 

                                                 
487 Cit. supra. v pozn. č. 473. 
488 Srov. Odudu, O. (2006), s. 71-80, kde autor popisuje pojetí jednání ve shodě odvozeného od shody vůle 
(společného úmyslu) a s. 80-81 tamtéž (spolu s cit. judikaturou), kde je odmítá. 
489 Odudu, O. (2006), s. 80-81. 
490 Srov. ibid., s. 72-76. 
491 Raus, D. a Neruda, R. (2006), s. 81. Viz pasáž cit. supra v pozn. č. 475. 
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vzájemné shodě tak jako tak. Není-li pro jednání ve vzájemné shodě rozhodným 

prvkem společná vůle, je jedno zda je taková společná vůle zavazující či nikoliv.492 

 Odudu uvádí, že společný prvek dohody a jednání ve vzájemné shodě 

nalezneme, pokud si namísto otázky, co je jednáním ve vzájemné shodě, resp. 

dohodou, položíme otázku, proč k nim dochází.493 Tak dojdeme k tomu, že oním 

společným prvkem je snížení míry nejistoty mezi zúčastněnými podniky.494 Rozdíl pak 

spočívá v tom, že v případě dohody stricto sensu se snížení nejistoty ohledně 

budoucího chování stran dosahuje zaujetím společné vůle (dosažením shody vůle, ze 

které se odvozuje uzavření dohody), zatímco u jednání ve vzájemné shodě se jedná o 

jiné praktiky snižující nejistoty mezi stranami než ty, které jsou založeny na společné 

vůli. O jaké praktiky se však jedná? Je zřejmé, že to nebudou všechny takové praktiky. 

Musí to být je praktiky v určitém smyslu multilaterální. Jinak by byl totiž kartelový 

zákaz aplikován i na jednostranné jednání, což nelze. 

 Pro nalezení „esence“ takových praktik je názorné stanovisko generálního 

advokáta Darmona, který si při vysvětlení jeho náhledu na kauzu Wood Pulp dovolil 

věnovat se konceptu „jednání ve vzájemné shodě“ v teoretičtější rovině a předestřel, 

co je oním základním prvkem.495 Generální advokát po rozboru judikatury uvádí, že z 

povahy věci „sladění vyžaduje recipročnost komunikace mezi soutěžiteli. Článek [81] odst. 1 

                                                 
492 Význam závaznosti při diskusi o rozdílech mezi dohodou a jednáním ve vzájemné shodě však jistě není bez 
zajímavosti, jelikož opravdu v případě jednání ve vzájemné shodě tento prvek není podstatný [srov. Black, O. 
(2005a), s. 166-169], zatímco u dohod je typické, že zakládají práva a povinnosti stran. Používat existenci závazků 
jako rozlišující kritérium je však problematické, a to zejména pro výklad pojmu „dohody“ v oblasti soutěžního 
práva, která – jak bylo shora uvedeno – může zahrnovat nepodepsané, právně nezávazné či gentlemenské dohody. 
Překlenout případnou absenci právního závazku poukazem na existenci alespoň morálního závazku by umožnilo 
vstoupit na scénu všem teoretickým, resp. (právně-)filosofickým diskusím o jednotě či odlišnostech závazku v 
morálním a právním smyslu atp., kterým se zde nebudu a ani nemohu věnovat. Nicméně již z pozice „selského 
rozumu“ lze obtížně hovořit o existenci morálního závazku plnit protiprávní kartelovou dohodu v neprospěch 
spotřebitelů. Museli bychom se pustit do další diskuse o existence „závazku“ z určitého úhlu pohledu (na první 
pohled), který vlastně není závazkem při posouzení všech okolností (all-things-considered) atd. 
493 Odudu, O. (2006), s. 82. 
494 Ibid., s. 81-84. 
495 Odudu sám se v cit. publikaci předmětné otázce detailněji nevěnuje. I z jeho výkladu je však zřejmé, že za 
klíčovou v tomto ohledu považuje „komunikaci“ mezi podniky [srov. ibid., s. 84-86]. 
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[SES] se nemůže aplikovat na jednostranné jednání podniků, o což by se jednalo, kdyby nebyl 

stanoven požadavek na reciproční komunikace, jakýmikoliv prostředky.“496 Jako druhý prvek 

dále generální advokát zmiňuje, že „sladění musí přinejmenším poskytnout účastníkům 

ujištění ohledně chování, které lze očekávat od jejich konkurentů; každý z nich je schopen 

předvídat budoucí jednání ostatních“.497 Na základě toho posléze jednání ve vzájemné 

shodě definuje jako „reciproční komunikaci mezi soutěžiteli s cílem poskytnout si navzájem 

ujištění ohledně jejich [budoucího] chování na trhu“,498 přičemž však přidává ještě dovětek, 

že „vědomost soutěžitelů o chování ostatních vyplývá z komunikací mezi nimi a nikoliv prostě 

z monitoringu trhu“.499 

 Na základě úvah generálního advokáta se dospívá k závěru o tom, že základní 

prvky pojmu jednání ve shodě lze shrnout v následujících pět prvků, z nichž první tři 

představují definiční složky pojmu „sladění“, a nahrazují tak výše uvedený pojem 

shody vůle. Další dva jsou stejné jako zmiňované shora a když přistoupí ke „sladění“, 

které jim předcházelo, dojde k „jednání ve vzájemné shodě“. Těmito pěti prvky tedy 

jsou: 

- reciproční komunikace mezi podniky (odlišitelná o jednostranného sdělení o své 

vlastní činnosti); 

- taková komunikace se musí vztahovat k zamýšlenému soutěžně-relevantnímu 

jednání a musí k ní dojít před uskutečněním jednání na trhu; 

- účinkem takové komunikace musí být snížení či eliminace nejistoty ohledně 

chování ostatních zúčastněných podniků na trhu;500 

                                                 
496 Stanovisko generálního advokáta Darmona v kauze Wood Pulp, cit. supra v pozn. č. 480, odst. 170 (překlad 
autora, poznámky pod čarou vynechány). 
497 Ibid., odst. 173. 
498 Ibid., odst. 174. 
499 Ibid., odst. 175. 
500 Tyto tři prvky jsou takto popsány v Van Gerven, G. a Varona, N.E. (1994), s. 600 s odkazem na francouzský 
článek prof. Joliet z roku 1974, závěry v němž učiněné jsou v mnoha ohledech podobné s pozdějším stanoviskem 
generálního advokáta Darmona. 
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- na sladění založeném předchozími třemi prvky musí navazovat jednání na trhu; a 

- mezi sladěním a jednáním na trhu musí existovat příčinná souvislost. 

 S takto provedenou explikací pojmu jednání ve vzájemné shodě se ztotožňuji, 

byť i ona samozřejmě vyžaduje zpřesnění, a to zejména ohledně výkladu pojmu 

„komunikace“, aby se nemohla stát terčem kritiky, že se jedná jen o použití dalšího 

„ko-slova“, abych použil Blackovu příhodnou terminologii.501 Konkrétně musí být 

zejména odlišitelná od „komunikace“, ke které dochází na oligopolních trzích v 

případech tzv. tacitní koluze (koordinace).502 Lze se totiž setkat s námitkou, že pomocí 

„komunikace“ nelze linii mezi právním a protiprávním jednáním podniků vést.503 

 Jako standardní zjednodušený příklad tzv. tacitní koluze (koordinace) se uvádí 

situace dvou čerpacích stanic s pohonnými hmotami nacházejících se naproti sobě přes 

ulici. Každá z nich má vynikající přehled o ceně, kterou účtuje konkurenční čerpací 

stanice, poněvadž si to prostě mohou přečíst na stojanu. Poptávka po pohonných 

hmotách je cenově neelastická, tj. zákazníci budou benzín či naftu kupovat ve zhruba 

srovnatelných objemech, i když dojde k nárůstu ceny. Současně nabízené zboží ze 

                                                 
501 Srov. Black, O. (2005b), kde se s touto námitkou vypořádává bližším rozvedením výkladu jednotlivých úrovní 
či stupňů komunikace, a to za použití Griceova modelu úrovní komunikace.  
502 Pro rozbor ekonomického konceptu tzv. tacitní koordinace či tacitní koluze srov. např. Ivaldi, M., Jullien, B., 
Rey, P., Seabright, P., Tirole, J. (2003) či Capobianco, A. (2007), s. 26-36. Pro náhled na problém oligopolu 
(včetně tacitní koluze) z oblasti americké jurisdikce srov. např. Posner, R. A. (2001), s. 51-100. 
503 Pro kritiku významu komunikace jakožto rozlišení mezi tacitní koluzí a kartelovým jednání srov. zejm. 
Kaplow, L. a Shapiro, C. (2007), s. 47-51. Tato kritika v podstatě spočívá v tom, že je-li negativním jevem 
dosažení koluzivního výsledku na určitém trhu, pak pak nám zaměření se na komunikaci příliš nepomáhá. Je-li 
toitž trh takové povahy, že vylučuje udržení stabilní koluzivní výsledné situace, pak je prakticky jedno, zda ke 
komunikaci dochází, jelikož ta nepovede k dosažení koluzivního ekvilibria. Pokud je charakteristika trhu někde na 
pomezí (některé charakteristiky trhu tomu nasvědčují, jiné nikoliv) a je zjištěno, že došlo ke koluzivnímu 
výsledku, pak lze v podstatě presumovat, že k nějaké komunikaci mezi podniky došlo, poněvadž jinak by 
koluzivního výsledku bylo obtížně dosaženo. Konečně jestliže se jedná o trh, který je velmi náchylný k (tacitní) 
koluzi (jedná se o vysoce koncentrovaný oligopolní trh, homogenni zboží, nízká elasticita poptávky, bariéry 
vstupu atp.), pak lze naopak předpokládat, že k dosažení koluzivního výsledku nebyla komunikace mezi podniky 
použita, jelikož to prostě nebylo s ohledem na charakter trhu potřeba. Ani v jednom případě se není tedy potřeba 
zabývat otázkou existence komunikace. Tyto ekonomické postřehy jsou jistě přínosem, ponechávají však stranou 
praktickou otázku, že sankční normy se musí zaměřit na určité jednání adresátů takových norem na trhu a ne na 
výsledečnou podobu struktury trhu. Ta by mohla být adresována pomocí jiných nástrojů (např. tzv. sektorové 
analýzy, včetně možností nařízení opatření ke změně struktury trhu, které se uplatňují v anglickém soutěžním 
právu). 
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strany obou čerpacích stanic je z hlediska zákazníků homogenní a hlavním faktorem, 

který předmětné zboží odlišuje je cena. Za takové situace, zvýší-li jedna stanice cenu, 

má druhá čerpací stanice na výběr, zda příslušné zvýšení následovat, přičemž obě 

stanice budou následně generovat vyšší zisky z důvodu prodeje za vyšší cenu, anebo 

setrvat na původní cenové úrovni, na kterou se nevyhnutelně druhá čerpací stanice 

bude muset vrátit, protože by jinak ztratila zákazníky. Z tohoto hlediska se proto 

může jevit z hlediska zisku výhodnější cenu také zvýšit, a podílet se tak vyšších ziscích 

po zvýšení cen realizovaných. Přitom se obecně konstatuje, že takové nelze postihovat 

jako zakázané jednání ve vzájemné shodě, poněvadž mezi stranami nedochází k 

potřebné formě a úrovni předchozího srozumění, resp. komunikace za účelem 

odstranění nejistoty ohledně jejich budoucího jednání. Ke zvýšení cen ke škodě 

spotřebitelů v takovém případě dochází prostě z důvodu struktury a charakteru trhu, 

který příslušné jednání, nazývané někdy též jako vědomý paralelismus (ang. conscious 

paralelism), umožňuje. Pro vymezení pojmu „jednání ve vzájemné shodě“ je tak 

důležité odlišit případy, kdy paralelní jednání na trhu přestavuje (velmi 

pravděpodobně zakázané, týká-li se cen) jednání ve vzájemné shodě a kdy nezakázané 

jednostranné, byť paralelní jednání. 

 S ohledem na definici „jednání ve vzájemné shodě“, uvedenou shora, je zřejmé, 

že paralelní jednání samo o sobě jednání ve vzájemné shodě nepředstavuje. K němu 

musí přistoupit ještě „sladění“ a příčinná souvislost. Jinak řečeno, paralelní jednání 

není dostatečnou podmínkou pro závěr o existenci jednání ve vzájemné shodě.504 

Nicméně vztah k paralelnímu jednání se posouvá do důkazní roviny, tj. k otázce, do 

jaké míry může doložený fakt paralelního jednání trhu slooužit jako důkaz pro závěr o 

existenci jednání ve shodě. V tomto ohledu z evropského práva plyne, že „paralelní 

jednání nemůže být považováno za dostačující důkaz sladění, dokud takové sladění 

                                                 
504 Van Gerven, G. a Varona, N.E. (1994), s. 592-597. 



 

 153 

nepředstavuje jediné přijatelné vysvětlení pro takové jednání“.505 Jinými slovy řečeno, je-li tu 

pro paralelní jednání na trhu alternativní vysvětlení, nelze jen z něj učinit závěr o 

existenci jednání ve vzájemné shodě. K tomu by bylo potřeba doložit ještě nějaké tzv. 

„plus faktory“ směřující zpravidla právě k doložení určité formy komunikace mezi 

stranami, která snížila jejich nejistotu ohledně jejich budoucího chování.506 

 Shora uvedený příklad benzinových stanic používá kriticky i Kaplow a 

Shapiro, když poukazuje, že i v případě koluze v ekonomické slova smyslu dochází ke 

„komunikaci“, byť ne slovy (ale např. znaky v podobě informace o ceně uvedené na 

stojanu), a tudíž se nelze na komunikaci jako rozlišující kritérium odvolávat.507 Na 

tomto příkladu je však možno názorně ilustrovat onu dělící linii. V případě 

„komunikace“, jež tvoří součást ekonomické (tacitní) koluze, nedochází k předchozí 

vzájemné komunikaci před vlastním provedením jednání na trhu, a to s cílem ujištění se, 

že až v budoucnu dojde k takovému jednání, budou konkurenti následovat. Naopak 

v takovém případě je ona komunikace (uvedení ceny na stojanu) současně právě 

takovým jednáním na trhu (stanovením ceny na trhu). Nedošlo tak tedy k předchozí 

komunikaci, jež je nezbytným definičním znakem „jednání ve vzájemné shodě“.  

 Ne každá předchozí „komunikace“ však je nutně problematická. Ještě musí 

přistoupit prvek snahy o odstranění budoucí nejistoty (resp. získání vědomosti o 

budoucím chování konkurence). Složitá situace tak nástává v případech (jako např. v 

kauze Wood Pulp) tzv. signalizování ceny, kdy podniky transparentně dopředu 

sdělující vůči spotřebitelům, jakou cenu vůči nim budou v budoucnu uplatňovat, 

kteréžto případy je potřeba posuzovat ad hoc případ od případu, poněvadž někdy 

                                                 
505 Rozhodnutí ESD ve spojených věcech č. C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 a C-125/85 až C-
129/85, Ahlström Osakeyhtiö and Others v Commission [1993] ECR I-1307, odst. 71. 
506 Terminologie tzv. plus faktorů vychází z amerického soutěžního práva srov. např. Hylton, K.N. (2003), s. 140-
143, popř. Kaplow, L. a Shapiro, C. (2007), s. 49-50. 
507 Kaplow, L. a Shapiro, C. (2007), s. 45. 
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mohou takovou komunikaci představovat a jindy nikoliv.508 Obdobně se to týká 

problematiky, kdy se ceny plánované ceny sdělují tisku. Prakticky se doporučuje 

posoudit, zda pro takové signalizování ceny existuje nějaký validní obchodní důvod 

(např. je to žádáno zákazníky) jiný, než snaha o dosažení koluzivního výsledku.509 

 Koncepčně je však odlišení složité a já bych jen závěrem poukázal na teoretický 

model, který v tomto ohledu nabízí Oliver Black.510 Ačkoliv se tento model může jevit 

složitý s ohledem na použitý aparát analytické filosofie, jde v podstatě jen o rozvedení 

výše uvedené definice „jednání ve vzájemné shodě“, dané zmíněnými pěti prvky. 

Blackův koncept jednání ve vzájemné shodě je v posledku založen na modifikovaném 

modelu společné akce. Black konkrétně uvádí, že „X a Y jednají společně, když: 

(a) X při jednání Ax spoléhá na to, že Y učiní [jednání] Ay; 

(b) Y při jednání Ay spoléhá na to, že X učiní [jednání] Ax; 

(c) když se X spoléhá na to, že Y učiní Ay, má cíl Gx; 

(d) když se Y spoléhá na to, že X učiní Ax, má cíl Gy; 

(e) Gx = Gy; 

(f) X ví o (a)-(e); 

(g) Y ví o (a)-(e); 

(h) (f) je částečně pravdivé, protože Y komunikuje (b) a (d) X; 

(i) (g) je částečně pravdivé, protože X komunikuje (a) a (c) Y.“511 

                                                 
508 K tomu srov. např. Van Gerven, G. a Varona, N.E. (1994), s. 593-596 nebo Jones, A. a Sufrin, B. (2004), 
s. 825-826. 
509 Van Gerven, G. a Varona, N.E. (1994), s. 595. 
510 Oliver Black rozpracoval nejprve dva modely „jednání ve vzájemné shodě“. První – označený jako Griceovský 
model (Gricean model) – vychází z analogie s Griceho analýzou v oblasti filosofie jazyka tzv. úmyslů mluvčího 
(speaker-meaning) [srov. Black, O. (2005a), s. 143-150]. Druhý, který Black preferoval, označuje jako model 
společné akce či přístup založený na spolehnutí se (joint action model, reliance-based approach) [srov. Black, O. 
(2005a), s. 150-155]. Posléze Black došel k syntéze obou těchto přístupů [srov. Black, O. (2005b)]. Níže vycházím 
z této posléze uvedené syntézy. 
511 Black, O. (2005b), s. 342. 
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 Jsou-li shora uvedené podmínky společné akce naplněny, jedná se v daném 

případě (s níže uvedenou výhradou) o „jednání ve vzájemné shodě“. Pokud by však 

odpadla písmena (h) a (i), nejednalo by se o jednání ve vzájemné shodě, ale o vědomý 

paralelismus.512 Dále však Black doplňuje, že ani když jsou (h) a (i) naplněna, tj. 

dochází ke komunikaci mezi X a Y, nemusí se nutně jednat o „jednání ve vzájemné 

shodě“, příslušná komunikace ještě musí mít určitou podobu, resp. vyšší úroveň, která 

zahrnuje komplexnější úmysl na straně komunikujícího podniku (resp. způsobilost 

dotčené komunikace takový úmysl, resp. úmysly založit).513 Praktické použití Blackem 

rozvedeného pojetí víceúrovnovosti komunikace pro rozlišení určitých typů 

komunikace mezi podniky jakožto protiprávními a dovolenými v praxi považuji za 

takřka vyloučené. Jednak z důvodu složitosti, jednak z důvodu množství 

subjektivních prvků. Toto není námitka proti možné správnosti dané koncepce, která 

může v některých ohledech osvětlit, na jaké skutečnosti se lze při posuzování 

charakteru určité komunikace (např. sdělení v tisku či veřejného oznámení budoucí 

ceny) zaměřovat. Spíše tím mám na mysli, že pro praxi bude beztak přínosnější 

zabývat se obchodním racionále té které komunikace a jejím smysluplným 

zdůvodněním, jak shora uvedeno. 

 

(c) Pojem rozhodnutí sdružení podniků 

 Další formou „koordinace“ uváděné v § 3 odst. 1 OHS, resp. čl. 81 odst. 1°SES je 

rozhodnutí sdružení soutežitelů či podniků. Tento koncept je zaměřen na případy, 

                                                 
512 Ibid., s. 344. Black používá termín „nekoluzivní koordinace“. Jedná se však o tzv. tacitní koordinaci či vědomý 
paralelismus, jak byl tento pojem používán shora. Srov. k tomu také Black, O. (2005a), kap. 6. 
513 Konkrétně danou komunikaci Black popisuje v základním podání následovně: (1) jednáním Ay* Y komunikuje 
(b) [viz citace v textu shora] X; (2) jednáním Ay* Y zamýšlí způsobit, aby X věřil (b); (3) jednáním Ay* Y 
způsobí, že X věří (b); (4) jednáním Ay* Y zamýšlí, aby X rozpoznal úmysl Y vyjádřený ve (2); (5) jednáním Ay* 
Y způsobí, že X rozpozná úmysl Y vyjádřený ve (2); (6) jednáním Ay* Y zamýšlí rozpoznání X dle (5) bylo 
součástí toho, co způsobí, že X bude věřit (b); a (7) rozpoznání X dle (5) je součástí toho, co způsobuje, že Y věří 
(b) [srov. Black, O. (2005b), s. 342-343]. Přitom pro založení jednání ve shodě nestačí v rámci (h) a (i) dosáhnout 
jen úrovně (úmyslu) komunikace (2), ale měly by být splněny současně všechny body (2) až (7) [srov. Black, O. 
(2005b), s. 344-345]. 
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kdy je třeba postihnout zakázanou koordinaci jednání prostřednictvím sdružení 

soutěžitelů (podniků). Z povahy věci tak sehrává úlohu zejména při postihování 

horizontálních kartelů. Rozdíl oproti dohodě v užším smyslu se v literatuře někdy 

vymezuje takto: „Rozdíl mezi rozhodnutím sdružení podniků a dohodou je spatřován v tom, 

že rozhodnutí vychází z již existujícího právního úkonu, jakým je statut společnosti, 

společenská smlouva, jednací řád sdružení či jiný podobný úkon.“514 Tím se má zřejmě 

poukázat na to, že forma koordinace mezi podniky není v tomto případě přímá, ale je 

zprostředkována další entitou – sdružením podniků. 

 Pojmy „sdružení soutěžitelů“ i „rozhodnutí“ jsou v rozhodovací praxi 

interpretovány velmi široce a jdou poměrně daleko za rámec obvyklého významu 

uvedených slov. Poměrně nekontroverzně se za rozhodnutí považují závazné a 

vynutitelné akty sdružení vůči svým členům, avšak rozhodnutím mohou být i pouhá 

doporučení, která závazný charakter nemají.515 Vždy je však potřeba, aby existovala 

snaha sdružení o unifikaci budoucího chování určitého okruhu soutěžitelů, tedy určitý 

prvek koordinace.516 Rozhodnutím ve smyslu uvedených ustanovení může být i 

dohoda uzavřená sdružením soutěžitelů,517 kdy pak přichází v úvahu postih takové 

dohody i jako dohody stricto sensu dle čl. 81 SES, pokud sdružení soutěžitelů je možno 

                                                 
514 Běhan, P. (2002a), s. 33. 
515 Srov. např. rozhodnutí ESD ve věci č. 8/72 Vereeniging van Cementhandelaren v Commission [1972] ECR 977 
nebo ve věci č. 45/85 Verband der Sachversicherer eV v Commission [1987] ECR 405. Z české jurisdikce srov. 
např. rozhodnutí Krajského soudu v Brně č.j. 31 Ca 164/2005-59 z 25.7. 2006; Sb.NSS 12/2006, č. 998 (Česká 
lékárnická komora) nebo téhož soudu ve věci sp.zn. 31 Ca 29/2005 z 16.5. 2006 (Česká komora autorizovaných 
inženýrů); cit. v Petr, M. a Dostál, O. (2007), s. 55 a 56. Druhé posléze jmenované rozhodnutí krajského soudu 
bylo sice zrušeno rozhodnutím NSS č.j. 5 As 55/2006-145 z 24.9. 2007, avšak nikoliv pro nesouhlas s vymezením 
pojmu rozhodnutí sdružení podniků. 
516 Rozhodnutí KS v Brně v případu České lékárnické komory cit. supra v pozn. č. 515: „... musí jít o úkon sdružení 
přímo zaměřený či alespoň nepřímo způsobující dopad na soutěžní chování jednotlivých soutěžitelů, tj. musí jít o 
takový úkon projev vůle sdružení, který je zaměřen na způsobení určitého protisoutěžního následku, popř. který je 
takový následek alespoň objektivně způsobilý přivodit ... z rozhodnutí sdružení soutěžitelů, má-li být protisoutěžní, 
musí vyplývat alespoň nepřímo snaha o unifikaci chování určitého okruhu soutěžitelů, tj. snaha nahradit jejich 
samostatné soutěžní chování takovým chováním, jež bude v souladu s rozhodnutím sdružení.“ 
517 Srov. Whish, R. (2001), s. 82. 
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chápat jako samostatného soutěžitele.518 Zároveň je vhodné poznamenat, že v případě, 

že je doporučení sdružení prováděno jednotlivými členy sdružení tak, že ovlivňuje 

jejich soutěžní chování, přichází v úvahu i postih samotných členů jako účastníků 

zakázané dohody, popřípadě jednání ve vzájemné shodě.519 To je aktuální zejména v 

situaci, kdy příslušné sdružení funguje jen jako zástěrka pro implementaci kartelu 

členů daného sdružení. 

 Význam konceptu „rozhodnutí sdružení soutěžitelů“ tak do určité míry 

spočívá v rozšíření možnosti postihu za protisoutěžní jednání i na samotné sdružení 

(nad rámec jeho členů), a to za účelem efektivnějšího uplatňování soutěžního práva.520 

Tento důsledek však není jen výhodný z hlediska prosazování soutěžního práva, ale 

též jurisprudenčně zajímavý. Vzhledem k tomu, že sdružení podniků nemusí 

vykonávat hospodářskou činnost (nemusí být podnikem), a přesto může být jeho 

jednání postižitelné soutěžním právem, se tak dopad soutěžního práva posouvá 

poněkud mimo jeho tradiční hranice – na aktivity, které nejsou hospodářské povahy. 

 Pojem „sdružení podniků“ je vykládán široce. Zahrnuje různé formy 

seskupování soutěžitelů ať již ryze soukromoprávního charakteru (obchodní asociace) 

či s veřejnoprávními prvky jako např. různé profesní samosprávy.521 Jak již bylo 

řečeno, narozdíl od pojmu podnik pro něj není nezbytně klíčový výkon hospodářské 

činnosti. Vykonává-li sdružení hospodářskou činnost, může být i samostatným 

podnikem. Skutečnost, že jeho činnost takový charakter nemá je však automaticky 

nevylučuje z dosahu soutěžních norem, byť někteří autoři uvádějí, že by soutěžní 

právo nemělo aspirovat na regulaci nehospodářských aktivit (např. regulatorní či 

                                                 
518 Rozhodnutí SPS ve spojených věcech č. T-25/95 atd. Cimenteries CBR SA v Commission [2000] ECR II-491, 
odst. 1328. 
519 Viz rozhodnutí Komise ve věci Roofing Felt Cartel OJ (1986) L 232/15, které bylo potvrzeno rozhodnutím 
ESD ve věci. 246/86 SC Belasco and others v Commission [1989] ECR 2117. 
520 Faull, J. a Nikpay, A. (1999), s. 76. 
521 Srov. např. Jones, A. a Sufrin, B. (2004), s. 147. Srov. také rozhodnutí KS v Brně č.j. 31 Ca 102/2004-31 z 
31.5. 2005 (Komora veterinárních lékařů). 
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kvaziregulatorní činnosti různých organizací, např. samospráv či sportovních 

asociací), pro což jsou vhodnější jiné právní nástroje (např. ustanovení SES o volném 

pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu).522 Důraz na tuto obecnou tendenci jistě platí, 

avšak z judikatury lze dovodit korektiv spočívající v tom, že soutěžní právo přichází 

ke slovu, když dotčená činnost ovlivňuje výkon hospodářské činnosti. Tento závěr lze 

odvodit z rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Wouters,523 ale potvrzuje jej i 

rozhodnutí téhož soudu ve věci Meca-Medina.524 

 V prvním zmiňovaném případě soud dospěl k závěru, že nařízení přijaté 

nizozemskou advokátní komorou, které podstatně omezovalo účast advokátů v 

multidisciplinárních sdruženích, spadalo do přezkumu v rámci čl. 81 odst. 1 SES, 

jelikož je bylo možno považovat za rozhodnutí sdružení podniků, kterýmžto byla 

právě advokátní komora, byť dané nařízení posléze považoval za souladné s čl. 81 

odst. 1 SES, jelikož bylo nezbytné za účelem řádného výkonu právní profese 

organizované v předmětném členském státě.525 Z hlediska závěru o existenci 

rozhodnutí sdružení podniků přitom výslovně odmítl argumentaci v tom směru, že by 

činnost příslušné advokátní komory spadala zcela mimo režim čl. 81 SES z důvodu 

jejího veřejnoprávního charakteru, kdy jednala v zásadě jako veřejnoprávní orgán.526 

Soud zdůraznil, že v daném případě převažoval prvek autoregulace činnosti profese, 

která byla ekonomického rázu, spíše než prvek vrchnostenské regulace třetích osob ve 

veřejném zájmu.527 Opět jako v jiných případech v oblasti soutěžního práva i 

posouzení charakteru činnosti určité asociace či samosprávné organizace v tomto 

                                                 
522 Srov. Odudu, O. (2006), s. 52-54, kde tento autor tuto skutečnost diskutuje jako důsledek jím proponového 
rozlišení mezi veřejnou a soukromou sférou. 
523 Rozhodnutí ESD ve věci č. C-309/99, J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh and Price Waterhouse 
Belastingadviseurs BV v Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, intervener: Raad van de Balies 
van de Europese Gemeenschap, [2002] ECR I-1577, zejm. odst. 50-71. 
524 Rozhodnutí ESD ve věci č. C-519/04 P, David Meca-Medina a Igor Majcen v. Komise [2006] SbSD I-6991. 
525 K rozboru tohoto rozhodnutí srov. např. Nazzini, R. (2006), s. 521-530 nebo Whish, R. (2003), s. 120-123. 
526 Rozhodnutí ESD ve věci Wouters, cit. supra v pozn. č. 523, odst. 50-64. 
527 Ibid., odst. 58. 
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směru může dosti otázkou míry a zaléžet na konkrétních skutkových okolnostech jako 

například způsobu výběru členů orgánů s rozhodovací pravomocí, substantivní a 

procesní pravidla, jimiž se musí při svém rozhodování řídit, či skutečnost, zda musí 

brát v úvahu otázky veřejného zájmu a umožnit v rozhodovacím procesu účast 

dotčených osob.528 

 Druhý shora zmiňovaný případ je obdobný, byť se týká jiného sektoru. Zabýval 

se aplikací soutěžních norem na sport, konkrétně na protidopingová pravidla. 

Metodologie použitá Evropským soudním dvorem byla obdobné té aplikované v 

případě kauzy Wouters. Soud shledal v souladu se svou konstantní judikaturou, že ani 

sportovní činnost není vyloučena z režimu soutěžních pravidel v rozsahu, v jakém se 

jedná o ekonomickou aktivitu. Obdobně to platí i o regulatorní (v tomto případě 

disciplinární) činnosti sportovních asociací do té míry, v níž mají dopad do oblasti 

hospodářských aktivit. Přitom obdobně jako v případě Wouters mohou určitá pravidla 

uniknout zákazu v čl. 81 odst. 1 SES, budou-li nezbytná k řádnému výkonu jinak 

legitimní činnosti (v tomto případě pravidla zakazují doping a postihující jeho 

uživatele pro řádný výkon sportu).529 

 

4.2.3 Pojem narušení hospodářské soutěže 

 

(a) Úvod 

 Další znakem skutkové podstaty dohod narušujících hospodářskou soutěž je 

„narušení hospodářské soutěže“. Pojem narušení hospodářské soutěže je obecně 

jedním z klíčových pojmů soutěžního práva. Tato skutečnost v českém právu plyne již 

z prvního ustanovení zákona o ochraně hospodářské soutěže, které stanoví, že zákon 

                                                 
528 Srov. ibid. odst. 61-63 a v tomto ohledu také stanovisko generálního advokáta Jacobse ve věci AOK 
Bundesverband cit. supra v pozn. 381, odst. 52-61.  
529 K rozboru tohoto rozhodnutí srov. Weatherill, S. (2006). 
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„upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb … proti jejímu vyloučení, 

omezení, jinému narušení nebo ohrožení“ (§ 1 odst. 1 OHS), přičemž pro tyto různé formy 

negativního vlivu na hospodářskou soutěž zavádí legislativní zkratku „narušení“. 

Zároveň na tomto místě zákon uvádí, jaké způsoby narušení hospodářské soutěže 

reguluje, a to dohody soutěžitelů, zneužívání dominantního postavení nebo spojování 

soutěžitelů. Všem těmto třem oblastem je tedy pojem narušení hospodářské soutěže 

společný, byť se v každé z nich uplatňuje v odlišném kontextu. 

 Koncepčně má pojem narušení hospodářské soutěže ten význam, že pouze 

praktiky narušující (skutečně nebo potenciálně) hospodářskou soutěž jsou za splnění 

dalších předpokladů uvedených v zákoně o ochraně hospodářské soutěže předmětem 

veřejnoprávní regulace daného zákona z věcného hlediska. V kontextu regulace 

kartelových dohod tento fakt výstižně konstatuje JUDr. Munková, když uvádí 

„jednání, které nevykazuje znaky naplňující postulát narušení hospodářské soutěže, nelze podle 

tohoto ustanovení ani posuzovat ani postihovat“.530 Řečeno za použití terminologie známé 

z teorie trestního práva, pojetí správních deliktů v zákoně o ochraně hospodářské 

soutěže je založeno na materiálním pojetí, kdy ke konstatování existence určitého 

deliktu, např. kartelového, nestačí jen doložit naplnění formálních znaků skutkové 

podstaty příslušného deliktu, ale musí být též doloženo splnění znaku materiálního v 

podobě narušení (ve smyslu legislativní zkratky v § 1 odst. 1 OHS) hospodářské 

soutěže. V případě kartelového deliktu dle § 3 odst. 1 OHS se toto koncepční rozlišení 

poněkud stírá, jelikož znak v podobě „narušení hospodářské soutěže“ je učiněn přímo 

i znakem formální skutkové podstaty, požadavek na jeho doložení je tedy 

nepochybný,531 přesto je třeba mít dle mého názoru toto rozlišení na paměti, když pro 

nic jiného tak například pro účely aplikace § 11 OHS a tam upraveného zákazu 

zneužití dominantního postavení. 

                                                 
530 Munková, J. (2003), s. 58. 
531 K tomu srov. např. rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp.zn. 2 A 15/99 z 30.3. 2000 nebo rozsudek 
Krajského soudu v Brně č.j. 31 Ca 34/2003-265 z 31.5. 2006. 
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 Přes tuto zásadní důležitost se však vlastnímu vymezení a koncepčnímu 

zpracování pojmu narušení hospodářské soutěže věnuje v českém právním prostředí 

relativně málo prostoru, a to jak v dostupné literatuře, tak v rozhodovací praxi. 

Samotná absence veřejné diskuse či ustálené rozhodovací praxe o parametrech tohoto 

základního pojmu soutěžního práva by nebyla z praktického hlediska problematická, 

pokud by v konkrétních okolnostech jednotlivých případů posuzovaných ze strany 

Úřadu nedocházelo k regulatorním chybám plynoucím z neujasnění daného pojmu. 

Bohužel v praxi k takovým chybám někdy docházelo a dochází. 

 Systematicky bych mohl výklad tohoto znaku skutkové podstaty kartelového 

deliktu strukturovat dle dvou složek pojmu narušení hospodářské soutěže, tj. pojmu 

„hospodářská soutěž“ a pojmu „narušení“. Nebudu se však tohoto gramaticky 

přesného rozčlenění zcela držet. Pojmu „hospodářská soutěž“ jsem se totiž věnoval již 

výše ve spojení s diskusí o cílech soutěžního práva.532 Nezapojím se dále do primárně 

terminologických debat o rozdílech mezi jednotlivými podsložkami legislativní 

zkratky „narušení“ zavedené § 1 odst. 1 OHS, které nepovažuji pro správnost 

aplikační praxe za důležité. Místo toho se dále věnuji primárně aplikaci a interpretaci 

pojmu „narušení“ hospodářské soutěže jakožto jednoho znaku generální skutkové 

klauzule kartelových dohod, respektive v terminologii zákona o ochraně hospodářské 

soutěže dohod narušujících hospodářskou soutěž. Nemohu však opomenout několik 

obecnějších poznámek. Současně je vhodné dále podaný výklad vnímat v souvislosti s 

výkladem o pojmu (účinné) hospodářské soutěže a cílech soutěžního práva podaným 

v kapitole 3. výše. 

 

(b) Narušení hospodářské soutěže jako obecný pojem soutěžního práva 

 Obdobně jako v případě pojmu hospodářské soutěže není ani pojem narušení 

hospodářské soutěže v českém právu nijak legálně definován. Ustanovení § 1 odst. 1 

                                                 
532 Kapitola 3.1 shora. 
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OHS termín narušení hospodářské soutěže zavádí pouze jako legislativní zkratku pro 

vyloučení, omezení, jiné narušení nebo ohrožení. V odborné literatuře se lze setkat se 

snahou o bližší interpretaci těchto pojmů a popis rozdílů mezi nimi, přičemž diference 

mezi danými pojmy jsou zřejmě vnímány v míře či intenzitě, v níž je narušena účinná 

hospodářská soutěž.533 Příslušní autoři též v této souvislosti konstatují, že byť jde u 

všech těchto složek legislativní zkratky narušení o skutek, který je postižitelný zcela 

rovnocenně, „[z] hlediska dokazování skutkového stavu při postihování jednotlivých deliktů 

však toto rozlišení význam má – pro konstataci protiprávnosti z pohledu zákona je totiž 

nezbytné vždy přesně specifikovat, v čem materiálně protisoutěžnost příslušného deliktu 

spočívá“, přičemž příslušný úřad by měl popsat materiální protisoutěžní charakter 

mimo jiné tím, že „specifikuje, o jakou formu narušení v konkrétním případě jde“.534 

 Ačkoli lze jednoznačně souhlasit s tím, že Úřad musí v každém případě, kdy 

konstatuje spáchání správního deliktu podle § 3 odst. 1 OHS, zdůvodnit a průkazně 

doložit, v čem spočívá protisoutěžnost příslušného jednání, je otázkou, zda za tímto 

účelem je potřebné konkrétní chování zaškatulkovat do některé z kategorií uvedených 

v § 1 odst. 1 OHS. Z hlediska právní preciznosti a požadavku na určitost výroku 

rozhodnutí v zásadě trestní povahy by to jistě bylo vhodnější.535 Jestliže totiž zákon 

pracuje s materiálním znakem skutkové podstaty určitého deliktu ve vícero podobách, 

mělo by být při konstatování protiprávnosti určitého jednání uvedeno, v jaké podobě 

byl tento materiální znak naplněn. Použití namísto toho jen legislativní zkratky není v 

tomto směru dostatečné.536 Ostatně uvedení konkrétní podoby „narušení“ 

                                                 
533 Srov. Raus, D. a Neruda, R. (2004), s. 14-15 nebo Raus, D. a Neruda, R. (2006), s. 17. 
534 Raus, D. a Neruda, R. (2004), s. 15. 
535 V tomto směru je možno poukázat, že konstantní judikatura NSS pracuje s principem jednoty trestání za 
správní delikty a trestné činy, pročež aplikovaného koncepty, resp. nároky kladené na rozhodnutí v oblasti 
trestního práva jsou často přenášeny i do úrovně správního trestání, a to včetně oblasti ochrany hospodářské 
soutěže [srov. např. rozsudek NSS č.j. 8 As 17/2007-135 z 31.5. 2007 (www.nssoud.cz) k otázce posuzování 
souběhu u správních deliktů nebo usnesení rozšířeného senátu NSS č.j. 2 As 34/2006-73 z 15.1. 2008 
(www.nssoud.cz) k požadavku na určitost vymezení předmětu řízení a výroku rozhodnutí]. 
536 Srov. např. rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 62 Ca 15/2007-519 z 8.1. 2008 (Stavební spořitelny), kde se 
soud vyjádřil v tom směru, že není možno používat legislativní zkratku „dohoda“ namísto konkrétního určení, zda 
se jedná o dohodu v užším smyslu, jednání ve vzájemné shodě či rozhodnutí sdružení soutěžitelů. Tato 
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hospodářské soutěže předpokládala i důvodová zpráva k zákonu o ochraně 

hospodářské soutěže.537 Přesto tak Úřad v praxi většinou nepostupuje. Na druhou 

stranu ani v oblasti evropského práva, které též pracuje s různými výrazy pro 

negativní vlivy na hospodářskou soutěž [viz čl. 81 odst. 1 SES užívající pojmů 

vyloučení (prevention), omezení (restriction) nebo narušení (distortion)], není v 

rozhodovací praxi nutnost podřazení pod některou z těchto podob „narušení“ 

hospodářské soutěže konstatována.538  

 Přes výše uvedený význam v oblasti správného postupu při správním trestání, 

nemohou dle mého názoru tyto, v zásadě terminologické, diskuse o rozdílech mezi 

jednotlivými složkami výrazu „narušení“ hospodářské soutěže ke kvalitnější 

rozhodovací praxi soutěžních úřadů v konkrétních případech z materiálního pohledu 

nijak přispět. Důležitější je nalezení koncepční shody v tom, co lze rozumět 

„narušením“ hospodářské soutěže, resp. vzhledem k jakému standardu lze posuzovat 

konkrétní jednání soutěžitelů z hlediska toho, zda narušují či nenarušují 

hospodářskou soutěž, a zda tedy jsou či nejsou protiprávní. Nalezení takové 

koncepční shody předpokládá obdobný náhled na chápání pojmu účinné hospodářské 

soutěže a základní srozumění o cílech soutěžního práva, jak jsem tyto diskutoval 

výše.539 

 Příznivci ordoliberálního pojetí soutěžního práva mohou zdůrazňovat význam 

ekonomické svobody jako hodnoty o sobě, přičemž narušení hospodářské soutěže by 

v takovém případě mohlo být ztotožňováno s omezením volnosti, resp. svobody 

                                                                                                                                                           
argumentace by mohla platit analogicky i na určení podoby „narušení“ soutěže, byť tato otázka nebyla dosud 
judikatorně testována. 
537 V tomto ohledu srov. také důvodovou zprávu k OHS (sněmovní tisk 704, 2000, III. volební období) – zvláštní 
část, výklad k § 1. 
538 Srov. Faull, J. a Nikpay, A. (eds.) (2007), s. 222-3. 
539 Kapitola 3. 
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jednání účastníků na trhu.540 Tímto směrem by mohly být vykládány i některé názory 

v českém právním prostředí. Tak například profesor Bejček konstatoval, že 

„[m]ateriálně právním znakem kartelu je jeho potenciální nebo skutečná nebezpečnost pro 

soutěž, tedy pro svobodu jiných konkurentů při jejich jednání v hospodářské soutěži na 

trhu“.541 V tomto ohledu však profesor Bejček ochranu ekonomické svobody zřejmě 

chápe spojitě s cílem soutěže v podobě ochrany spotřebitelského blahobytu, kdy 

dochází k ochraně „ekonomické svobody jako nástroje pro zajištění dlouhodobého 

hospodářského blahobytu spotřebitelů“.542 Zdůrazňuje se tak více význam procesu volné 

soutěže (a otevřených trhů) oproti možnému jinému („neoklasickému“) pojetí, kde je 

více kladen důraz na bezprostřední dopady na spotřebitelský blahobyt, tj. přeneseně 

na základní parametry hospodářské soutěže (cena, kvantita, kvalita atd.) z hlediska 

výsledků, které soutěž přináší, spíše než na samotný její proces.543 

 V každém možném pojetí se jedná jen o výraz jedné z možných koncepcí 

soutěžního práva, které se v průběhu času mění, kdy někdy se stává dominantní ta a 

jindy zas ona.544 S ohledem na proměnlivost přijímaných koncepcí v průběhu času lze 

                                                 
540 Srov. kapitolu 3.2.1(a) shora. Dva základní možné přístupy k pojmu narušení soutěže shrnuje např. i Robertson, 
B. (2007), která však používá dichotomii ordoliberální (formalistický) přístup versus ekonomický přístup a kloní 
se k druhému zmiňovanému. 
541 Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. (2002), s. 470 (zvýraznění doplněno). O pojmu „narušení“ 
hospodářské soutěže v kontextu generální klauzule dohod narušujících hospodářskou soutěž blíže viz dále kapitola 
4.2.3(c). 
542 Bejček, J. (2006a), s. 378, pozn. č. 42. Do určité míry se však jedná o modifikaci původního ordoliberálního 
pojetí, které s pojmem spotřebitelského blahobytu neoperovalo a proces volné soutěže chránilo ne jako 
instrumentální hodnotu, ale jako v podstatě účel o sobě z důvodu jeho destabilizujícího účinku na tvorbu a 
uplatňování (soukromé) tržní moci, která by se posléze mohla projevit i v rovině politické. Srov. kapitolu 3.2.2 
shora, zejm. pozn. 260 supra. 
543 Srov. kapitoly 3.2.1(b)(iv) a 3.2.2 shora. 
544 O vícero možných koncepcích soutěže se stručně zmiňuje i Nejvyšší správní soud např. v rozhodnutí č.j. 2 A 
10/2002 –OL – 269 z 13.4. 2004 (Karlovarské minerální vody, a.s. ca ÚOHS). Soud ne zcela přesně a bohužel bez 
uvedení pramenů odkazuje na „teorii efektivní soutěže“ a „teorii svobody soutěže“. První z nich připisuje 
Hayekovi a jako na pokračovatele odkazuje na Clarka, Posnera a Stiglera. Druhou ztotožňuje s Freiburskou školou 
a odkazuje na Katzenbacha a Hoppmanna. Toto teoretické exposé ze strany soudu může být v některých ohledech 
zavádějící. Nepřesné je zejména ztotožnění Hayekových teorií s Chicagskou školou. Paradoxnost příslušných 
odkazů soudu ostatně pak dokládá i skutečnost, že v odborné literatuře bývají např. Hoppmann a Hayek, které 
soud staví proti sobě, chápáni jako zastánci stejné ústřední myšlenky [srov. např. Bejček, J. (1996), s. 56], resp. se 
uvádí, že Hoppmann široce na Hayeka navazuje [srov. např. Krabec, T. (2006a), s. 55]. 
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kvitovat, že český zákon o ochraně hospodářské soutěže pojem narušení hospodářské 

soutěže nedefinuje, a tak lze změnit koncepční přístup k aplikaci soutěžního práva i 

jen prostřednictvím nového přístupu k interpretaci zákona, aniž by bylo třeba 

příslušný právní předpis novelizovat. Je tak umožněna dynamičtější reflexe na vývoj 

trhů, rozvoj judikatury a nauky soutěžního práva zejména v oblasti komunitárního 

práva a případné nové ekonomické teorie. 

 V některých zemích se však lze setkat i s legální definicí pojmu narušení, resp. 

omezení hospodářské soutěže, přičemž takové vymezení je z praktického hlediska asi 

stejně nepotřebné jako legální vymezení hospodářské soutěže a z hlediska aplikační 

praxe je přinejmenším nevhodné, pokud je odrazem jedné z možných koncepcí 

soutěžního práva, aniž by umožňovalo snadno reagovat na vývojový posun v 

názorech na funkci a cíle soutěžního práva. 

 Příkladem takové, do určité míry nevhodné definice je například ustanovení § 3 

odst. 1 slovenského zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže, ve znění 

pozdějších předpisů, které stanoví: „Obmedzovanie súťaže je každé obmedzenie voľnosti 

konania podnikateľa na relevantnom trhu, najmä vylučovanie existujúcich alebo možných 

súťažných aktivít, skutočné alebo možné zníženie rozsahu konkurenčnej aktivity alebo 

skreslovanie konkurenčných podmienok.“ Důraz na „omezení volnosti jednání soutěžitele“ 

je totiž zřejmě projevem dřívějšího relativně formálního pojetí „narušení“ hospodářské 

soutěže, které nemusí být v souladu s tzv. (novým) ekonomickým přístupem k 

soutěžnímu právu. Při tomto pojetí je totiž nutno důsledně rozlišovat mezi „omezením 

volnosti jednání“ a omezením, resp. narušením hospodářské soutěže jako takové, 

přičemž ne každé omezení ekonomické svobody (volnosti jednání) musí být nutně též 

narušením hospodářské soutěže. 

 Současné evropské soutěžní právo se totiž v tomto ohledu začíná, jak výše 

uvedeno, klonit spíše k výše uvedenému tzv. „neoklasickému“ přístupu, z jehož 

hlediska je rozhodujícím cílem soutěžního práva dosahování spotřebitelského 
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blahobytu. Komise výslovně konstatuje, že „cílem komunitárních pravidel na ochranu 

hospodářské soutěže je ochrana hospodářské soutěže na trhu jakožto prostředku pro zvyšování 

spotřebitelského blahobytu a pro zajišťování efektivní alokace zdrojů“.545 Při tomto 

konstatování se nelze ubránit srovnání s tezemi jednoho ze základních autorů tzv. 

Chicagské školy Richarda Posnera a sice, že „… v ekonomické analýze si ceníme 

hospodářské soutěže, protože podporuje efektivitu, tj. spíše jakožto prostředku než jako cíle o 

sobě“ nebo „efektivita je konečným cílem [soutěžního práva], ale hospodářská soutěž jakožto 

mezitímní cíl bude často dostatečně blízko tomuto konečnému cíli tak, aby umožňovala soudům 

nedívat se dále“.546 Nevím, zda lze výše uvedenou proklamaci Komise chápat tak 

dalece, že by bylo možno prohlásit „bankrot doktríny volnosti jednání“, jako to činí 

někteří autoři,547 ale v každém případě je stávající posun evropského soutěžního práva 

v tomto směru zřejmý a české soutěžní právo to nemůže pomíjet. Narušením 

hospodářské soutěže proto nelze rozumět jakékoli omezení volnosti jednání některého 

soutěžitele, ale takovou situaci, kdy určitá dohoda či jednání soutěžitelů snižuje 

blahobyt spotřebitelů, tj. negativně ovlivňuje základní (výsledkové) parametry 

hospodářské soutěže, zejména cenu. 

 To, že koncepční shoda o náhledu na pojem narušení hospodářské soutěže má 

svůj přímý význam na aplikační a interpretační praxi ze strany soutěžních úřadů, příp. 

soudů, dále ilustruji již přímo na aplikaci tohoto pojmu v kontextu generální klauzule 

dohod narušujících hospodářskou soutěž. 

 

                                                 
545 Viz odst. 13 a 33 Pokynů Komise o použitelnosti článku 81 odst. 3 SES; zvýraznění doplněno. 
546 Posner, R. A. (2001), s. 28 a 29 (překlad autora). 
547 Viz Lugard, P. a Hancher, L. (2004), s. 410-11. 
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(c) Narušení hospodářské soutěže jako znak skutkové podstaty kartelu 

 

(i) Úvod 

 Ustanovení § 3 odst. 1 OHS konstatuje zakázanost a neplatnost dohod, které 

„vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže“. Obdobně i článek 81 SES 

zakazuje dohody, jejichž „cílem nebo výsledkem je [narušení] soutěže”. Článek 81 odst. 1 

SES u tohoto znaku tedy používá termínů účelu (resp. cíle) či účinku (resp. výsledku) 

dohody narušit hospodářskou soutěž, zatímco znění § 3 odst. 1 OHS hovoří o dohodě, 

která „vede nebo může vést“ k narušení hospodářské soutěže. První otázka, která se s 

ohledem na tuto určitou gramatickou odlišnost nabízí, je, zda v jejím důsledku existují 

nějaké věcné rozdíly v pojetí skutkové podstaty kartelové dohody dle zmiňovaných 

norem. 

 Touto otázkou se ve své rozhodovací praxi zabýval i předseda Úřadu, a to 

konkrétně v jeho rozhodnutí, kde se zabýval posouzením dohody o výměně informací 

mezi stavebními spořitelnami.548 Konkrétně pak v tomto ohledu poznamenal: 

 „Podle § 3 odst. 1 zákona jsou zakázány dohody mezi soutěžiteli, které vedou nebo 

mohou vést k narušení hospodářské soutěže. Dosavadní praxe Úřadu ohledně § 3 odst. 1 zákona 

respektuje znění tohoto ustanovení, a za dohodu narušující hospodářskou soutěž považuje i 

dohodu, jež svým charakterem nespadá mezi hard core kartely, které mají za cíl narušení 

soutěže, ale která by narušení hospodářské soutěže mohla mít za následek. Čl. 81 Smlouvy ES 

naproti tomu považuje za zakázané dohody takové dohody, jejichž cílem nebo výsledkem je 

vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže. Znění § 3 odst. 1 zákona je tedy odlišné 

od odpovídajícího článku 81 odst. 1 Smlouvy ES, a tomu odpovídá i odlišný výklad obou 

ustanovení. 

                                                 
548 Srov. rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. R 161/2006/01,003,004,008,009,010/2007/01-07777/2007/310 z 18.4. 
2007. 
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 Právní úpravu dohod narušujících soutěž dle § 3 odst. 1 zákona lze tedy hodnotit jako 

přísnější než úpravu ve smyslu čl. 81 Smlouvy ES. Platí sice, že dohody, jejichž cílem je 

omezení hospodářské soutěže ve smyslu čl. 81 odst. 1 Smlouvy, s sebou ze své podstaty 

přinášejí minimálně potenciální negativní účinky na soutěž, a proto spadají rovněž pod zákaz 

obsažený v § 3 odst. 1 zákona … Nezákonnost dohod však nemůže být prokázána výlučně přes 

objekt narušení soutěže, nýbrž musí být vždy prokázány buď skutečné, nebo alespoň 

potenciální dopady takové dohody na relevantní trh. Zákon vychází z premisy, že cíl 

protisoutěžních deliktů může být skrytý, nemusí být obsahem vůle jednajících soutěžitelů. … 

dostačujícím důvodem pro prokázání porušení zákonného zákazu ve smyslu § 3 odst. 1 zákona 

je skutečnost, že bylo náležitě doloženo potenciální narušení hospodářské soutěže v důsledku 

jednání soutěžitelů.“549 

 Předseda Úřadu tedy spatřoval rozdíl (vyšší přísnost) českého znění v tom, že 

za zakázané mohou být považovány i dohody, jejichž cílem není narušit 

hospodářskou soutěž, není doloženo skutečné narušení hospodářské soutěže, ale je 

doložena potencialita narušení, tzn. že příslušná dohoda může vést k narušení 

hospodářské soutěže.550 Předseda Úřadu  potvrdil, že k tomuto rozdílu by mohlo dojít 

jen u dohod bez komunitárního prvku.551 Současně jeho přesvědčení o existenci 

uvedeného rozdílu zřejmě spočívá na domněnce o tom, že by čl. 81 SES nemohl 

zakázat dohodu narušující hospodářskou soutěž (pouze) potenciálně, přičemž doložit 

subjektivní úmysly stran by pro jejich skrytý charakter bylo obtížné. 

 Domnívám se, že rozdíl mezi zněním čl. 81 SES a § 3 odst. 1 OHS, na který 

poukazuje předseda Úřadu, je z hlediska aplikační praxe ve skutečnosti jen domnělý. 

Je totiž zřejmě založen jednak na ztotožnění cíle v podobě narušit hospodářskou 

                                                 
549 Ibid., odst. 71 a 72. 
550 Tento názor je v obecné rovině správný. Ostatně vychází i z toho, že dle § 1 odst. 1 OHS je jednou z forem 
narušení soutěže i její ohrožení. Český zákon tak umožňuje zasahovat i proti ohrožovacím deliktům. Je potvrzen i 
v judikatuře soudů [viz např. rozsudek NSS č.j. 1 As 19/2006-55 z 9.1. 2007 (www.nssoud.cz) nebo rozsudek VS 
v Olomouci sp.zn. 2 A 5/96 z 12.9. 1996; ASPI: 17046 (jud)]. 
551 Rozhodnutí předsedy Úřadu cit. supra v pozn. 548, odst. 74. 
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soutěž se subjektivními úmysly stran a jednak (a to hlavně) na tom, že výsledek v 

podobě narušení hospodářské soutěže zmiňovaný v čl. 81 SES se vztahuje jen ke 

skutečné (a nikoliv potenciální) soutěži. Tyto domněnky nejsou správné. Za prvé, 

restriktivní účel dohody je judikatorně chápán jako objektivní koncept (viz dále) a, za 

druhé, čl. 81 SES chrání i soutěž potenciální.552 Terminologie ustanovení § 3 odst. 1 

OHS tedy dle mého názoru neznamená materiální odchylku od ustanovení čl. 81 odst. 

1 SES, jen může působit méně názorným dojmem.553 Pro účely dalšího výkladu proto 

vycházím z dichotomie „cíl“ a „výsledek“, jak ji explicite používá čl. 81 odst. 1 SES.  

 Shora citované rozhodnutí předsedy Úřadu bylo ostatně posléze zrušeno 

Krajským soudem v Brně.554 Soud v daném rozhodnutí uvedl, že „odmítá závěr 

vystavěný na absolutizaci výkladu jazykového (jenž by ani tak nepůsobil jako jedině možný), že 

by právní úprava v § 3 odst. 1 ZOHS ... byla úpravou v jakémkoli ohledu přísnější, než úprava 

obsažená v článku 81 Smlouvy ES ... Z pohledu koncepční a rozumné aplikace soutěžního 

práva, jež v žádném ohledu nemůže být vystavěna na absolutizaci výkladu jazykového, jenž by 

ad absurdum mohl přivodit legitimitu interpretace až ve smyslu ‚... každá dohoda může 

teoreticky nějak hospodářskou soutěž narušit a je jen na soutěžním úřadu, aby se odvážil v 

tomto směru fabulovat ...‘, je nezbytné dovozovat, že v obou ustanoveních je vyjádřen týž 

materiální zákaz. Pak je nutné obě tato ustanovení týmž způsobem rovněž interpretovat.“555 

S nutností eurokonformního výkladu je jistě možné souhlasit, ostatně dle mého názoru, jak 

                                                 
552 Whish, R. (2003), s. 127 nebo Faull, J. a Nikpay, A. (eds.) (2007), s. 223. Viz také rozhodnutí ESD ve věci č. C-
238/05, Asnef-Equifax, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, SL v Asociación de Usuarios de 
Servicios Bancarios (Ausbanc), [2006] SbSD I-11125, odst. 50. 
553 V této souvislosti však poukazuji na nešťastnou formulaci rozhodnutí Ministerstva pro hospodářskou soutěž č.j. 
S 11/96-230/357 ze dne 22.3. 1996: „Zákon postihuje i dohody soutěžitelů, které nemohou vést k narušení 
hospodářské soutěže.“ Uvedená formulace je zcela zřejmě, pokud chápána vytrženě z kontextu, právním omylem. 
V daném rozhodnutí byla příslušná formulace zmíněna v souvislosti s neplněním protisoutěžního smluvního 
ustanovení ze strany jednoho účastníka dohody, a je ji tedy nutno zřejmě chápat tak, že pro protisoutěžní charakter 
určitého smluvního ustanovení postačuje i jen existence takového smluvního ujednání bez konkrétní přímé 
implementace takového ujednání do soutěžního chování soutěžitelů, protože dané ustanovení je samo o sobě 
způsobilé k nezanedbatelnému narušení hospodářské soutěže (srov. např. rozhodnutí ESD ve věci č. 19/77 Miller v 
Commission [1978] ECR 131, odst. 7-10). 
554 Rozsudek č.j. 62 Ca 15/2007-519 z 8.1. 2008 (Stavební spořitelny). Dle informací autora podal Úřad proti 
tomuto rozsudku kasační stížnost k NSS, o které nebylo dosud rozhodnuto. 
555 Ibid., s. 24. 
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shora uvedeno, není mezi dotčenými ustanovení věcného rozdílu. Krajský soud dále v témže 

rozsudku následně uvedl, že tedy i k aplikaci § 3 odst. 1 OHS je nutno přistupovat optikou 

dichotomie „protisoutěžní následek“ a „protisoutěžní cíl“, byť v tomto ohledu lze mít výhrady 

k tomu, zda soud posoudil konkrétní dopad dané dichotomie správně.556 

 Co se týče obecného přístupu ke znaku „narušení“ hospodářské soutěže, je 

možno konstatovat, že tento znak generální klauzule kartelových dohod vyvolával a 

stále vyvolává určité napětí. V interpretační praxi Komise můžeme sledovat posun od 

do určité míry formalistické aplikace k aplikaci, která klade zásadní důraz na 

ekonomické zhodnocení kontextu zkoumané dohody. Dřívější formalistický a příliš 

extenzivní přístup Komise k aplikaci čl. 81 odst. 1 SES byl podroben značné kritice, a 

to zejména v oblasti vertikálních dohod.557 

 Posunem času se však konstatuje, že aplikační praxe Komise se změnila.558 

Komise zaujala (pod vlivem judikatury komunitárních soudů a akademické kritiky) 

tzv. „nový ekonomický přístup“. Uvedený přístup byl zprvu vyjádřen v kontextu 

vertikálních dohod, což naprosto jednoznačně dokládají Pokyny k vertikálním 

omezením,559 ale i jiné dokumenty560 a potvrzuje to i novější odborná literatura.561 

                                                 
556 K tomu srov. dále kapitolu 4.2.3(c)(ii). 
557 Pro sofistikovanou kritiku dřívějšího postupu Komise viz např. Korah, V. (1994), s. 267-84. Pro názorné 
shrnutí otázek souvisejících se znakem „narušení hospodářské soutěže“ v kontextu čl. 81 odst. 1 SES viz Roth, 
P.M. (ed.) (2001), s. 74-8. 
558 K reorientaci priorit a praxe Komise srov. kapitoly 2.1.3 a 2.1.4 shora. 
559 Viz např. jejich odst. 102: „V procesu hodnocení jednotlivých případů přistupuje Komise k používání článku 81 
na vertikální omezení z hospodářského hlediska.“; oproti tomuto oficiálnímu překladu (publikovaném v Úř.věst., 
Zvl. vyd. 2004) by možná vhodněji znělo a originálu více odpovídalo, že Komise bude zaujímat „ekonomický 
přístup“ (economic approach). 
560 Srov. např. Sdělení Komise – Pokyny o použitelnosti článku 81 SES na dohody o horizontální spolupráci 
OJ 2001 C 3/2, Úř. věst., Zvl. vyd. 2004, 08/sv. 2, s. 25; Green Paper on Vertical Restraints in EC Competition 
Policy COM(96) 721 final, [1997] 4 CMLR 519; Communication from the Commission on the application of the 
Community competition rules to vertical restraints – Follow-up to the Green Paper on Vertical Restraints OJ 1998, 
C 365/3; White Paper on Modernisation of the Rules Implementing Articles 85 and 86 of the EC Treaty [1999] OJ 
C 132/1. 
561 Srov. např. Whish, R. (2001), s. 103; Korah, V. a O’Sullivan, D. (2002), s. 293; nebo Kjolbye, L. (2004). Srov. 
také Albers, M. (2006), s. 1, kde se autor vyjadřuje k tomu, že k přijetí „více ekonomického přístupu“ jednoznačně 
došlo v oblasti posuzování restriktivních dohod a kontroly koncentrací a dále se zabývá snahou Komise o revizi 
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Naprosto jednoznačně to pak konstatují i Komisí vydané Pokyny o použitelnosti 

článku 81 odst. 3 SES (viz zejm. jejich odst. 5 a odst. 13). Ve světle obecného exkursu 

podaného o cílech soutěžního práva výše562 lze tento nový ekonomický přístup do 

určité míry považovat za příklon k „neoklasickému“ spíše než ordo-liberálnímu pojetí 

soutěžního práva. 

 

(ii) Protisoutěžní cíl a protisoutěžní účinek 

 Rozlišení mezi dvěmi výše uvedenými alternativními podobami tohoto znaku 

generální klauzule, tj. protisoutěžní účel (cíl) dohody nebo protisoutěžní účinek 

(výsledek) dohody, sehrává poměrně značnou důležitost z hlediska konkrétní aplikace 

příslušných ustanovení Smlouvy o založení ES nebo zákona o ochraně hospodářské 

soutěže v jednotlivých případech.563 Je totiž potvrzeno ustálenou judikaturou 

komunitárních soudů, že v případě, že určitá dohoda má protisoutěžní účel, není 

nutno zkoumat její konkrétní protisoutěžní účinek na relevantní trh.564 To však 

neznamená, že by ekonomická analýza kontextu dohody mohla být zcela opuštěna. V 

každém případě je totiž v kontextu evropského práva stále ještě nutno zjistit, zda 

taková dohoda má vliv na obchod mezi členskými státy, který není jen zanedbatelný. 

Stejně tak i negativní dopad na hospodářskou soutěž by měl být citelný.565  

                                                                                                                                                           
aplikace čl. 82 SES stejným směrem, který by byl založen na zdůraznění významu dopadu na spotřebitelský 
blahobyt a účinek posuzovaných jednání, namísto jejich formy. 
562 Srov. kapitolu 3.2 shora. 
563 Z hlediska teoretického (pro rozbor významu pojmu narušení soutěže) však již význam tohoto členění upadá, 
poněvadž v konečném důsledku také záleží na tom, jaké pojetí „narušení soutěže“ je zvoleno. Význam je primárně 
důkazní, kdy u „účinku“ je třeba jej doložit (buď na základě konkrétních výsledků na trhu anebo na základě 
dostatečně věrohodné predikce), zatímco u „cíle“ se narušení soutěže presumuje (buď na základě obecných 
zkušeností anebo na základě objektivně zjištěného úmyslu stran). Srov. v tomto ohledu Nazzini, R. (2006), s. 497, 
pozn. č. 2 a Odudu, O. (2006), s. 127. 
564 Viz např. rozhodnutí ESD v případu č. 56 a 58/64 Consten and Grundig v Commission [1966] ECR 299, s. 339-
343 nebo v případu č. 45/85 Verband der Sachversicherer v Commission [1987] ECR 405, odst. 39. 
565 Srov. např. Whish, R. (2001), s. 93-4 a 107-10, Faull, J. a Nikpay, A. (1999), s. 83-5, a tam uváděná rozhodnutí 
ESD či SPS, tj. zejm. v případech č. 5/69 Völk v Vervaecke [1969] ECR 295, č. T-68/89, 77/89 a 78/89 Societa 
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 Konstatování, že určitá dohoda má za účel narušení soutěže, má tedy pro 

případný zakázaný charakter, a tedy (absolutní) neplatnost takové dohody zásadní 

vliv. Nelze však zapomínat na to, že zakotvení znaku v podobě účelu narušení 

hospodářské soutěže je do určité míry zjednodušením užívaným pro snadnější 

aplikační praxi u typově nejzávažnějších narušení hospodářské soutěže. Zakázanost 

dohod dle účelu by se proto měla omezit jen na výjimečné a v judikatuře jasně 

identifikované případy. Ani v takových případech by zkoumání regulátora neměla být 

zcela formalistická.566 Úřad naproti tomu u takových typově závažných dohod 

relativně často konstatoval, aniž by zkoumal konkrétní dopad dohody na relevantní 

trh, že příslušná dohoda již svou existencí může narušit hospodářskou soutěž, pročež 

je zakázána.567 Co je ještě více zarážející je ta skutečnost, že Úřad v některých 

případech existenci narušení hospodářské soutěže prostě presumoval a zakázanost 

určité dohody konstatoval po kratičkém exkursu o tom, že na zkoumanou dohodu 

nelze aplikovat pravidlo de minimis, ani některou z blokových výjimek.568 Takovýto 

formalistický přístup jednoznačně nemá oporu v zákoně o ochraně hospodářské 

soutěži, neodpovídá evropské praxi a Úřad by se jej měl vyvarovat. Úřad by měl v 

každém případě konstatovat, v čem spočívá (skutečný anebo potenciální) negativní 

                                                                                                                                                           
Italiana Vetro, Fabbrica Pisana and PPG Vernante Pennitalia v Commission [1992] ECR II-1403 a č. C-306/96 
Javico International v Yves Saint Laurent Parfums [1998] ECR I-1983. 
566 Srov. např. rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 15/99 ze dne 30.3. 2000: „Soud zdůrazňuje 
nezbytnost řádného odůvodnění, proč příslušná dohoda vede nebo vést může k narušení hospodářské soutěže, a to 
nikoli jen pro formální znaky, které vykazuje. … Užívá-li se pojem dohody de minimis v tuzemském soutěžním 
právu, je třeba v prvé řadě spatřovat jeho význam v pobídce, aby byly postihovány dohody, jež skutečně nejsou 
bezvýznamné, ale naopak reálně způsobilé narušit hospodářskou soutěž nebo vést k jejímu narušení.“ (podtržení 
doplněno) 
567 Viz např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 27/98-220/1183 z 19.5. 1998: „Fixace cen je vždy protiprávní. Není nutno 
prokazovat žádné dopady takovéto dohody na skutečné tržní podmínky. Stačí, je-li dokázána existence protiprávní 
dohody. Porušení zákona spočívá již v existenci samotné dohody.“  (obdobně viz i další rozhodnutí Úřadu č.j. 
S 6/99-240 ze dne 25.3. 1999; č.j. S 11/97-240 ze dne 22.5. 1997, č.j. S 73/00-1800/00-210 ze dne 15.12. 2000; č.j. 
S 56/99-240 ze dne 30.7. 1999, č.j. S 131/98-240 ze dne 12.2. 1999, č.j. S 133/98-240 ze dne 10.2. 1999, č.j. S 
132/98-240 ze dne 27.1. 1999, č.j. S 134/98-240 ze dne 18.1. 1999, a č.j. S 130/98-240 ze dne 11.1. 1999). 
568 Pro učebnicovou ukázku takového nesprávného formalistického přístupu viz např. rozhodnutí Úřadu 
č.j. S 41/02-697/02-VOII ze dne 26.4. 2002, kde se ÚOHS vlastnímu zkoumání naplnění znaku „narušení“ 
hospodářské soutěže vůbec nevěnoval. 
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vliv na parametry hospodářské soutěže ke škodě spotřebitelů, tj. jak zkoumaná 

dohoda narušuje (může narušit) hospodářskou soutěž. 

 U rozlišení mezi účelem a účinkem dohody lze do určité míry vystopovat 

podobnost s členěním vyvinutém v americkém soutěžním právu, které rozlišuje mezi 

tzv. per se omezeními hospodářské soutěže a omezeními, která je třeba posuzovat dle 

tzv. pravidla rozumu (rule of reason).569 Tato podobnost je však jen zdánlivá, jak bylo 

vyloženo při více příležitostech, kdy se evropské instituce zabývali aplikací „rule of 

reason“ v kontextu evropského práva.570 V návaznosti na přijetí nařízení Rady 

č. 1/2003 (v kontextu českého práva novely OHS č. 340/2004 Sb.) se však debaty o 

implementaci rule of reason do oblasti evropského práva znovu rozhořely, to však již 

ale v poněkud odlišném kontextu.571 

 Účel dohody ve smyslu čl. 81 odst. 1 SES nelze chápat jako subjektivní úmysl 

stran při uzavírání uvedené dohody. Daný pojem má objektivní význam vztažený k 

charakteru příslušné dohody vzhledem k jejímu ekonomickému kontextu572 a 

převažujícímu náhledu soutěžní politiky. Z toho nelze dovozovat, že by subjektivní 

úmysl stran ve vztahu k účelu zkoumané dohody byl zcela irelevantní. Takový úmysl 

může přinejmenším usnadnit důkazní situaci Komisi (resp. Úřadu), sehrává roli při 

určování výše pokuty a podle některých autorů dokonce sám postačuje k závěru o 

                                                 
569 Blíže v tomto ohledu viz např. Posner, R. A. (2001), s. 39 an. nebo Mallor, J. P. et al. (1998), s. 1045. 
570 Srov. např. rozhodnutí SPS v případu č. T-112/99, Métropole Télévision (M6) & Others v. Commission, [2001] 
ECR II-2459, odst. 76-77. Pro rozbor aplikace rule of reason v rámci evropského práva včetně rozboru uvedeného 
rozhodnutí SPS viz např. Odudu, O. (2002a), s. 100-105. Okeoghene Odudu konstatuje, že přesná hranice mezi 
ekonomickým hodnocením v rámci čl. 81 odst. 1 SES a zvažováním prosoutěžních aspektů dle čl. 81 odst. 3 SES 
není zcela zřetelná. Domnívá se, že hranice spočívá v rozlišení mezi efektivností ve směně (allocative efficiency) a 
efektivností ve výrobě (productive efficiency), kdy zákaz v čl. 81 odst. 1 se vztahuje k prve zmiňované a výjimky 
jsou udělovány na základě druhé [srov. také Odudu, O. (2006), kapitoly 5 a 6]. Po přijetí nařízení Rady č. 1/2003 
již není nutnost tohoto precizního rozdělení tak akutní, byť svůj význam si ponechává s ohledem na rozdělení 
důkazního břemene. Dále srov. rozhodnutí SPS ve věci č. T-65/98, Van den Bergh Foods Ltd v Commission 
[2003] ECR II-4653, odst. 106-7 a ve věci č. T-328/03, O2 (Germany) GmbH & Co. OHG proti Komisi 
Evropských společenství, [2006] SbSD II-1231, odst. 69. Pro jejich komentář např. Marquis, M. (2007). 
571 V důsledku opuštění důsledného procesního rozlišení mezi čl. 81 odst. 1 a 3 SES, jejichž posuzování nyní již 
spadá v jedno správní řízení, lze i v kontextu evropského práva hovořit o aplikaci (procesního) rule of reason 
přístupu [srov. např. Venit, J. (2003), s. 575-577]. 
572 Viz Whish, R. (2003), s. 110 a judikatura tam uváděná. 
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účelu dohody k narušení soutěže ve smyslu čl. 81 odst. 1 SES.573 Znění § 3 odst. 1 OHS, 

které používá frázi „může vést k narušení hospodářské soutěže“, naznačuje, že české 

právo pojímá uvedený znak jako ryze objektivní kategorii. Samotný „nekalý“ úmysl 

stran by k zakázanosti dohody ve světle uvedeného ustanovení zákona neměl tedy 

zřejmě postačovat.574 

 Přístup k výkladu pojmů „účinek“ a „cíl“ v oblasti české rozhodovací praxe si 

žádá ještě několik samostatných poznámek. Již shora jsem zmínil, předseda Úřadu 

měl tendenci nahlížet na § 3 odst. 1 OHS a čl. 81 SES, když považoval (dle mého 

názoru nesprávně) § 3 odst. 1 OHS striktnější v tom, že zakazoval i dohody, které 

nemají za cíl narušit soutěž ani nevedou k narušení soutěže, ale mohou k takovému 

narušení vést.575 Důvod, proč tento názor považuji za nesprávný je ten, že takové 

dohody může zakázat i čl. 81 SES, jelikož chrání i soutěž potenciální. Krajský soud v 

Brně také považoval názor předsedy Úřadu za nesprávný a jeho rozhodnutí zrušil.576 

Soud uvedl, že obě dotčená ustanovení mají být vykládána shodně a že s kategoriemi 

protisoutěžního následku a protisoutěžního cíle se má pracovat i v režimu českého 

zákona. Konkrétně soud po konstataci požadavku na shodnou interpretaci obou 

ustanovení uvedl: 

 „V takovém případě je tedy i s přihlédnutím k judikatuře Evropského soudního dvora 

(např. rozsudek ve věci ‚Société Technique Minére‘, 56/65, 1966, ECR 0337) třeba dovozovat, 

že zakázané (tu podle § 3 odst. 1 ZOHS) jsou nejen dohody, jež vedou k narušení soutěže (tedy 

mají přímý protisoutěžní následek), a to zásadně bez ohledu na to, zda takový následek byl 

stranami zamýšlen, ale také dohody, které mají za cíl narušení soutěže (mají tedy protisoutěžní 
                                                 
573 Odudu, O. (2001a) a Odudu, O. (2001c). 
574 Srov. rozhodnutí Úřadu č.j. S 3/2000-525/00-230 ze dne 28.4. 2000, kde ÚOHS mimo jiné uvádí: „V této 
souvislosti Úřad konstatuje, že u cenových ujednání není rozhodné, jakými úvahami je narušitel soutěže veden, 
neboť cenová ujednání jsou zakázaná a neplatná přímo ze zákona. Cenové dohody vždy vedou nebo mohou vést k 
narušení hospodářské soutěže na trhu, neboť jejich cílem je omezení či vyloučení svobodného rozhodování 
soutěžitelů o výši ceny, za kterou bude určité zboží prodávat.“ (podtržení doplněno) 
575 Srov. rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. R 161/2006/01,003,004,008,009,010/2007/01-07777/2007/310 z 18.4. 
2007 a diskusi k tomuto rozhodnutí v předchozí kapitole. 
576 Rozsudek č.j. 62 Ca 15/2007-519 z 8.1. 2008 (Stavební spořitelny). 
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cíl vyvolávají potencialitu narušení hospodářské soutěže), aniž by takového cíle bylo byť jen 

částečně dosaženo. Právě cíl dohody, byť skrytý a byť v praxi neuskutečněný způsobuje 

potenciální negativní dopad dohody na hospodářskou soutěž. ... Hypotézy, o něž se opírá 

splnění podmínky potenciálního narušení hospodářské soutěže, tedy nutně musí vycházet z 

posouzení reálných cílů, byť účastníky dohody expressis verbis nedeklarovaných, k nimž 

dohoda podle okolností jejího vzniku a podle podmínek panujících na trhu mohla vést. 

Ustanovení § 3 odst. 1 ZOHS k takovému výkladu poskytuje dostatečnou oporu.“577 

 Ač s krajským soudem souhlasím v tom, že i pro aplikaci § 3 odst. 1 OHS má 

rozčlenění na protisoutěžní „účinek“ a „cíl“ význam obdobně jako tomu je v právu 

evropském,578 nedomnívám se, že by v tomto směru interpretoval krajský soud 

příslušnou dichotomii ve všech ohledech správně. Krajský soud totiž v zásadě spojil 

kategorii protisoutěžního účinku se skutečným narušením hospodářské soutěže a 

kategorii protisoutěžního cíle s potenciálním narušením hospodářské soutěže.579 Tento 

přístup nepovažuji za metodologicky čistý. 

 Dle mého názoru je správný přístup ten, který zohledňuje, že význam 

rozčlenění na protisoutěžní „cíl“ (či „účel“) a protisoutěžní „účinek“ (či „následek“) je 

hlavně „důkazní“, kdy u „účinku“ je třeba „narušení“ hospodářské soutěže doložit 

[buď na základě konkrétních (měřených) výsledků na trhu (skutečné narušení) anebo 

na základě dostatečně věrohodné (ekonomické) predikce (potenciální narušení)], 

zatímco u „cíle“ se dokazování zaměřuje na doložení existence dohody zatímco 

                                                 
577 Ibid., s. 24-25. 
578 V této souvislosti se sluší podotknout, že zcela recentní vládní návrh novelizace zákona o ochraně hospodářské 
soutěže pro vyloučení pochybností sjednocuje (bude-li přijat) i gramaticky text § 3 odst. 1 OHS s textem čl. 81 
odst. 1 SES, když nahrazuje slovní spojení „které vedou nebo mohou vést k“ slovy „jejichž cílem nebo výsledkem 
je“ (srov. PSP tisk č. 591, 2008, V. volební období). 
579 Krajský soud v tomto ohledu dále uvedl též: “Hypotézy ohledně protisoutěžní potenciality dohody (tedy dohody 
podle okolností jejího uzavření a uskutečňování mířící na protisoutěžní cíl) přitom jistě mohou být zčásti vystavěny 
na modelování jejích možných faktických projevů na trhu, tyto hypotézy však musí mít reálný základ. Pro splnění 
materiální podmínky protisoutěžního charakteru dohody tedy nepostačí výlučně fabulovat budoucí možné důsledky 
dohody, k nimž dohoda ve skutečnosti nesměřovala a které by samy o sobě nebyly způsobeny s významným 
přispěním dohody – v přímé souvislosti s jejím uzavřením.“ (ibid., s. 25) S tímto konstatováním lze bez výhrady 
souhlasit. Není však správné ztotožňovat analýzu „cíle“ dohody s analýzou možností dané dohody potenciálně 
narušit soutěž, která dle mého názoru spadá do rámce posuzování účinků dohody (viz dále). 
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narušení soutěže se v zásadě presumuje, a to na základě obecných zkušeností s 

určitými typy dohod anebo, dle některých autorů, i na základě objektivně zjištěného 

(tj. dle jeho vnější manifestace) úmyslu stran.580 Jinými slovy řečeno, posuzování 

potenciality narušení soutěže má místo v rámci posuzování „účinku“ na trh a nikoliv 

„cíle“ dohody. Ostatně tak k posuzování potenciality narušení soutěže v rámci 

zkoumání účinku (a nikoliv účelu) dohody přistupuje odborná literatura581 a odpovídá 

tomu i judikatura evropských soudů.582 To nemusí znamenat, že by krajský soud v 

jeho shora citovaném rozsudku co do výsledku pochybil, jen dle mého názoru své 

argumenty nesprávně „klasifikoval“.583  

 V judikatuře se v rámci rozlišování „účelu“ dohody ustálila určitá typická 

ustanovení, která jsou považována za mající protisoutěžní účel. U takových 

ustanovení není proto obecně třeba provádět složitou ekonomickou analýzu k 

prokázání jejich negativního dopadu na hospodářskou soutěž. Takovými ujednáními 

jsou v oblasti horizontálních dohod zejména následující typová ujednání: dohody o 

fixování cen, dohody o rozdělení trhu, dohody o omezování výroby či prodejů nebo 

kolektivní bojkot.584 V případě vertikálních dohod, které jsou nyní všeobecně 

považovány za méně problematické ze soutěžního hlediska než dohody 

horizontální,585 je tento katalog poněkud užší. Jedná se o ujednání o přímém určení 

                                                 
580 Srov. Nazzini, R. (2006), s. 497, pozn. č. 2 a Odudu, O. (2006), s. 102-127. 
581 Srov. např. Whish, R. (2003), s. 127, Faull, J. a Nikpay, A. (eds.) (2007), s. 223 nebo Roth, P. a Rose, V. (eds.) 
(2008), s. 169.  
582 Viz např. rozhodnutí ESD ve věci č. C-238/05, Asnef-Equifax, Servicios de Información sobre Solvencia y 
Crédito, SL v Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), [2006] SbSD I-11125, odst. 50, nebo 
rozhodnutí SPS ve spojených případech č. T-374/94, T-375/94, T-384/94 a T-388/94, European Night Services Ltd 
(ENS), Eurostar (UK) Ltd, formerly European Passenger Services Ltd (EPS), Union internationale des chemins de 
fer (UIC), NV Nederlandse Spoorwegen (NS) and Sociètè nationale des chemins de fer français (SNCF) v 
Commission, [1998] ECR II-3141, odst. 137. 
583 Srov. v tomto ohledu pozn. č. 579 shora. 
584 Whish, R. (2003), s. 114. 
585 Srov. např. odst. 100 Pokynů Komise k vertikálním omezením. 
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prodejních cen nebo minimálních prodejních cen a v kontextu evropského práva pak i 

ujednání ukládající absolutní zákaz vývozu (zde však s určitými výjimkami).586 

 U všech ostatních dohod, tj. u kterých nelze dovodit jejich inherentní 

protisoutěžní účel, je nutno zkoumat jejich (konkrétně zjištěný či predikovaný) účinek 

na trh. Teprve, pokud tento účinek bude shledán jako protisoutěžní (a to nikoli 

zanedbatelně), lze uzavřít (při splnění všech ostatních podmínek), že ve vztahu k 

takové dohodě je zákaz uvedený v čl. 81 odst. 1 SES (nebo § 3 odst. 1 OHS) způsobilý 

aplikace. Posouzení účinku určité dohody by přitom mělo být spojeno s provedením 

ekonomické analýzy, která umožní posoudit příslušnou dohodu v jejím ekonomickém 

a právním kontextu.587 Pokud i po provedení dané analýzy bude zřejmé, že příslušná 

dohoda je protisoutěžní, může taková dohoda za určitých podmínek spadat pod 

některou z obecných výjimek588 nebo může splňovat podmínky pro automatické 

vynětí ze zákazu ve smyslu čl. 81 odst. 3 SES ve spojení s čl. 1 odst. 2 nařízení Rady 

č. 1/2003, resp. dle § 3 odst. 4 OHS (tj. dřívější podmínky pro udělení individuální 

výjimky). I v souvislosti s analýzou toho, zda určitá dohoda splňuje či nesplňuje 

příslušné podmínky, je třeba provádět ekonomickou analýzu, přičemž v této 

                                                 
586 Whish, R. (2003), s. 114-115. U ujednání ukládajících absolutní teritoriální omezení existují totiž judikáty, ve 
kterých byla daná ujednání shledána jako ze soutěžního hlediska v pořádku vzhledem k jejich ekonomickému 
kontextu (srov. např. rozhodnutí ESD v případu č. 27/87 Erauw-Jacquery Sprl v La Hesbignonne Société 
Coopérative [1988] ECR 1919). Na klauzule o fixaci cen jako na dohody mající za účel narušit soutěž nahlíží i 
Úřad (viz např. jeho rozhodnutí č.j. S 27/98-220/1183 ze dne 19.5. 1998). 
587 V tomto ohledu srov. např. rozhodnutí ESD v případu č. 23/67 Brasserie de Haecht v Wilkin [1967] ECR 407; 
C-234/89 Stergios Delimitis v Henniger Brau AG [1991] I-0935; C-214/99 Neste Markkinointi Oy v Yötuuli Ky 
and Others [2000] ECR I-1121; C-393/92 Municipality of Almelo and others v NV Energiebedrijf Ijsselmij [1994] 
I-1477; a SPS v (Greene King) T-25/99 C. A. Roberts and V. A. Roberts v Commission [2001] ECR II-1881; T-
374/94 atd. European Night Services v Commission [1998] ECR II-3141. Pro podrobnější analýzu povinnosti 
provádět ekonomickou analýzu trhu také viz Roth, P. M. (ed.) (2001), s. 83-8. Pro shrnutí přístupu Komise v této 
souvislosti srov. odst. 17-31 Pokynů o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES. 
588 Účelem skupinových či blokových výjimek bylo jednak usnadnit regulátorovi procesní pozici snížením 
množství nápadu spojeného s minulým notifikačním režime a zároveň poskytnout soutěžitelům určitou vyšší míru 
právní jistoty ve vztahu k některým kategoriím dohod. Skutečnost, že však některá dohoda z hlediska formy či 
základních parametrů postavení smluvních stran nesplňuje podmínky pro zařazení pod některou z blokových 
výjimek, neznamená automaticky, že by taková dohoda spadala pod zákaz. To musí příslušný regulátor v každém 
jednotlivém případě nade vší pochybnost doložit. 
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souvislosti již nastupuje poměřování pozitivních a negativních přínosů určité 

dohody.589 

 

(iii) Koncepční náhled na „narušení“ hospodářské soutěže 

 Jak v případě posuzování účelu dohody, tak při analýze jejích účinků na trh 

sehrává základní důležitost vnímání ze strany regulátora (Komise, Úřadu) pojmu 

narušení hospodářské soutěže a s tím souvisejících cílů soutěžního práva. Odlišné 

náhledy regulátorů na tuto problematiku mohou vést v praxi k různým výsledkům při 

posuzování obdobných dohod. Pokud bude narušení hospodářské soutěže ztotožněno 

s omezením volnosti jednání, byly by například veškeré exklusivní dohody 

protisoutěžní, které by bylo možno zachránit jen na základě aplikace kritérií v čl. 81 

odst. 3 SES, což je nejen ekonomicky absurdní závěr, ale vzhledem k judikatuře 

Evropského soudního dvora (viz zejm. tzv. Delimitis test) i závěr právně neudržitelný.  

 Dle mého názoru by tedy nesprávným přístupem ze strany regulátora byl 

takový, který by aplikoval formální koncept „narušení“ hospodářské soutěže, a který 

by tak neumožňoval reálné posouzení vlastních (skutečných nebo potenciálních) 

dopadů zkoumané dohody na spotřebitelský blahobyt (tzn. z hlediska čl. 81 odst. 1 

SES na alokativní efektivitu). Komise v tomto směru poskytuje vodítko například v 

odstavci 16 jejích Pokynů o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES, kde uvádí, že „dohody mezi 

podniky jsou zakázány dle čl. 81 odst. 1 SES, pokud budou pravděpodobně mít znatelný 

negativní vliv na parametry hospodářské soutěže na trhu, jako jsou ceny, odbyt, kvalita 

produktů, rozmanitost výrobků a inovace“.590 

                                                 
589 Dle některých autorů se jedná primárně o poměřování, zda pozitivní dopady z hlediska efektivity ve výrobě či 
dynamické efektivity, převáží negativní dopad na alokativní efektivitu, který způsobil, že předmětná dohoda 
spadla do režimu čl. 81 odst. 1 SES. Prosoutěžní aspekty týkající se alokativní efektivity by měly být posuzovány 
již v rámci analýzy, zda dotčená dohoda pod daný zákaz vůbec spadá. Srov. Odudu, O. (2006), kapitola 7, Nazzini, 
R. (2006), s. 519 nebo Marquis, M. (2007), s. 37-9. 
590 Obdobně viz také odst. 24 daných Pokynů. 
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 Mělo by tedy být zřejmé, že ne každé omezení volnosti soutěžního jednání 

(restriction on conduct) je nutně protisoutěžní, ale pouze takové jehož účinkem je 

narušení, resp. omezení hospodářské soutěže (restriction on competition) ve smyslu 

negativních vlivů na výše zmiňované parametry hospodářské soutěže, z hlediska 

výsledků, které soutěž přináší. Navíc rozhodovací praxe komunitárních soudů i 

Komise již vícekrát konstatovala, že dokonce i dohody, které neobsahují omezení 

soutěžní volnosti smluvních stran, mohou za určitých podmínek narušit 

hospodářskou soutěž, a spadat tak pod zákaz čl. 81 odst. 1 SES.591 

 Dle mého názoru by tedy i v oblasti českého soutěžního práva měl být 

akceptován příklon k tzv. „neoklasickému“ přístupu,592 který zdůrazňuje význam 

ochrany hospodářské soutěže z hlediska spotřebitelského blahobytu. Koncepčně by 

proto narušení hospodářské soutěže mělo být vnímáno následovně: „Omezení 

hospodářské soutěže znamená, že ceny rostou a kvalita a kvantita vyráběného zboží se snižuje. 

Takové omezení by mělo být odlišováno od omezení volnosti jednání.“593 Hospodářskou 

soutěží je přitom nutno rozumět jak skutečnou hospodářskou soutěž (actual 

competition), tak hospodářskou soutěž potenciální (potential competition).594 To 

                                                 
591 Faull, J. a Nikpay, A. (1999), s. 87-8 a judikatura tam zmiňovaná. 
592 Srov. kapitolu 3.2.1(a) shora. Jak je tam uvedeno, výběr určitého cíle soutěžního práva a tomu odpovídající 
koncepce „narušení soutěže“ (harm to competition) je do značné míry politickou volbou. Např. Fox, E. M. (2003) 
zmiňuje tři možná pojetí „narušení“, a to (1) „narušení soutěže je újma efektivitě, představovaná umělým 
omezením kvantity a růstem cen“, (2) „narušení soutěže také zahrnuje újmu soutěžnímu procesu“, kdy „nejlepší 
cestou, jak chránit spotřebitele a stejně tak i podněty pro výrobce je spolehnout se na otevřené trhy neomezené 
obstrukcemi ze strany soukromých podniků“ a (3) „narušení soutěže může také zahrnovat újmu soutěžní dynamice 
mezi malými a zřejmě domácími podniky“. Fox k tomu uvádí, že pojetí (1) je nyní typické pro USA, pojetí (2) se 
utvářelo v Evropské unii a pojetí (3) se používá v některých rozvíjejících se (přechodných) ekonomikách. Z 
hlediska výběru mezi nimi pak konstatuje, že její článek „nenabízí odpověď. Jurisdikce rozhodují na základě jejich 
historie, kultury, kontextu a skupin rizik či možností, které preferují“ (tamtéž, s. 165). 
593 Odudu, O. (2001b), s. 263. Narušení hospodářské soutěže pro účely čl. 81 odst. 1 SES tak odpovídá konceptu 
alokativní neefektivity (znázorňované obecně jako úbytek v celkovém blahobytu, tzv. „mrtvá váha monopolu“). 
Srov. Odudu, O. (2006), s. 102-3 a kapitolu 3.2.1(b)(i) shora. 
594 Whish, R. (2003), s. 127. 
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znamená, že relevantní jsou nejen skutečné dopady na cenu, kvantitu atp., ale i 

doložené dopady predikované.595 

 Pouze v případě, že určitá dohoda pravděpodobně povede k výše popsanému 

negativnímu vlivu na parametry hospodářské soutěže (tj. k alokativní neefektivitě), by 

bylo možno aplikovat zákaz v čl. 81 odst. 1 SES (resp. § 3 odst. 1 OHS). To však ještě 

neznamená, že příslušná dohoda nutně musí být zakázána. Jak již bylo výše uvedeno, 

v takovém případě nastupuje povinnost posoudit příslušnou dohodu ve světle kritérií 

uvedených v čl. 81 odst. 3 SES (§ 3 odst. 4 OHS). Zjednodušeně řečeno v takovém 

případě regulátor posuzuje, zda zkoumaná dohoda přináší pozitivní efekty, které by 

mohly převážit negativní dopady na parametry hospodářské soutěže, a to primárně z 

hlediska efektivity ve výrobě.596 

 

4.2.4 Pojem (znatelného) vlivu na obchod mezi členskými státy 

 Požadavek dotčení obchodu mezi členskými státy se objevuje pouze v čl. 81 

odst. 1 SES. V § 3 odst. 1 OHS jej nenajdeme. Tento fakt je samozřejmý, je-li požadavek 

vlivu na obchod mezi členskými státy chápán jako rozhraničující element mezi 

aplikací pouze vnitrostátního soutěžního práva jednotlivých členských států a aplikací 

i soutěžního práva evropského.597 Předmětný znak skutkové podstaty je tak 

považován za určité jurisdikční pravidlo. Koncept vlivu na obchod mezi členskými 

státy je v evropském právu vykládán velmi široce, přičemž rozhodujícím testem k 

posouzení, zda má určitá dohoda vliv na obchod mezi členskými státy, je otázka 

prosté způsobilosti ovlivnit obchodní tok mezi členskými státy. Konstatuje se, že aby 

určitá dohoda měla vliv na obchod mezi členskými státy, „…musí být možné s 

                                                 
595 Srov. Odudu, O. (2006), s. 103-112. 
596 Srov. ibid., kapitola 7; a také kapitolu 5.1.3 této práce níže. V rámci analýzy čl. 81 odst. 3 SES by pak mohlo 
též dle mého názoru do hry více vstoupit výše popsané ordoliberální pojetí, a to v souvislosti s analýzou podmínky 
v podobě absence „vyloučení hospodářské soutěže“ (srov. odst. 105 Pokynů Komise o použitelnosti čl. 81 odst. 3 
SES). 
597 Srov. Roth, P.M. (ed.) (2001), s. 117-118. 
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dostatečnou mírou pravděpodobnosti založené na souhrnu objektivních právních anebo 

skutkových faktorů předvídat, že [taková dohoda] může mít přímý nebo nepřímý, skutečný nebo 

potenciální vliv na způsob obchodu mezi členskými státy, čímž může ohrozit cíl dosažení 

jednotného trhu ve všech členských státech.“598 

 Nemusí tedy být prokazován skutečný dopad na obchod mezi členskými státy, 

protože k naplnění výše uváděného testu stačí pouze způsobilost dohody takový vliv 

mít. Ostatně ani skutečnost, že všechny strany dohody jsou pouze z jednoho členského 

státu není pro aplikaci naznačeného testu rozhodná, i v takovém případě může mít 

dohoda dle ustálené judikatury vliv na obchod mezi členskými státy, a tudíž podléhat 

regulaci evropským soutěžním právem.599 

 Komise vydala k blišímu výkladu tohoto znaku skutkové podstaty samostatné 

oznámení, ve kterém se drží shora uvedeného širokého výkladu dotčení obchodu 

mezi členskými státy.600 Stanovuje i určitá bližší (byť právně nezávazná) pravidla či 

domněnky, jak u určitých dohod zjistit, zda mají vliv na obchod mezi členskými státy. 

Tak kupříkladu stanoví vyvratitelnou negativní domněnku znatelného vlivu na 

obchod mezi členskými státy, tzn. domněnku absence takového vlivu (tzv. NAAT-

rule). Dle citovaného oznámení nebude vliv na obchod mezi členskými státy znatelný 

zpravidla, když 

 a) společný tržní podíl zúčastněných podniků nepřesahuje 5% na kterémkoli 

dotčeném trhu a 

 b) v případě horizontálních dohod společný komunitární obrat dotčených 

podniků, co se týče předmětných produktů, nepřesahuje 40 mil. Euro; u vertikálních 

dohod je v tomto směru rozhodný obrat dodavatele příslušných produktů.601 

                                                 
598 Rozhodnutí ESD ve věci č. 42/84 Remia v Commission [1985] ECR 2545, odst. 22. 
599 Srov. podrobněji Roth, P.M. (ed.) (2001), s. 117-128 nebo Faull, J. a Nikpay, A. (1999), s. 96-102. 
600 Oznámení Komise – Pokyny o konceptu účinku na obchod obsaženém v článcích 81 a 82 (Guidelines on the 
effect on trade concept contained in Article 81 and 82), OJ 2004 C 101/07, s. 81-96. 
601 Ibid., odst. 52. 
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 Není-li tato negativní domněnka splněna, neznamená to automaticky, že by 

obchod mezi členskými státy byl dotčen znatelným způsobem. Komise nicméně 

uvádí, že u dohod, které jsou ze své podstaty způsobilé ovlivnit obchod mezi 

členskými státy, např. protože se vztahují k exportu či importu, bude uplatňovat 

vyvratitelnou pozitivní domněnku existence takového vlivu, bude-li překročena 

obratová hranice 40 mil. Euro nebo hranice tržního podílu 5%.602 

 

4.2.5 Doktrína de minimis, koncept bagatelních kartelů 

 

(a) Úvod 

 Jako další znak skutkové podstaty kartelu uvádím skutečnost, že narušení 

hospodářské soutěže, které způsobuje, popřípadě ke kterému směřuje příslušná 

restriktivní dohoda musí být citelné. V oblasti českého soutěžního práva upravuje tzv. 

pravidlo de minimis uplatňované též v rámci evropského soutěžního práva ustanovení 

§ 6 OHS, kde je však legislativě-technicky pojato jako výjimka ze zákazu, a nikoliv 

jako negativní znak skutkové podstaty kartelu, byť to z praktického hlediska nehraje 

dle mého názoru žádnou významnou roli.603 Doktrína de minimis je obecného 

charakteru a v evropské jurisdikci byla vyvinuta v rozhodovací praxi Komise a 

judikatuře komunitárních soudů, byť není v textu čl. 81 SES normativně vyjádřena. 

Vyjádřeno v kostce příslušná doktrína znamená, že jednou z nutných podmínek, aby 

určitá dohoda mohla spadat pod kartelový zákaz (čl. 81 odst. 1 SES, resp. § 3 odst. 1 

zákona), musí narušovat hospodářskou soutěž citelným (appreciable, spürbar) 

způsobem, nebo být alespoň způsobilá k takovému citelnému narušení hospodářské 

                                                 
602 Ibid., odst. 53. 
603 Určitá obdoba tohoto pravidla byla stanovena již v zákoně č. 63/1991 Sb., a to v jeho § 3 odst. 4 písm. c), který 
ze zákazu dohod vyjímal tzv. bagatelní kartely, kterými rozuměl dohody jen nepatrného hospodářského významu. 
Pro určení takových dohod používal procentní hranice 5% podílu na zásobování celostátního trhu, resp. 30% u 
místního trhu. 
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soutěže, tj. k narušení soutěže nad určitý minimální stupeň.604 Do oblasti soutěžního 

práva se tak promítá stará římskoprávní zásada minima non curat praetor.605 Tato 

podmínka „citelnosti“ se v podmínkách evropského práva vztahuje i na kritérium 

dotčení obchodu mezi členskými státy EU, jež je nezbytnou podmínkou pro aplikaci 

článku 81 SES a plní úlohu určitého jurisdikčního rozdělovníku. Toto kritérium 

pochopitelně nemá v českém právu pro ryze vnitrostátní dohody odpovídající 

analog.606 

 Nejčastěji citovaným rozhodnutí v souvislosti s aplikací pravidla de minimis je 

rozhodnutí ESD ve věci Völk v. Vervaecke, kde soud uvedl, že dohoda607 nespadá pod 

zákaz článku 81 SES, pokud má jen nevýznamný účinek na trh s ohledem na slabé 

postavení, které mají účastníci na trhu dotčených výrobků.608 Snad ještě názorněji bylo 

uvedené pravidlo formulováno ESD v případu Béguelin Import v. GL Import Export, dle 

kterého je proto, aby určitá dohoda spadala po zákaz uložený článkem 81 třeba, aby 

negativním způsobem ovlivňovala obchod mezi členskými státy a volnost 

hospodářské soutěže znatelným (citelným) způsobem.609 

 Posouzení skutečnosti, zda dohoda narušuje hospodářskou soutěž citelným 

způsobem záleží na konkrétních okolnostech každého jednotlivého případu, zejména s 

ohledem na podstatu příslušné dohody, povahu zboží či služeb dotčených 

                                                 
604 Srov. Knap, K. (1973), s. 122-3. 
605 Munková, J. (2003), s. 79. Srov. také stanovisko generálního advokáta Warnera v případu č. 19/77, Miller v. 
Commission [1978] ECR 131, na s. 157: „ ... výjimka [pro bagatelní kartely] získala svůj vlastní život a zdá se mi, 
že jako samostatná výjimka může být postavena na principu de minimis non curat lex, nebo, jak to radši vyjadřují 
jiní, de minimis non curat praetor“ (překlad autora). 
606 Pro výklad kritéria „dotčení obchodu mezi členskými státy“ viz Oznámení Komise – Pokyny o konceptu účinku 
na obchod obsaženém v článcích 81 a 82, OJ 2004 C 101/7, s. 81-96. Ve vztahu k podmínce „citelnosti“ srov. 
zejm. odst. 44 až 57 daného oznámení Komise. Blíže viz také kapitolu 4.2.4 shora. 
607 V daném případě dohoda o exklusivní distribuci obsahující absolutní teritoriální ochranu. 
608 Rozhodnutí ESD v případu č. 5/69, Völk v. Vervaecke, [1969] ECR 295, odst. 3. Již předtím se příslušné 
pravidlo začalo projevovat v rozhodovací činnosti Komise. Např. rozhodnutí Komise ve věci Grosfillex-Fillistorf 
z 11.3. 1964, JO 058, 09/04/1964, s. 915-916 nebo ve věci SOCEMAS z 17.7. 1968, JO L 201, 12/08/1968, s. 4-7. 
609 Rozhodnutí ESD v případu č. 22/71, Béguelin Import v. GL Import Export [1971] ECR 949, odst. 16. 
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posuzovanou dohodou a postavení účastníků dohody na dotčených trzích.610 K 

aplikaci pravidla de minimis, tak jak je traktováno v komunitární judikatuře, nelze 

přitom obecně přistupovat ryze kvantitativně, např. dle jen jediného kritéria v podobě 

výše tržních podílů, ale je třeba opravdu zohlednit veškeré skutkové okolnosti 

posuzovaného případu (např. včetně struktury relevantního trhu, výše obratu 

dotčených soutěžitelů či délky zkoumané dohody). 611 

 Z praktického hlediska poskytují v oblasti evropského práva určité bližší 

vodítko tzv. de minimis oznámení Komise. Tato oznámení (naposledy z roku 2001) 

však pouze právně nezávazným způsobem (tzv. soft law) sdělují přístup Komise k této 

otázce a poskytují podnikům komfort, že v případě spolehnutí se na příslušné de 

minimis oznámení Komise nebude vůči nim zahajováno sankční řízení a nebudou ani 

pokutováni, čímž Komise respektuje princip zachování legitimních očekávání. 

Rozhodně příslušná oznámení Komise nemají ten význam, aby aplikaci doktríny de 

minimis nějakým způsobem legislativně upravila a omezila. 

 Ustanovení § 6 OHS vychází v současné podobě z určité kombinace de minimis 

oznámení Komise z roku 1997 a 2001. Na rozdíl od nich má však přímou právní 

závaznost. Doktrína de minimis v obecné rovině, není v českém právním prostředí (v 

§ 3 OHS) normativně vyjádřena. Její legislativní vyjádření se tak omezuje jen na text 

§ 6 OHS. Je proto otázkou, zda se i v českém právním prostředí může prosadit 

doktrína de minimis ve své obecnosti jakožto jeden z negativních znaků skutkové 

podstaty kartelového deliktu. Úřad ve své dosavadní praxi přistupoval k aplikaci 

pravidla de minimis ryze kvantitativním přístupem, tj. doslovně lpěl na textu § 6 OHS. 

V některých českých soudních rozhodnutích lze nicméně stopy po existenci obecné 

                                                 
610 Srov. Pokyny Komise o konceptu účinku na obchod, odst. 45. 
611 Lze se domnívat, že např. v případě dohod uzavíraných na krátká rozmezí několika dnů či týdnů je možno 
citelný dopad na hospodářskou soutěž zpravidla vyloučit. Srov. v tomto ohledu např. stanovisko generálního 
advokáta Warnera v případu Miller v. Commission, cit. supra v pozn. 605, na s. 159, kde uvádí: „Nemyslím si ... že 
při aplikaci principu de minimis se lze dívat jen na procenta trhu. Měla by být zohledněna také výroba a obrat 
dotčeného podniku či podniků v absolutních hodnotách. ... Taktéž je třeba se podívat na rozsah namítaného 
omezení. ...“. 
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koncepce nepostihování tzv. bagatelních kartelů nalézt. Jedná se například o 

rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 15/99 ze dne 30.3. 2000, které 

uvádí: „Užívá-li se pojem dohody de minimis v tuzemském soutěžním právu, je třeba v prvé 

řadě spatřovat jeho význam v pobídce, aby byly postihovány dohody, jež skutečně nejsou 

bezvýznamné, ale naopak reálně způsobilé narušit hospodářskou soutěž nebo vést k jejímu 

narušení. Soud … neztotožňuje zásadu de minimis, tak jak je aplikována v mezistátním 

prostoru EU, s generální klauzulí (§ 3 odst. 1 zákona), vnímá ji ale jako podporu takového 

výkladu zákona, který nejlépe odpovídá materiálnímu naplnění účelu zákona vyjádřeného v 

§ 1.“.612 K obecnému požadavku na doložení citelnosti narušení soutěže se začínají 

klonit i pozdější rozhodnutí, zejména Krajského soudu v Brně při přezkumu 

rozhodnutí Úřadu.613 

 Kloním se k závěru o nutnosti existenci obecné doktríny de minimis i v českém 

soutěžním právu, poněvadž z hlediska hospodářské soutěže nedává smysl postihovat 

dohody, které jsou způsobilé ovlivnit základní parametry hospodářské soutěže pouze 

zanedbatelným (nikoli citelným) způsobem.614 Postihovat takové dohody by totiž bylo 

projevem rigidní formalistické aplikace práva bez ohledu na rovinu jeho fakticity a ve 

                                                 
612 Toto rozhodnutí bylo vydáno v kontextu zákona č. 63/1991 Sb., ale závěry tam prezentované platí i na 
současný zákon o ochraně hospodářské soutěže. 
613 Naplnění znaku v podobě „citelnosti“ narušení soutěže v obecné rovině zkoumal KS v Brně např. v rozsudku 
č.j. 31 Ca 41/2003-265 z 31.5. 2006 (BILLA a JULIUS MEINL) nebo v rozsudku č.j. 62 Ca 15/2007-519 
z 8.1. 2008 (Stavební spořitelny). 
614 Profesor Bejček v recenzi na Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J. (2006) uvedl ve vztahu k obdobnému 
konstatování, že u tohoto příklonu „jde asi jen o jiné vyjádření skutečnosti, že samotná generální klauzule 
zakázaných dohod v § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže obsahuje imanentně znak alespoň 
potenciálního nebezpečí pro soutěž (materiální znak kartelu), který u bagatelních kartelů zkrátka naplněn nebude“ 
[Bejček, J. (2006c), s. 679]. Toto hodnocení není zcela přesné. Rozlišuji mezi formálními znaky určité dohody 
(typem dohody), které samy o sobě k aplikaci kartelového zákazu nestačí, k nim ještě musí přistoupit materiální 
znak v podobě narušení hospodářské soutěže, což plyne jak z § 3 odst. 1 OHS, tak § 1 odst. 1 OHS. Jinými slovy 
řečeno, není možno zakázat určitou dohodu jen pro její formu, ale musí být posouzeno i to, zda vede či může vést 
k narušení hospodářské soutěže. Svůj náhled na koncept „narušení“ hospodářské soutěže, který nelze ztotožňovat s 
omezením volnosti jednání, jsem již shora vyložil [srov. zejm. kapitolu 4.2.3(c)(iii) shora]. Avšak i když je 
doloženo, že určitá dohoda může vést či vede k narušení soutěže v mnou pojímaném smyslu, je ještě navíc nutné 
posoudit intenzitu takového narušení, přičemž nepřekočí-li práh de minimis, není zakázána. To znamená, že též u 
bagatelních kartelů (dohod narušujících soutěž) mám za naplněný i materiální znak kartelu (jinak by se ostatně 
nejednalo o dohodu narušující soutěž, ke které by bylo možno přiřadit přívlastek bagatelní), avšak jen nepatrně, 
pročež by se neměl zákonný zákaz s ohledem na doktrínu de minimis aplikovat. 
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světě omezených zdrojů by se jednalo o pouhé plýtvání. Navíc případný rozdíl v 

přístupu k dohodám s komunitárním prvkem a bez něj nepovažuji za žádoucí. Zcela 

recentní vládní návrh novely zákona o ochraně hospodářské soutěže (PSP tisk č. 591, 

2008, V. volební období) by v případě přijetí znamenal takovýto příklon k obecnému 

pojetí doktríny de minimis, jelikož by obecně zavedl pravidlo, že dohody, jejichž dopad 

na soutěž je zanedbatelný, nejsou zakázané. Současně by mělo dojít ke zrušení § 6 

OHS. 

 

(b) Prahové hodnoty tržních podílů pro vynětí ze zákazu 

 Omezíme-li se však na strohý text zákona, tak odstavec 1 § 6 OHS stanovuje 

prahové hodnoty pro automatické vynětí ze zákazu dohod narušujících hospodářskou 

soutěž dle § 3 odst. 1 OHS. Jako kritérium pro vynětí tzv. bagatelních kartelů ze 

zákazu používá výši tržního podílu, přičemž pro účely jejího stanovení vychází ze 

stávajícího de minimis oznámení Komise z roku 2001. Přesto je však odstavec 1 do 

určité míry kombinací tohoto aktuálního oznámení Komise a oznámení předchozího z 

roku 1997, neboť stále používá terminologii založenou na rozlišení horizontálních a 

vertikálních dohod. Písmeno c) příslušného odstavce je pak určitým českým 

specifikem, které nesouvisí s aplikací pravidla de minimis, a z tohoto hlediska je do § 6 

OHS přinejmenším systematicky nevhodně zařazeno.615 

 Úvodem je třeba rovněž poznamenat, že u dohod, které nesplňují podmínky 

pro vynětí ze zákazu, poněvadž tržní podíly jejich účastníků přesahují limity uvedené 

v § 6 odst. 1 OHS, nelze automaticky presumovat jejich nezákonnost.616 Tuto 

                                                 
615 K tomu srov. kapitolu 5.1.2. 
616 Samozřejmě, že metodologicky přesným způsobem by bylo nejdříve u zkoumané dohody určit, zda narušuje 
hospodářskou soutěž ve smyslu § 3 odst. 1 OHS. Pokud ano, tak teprve přistoupit ke zkoumání toho, zda je možno 
příslušnou dohodu ze zákazu vyjmout na základě § 6 OHS, příslušné blokové výjimky či § 3 odst. 4 OHS. 
Takovýto přístup však není z hlediska aplikační praxe vhodný a Komise, ani Úřad tak zpravidla nepostupují. 
Pokud určité dohody splňují podmínky § 6 OHS či některé blokové výjimky, což lze poměrně snadno ověřit, 
nedává z hlediska hospodárnosti smysl přikročit k detailní právně-ekonomické analýze, jež je nutná pro řádné 
posouzení dohody dle § 3 odst. 1 a odst. 4 OHS. Je proto možné nejdříve posoudit naplnění podmínek § 6 OHS či 
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skutečnost výslovně konstatuje například citované de minimis oznámení Komise z roku 

2001 (viz jeho čl. I bod 2.). I takové dohody musí být posouzeny v jejich právním a 

ekonomickém kontextu z hlediska toho, zda znatelným způsobem narušují 

hospodářskou soutěž ve smyslu § 3 odst. 1 OHS.617 Současně není možno opominout 

případnou aplikaci některé z blokových výjimek či automatické vynětí z kartelového 

zákazu při splnění podmínek dle § 3 odst. 4 OHS. 

 Jak již bylo výše uvedeno, prahové hodnoty pro automatické vynětí ze zákazu 

jsou stanoveny odlišně pro dohody horizontální a vertikální. V tomto pořadí se proto 

aplikaci pravidla de minimis v českém kontextu věnuji dále. Za bagatelní dohodu 

(včetně jednání ve vzájemné shodě či rozhodnutí sdružení soutěžitelů) nepodléhající 

zákazu dle § 3 odst. 1 OHS se považuje horizontální dohoda (dle definice v § 5 odst. 1 

a 3 OHS),618 pokud společný podíl účastníků dohody na relevantním trhu nepřesahuje 

10%. Dle tohoto ustanovení je tedy rozhodující součet tržních podílů účastníků 

dohody na relevantním trhu či trzích, které jsou dotčeny posuzovanou dohodou. Pro 

účely rozhodnutí o případné aplikaci § 6 OHS je proto třeba přesně vymezit dotčený 

relevantní trh, aby bylo zřejmé ve vztahu k jakému trhu se má příslušná hranice 

tržního podílu určovat.619 

 Ustanovení § 6 OHS však nestanoví, jakým způsobem se má tržní podíl 

účastníků dohody určit, přičemž v praxi mohou být aplikovány různé metody pro 

určení tržních podílů.620 Na základě systematického výkladu lze s ohledem na 

                                                                                                                                                           
některé blokové výjimky. To však za samozřejmého předpokladu, že i dohoda nesplňující příslušné podmínky 
nemusí pod kartelový zákaz spadat. Komise si toto uvědomuje. Úřad v tomto ohledu někdy chybuje. 
617 Srov. například odst. 9 Pokynů Komise k vertikálním omezením a rozhodnutí SPS v případu č. T-7/93, 
Langnese-Iglo v. Commission [1995] ECR II-1533, odst. 98. V kontextu evropského práva je samozřejmě rovněž 
třeba posoudit, zda může mít příslušná dohoda znatelný účinek na obchod mezi členskými státy, protože jen tak je 
možno aplikovat čl. 81 SES. 
618 K vymezení horizontálních dohod viz kapitolu 4.3.2. 
619 K vymezování relevantního trhu srov. např. Jones, A. a Sufrin, B. (2004), s. 48-70 nebo Neruda, R. (2004). 
620 Jako příklad lze uvést např. možné způsoby výpočtu tržních podílů na některém z relevantních trhů 
alkoholických či nealkoholických nápojů. Zde přichází v úvahu výpočet tržních podílů dle poměru obratu 
dotčených soutěžitelů vyjádřeného peněžně na celkovém obratu všech soutěžitelů generovaném na příslušném 
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ustanovení § 10 odst. 2 OHS dospět k tomu, že by přednost měla být dána výpočtu 

tržního podílu dle prodejní či nákupní tržní hodnoty (sales value, purchase value), tj. dle 

podílu na celkové, peněžně vyjádřené nabídce či poptávce na trhu. Ustanovení § 10 

odst. 2 OHS totiž pojem tržní podíl chápe jako hodnotové vyjádření objemu dodávek 

nebo nákupu dosažené soutěžitelem. Ke stejnému závěru dospívám i s ohledem na 

znění čl. II odst. 10 de minimis oznámení Komise z roku 2001, které uvádí, že tržní 

podíly by měly být určovány na základě údajů o hodnotě prodejů či nákupu, v 

případě, že tyto nejsou dostupné, tak na základě jiných spolehlivých tržních dat 

včetně údajů o objemu dodávek či odběrů. 

 V této souvislosti rovněž vyvstává otázka, tržní podíly jakých osob či entit se 

započítávají do rozhodné hranice tržního podílu. Ustanovení § 6 OHS užívá termín 

„účastník dohody“. Není pochyb o tom, že účastníky dohody budou soutěžitelé (ve 

smyslu § 2 odst. 1 OHS), mezi kterými je příslušná dohoda uzavřena. Rozhodným 

proto není pouze tržní podíl právnické osoby, jež je smluvní stranou příslušné 

dohody, byla-li dohoda uzavřena ve formální podobě, ale veškerých entit, které lze 

pro účely posouzení příslušného, potenciálně protisoutěžního jednání považovat za 

jediného soutěžitele a které na předmětné dohodě participují. Jak již bylo výše 

uvedeno, definice pojmu soutěžitele není striktně navázána na koncept právní 

subjektivity.621 Více právně samostatných subjektů může pro účely soutěžního práva 

tvořit jediného soutěžitele, nejsou-li ekonomicky samostatní a tvoří-li jednu 

hospodářskou jednotku (typicky tzv. koncernové podniky). 

 Při zaujetí jiného (restriktivního) výkladu by totiž mohli dotčení soutěžitelé 

obcházet zákon pomocí rozložení jejich aktivit (řízených jedinou rozhodující vůlí) na 

jednotlivé dceřinné společnosti v rámci koncernu, což by byl absurdní závěr. Výše 

                                                                                                                                                           
trhu, dle dodaných hektolitrů nebo například dle obsluhovaných provozoven. Obdobně např. v případě civilní 
letecké přepravy lze tržní podíly určovat dle podílu na obratu, dle počtu přepravených osob, dle počtu prodaných 
letenek nebo dle počtu tzv. frekvencí. 
621 K pojmu podniku a soutěžitele viz kapitolu 4.2.1 shora. 
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uvedenou skutečnost dokládá ostatně i evropské právo, v rámci kterého je koncept 

tzv. jedné hospodářské jednotky zcela ustálený.622 Za účelem vyloučení veškerých 

pochybností dokonce de minimis oznámení Komise z roku 2001 v čl. II bodě 12 

výslovně uvádí, že pro účely příslušného oznámení pojem podniku či účastníka 

dohody zahrnuje též veškeré tzv. spojené podniky, kterými se rozumí zejména veškeré 

podniky kontrolované účastníkem dohody, podniky jej kontrolující a jeho sesterské 

podniky.623 Český zákonodárce na rozdíl například od slovenského624 tuto úpravu do 

zákona výslovně nepřevzal (v minulosti však byla obsažena např. v § 8 vyhlášky 

Úřadu č. 198/2001 Sb.; srov. také nynější čl. 11 nařízení Komise č. 2790/1999). 

Domnívám se, že by nicméně i česká rozhodovací praxe měla dospět k obdobnému 

závěru na základě extenzivního vymezení pojmu soutěžitele dle § 2 odst. 1 OHS. 

Ukáže-li se, že se aplikační praxe ubírá jiným směrem, bylo by vhodné zákon o 

ochraně hospodářské soutěže příslušným způsobem novelizovat. 

 Podle písmena b) odstavce 1 § 6 OHS se zákaz v § 3 odst. 1 zákona nevztahuje 

na vertikální dohody (dle § 5 odst. 2 OHS),625 pokud podíl žádného z účastníků 

dohody na relevantním trhu nepřesahuje 15%. Vyšší hranice tržního podílu naznačuje, 

že přístup k vertikálním dohodám je ze soutěžního hlediska benevolentnější, než je 

tomu u dohod horizontálních, což ještě více potvrzuje obecná bloková výjimka pro 

vertikální dohody, kde se rozhodná hranice tržního podílu pro vynětí vertikálních 

dohod (poněkud odlišně definovaných než v § 5 odst. 2 OHS) posouvá až na 30% 

(srov. čl. 3 odst. 1 nařízení Komise č. 2790/1999). 

                                                 
622 Srov. v tomto ohledu např. Wils, W. P. J. (2000) nebo Goyder, D. G. (2003), s. 60-66. 
623 Kontrolovanými podniky se rozumí podniky, ve kterých účastník dohody disponuje více než polovinou 
hlasovacích práv nebo má právo jmenovat více než polovinu členů statutárních či dozorčích orgánů anebo může 
řídit obchodní činnost příslušného podniku. Kontrolujícím podnikem se rozumí podnik, který vykonává práva 
uvedená v předchozí větě nad přímým účastníkem dohody. Sesterským podnikem je podnik ovládaný v uvedeném 
smyslu stejným kontrolujícím podnikem. 
624 Srov. § 6 odst. 2 slovenského zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže, ve znění pozdějších 
předpisů. 
625 K pojmu vertikálních dohod viz kapitolu 4.3.3. 
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 V této souvislosti též podotýkám, že de minimis oznámení Komise z roku 2001 

se na rozhodné výše tržního podílu nedívá pouze staticky, ale zohledňuje i možnou 

dynamiku trhu a fluktuaci tržních podílů, a to jak v případě dohod mezi konkurenty 

(horizontálních), tak dohod mezi nekonkurenty (vertikálních). V čl. II bodě 9 

příslušného oznámení Komise rozšiřuje presumpci o neaplikaci čl. 81 odst. 1 SES též 

na dohody, u kterých nejsou rozhodné hranice tržních podílů překročeny o více než 

2% ve dvou po sobě jdoucích kalendářních letech. Zákon o ochraně hospodářské 

soutěže obdobné ustanovení neobsahuje. Tuto skutečnost by však bylo možno 

překlenout, pokud by se aplikační praxe přiklonila k existenci obecné doktríny de 

minimis neodvislé jen od fixně stanovených hranic tržních podílů (viz shora). 

 

(c) Tvrdá omezení - obecně 

 Odstavec druhý § 6 OHS určuje tzv. tvrdá omezení (hard core restrictions), a to 

zvlášť pro dohody horizontální a dohody vertikální. Příslušná tvrdá omezení (Úřadem 

někdy ne zcela vhodně označovaná jako omezení s tvrdým jádrem) do určité míry 

korespondují s ujednáními, u kterých se v rámci evropského soutěžního práva 

dovozuje, že mají účel narušit hospodářskou soutěž. U takových ujednání pak není 

třeba detailně zkoumat jejich konkrétní negativní účinky na relevantní trh, poněvadž 

se do značné míry presumují. To však neznamená, že by příslušné dohody byly ihned 

automaticky zakázané. I u dohod s účelem narušit hospodářskou soutěž (tj. cum grano 

salis obsahujících tvrdá omezení) je totiž třeba doložit, že jsou způsobilé narušit 

hospodářskou soutěž (a v komunitární jurisdikci též obchod mezi členskými státy EU) 

citelným způsobem, byť to v naprosté většině nebude regulátorovi činit jakékoli 

obtíže.626 Nemusí tomu však tak být například u dohod omezených časově na velmi 

                                                 
626 V tomto ohledu srov. např. Pokyny Komise o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES, odst. 19-24, které rozebírají s 
odkazy na příslušná rozhodnutí přístup Komise k omezením, jejichž účelem je narušit hospodářskou soutěž. Viz 
také Pokyny Komise k vertikálním omezení, odst. 10, která uvádějí, že čl. 81 odst. 1 SES se může aplikovat na 
dohody účastníků s tržním podílem pod příslušnou hranici pod podmínkou, že mají citelný účinek na obchod mezi 
členskými státy a na hospodářskou soutěž. Na nutnosti doložit citelnost narušení i v případě dohod s účelem 
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krátkou dobu nebo u dohod soutěžitelů s velmi nízkými tržními podíly.627 

Nedomnívám se, že by opačné tvrzení některých autorů628 bylo správné, 

přinejmenším pro oblast aplikace evropského práva, což výše citované výkladové či 

„dovolovací“ prameny poznání evropského práva dokládají. Sluší se však 

podotknout, že česká rozhodovací praxe má v případě dohod obsahujících taková 

tvrdá omezení (zejm. ujednání o fixaci cen) tendenci postupovat formalisticky, 

přičemž zakázanost příslušné dohody konstatuje i jen z důvodu existence příslušné 

dohody (viz dále) a vylučuje možnost aplikace pravidla de minimis. Tato skutečnost se 

zřejmě odvozuje z toho, že česká rozhodovací praxe zatím nepřivykla myšlence, že by 

doktrína de minimis mohla mít obecný rozměr neomezený jen textem § 6 OHS obdobně 

jako tomu je v oblasti komunitárního soutěžního práva. Tuto realitu aplikační praxe 

českého soutěžního práva musí vzít regulované subjekty do úvahy. 

 Přes výše uvedený exkurs založený na předpokladu existence obecné doktríny 

de minimis znamená přítomnost některého z uvedených tvrdých omezení ve 

zkoumané dohodě z hlediska praktické aplikace § 6 odst. 1 OHS to, že není vůči ní 

možno příslušné vynětí ze zákazu aplikovat. Kromě toho obsahuje odstavec druhý § 6 

OHS v písmeně c) určitá specifická pravidla použitelná na soubory dohod, u kterých je 

pro náležité soutěžněprávní posouzení potřeba analýzy v širším kontextu (viz dále). 

 

(d) Tvrdá omezení v horizontálních dohodách 

 Tak zvaná tvrdá omezení v případě horizontálních dohod jsou vymezena v § 6 

odst. 2 písm. a) OHS a jedná se o ujednání 

                                                                                                                                                           
narušit soutěž se shoduje též většina dostupné odborné literatury [viz např. Jones, A. a Sufrin, B. (2004), s. 159-
160; Faull, J. a Nikpay, A. (1999), s. 83-85 a 443, Whish, R. (2003), s. 111 a 132, Faull, J. a Nikpay, A. (eds.) 
(2007), s. 227-8 nebo Roth, P. a Rose, V. (eds.) (2008), s. 165]. 
627 Zjevným příkladem této skutečnosti je již výše citované rozhodnutí ESD ve věci Völk v. Vervaecke, které 
konstatovalo použitelnost pravidla de minimis s ohledem na nízký tržní podíl (méně než 1%) příslušného výrobce i 
v případě dohody obsahující klauzuli o absolutní teritoriální ochraně pro exklusivního distributora. 
628 Raus, D. a Neruda, R. (2004), s. 98. 
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- o přímém nebo nepřímém určení cen (tzv. fixace cen), 

- o omezení nebo kontrole výroby nebo odbytu, anebo 

- o rozdělení trhu, nákupních zdrojů nebo zákazníků.  

 Tento výčet se shoduje se seznamem uvedeným v čl. II bodě 11 odst. 1 de 

minimis oznámení Komise z roku 2001. Jedná se tedy o tzv. cenové kartely, kartely 

restrikční a kontrolní a kartely rozdělovací (segmentační).629 Tyto kartely jsou jako 

jedny z typově nejzávažnějších protisoutěžních ujednáních uvedeny i v § 3 odst. 2 

písm. a), b) a c) OHS a s jejich klasifikací jakožto ujednáních majících za účel narušení 

hospodářské soutěže nebývá v obecné rovině problém. Jejich negativní dopad na 

základní parametry hospodářské soutěže (cenu, odbyt, variabilitu nabídky atd.) je u 

nich totiž dán již z povahy věci.630 

 Dohody mezi konkurenty o stanovení (fixaci) prodejní či nákupní ceny jsou 

tradičně považovány za jedny z nejtěžších porušeních pravidel hospodářské soutěže. 

V důsledku horizontálního ujednání o fixaci cen mezi sebou příslušní konkurenti 

přestávají soutěžit v základním parametru hospodářské soutěže, kterým je cena zboží 

či služeb. Hospodářská soutěž by se tedy v takovém případě omezila pouze na 

necenovou konkurenci. Omezení cenové konkurence posléze pochopitelně zkresluje 

výsledky hospodářské soutěže a vede zpravidla ke zvýšení prodejních cen (pokud se 

jedná o cenový kartel na straně nabídky). Zákon přitom pamatuje nejen na přímé 

určení ceny (zejm. minimální a fixní), ale i na nepřímé způsoby fixace ceny (např. 

stanovování závazných kalkulačních modelů, určení výše marže, určení výše 

poskytovaných slev atp.). Pod hlavičku dohod o fixaci ceny budou ve většině případů 

spadat i tzv. dohody o společném prodeji, což je jeden z podtypů tzv. 

                                                 
629 Srov. Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. (2002), s. 471-2. 
630 Srov. Whish, R. cit. dílo (2003), s. 113-115, kde autor u horizontálních dohod uvádí jako dohody s účelem 
narušit hospodářskou soutěž: dohody o fixaci cen, dohody o rozdělení trhu, dohody o omezování výroby či 
prodejů a kolektivní bojkot. 
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komercializačních dohod.631 Účelem a důsledkem dohod o společném prodeji totiž je 

koordinace cenové politiky soutěžících výrobců, která se navíc může projevovat i 

omezením odbytu. 

 Vedle cenových kartelů na straně nabídky jsou z hlediska tohoto ustanovení 

zákona za tzv. tvrdé omezení považovány i poptávkové cenové kartely, tj. dohody 

konkurentů o koordinaci přístupu k nákupním cenám, za které budou odebírat jim 

dodávané zboží. Zákon totiž v tomto ohledu nerozlišuje, zda se jedná o horizontální 

dohodu na straně nabídky nebo poptávky. Takto přistupuje k aplikaci § 6 odst. 2 písm. 

a) OHS i Úřad.632 V případě těchto poptávkových cenových kartelů však již 

soutěžněprávní situace není tak jednoznačná, jako je tomu u výše zmiňovaných 

nabídkových cenových kartelů. Koordinace soutěžního chování na straně poptávky 

totiž vykazuje množství odlišností oproti omezování nabídkové konkurence. Nelze 

proto automaticky překlopit závěry platné pro posuzování případného omezování 

hospodářské soutěže mezi konkurenty na straně nabídky na soutěž na poptávkové 

straně trhu. 

 Poptávkové cenové kartely budou spadat pod kartelový zákaz zejména za 

situace, kdy je fixace nákupních cen součástí komplexnějšího protiprávního jednání, 

popřípadě když se koordinace na poptávkové straně nevyhnutelně promítá do 

snížené úrovně konkurence na nabídkové straně trhu.633 Narozdíl od dohod o 

společném prodeji však tzv. dohody o společném nákupu vykazují množství 

prosoutěžních prvků. Přestože tyto dohody inherentně obsahují prvek koordinace 

                                                 
631 Srov. odst. 144 a 145 Pokynů Komise pro horizontální kooperační dohody, kde Komise řadí dohody o 
společném prodeji do kategorie dohod, které téměř vždy spadají do režimu čl. 81 odst. 1 SES. 
632 Tuto skutečnost konstatoval Úřad například v rozhodnutí č.j. S 94/02-2136/02-VOII z 21.10. 2002 
(BILLA/JULIUS MEINL). Toto rozhodnutí bylo následně změněno rozhodnutím předsedy Úřadu č.j. R 70, 
71/2002 z 13.10. 2003, avšak z věcného hlediska se jednalo je jeho faktické potvrzení. Správní žaloba proti 
posléze jmenovanému rozhodnutí byla věcně zamítnuta rozsudkem Krajského soudu v Brně č.j. 31 Ca 41/2003-
265 z 31.5. 2006. Soud jen zrušil výrok o výši pokuty a v tomto ohledu vrátil předsedovi Úřadu věc k dalšímu 
řízení. Předseda Úřadu posléze svým rozhodnutím č.j. R 70, 71/2002-02678/2007/300 z 21.3. 2007 uložil pokutu 
znovu, avšak v nižší výši. 
633 Srov. např. rozhodnutí Komise v případu č. COMP/38.281/B.2 – Raw Tobacco Italy. 
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cenové politiky dotčených soutěžitelů, nelze je považovat za automaticky za zakázané. 

To platí zejména v případě dohod o společném nákupu (tzv. joint purchasing) mezi a 

malými a středními podniky. Jejich účelem totiž v takovém případě je účinněji obstát v 

konkurenci s většími konkurenty a prostřednictvím vyjednání lepších odběratelských 

podmínek účinněji konkurovat na trhu, pročež jsou zpravidla považovány za 

prosoutěžní.634 Dohody o společném nákupu nelze proto považovat za mající za účel 

narušit hospodářskou, ale naopak je třeba, aby příslušný regulátor přesvědčivými 

důkazy dovodil jejich citelný negativní účinek na trh.635 Při jejich posuzování je přitom 

třeba vzít úvahu jak situaci na relevantním nákupním trhu, tak situaci na dotčeném 

relevantním prodejním trhu. 

 Dalším typem tvrdého omezení dle tohoto ustanovení zákona jsou dohody o 

rozdělení trhu, zákazníků nebo nákupních zdrojů, tj. tzv. rozdělovací (segmentační) 

kartely. Segmentační kartely jsou zakázány zejména z toho důvodu, že by mohly vést 

ke vzniku tzv. lokálních monopolů.636 Zakázaná segmentace trhu v podstatě kopíruje 

jednotlivé aspekty vymezení relevantních trhů, tj. věcné (produktové), územní a 

časové hledisko. Může tedy spočívat v rozdělení pole působnosti mezi konkurenty 

zejména na základě teritoriálním, tj. když se příslušní soutěžitelů dohodnou na tom, 

že každý z nich bude dodávat své zboží (poskytovat služby) jen na části území trhu a 

nebude naopak působit v oblasti přiřknuté dalším účastníkům kartelu. Obdobně může 

být trh v některých případech rozdělen i z věcného hlediska, pokud v jeho 

produktovém rámci lze nalézt více druhů zboží. Zřejmě nejaktuálněji přichází 

výrobková segmentace trhu do úvahy v případě relevantních trhů vymezených 

produktově šířeji z důvodu vyšší substitability na straně nabídky (např. produkce 

papíru atp.), přičemž by se vzájemní konkurenti dohodli na tom, že každý z nich bude 

                                                 
634 Viz odst. 116 Pokynů Komise pro horizontální kooperační dohody. 
635 K posuzování dohod o společném nákupu a dohod o fixaci nákupních cen srov. také Kokkoris, I. (2007) a 
kapitolu 6.1.2(d) níže. 
636 Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. (2002), s. 472. 
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produkovat jen jeden podtyp dotčeného produktu, čímž by vlastně docházelo k 

umělému zvyšování koncentrace, případně i monopolizaci jednotlivých subtrhů. Další 

možností (samo o sobě však spíše teoretickou) je pak dělba časová, tj. kdyby se 

konkurenti dohodly o rozdělení působnosti v průběhu času (např. zimní či letní 

sezóna). Tyto jednotlivé možnosti přitom nelze vnímat izolovaně. Možná je 

pochopitelně i jejich kombinace včetně proměnnosti (střídání) v čase, a to třeba i za 

účelem ztěžování šetření ze strany protimonopolních úřadů.637 

 Rozdělení zákazníků představuje koordinaci činnosti konkurentů na bázi 

personální a jedná se v podstatě o personální segmentaci trhu. Jinak řečeno, jde v 

tomto případě o rozdělení poptávkové strany trhu nikoli dle teritoriálního členění jako 

je tomu v případě územní segmentace, ale o její rozdělení nejčastěji dle typů 

jednotlivých zákazníků. Příslušní soutěžitelé koordinují své aktivity tak, že pro 

každého z nich je vyčleněn jeden nebo více typů odběratelů. Rozdělení nákupních 

zdrojů naproti tomu představuje koordinaci činnosti konkurentů ve vztahu k jejich 

dodavatelům. V krajním případě může segmentační strategie konkurentů účastnících 

se kartelové dohody dospět např. i v tzv. skupinový bojkot, kdy se kartelisté 

dohodnou, že některé dodavatele nebudou využívat popřípadě, že některým 

zákazníkům nebudou své zboží dodávat vůbec. 

 Za další tvrdé (hard core) omezení považuje předmětné ustanovení zákona 

dohody v horizontále o omezení nebo kontrole výrobu nebo odbytu. Tato kategorie 

byla do textu zákona doplněna novelizací zákona o ochraně hospodářské soutěže 

č. 361/2005 Sb. Jedná se o tzv. restrikční, resp. kontrolní kartely. Přísný přístup k 

tomuto typu dohod, které bývají obdobně jako cenové a segmentační kartely 

považovány za dohody s účelem narušit hospodářskou soutěž, a proto jsou vnímány 

jako takřka per se zakázané. Z ekonomického hlediska je postih těchto dohod zcela 

pochopitelný. Jsou totiž obrácenou stranou mince cenových kartelů. S ohledem na 

                                                 
637 Ibid. 
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ekonomický vztah mezi nabídkou, poptávkou a cenou jsou totiž jejich ekonomické 

důsledky zpravidla obdobné. S narůstající cenou je spojen pokles poptávky (a tedy i 

odbytu). Obdobně se snížením nabídky je spojen růst ceny. Dodávané zboží se totiž 

stává vzácnější, pročež jsou za něj zákazníci ochotni nabídnout vyšší cenu, resp. zboží 

bude při převisu poptávky nad nabídkou prodáno jen těm zákazníkům, kteří 

nabídnou vyšší cenu. Čím více se snižuje kvantitativní úroveň nabídky, tím více roste 

cena. 

 V praxi pochopitelně mají dohody narušující hospodářskou soutěž 

komplexnější podobu, přičemž v nich lze nalézt více prvků jednotlivých typizovaných 

kartelových jednání. Například tzv. bid rigging (tj. koordinace činnosti konkurentů ve 

výběrových řízeních či veřejných zakázkách za účelem dosažení pro členy kartelů 

výhodnějších, reálné tržní situaci neodpovídajících podmínek) v sobě zpravidla 

obsahuje prvky segmentačního kartelu na územním, časovém či personálním základě 

a současně představuje i horizontální cenovou koordinaci.638 

 Vzhledem k tomu ostatně formální zařazení určitých soutěžních aktivit pod 

nějaké typizované protisoutěžní jednání není to nejdůležitější. Rozhodují i z hlediska 

regulátorů by měl být skutečný materiální pohled na příslušné protisoutěžní jednání, a 

tedy zhodnocení jeho skutečného nebo potenciálního negativního dopadu na 

parametry hospodářské soutěže. Jinými slovy rozhodná proto není právní forma 

určitého jednání, ale jeho ekonomické důsledky, na což by nemělo být v aplikační 

praxi zapomínáno. 

 

(e) Tvrdá omezení ve vertikálních dohodách 

 U vertikálních dohod staví zákon o ochraně hospodářské soutěže do pozice tzv. 

tvrdých omezení opět dohody o fixaci cen, tj. slovy zákona dohody o přímém nebo 

                                                 
638 Ohledně tzv. bid rigging srov. např. Raus, D. a Neruda, R. (2006), s. 99-101. 
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nepřímém určení cen kupujícímu pro další prodej zboží. Vedle toho zákon do této 

skupiny tvrdých kartelů zařazuje též vertikální dohody o poskytnutí kupujícímu tzv. 

absolutní teritoriální ochrany pro jeho další prodej. Text zákona v tomto ohledu 

vychází z de minimis oznámení Komise z roku 1997 [srov. jeho čl. II bod 11. písm. b)]. 

Tento text nebyl novelizací č. 361/2005 Sb., která se jinak snažila reflektovat novou 

úpravu de minimis oznámení Komise z roku 2001, změněn, byť je stávající výčet tzv. 

tvrdých omezení u vertikálních dohod (resp. dohod mezi nekonkurenty) v novějším 

oznámení Komise o bagatelních kartelech odlišný. De minimis oznámení Komise z 

roku 2001 v čl. II bodě 11 odst. 2 totiž za tzv. tvrdá omezení považuje ustanovení, která 

se shodují s ustanoveními uvedenými ve výčtu obsaženém v čl. 4 nařízení Komise 

č. 2790/1999 (tzv. černé klauzule v blokové výjimce pro vertikální dohody). 

 Dle stávajícího de minimis oznámení Komise tedy nelze výhody poskytované 

příslušným oznámením aplikovat v případě vertikálních dohod, které obsahují 

ustanovení o přímé či nepřímé fixaci ceny či minimální prodejní ceny [čl. II bod 11 

odst. 2, písm. a)], s některými výjimkami ustanovení obsahující omezení ve vztahu k 

územím nebo okruhu zákazníků, kterým může kupující prodávat smluvní zboží či 

služby [čl. II bod 11 odst. 2, písm. b)], ustanovení omezující odběratele (člena 

selektivního distribučního systému) působícího na maloobchodní úrovni trhu 

prodávat konečným spotřebitelům [čl. II bod 11 odst. 2, písm. c)], omezení odběratelů 

– členů selektivního distribučního systému ve vzájemných dodávkách [čl. II bod 11 

odst. 2, písm. d)] a omezení dodavatele součástek nebo jejich zpracovatele v prodeji 

součástek jako náhradních dílů spotřebitelům nebo třetím osobám [čl. II bod 11 odst. 2, 

písm. e)]. 

 K těmto jednotlivým omezením se vyjadřuji blíže při výkladu čl. 4 nařízení 

Komise č. 2790/1999. 639 V této souvislosti je však ještě vhodné poznamenat, že čl. II 

bod 11 odst. 3 de minimis oznámení Komise z roku 2001 výslovně uvádí, že v případě 

                                                 
639 K tomu srov. kapitolu 5.2.1(b) níže. 
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tzv. smíšených dohod (tj. dohod mezi konkurenty, kteří jsou však pro účely zkoumané 

dohody ve vertikálním vztahu) se za tvrdá omezení považují (vedle tvrdých omezení 

uvedených u horizontálních dohod – srov. výklad v předcházejícím bodě) i tvrdá 

omezení uvedená u vertikálních dohod. Český zákon obdobné ustanovení nemá. Ve 

smyslu § 5 odst. 3 OHS se přitom tzv. smíšené dohody považují za dohody 

horizontální. Vzhledem k tomu nelze § 6 odst. 2 písm. b) OHS na smíšené dohody 

aplikovat, což je poněkud paradoxní důsledek nevhodné formulace textu zákona.640 

 Vertikální cenové kartely jsou obecně považovány za nejvážnější protisoutěžní 

ujednání ve vertikále. Úřad posuzuje dohody o fixaci cen (horizontální i vertikální) 

značně formalisticky a jejich zakázanost konstatuje jen s ohledem na jejich existenci, 

aniž by se jejich případnými dopady na hospodářskou soutěž blíže zabýval.641 Z 

praktického hlediska to nemusí mít závažné negativní důsledky, poněvadž většina 

dohod o fixaci cen opravdu protisoutěžními dohodami bude. Nicméně Úřad by měl 

přinejmenším posoudit, zda skutečný nebo potenciální dopad předmětné dohody na 

hospodářskou soutěž není jen nepatrný (ve smyslu obecné doktríny de minimis), např. 

s ohledem na krátkou dobu trvání dohody atp. a zabývat se též (byť dosti 

nepravděpodobnou) možností splnění podmínek dle § 3 odst. 4 OHS pro automatické 

vynětí ze zákazu. 

 V příslušném formalistickém přístupu je Úřad bohužel nepřímo do určité míry 

podporován i soudy. Například Nejvyšší správní soud v jednom z jeho rozhodnutí v 

                                                 
640 Současně se jedná o ukázku nevhodného převzetí úpravy z de minimis oznámení Komise z roku 1997, které u 
tzv. smíšených dohod (mixed horizontal/vertical agreements) pouze uvádělo, že se aplikuje nižší (v té době 5%) 
hranice tržního podílu. Neuvádělo však, že by se takové smíšené dohody měly považovat za dohody horizontální, 
a nevedlo tedy k obdobně paradoxnímu důsledku, ke kterému vede stávající znění § 5 a 6 OHS. 
641 Srov. např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 27/98-220/1183 z 19.5. 1998, kde Úřad uvedl: „Fixace cen je vždy 
protiprávní. Není nutno prokazovat žádné dopady takovéto dohody na skutečné tržní podmínky. Stačí, je-li 
dokázána existence protiprávní dohody. Porušení zákona spočívá již v existenci samotné dohody.“ V různých 
variacích se tato teze objevuje i v dalších rozhodnutích Úřadu, např. č.j. S 6/99-240 z 25.3. 1999, č.j. S 11/97-240 
z 22.5. 1997, č.j. S 73/00-1800/00-210 z 15.12. 2000, č.j. S 56/99-240 z 30.7. 1999, č.j. S 131/98-240 z 12.2. 1999, 
S 133/98-240 z 10.2. 1999, č.j. S 132/98-240 z 27.1. 1999, S 134/98-240 z 18.1. 1999, č.j. S 130/98-240 z 11.1. 
1999, č.j. S 79/00-45/01-240 z 18.1. 2001 nebo č.j. S 74/00-34/01-240 z 15.1. 2001. 
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kauze Plemenáři642 uvedl: „Zákon v § 3 odst. 2 písm. a) za zakázané považuje ‘dohody’, popř. 

jejich části obsahující přímé nebo nepřímé určení cen. Tyto dohody jsou přímo ze zákona 

zakázané a pro posouzení, zda je postup [Úřadu] v souladu se zákonem, postačí, že má najisto 

postaveno, že k takovéto dohodě došlo. Přitom platí, že tato dohoda může vždy vést k narušení 

hospodářské soutěže, neboť zde zákon vytváří vyvratitelnou domněnku, že cenová ujednání jsou 

dohodami ve smyslu § 3 odst. 1 zákona. ... Skutečné soutěžní prostředí nesnese existenci žádné 

takové ‘dohody’, která směřuje, resp. dává návod k postupům, jež fairovou soutěž ohrožují. ... 

Protože dohody o cenách jsou všeobecně považovány za dohody z hlediska soutěžního za 

nejnebezpečnější, stanoví zákon v ust. § 3 odst. 4 písm. a),643 že na takové dohody je nutno 

pohlížet vždy jako na dohody zakázané a nelze zde pro[to] pravidlo de minimis aplikovat.“644 

 Důsledkem vertikálních dohod o určení prodejních cen je to, že kupující 

(odběratel) určitého zboží je omezen ve své volnosti stanovit své (pře)prodejní ceny. 

Hovoří se proto o tzv. udržování (pře)prodejní ceny (resale price maintenance; RPM). Do 

této skupiny potenciálně protisoutěžních ustanovení jsou obvykle řazeny dohody, 

jejichž základním prvkem je přímý závazek či nepřímé nucení (pobízení) odběratele k 

realizaci dalšího prodeje za určitou stanovenou cenu, nikoli pod určitou stanovenou 

minimální cenu či nikoli nad určitou stanovenou maximální cenu.645 Zákon o ochraně 

hospodářské soutěže v tomto ohledu mezi jednotlivými typy ustanovení, které mají či 

mohou mít vliv na prodejní ceny nerozlišuje, přestože jejich protisoutěžní charakter 

není stejně závažný. 

                                                 
642 Viz rozhodnutí Úřadu č.j. S 23/01-1122/01-220 z 13.7. 2001 a rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. R 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14/2001 z 3.10. 2002, proti kterému podala vícero účastníků (neúspěšně) správní žaloby. 
643 Rozhodnutí se týkalo ještě aplikace zákona č. 63/1991 Sb. 
644 Rozsudek NSS č.j. 2 A 18/2002-OL-58 z 9.2. 2005. Obdobné formulace lze nalézt i v rozsudku NSS č.j. 2 A 
19/2002-OL-141 z 12.5. 2005. Citované výňatky z prve uvedeného rozhodnutí jsou nešťastné, a to nejen proto, že 
vylučují aplikaci doktríny de minimis v její obecné podobě, ale i z jiných důvodů. Za prvé se zdá, že soud 
dovozuje u dohod typově spadajících pod odst. 2 § 3 zák. č. 63/1991 Sb. (obdobný dnešnímu OHS), že vždy 
mohou vést k narušení hospodářské soutěže, pročež jsou zakázané. Za druhé je však zarážející konstatování o 
existenci vyvratitelné domněnky. Kam těmito konstatováními přesně soud míří mi není z kontextu zřejmé a působí 
zmatečně. 
645 Pokyny Komise k vertikálním omezením, odst. 111 a 112.  
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 Nejpřísněji jsou pochopitelně obecně posuzovány dohody o fixaci konkrétně 

stanovené ceny a dohody o stanovení minimální prodejní ceny. Takové dohody totiž 

vedou k přímému omezení cenové konkurence v neprospěch spotřebitelů. Příslušní 

soutěžitelé (odběratelé – další prodejci) nemohou v takovém případě o přízeň 

spotřebitelů soutěžit snižováním ceny. I v tomto případě zákon pamatuje jak na přímé 

určení ceny, tak na různé způsoby nepřímého určování (např. prostřednictvím vlivu 

na výše marží, slev, kalkulačních vzorců atp.). 

 Stanovení maximální prodejní ceny obdobně závažné důsledky nemá a 

zabránění zvyšování ceny je obecně považováno za přínosné pro spotřebitele, pročež 

nemůže být považováno za per se protisoutěžní. Jeho případné negativní důsledky na 

hospodářskou soutěž musí být posouzeny v ekonomickém a právním kontextu 

konkrétní situace, a jsou v naprosté většině případů vyloučeny.646 Vzhledem k tomu 

ostatně není stanovení maximální prodejní ceny považováno za tzv. tvrdé omezení v 

de minimis oznámení Komise z roku 2001, ani dle čl. 4 nařízení Komise č. 2790/1999. 

Ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) OHS však žádný zvláštní přístup k dohodám o 

stanovení maximální prodejní ceně neobsahuje. S ohledem na to, že na vertikální 

dohody o stanovení maximální prodejní ceně lze obecně aplikovat blokovou výjimku 

pro vertikální dohody, nebude-li tržní podíl dodavatele přesahovat 30% na příslušném 

relevantním trhu, nemělo by mít nevhodné zákonné znění v tomto ohledu v praktické 

rovině přílišný význam. To platí samozřejmě za předpokladu, že si orgány aplikující 

právo ochrany hospodářské soutěže budou odlišností dopadů jednotlivých typů RPM 

vědomy.647 

                                                 
646 Srov. ibid., odst. 225-228. 
647 V tomto ohledu je však možno poukázat na některé nevhodné formulace ze strany Úřadu, které dokládají, že 
Úřad přinejmenším v minulosti neměl svou pozici vůči dohodám o stanovení maximálních prodejních cen 
ujasněnu. Tak např. v rozhodnutí č.j. S 73/00-1800/00-210 ze dne 15.12. 2000 Úřad nesprávně kategoricky uvedl 
následující: „Dohody o udržování prodejních cen (resale price maintenance) jsou vnímány EK i Soudním dvorem 
jako závažné porušení ustanovení čl. [81] (1) bez možnosti udělení individuální výjimky. Není důležité, zda se 
dohoda týká maximálních nebo minimálních prodejních cen. V rozhodnutích EK je jakýkoli zásah do obchodní 
svobody distributora, pokud jde o určování prodejních cen, vnímán jako porušení soutěžních pravidel …“. Pro 
příslušné rozhodnutí nebyla nicméně otázka stanovování maximální prodejní ceny rozhodná. Toto rozhodnutí bylo 
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 V této souvislosti je též vhodné poznamenat, že za dohody o fixaci ceny dle 

tohoto ustanovení by neměla být považována ujednání obsahující pouhé nezávazné 

doporučení ceny pro další prodej zboží. To samozřejmě platí za předpokladu, že 

dodržování doporučené prodejní ceny nebude ze strany dodavatele nějakým 

způsobem vynucováno (sankce, výhružky atp.) či podporováno (poskytování 

zvláštních slev či jiných výhod).648 V takovém případě se totiž nejednalo o doporučení 

prodejní ceny, ale o nepřímé určování prodejní ceny. 

 Druhým tvrdým vertikálním omezením dle § 6 odst. 2 písm. b) OHS je dohoda 

o poskytnutí kupujícímu pro další prodej úplné ochrany na vymezeném trhu. Toto 

ustanovení má směřovat k zabránění stejným účinkům, ke kterým vedenou tzv. 

segmentační horizontální kartely, tj. nepřipustit umělé rozdělování trhu a vznik 

lokálních monopolů. V oblasti vertikálních dohod je však nutné přistupovat 

k ujednáním poskytujícím teritoriální ochranu opatrně, poněvadž takové vertikální 

dohody mohou přispívat k efektivnější distribuci zboží (např. pokud jsou nezbytné za 

účelem proniknutí na nové trhy). Je třeba zohlednit, zda se ochrana vztahuje na 

aktivní i pasivní prodeje či jen na aktivní atp. Proto jsou i pravidla v blokové výjimce 

pro vertikální dohody (a nynějším de minimis oznámení Komise) v tomto ohledu 

komplexnější.649 

 Současně si je třeba uvědomit, že přísný přístup k dohodám poskytujícím 

absolutní teritoriální ochranu byl v kontextu evropského práva, ze kterého byl převzat 

do českého práva, vyvinut zejména v souvislosti se zákazy vývozů, resp. dovozů do/z 

jednotlivých členských států EU. V evropském soutěžním právu se tak prosazoval 

jeden z jeho cílů, který nemá v českém právu ve vztahu k ryze vnitrostátním dohodám 
                                                                                                                                                           
(již bez zopakování této formulace) až na snížení pokuty co do výsledku potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu 
č.j. R 3/2001 z 9.11. 2001 a správní žaloba byla zamítnuta rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci č.j. 2 A 
1/2002-63 z 5.9. 2002. Vzhledem k jednoznačné formulaci blokové výjimky pro vertikální dohody, jež byla 
převzata i ve zrušené vyhlášce č. 198/2001 Sb., a stávajícího de minimis oznámení Komise lze sand výše uvedenou 
formulaci Úřadu považovat za pouhý nepatřičný exces. 
648 Srov. také Raus, D. a Neruda, R. (2004), s. 101. 
649 Blíže viz kapitolu 5.2.1(b) níže. 
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obdobu, a to zajistit integraci vnitřního evropského trhu.650 To jen dále zdůrazňuje 

nutnost, aby Úřad nepřistupoval k vertikálním dohodám tohoto typu formalisticky, 

ale aby se ve všech případech zabýval jejich konkrétním dopadem na parametry 

hospodářské soutěže jako jsou cena, kvantita a kvalita produkce atp. 

 

(f) Soubory dohod 

 Konstrukce pravidla de minimis v české zákoně o ochraně hospodářské soutěže 

je doplněna o další ustanovení § 6 odst. 2 OHS, a sice jeho písmeno c). Pod tímto 

písmenem neobsahuje zákon na rozdíl od dvou předchozích písmen výčet tzv. 

tvrdých omezení, ale jedná se o ustanovení, které spíše doplňuje odst. 1 § 6 OHS. 

Obsahuje totiž určitá pravidla, jak přistupovat k určení relevantní výše tržního podílu 

pro možnou aplikaci pravidla de minimis v případě dohod týkajících se stejného, 

srovnatelného nebo zaměnitelného zboží, které tvoří soubor. 

 Bod první daného ustanovení stanovuje, že vynětí ze zákazu nelze použít na 

dohody, jež jsou součástí souboru, pokud společný podíl účastníků takových dohod, u 

nichž se alespoň na jedné straně účastní stejný soutěžitel, na relevantním trhu 

přesahuje procentní hranice stanovené § 6 odst. 1 OHS. Toto ustanovení je českým 

specifikem a v de minimis oznámeních Komise odpovídající ustanovení nenalezneme. 

Dle textu příslušného ustanovení se toto vztahuje jak na dohody horizontální, tak 

vertikální, přičemž není rozhodné, v jaké konkrétní pozici příslušný soutěžitel, který 

musí být pojícím prvkem takového souboru dohody, vystupuje.651 

 Z hlediska aplikace tohoto ustanovení jsou rozhodné zejména dvě základní 

skutečnosti. Za prvé se musí jednat o určitý jednotný soubor příslušných dohod, tj. 

mezi příslušnými dohodami musí existovat určitá souvislost. Nelze proto tímto 

způsobem nasčítat tržní podíly účastníků u dohod uzavřených sice jedním 

                                                 
650 K cílům soutěžního práva srov. kapitolu 3.2 shora. 
651 Srov. Raus, D. a Neruda, R. (2006), s. 137. 
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soutěžitelem, které však nemají jakoukoli objektivní souvislost a jejichž předmět je 

zcela odlišný. Takové dohody by totiž netvořily soubor. Za druhé je současně třeba, 

aby se jednalo o soubor dohod vztahujících se či dotýkajících se stejného relevantního 

trhu.652 Jinak totiž nelze sčítat tržní podíly účastníků takových dohod, neboť by se 

jednalo o tržní podíly na jiných relevantních trzích, a proto o veličiny nesouměřitelné. 

Navíc u dohod, jež by neměly přímý či nepřímý vliv na stejný relevantní trh, lze 

zpravidla vyloučit, že by tvořily „soubor“. 

 Odborná literatura jako příklad k aplikaci tohoto ustanovení zákona uvádí, 

systém distribučních dohod uzavřených jediným dodavatelem s větším množstvím 

odběratelů, kdy by tržní podíly účastníků jednotlivých vertikálních dohod samy o 

sobě rozhodnou hranici tržního podílu nepřekračovaly (tj. ani dodavatel ani jednotliví 

odběratelé nemají samy tržní podíl vyšší než 15%), ale při sečtení tržních podílů všech 

dotčených odběratelů, kteří současně působí jako prodávající na navazujícím trhu, by 

k překročení příslušné 15% hranice došlo.653 S ohledem na pravděpodobnou aplikaci 

blokové výjimky pro vertikální dohody na předmětné dohody je otázkou, zda je toto 

zrovna vhodný příklad. 

 Konkrétní důvod pro zařazení textu tohoto ustanovení do zákona není zcela 

zřejmý. Důvodová zpráva k zákonu o ochraně hospodářské soutěže (sněmovní tisk 

č. 704, 2000, III. volební období) odkazuje pouze na obavu z možného uzavírání trhu v 

důsledku kumulativního účinku distribučních sítí. Tuto obavu však reflektuje 

ustanovení § 6 odst. 2 písm. c) bod 2. OHS (viz dále). Domnívám se, že vhodným 

přístupem k předmětnému zákonnému ustanovení by mohlo být jeho pojetí jakožto 

pojistky proti možnému obcházení zákona v důsledku rozložení protiprávního 

jednání soutěžitelů do většího počtu dohod. Například v podobě účelového uzavření 

více zdánlivě samostatných dohod místo jedné vícestranné dohody ve snaze vyhnout 

                                                 
652 Opačný názor, tj. že příslušné dohody „nemusí být uzavřeny … na témže relevantním trhu“ [ Raus, D. a Neruda, 
R. (2006), s. 136], nedává dle mého názoru z aplikačního hlediska smysl. 
653 Raus, D. a Neruda, R. (2006), s. 137-138. 
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se překročení hranice tržního podílu v § 6 odst. 1 OHS. Na takovéto pokusy o 

obcházení zákona by sice samozřejmě bylo možno reagovat interpretačně a postihovat 

je jako jen jedinou dohodu soutěžitelů ve smyslu § 3 odst. 1 OHS,654 ale § 6 odst. 2 

písm. c) bod 1. OHS k takovému postihu dává pohodlný nástroj, aniž bychom se 

museli pouštět do nejistých vod extenzivní interpretace zákona. 

 Na rozdíl od bodu 1. se bod 2. téhož ustanovení vztahuje pouze na vertikální 

dohody či dohody smíšené, tzn. že se nevztahuje na čisté horizontální dohody. 

Současně není pro aplikaci předmětného ustanovení nutné, aby ve všech dohodách 

figuroval přinejmenším alespoň jeden shodný soutěžitel. Tato skutečnost je 

pochopitelná s ohledem na to, že příslušné ustanovení má reagovat na situace, kdy je v 

důsledku dohod s vertikálním prvkem omezen přístup na trh a hospodářská soutěž na 

daném trhu je podstatně narušena kumulativním účinkem paralelních sítí podobných 

vertikálních nebo smíšených dohod. Byť zní toto ustanovení relativně komplikovaně 

jeho účel i související relevantní jurisprudence je poměrně jednoznačná (viz dále). 

 Toto ustanovení má totiž pamatovat na situace, kdy na určitém relevantním 

trhu jsou mezi dodavateli a odběrateli uzavírány dohody, které by samy o sobě 

(posuzovány izolovaně) nenarušovaly hospodářskou soutěž, resp. většinou (byť ne 

nutně) by se na ně aplikovala bloková výjimka pro vertikální dohody. Vzhledem k 

tomu, že obdobné typy dohod uzavírá většina soutěžitelů na daném trhu, je však 

přístup na příslušný relevantní trh omezen, což vede k citelnému narušení 

hospodářské soutěže. Příkladem jsou typicky dohody o exklusivním odběru a prodeji 

zboží, jež je předmětem dohody, pouze od určitého dodavatele. Pokud budou takové 

exklusivní dohody (či dohody s obdobnými účinky) uzavřeny s většinou odběratelů 

na příslušném trhu. Nebudou moci další soutěžitelé (dodavatelé) na daný trh vstoupit 

či zvýšit svůj stávající tržní podíl, poněvadž na něm již nebudou „volní“ odběratelé, 

                                                 
654 I v rámci evropské rozhodovací praxe se lze setkat s tím, že vzájemně související či propojené dohody mohou 
být pro účely aplikace čl. 81 SES považovány za jedinou dohodu (srov. např. rozhodnutí Komise ve věci 
ENI/Montedison, OJ 1987 L 5/13 nebo BP Kemi – DDSF, OJ 1979 L 286/32). 
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kteří by jejich výrobky odebírali a následně prodávali. Takto vzniklá situace se 

označuje jako uzavření či zablokování trhu (market foreclosure). 

 Ustanovení § 6 odst. 2 písm. c) bod 2. OHS v případě, že nastane taková situace, 

vylučuje možnost aplikace vynětí za zákazu, které by se jinak aplikovalo, na dohody 

soutěžitelů, jejichž společný tržní podíl (u horizontálních – správněji však smíšených), 

resp. samostatný tržní podíl (zpravidla dodavatele u vertikálních dohod) překračuje 

5%. Jinak řečeno toto ustanovení snižuje rozhodné hranice tržních podílů uvedené v 

§ 6 odst. 1 písm. a) a b) OHS z tam uvedených hodnot na pouhých 5%. Vzorem pro 

původní text tohoto ustanovení byl čl. II bod 18. de minimis oznámení Komise z roku 

1997. Novelizací č. 361/2005 Sb. se zákonodárce pokusil přiblížit text tohoto 

ustanovení čl. II bodu 8 de minimis oznámení Komise z roku 2001. I toto posléze 

uvedené ustanovení snižuje jak pro dohody mezi konkurenty, tak dohody mezi 

nekonkurenty rozhodnou hranici tržního podílu na 5%. 

 Na rozdíl od textu zákona je však de minimis oznámení Komise poněkud 

sdílnější. Uvádí totiž i určitá vodítka, jak posuzovat, zda na dotčeném relevantním 

trhu nastaly tzv. kumulativní uzavírací účinky (cumulative foreclosure effects) či nikoliv. 

Předmětné ustanovení stanovuje, že trh nebude pravděpodobně uzavřen, pokud 

vertikálními dohodami s obdobnými účinky, resp. jejich sítěmi je pokryto méně než 

30% relevantního trhu. Jinak řečeno trh nebude pravděpodobně uzavřen, pokud na 

něm bude poptávková strana „volná“ (jako opak „vázané“ v důsledku vertikálních 

omezení) ze 70 a více procent.655 Současně předmětné ustanovení obecně uvádí, že 

jednotliví dodavatelé nebo distributoři, jejichž tržní podíly nepřesahují 5%, 

nepřispívají k uzavření trhu podstatným způsobem. 

                                                 
655 Z překročení uvedené 30% hranice však nelze dovozovat, že by trh byl uzavřen. K tomu je zpravidla potřeba 
podstatně vyšší zablokování trhu. Dané oznámení Komise stanovuje pouze domněnku neexistence uzavření trhu, 
nikoliv naopak. Argument a contrario není v tomto případě na místě. Otázka uzavření trhu je otázkou skutkovou 
ekonomické povahy. Pokud bude chtít soutěžní úřad takouvou situaci dovozovat, je třeba to doložit konkrétní 
ekonomickou analýzou, respektive doklady o konkrétních projevech zablokování trhu. Podrobněji se k otázce 
uzavření trhu vyjadřují také Pokyny Komise k vertikálním omezením. 
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 Tato dikce souvisí s konceptem evropského soutěžního práva známém jako tzv. 

Delimitis test, který byl vyvinut v judikatuře ESD656 a rozhodovací praxi Komise, dle 

kterého mohou být vertikální dohody obsahující závazek exklusivity či jiné ujednání 

s obdobným účinek zakázány, pouze v případě, že je dotčený relevantní trh uzavřen 

(zablokován) a že k takovému stavu posuzované dohody přispívají podstatným 

způsobem.657 Existenci tzv. Delimitis testu, který odráží relativně vstřícný přístup 

soutěžního práva k vertikálním omezením a přísné požadavky na konstatování o jejich 

zakázanosti, by měl být reflektován i v české rozhodovací praxi, byť stávající pozice 

Úřadu není v tomto ohledu zřejmá. Rozhodně nelze u příslušných vertikálních dohod 

postupovat již výše kritizovaným formalistickým způsobem, který u vertikálních 

dohod nespadajících pod „kvantitativní“ pravidlo de minimis vyjádřené v textu § 6 

OHS, ani pod příslušnou blokovou výjimku presumuje jejich zakázanost. 

 

 

4.3 Typové rozlišení dohod narušujících hospodářskou soutěž 

 

4.3.1 Úvodem 

 Ustanovení § 3 OHS postihuje dohody narušující hospodářskou soutěže bez 

ohledu na jejich typové zařazení. Ve shodě s článkem 81 SES tak upřednostňuje 

význam materiálních účinků určité dohody na základní parametry hospodářské 

soutěže před zohledňováním formálních znaků, které určité dohody naplňují. Přes 

tuto skutečnost se nicméně lze s typovým rozlišením dohod narušujících 

hospodářskou soutěž často setkat, a to nejen v rovině právně-teoretické, ale též 

v aplikovaných právních předpisech a v rozhodovací praxi. Níže se věnuji bližšímu 

                                                 
656 Pojmenování testu vychází z rozhodnutí ESD ve věci č. C-234/89, Stergios Delimitis v Henniger Bräu AG 
[1991] ECR I-935. 
657 Podrobněji k tomu srov. kapitolu 6.2.4(f). Srov. také Roth, P. a Rose, V. (eds.) (2008), s. 232-3, 252 a 1171-80. 
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rozboru typového rozlišení dohod narušujících hospodářskou soutěž, jak je toto 

provedeno v zákoně o ochraně hospodářské soutěže a v evropském právu, přičemž 

poukazuji na určité problematické pasáže českého zákona, včetně možných 

praktických důsledků s nimi spojených a nabízím řešení, jak se dle mého názoru s 

danými problémy nejlépe interpretačně vypořádat. 

 Určité typové rozlišení široké kategorie dohod (ve smyslu legislativní zkratky v 

§ 3 odst. 1 OHS) narušujících hospodářskou soutěž přináší v českém kontextu 

ustanovení § 5 OHS. Toto ustanovení navazuje na poměrně tradiční a v teorii i praxi 

používané členění kartelových dohod na dohody horizontální a dohody vertikální. 

Příslušné členění má z hlediska praktické aplikace zákona význam v podstatě jen ve 

spojení s ustanovením § 6 OHS, které v českém právu ochrany hospodářské soutěže 

upravuje aplikaci tzv. pravidla de minimis (k tomu viz kapitola 4.2.5 shora). Rozlišení 

mezi horizontálními a vertikálními dohodami totiž slouží k určení věcné působnosti 

příslušného ustanovení zákona, jež vymezuje tzv. bagatelní kartely spadající mimo 

zákaz § 3 odst. 1 OHS odlišně pro dohody horizontální a vertikální.  

 Použité rozlišení současně koresponduje s členěním užívaným v tzv. de minimis 

oznámeních Komise. Jak shora uvedeno, v současné době je platné Oznámení Komise 

o dohodách menšího významu (de minimis) z roku 2001.658 Toto aktuální oznámení 

Komise však na rozdíl od předešlých659 upustilo od terminologie vertikální a 

horizontální dohody a namísto toho rozlišuje mezi dohodami uzavřenými mezi 

konkurenty a mezi nekonkurenty (srov. jeho čl. II bod 7.). Jedná se však jen o 

terminologickou změnu, poněvadž z hlediska věcných dopadů příslušné změny se 

oproti předchozímu vymezení nic podstatného nezměnilo. Důvodem pro tuto 

terminologickou změnu zřejmě byla kolize s obsahově poněkud odlišnou definicí 

                                                 
658 Oznámení Komise o dohodách menšího významu, které výrazně neomezují hospodářskou soutěž podle článku 
81 odst. 1 SES (de minimis), OJ 2001 C 368/13; Úř. věst., Zvl. vyd. 2004, 08/sv. 2, s. 125. 
659 Srov. např. nyní již neplatné Oznámení Komise o dohodách menšího významu, které nespadají do působnosti 
článku 85 odst. 1 SES, OJ 1997 C 372/4. 
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pojmu vertikálních dohod zavedenou nařízením Komise č. 2790/1999, tzv. bloková 

výjimka pro vertikální dohody. Příslušná terminologická změna tak měla v rámci 

evropského práva zamezit duplicitnímu používání dvou shodně označených, ale 

nikoli obsahově totožných pojmů. 

 V českém právu taková duplicita existovala ještě za působnosti vyhlášky Úřadu 

č. 198/2001 Sb.660 a existuje i nadále vzhledem ke stávajícímu znění § 5 odst. 2 OHS v 

porovnání s legislativní zkratkou „vertikální dohody“ užívanou v nařízení Komise 

č. 2790/1999 (viz jeho článek 2 odst. 1), jež se ve smyslu § 4 OHS aplikuje i na dohody 

s ryze vnitrostátními účinky. Byť lze považovat obsahovou rozdílnost totožně 

označených pojmů ve dvou různých, úzce souvisejících předpisech za legislativně 

nevhodnou, v praxi by neměla činit obtíže, pokud bude důsledně dodržován rozsah 

vymezení příslušných pojmů pro účely předpisu, v němž se vyskytují. V české 

rozhodovací praxi i některých odborných komentářích však tato duplicita s sebou 

přináší nesprávnou interpretaci (viz dále), a de lege ferenda by proto bylo vhodné ji 

odstranit obdobně, jako se to stalo v de minimis oznámení Komise z roku 2001. 

 

4.3.2 Pojem horizontálních dohod 

 Vnímání pojmu horizontálních dohod není v obecné rovině problematické. 

Jedná se o ujednání mezi soutěžiteli, resp. podniky na téže úrovni trhu (§ 5 odst. 1 

OHS).661 To znamená, že strany příslušné dohody působí na stejné úrovni výroby nebo 

distribuce určitého zboží či služeb. Typicky se přitom jedná o dohody mezi 

konkurenty, např. výrobci téhož nebo vzájemně zastupitelného zboží. Toto pojetí tedy 

odpovídá klasickému pojetí kartelu.662  

                                                 
660 K pojmu vertikálních dohod dle uvedené vyhlášky srov. Kindl, J. (2003). 
661 Srov. také odst. 1 a 9 Sdělení Komise – Pokyny o použitelnosti článku 81 SES na dohody o horizontální 
spolupráci, OJ 2001 C 3/2; Úř. věst., Zvl. vyd. 2004, 08/sv. 2, s. 25. 
662 Kartel bývá obvykle vnímán jen jako protisoutěžní koordinace mezi konkurenty v horizontále. Srov. např. 
Bejček, J. (1995), s. 79, případně též již prvorepublikovou nauku Hexner, E. a Martínek, K. (1936), s. 37, kde 
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 Při určení rozsahu tohoto zákonného pojmu je třeba se, dle mého názoru, 

hlouběji zamyslet v zásadě pouze nad dvěma dále uvedenými otázkami. První z nich 

je otázka, zda působení soutěžitelů na téže úrovni trhu zboží je třeba posuzovat jen s 

ohledem na aktuální ekonomické aktivity příslušných soutěžitelů, kteří jsou stranou 

posuzované dohody, anebo zda je třeba zohlednit i jejich potenciální rozměr, tj. 

možnosti dalšího vývoje a směřování aktivit daných soutěžitelů. Druhou otázkou pak 

je, zda vzájemný vztah mezi soutěžiteli lze pro účely klasifikace určité dohody jako 

horizontální posuzovat jen s ohledem na předmětnou dohodu a z hlediska postavení 

stran v rámci příslušné dohody (tzn. jen pro účely určité dohody), anebo zda je 

rozhodné vzájemné postavení dotčených soutěžitelů jako takové bez ohledu na to, v 

jaké pozici pro účely předmětné dohody vystupují. 

 Jinými slovy řečeno, první otázka směřuje na to, zda lze za horizontální dohody 

považovat jak ujednání mezi skutečnými, stávajícími konkurenty, tak mezi 

konkurenty potenciálními. Druhá otázka se naproti tomu zabývá tím, zda se 

horizontálními dohodami rozumí jakékoli dohody mezi konkurenty bez ohledu na 

jejich předmět či nikoli. 

 Odpověď na první výše nastolenou otázku se mi jeví poměrně jednoznačná, a 

to přestože gramatický výklad § 5 odst. 1 OHS odpověď na příslušnou otázku sám o 

sobě nedává. Jak již bylo řečeno, význam zákonného členění na dohody horizontální a 

vertikální spočívá v určení použitelnosti pravidla de minimis upraveného v § 6 OHS na 
                                                                                                                                                           
autoři uvádějí, že „[n]emůže býti kartelové úmluvy, kde není soutěžitelů“, byť již i oni současně připouštějí 
existenci soutěžících na různých odbytových stupních. Nicméně již poměrně dlouhou dobu se uznává, že 
„kartelový“ zákaz se vztahuje na dohody narušující hospodářskou soutěž jak v horizontále, tak ve vertikále. 
Z terminologického hlediska však teorie i nadále tíhne k používání termínu kartel spíše jen pro horizontální 
dohody, jejichž účelem je narušit hospodářskou soutěž, u ostatních se přinejmenším v evropském kontextu 
používají spíše obecnější termíny (např. restriktivní dohody atp.). Srov. v tomto ohledu např. dokument Komise 
nazvaný jako „Glossary of terms used in EU competition policy“ a v něm uvedený popis u hesla „kartel“ (dostupné 
z http://ec.europa.eu/comm/competition/publications/glossary_en.pdf; naposledy navštíveno 13.4. 2008). V 
českém prostředí však není výjimkou používat termín vertikální kartely a ani já se takovému označení v této práci 
nevyhýbám. Ještě za účinnosti zák. č. 63/1991 Sb. se totiž ustálilo, že zákaz kartelových dohod se vztahuje i na 
vertikální dohody, byť došlo novelizací č. 286/1993 Sb. k úpravě terminologie na obecnější pojem dohod 
narušujících hospodářskou soutěž. K diskusi na toto téma srov. např. Munková, J. (1994), s. 24 a 26 nebo Bejček, 
J. (1996), s. 195 a z rozhodovací praxe např. rozhodnutí Ministerstva pro hospodářskou soutěž č.j. S 11/96-
230/357 ze dne 22.3. 1996. 
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různé kategorie dohod. Právní úprava pravidla de minimis v zákoně vychází z de 

minimis oznámení Komise. Dle mého názoru je tedy v tomto případě třeba jako 

výkladové vodítko použít příslušné oznámení Komise o dohodách menšího 

významu.663 Jak již bylo též uvedeno, stávající de minimis oznámení Komise z roku 

2001 pojem horizontální dohody nepoužívá a místo toho pracuje s pojmem dohod 

mezi konkurenty [viz jeho čl. II bod 7. písm. (a)]. Pod pojem dohod mezi konkurenty 

zahrnuje ujednání učiněná mezi podniky, kteří jsou skutečnými (actual) nebo 

potenciálními (potential) konkurenty na jakémkoli z relevantních trhů dotčených 

příslušnou dohodou. Domnívám se proto, že i pojem horizontálních dohod dle § 5 

odst. 1 OHS zahrnuje jak dohody mezi skutečnými konkurenty, tak mezi 

potenciálními konkurenty.664 

 Pojmy skuteční a potenciální konkurenti nejsou v de minimis oznámení Komise 

legislativním způsobem definovány. Dané oznámení v tomto ohledu odkazuje (srov. 

jeho pozn. č. 4) na vymezení uvedené ve shora citovaných Pokynech Komise pro 

horizontální kooperační dohody (viz zejm. jejich odst. 9). Skutečnými konkurenty je 

třeba ve světle daných pokynů rozumět soutěžitele (podniky) působící na stejném 

relevantním trhu nebo soutěžitele, kteří by měli (odhlížeje od vlivu příslušné dohody) 

možnost v krátkodobém horizontu a bez vynaložení vysokých dodatečných nákladů 

vstoupit na příslušný relevantní trh v reakci na malé, ale trvalé zvýšení relativních cen 

(tzv. okamžitá nabídková substitabilita).665 Naproti tomu pokud by se vstupem 

určitého soutěžitele na příslušný trh byla spojena nutnost vynaložení podstatných 

                                                 
663 K nutnosti zohledňovat při výkladu českých norem evropské předpisy, ze kterých české normy vycházejí, srov. 
např. rozsudek NSS č.j. 5 As 61/2005 z 29.10. 2007. 
664 Podpůrný argument pro tento závěr lze nalézt též v článku 1 písm. a) nařízení Komise č. 2790/1999, které 
vymezuje pojem „soutěžících podniků“ jako skutečné nebo potenciální dodavatele na stejném výrobkovém trhu. 
Tato definice je však užívána v poněkud odlišném kontextu. Má význam pro negativní vymezení pojmu 
vertikálních dohod dle blokové výjimky pro vertikální dohody (srov. čl. 2 odst. 4 cit. nařízení Komise).  
665 Nabídková substitabilita a úroveň potenciální konkurence sehrává poměrně důležitou roli též při vymezování 
relevantního trhu, a Komise proto i v Pokynech pro horizontální kooperační dohody odkazuje na výklad v tomto 
ohledu podaný v jejím Sdělení o definici relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže Společenství, OJ 
1997 C 372/5; Úř. věst., Zvl. vyd. 2004, 08/sv. 1, s. 155 (srov. zejm. odst. 20-24). 



 

 211 

dodatečných investic či by nebyl daný vstup možný bez delší časové prodlevy, mohlo 

by se jednat pouze o potenciálního konkurenta. Nicméně i při zkoumání případného 

potenciálního konkurenčního vztahu je třeba vycházet z realistických odhadů. Pouhá 

teoretická (hypotetická) možnost vstupu na trh není pro založení existence 

potenciálního konkurenční vztahu dostatečná. 

 Co se týče druhé výše uvedené otázky, odpověď již není tak přímočará. 

Ustanovení § 5 odst. 1 OHS totiž nestanoví, že by pro určení charakteru příslušné 

dohody bylo rozhodné konkrétní postavení soutěžitelů, v němž vystupují pro účely 

předmětné dohody. Rozhodné by proto zřejmě mělo být postavení stran dohody 

obecně. Vykládáno gramaticky by to tedy znamenalo, že každá dohoda uzavřená mezi 

soutěžiteli – konkurenty na některém z trhů dotčených dohodou bez ohledu na její 

konkrétní charakter se dle zákona považuje za dohodu horizontální, což znamená, že 

pro účely vynětí z kartelového zákazu se ve smyslu § 6 odst. 1 písm. a) OHS aplikuje 

jen 10% hranice tržního podílu. 

 V praktické rovině má tato otázka význam například pro určení toho, zda se 

dohoda uzavřená mezi dvěma konkurenty (např. výrobci téhož zboží), dle které se 

jeden podnik (dodavatel) zavazuje pro druhého (zákazník) zajišťovat distribuci 

předmětného zboží, považuje za dohodu horizontální či vertikální. Nepochybně se v 

takovém případě jedná o dohodu mezi konkurenty (tj. soutěžiteli působícími na téže 

úrovni trhu), což ukazuje na její horizontální charakter, nicméně pro účely předmětné 

dohody jednají příslušní soutěžitelé každý na jiné úrovni trhu (jeden jako výrobce 

zboží, který si od druhého objednává distribuční služby, a druhý tedy jako distributor 

příslušného zboží). Obdobně to může platit například u subdodavatelských dohod. 

 Rozhodovací praxe Úřadu není v tomto ohledu zcela jednoznačná. Nicméně 

častější byla přinejmenším v minulosti situace, kdy Úřad s odkazem na § 5 odst. 3 OHS 
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považoval distribuční smlouvy mezi konkurenty za dohody horizontální.666 

V ojedinělých případech však bez bližšího vysvětlení vychází z toho, že dohoda mezi 

vzájemnými konkurenty „vertikálního“ charakteru není dohodou horizontální (dle § 5 

odst. 1 OHS), nýbrž vertikální (dle odst. 2 téhož ustanovení).667 Obdobně se vyjadřují i 

někteří autoři.668 Ačkoli je toto pojetí možné a má svou jistou logiku, domnívám se, že 

není správné, a to zejména z následujících důvodů.  

 Výklad zastávaný v některých případech Úřadem a zmiňovanými autory je 

zřejmě ovlivněn vymezením pojmu vertikálních dohod, jak byl dříve uveden ve 

vyhlášce Úřadu č. 198/2001 Sb. (viz její § 1), který obsahoval dovětek o postavení stran 

„pro účely dohody“. Nyní se obdobné vymezení, resp. legislativní zkratka vertikální 

dohody nachází v čl. 2 odst. 1 nařízení Komise č. 2790/1999. Tento dovětek se však v 

zákonném textu neobjevuje. Gramatickým výkladem tak k příslušnému pojetí dospět 

nelze. Pro nalezení správného výkladu je proto třeba si pomoci dalšími výkladovými 

prostředky, z nichž žádný interpretaci danými autory (a v některých případech i 

Úřadem) nepodporuje. 

 Systematicky je dle mého názoru třeba zohlednit ustanovení § 5 odst. 3 OHS, 

které výslovně uvádí, že za horizontální dohody se považují i smíšené dohody 

soutěžitelů, kteří působí současně na téže horizontální úrovni i na různé vertikální 

úrovni trhu zboží (srov. také dále výklad v kapitole 4.3.4). Obdobně se tato zbytková 

klauzule uplatňovala i v de minimis oznámení Komise z roku 1997 (srov. jeho čl. II bod 

9.), jež bylo vzorem pro § 5 OHS. Výše uváděný příklad distribuční dohody mezi 

konkurenty je nepochybně smíšenou dohodou, a ve smyslu § 5 odst. 3 OHS by tedy 

měl být pro účely aplikace pravidla de minimis v § 6 OHS považován za dohodu 

horizontální. 
                                                 
666 Viz např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 117/02-1553/02- VO II z 26.7. 2000, č.j. S 41/02-697/02-VOII z 26.4. 2002 
nebo č.j. S 50/02-882/02-VO I z 2.4. 2002. 
667 Viz např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 96/04-5280/04-ORP z 31.8. 2004. Toto rozhodnutí bylo posléze změněno 
rozhodnutím předsedy Úřadu č.j. R 45, 46/2004 z 8.6. 2005. 
668 Srov. Raus, D. a Neruda, R. (2006), s. 62. 
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 Navíc právě za účelem rozptýlení případných zmatků vyvolaných odlišností 

mezi vymezením vertikálních dohod dle nařízení Komise č. 2790/1999 a původním 

vymezením v de minimis oznámení Komise z roku 1997, Komise v novém de minimis 

oznámení z roku 2001 začala používat terminologii založenou na rozlišení dohod mezi 

konkurenty a nekonkurenty. Tato terminologická změna jen dále podporuje výše 

uvedený závěr o tom, že i „vertikální“ dohody uzavřené mezi konkurenty, je třeba pro 

účely aplikace pravidla de minimis považovat ve smyslu § 5 odst. 1 a 3 OHS za dohody 

horizontální.669 Věřím, že aplikační přístup Úřadu se v tomto ohledu v rozhodovací 

praxi ujednotí, a to i s ohledem na upřesnění znění § 6 odst. 1 písm. b) OHS novelou č. 

361/2005 Sb., které dle mého názoru dále podporuje správnost výše presentovaného 

výkladu.670 

 V této souvislosti bych rád poznamenal, že klasifikace určité dohody jako 

horizontální či vertikální a možné spory, které s tím související (viz shora), nelze 

považovat za účel o sobě. Jak jsem již výše poznamenal, zákon o ochraně hospodářské 

soutěže i čl. 81 SES se vztahuje, či nevztahuje na určité dohody bez ohledu na jejich 

typové zařazení a pro účely soutěžně-právního posouzení by tak nemělo být ani tolik 

rozhodné, zda budeme určitou dohodu, považovat za dohodu horizontální či 

vertikální, ale spíše to, jaké jsou její možné účinky na hospodářskou soutěž na 

relevatním trhu. Na druhou stranu pokud v případě českého zákona zákonodárce 

přistoupil k zakotvení pravidla de minimis jakožto výjimky ze zákazu striktní 

legislativní cestou, je třeba toto respektovat a k výkladu dotčeného zákonného 

ustanovení přistupovat správně. V rovině evropského práva je význam dané 

klasifikace ještě o něco nižší, jelikož narozdíl od § 6 OHS je de minimis oznámení 

Komise právně nezávazného charakteru, a umožňuje tak Komisi se v odůvodněných 

                                                 
669 V rámci evropského práva shodně viz např. Mendelsohn, M. a Rose, S. (2002), s. 23. 
670 Srov. v tomto ohledu i důvodovou zprávu k příslušné novele (sněmovní tisk č. 879, 2005, IV. volební období), 
která jako důvod pro příslušné upřesnění uvádí, že u vertikálních dohod nelze o společném tržním podílu ve 
vztahu k určitému relevantnímu trhu hovořit, což je pravda pouze ve vztahu k vertikálním dohodám mezi 
nekonkurenty, ale již to neplatí u „vertikálních“ dohod mezi konkurenty. 
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případech a při respektování principu legitimních očekávání od tam uvedených 

pravidel odchýlit. 

 

4.3.3 Pojem vertikálních dohod 

 

(a) Vertikální dohody – obecně 

 Logickým protikladem k dohodám horizontálním jsou dohody vertikální. 

Zákon o ochraně hospodářské soutěže vymezuje vertikální dohody jako dohody 

soutěžitelů působících na různých úrovních trhu, tj. na různých úrovních výroby či 

distribuce (§ 5 odst. 2 OHS).671 Pojem soutěžitelů v případě vertikálních dohod nelze 

chápat v tradičním slova smyslu, ale spíše jako český překlad pojmu podnik, 

poněvadž mezi stranami vertikální dohody nelze v jejím rámci o přímém soutěžním 

vztahu hovořit. Jako typický příklad dohod ve vertikále lze uvést dohodu mezi 

výrobcem zboží a jeho distributorem, dohodu mezi velkoobchodníkem a 

maloobchodníkem atp. 

 Vymezení pojmu vertikálních dohod v ustanovení § 5 odst. 2 OHS není zcela 

shodné s pojetím vertikálních dohod v nařízení Komise č. 2790/1999, jež bude 

vyloženo dále.672 Obě definice slouží i k odlišným účelům. Vymezení pojmu 

vertikálních dohod v nařízení Komise č. 2790/1999 slouží k určení věcné působnosti 

příslušné blokové výjimky, na rozdíl od § 5 odst. 2 OHS, který má význam pro 

aplikaci pravidla de minimis upraveného v § 6 OHS. Nelze proto považovat vymezení 

vertikálních dohod v nařízení Komise č. 2790/1999 (původně též ve vyhlášce Úřadu č. 

198/2001 Sb.) za upřesnění zákonné definice. Tuto skutečnost ostatně dokládá i výše 

již několikrát zmiňované de minimis oznámení Komise z roku 2001. Z praktického 

                                                 
671 Srov. také Bednář, J., Buchta, J., Orlová, B., Raus, D. (2002), s. 35, kde se hovoří o různých úrovních střetu 
nabídky a poptávky. 
672 V tomto ohledu srov. také Kindl, J. (2003). 
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hlediska příslušný rozdíl znamená zejména to, že dohody mezi konkurenty byť jsou 

„vertikálního“ charakteru (např. distribuční dohody) se ve smyslu § 5 OHS považují 

pro účely aplikace pravidla de minimis bez výjimky za dohody horizontální (viz výše). 

Zatímco pro účely blokové výjimky pro vertikální dohody mohou být některé takové 

dohody považovány za dohody vertikální (viz dále).  

 Vertikální dohody jsou z hlediska práva na ochranu hospodářské soutěže méně 

závažné než horizontální kartely. Pod kartelový zákaz v ustanovení § 3 odst. 1 OHS, 

resp. čl. 81 odst. 1 SES spadají jen ve výjimečných případech, kdy jedna ze stran 

disponuje výraznou tržní silou nebo příslušná vertikální dohoda obsahuje tzv. tvrdá 

omezení (hard core restraints).673 Tuto skutečnost do určité míry reflektuje pravidlo de 

minimis upravené § 6 odst. 1 písm. b) OHS a stejně tak i nařízení Komise č. 2790/1999. 

Při posuzování vertikálních dohod totiž nelze opomíjet jejich významné pozitivní 

přínosy pro hospodářskou soutěž a spotřebitele. Na jejich případu lze názorným 

způsobem ilustrovat potřebu tzv. ekonomického přístupu k aplikaci soutěžních 

pravidel a nutnost upustit od formálního posuzování dohod dle jejich určitého typu. 

Tuto skutečnost reflektují i Pokyny Komise pro vertikální omezení,674 které výslovně 

uvádí, že při aplikaci komunitárních soutěžních norem bude Komise používat 

ekonomický přístup založený na posuzování dopadů zkoumaných dohod na trh a že 

vertikální dohody musí být posuzovány v jejich právním a ekonomickém kontextu 

(srov. zejm. odst. 6 a 7 daných pokynů).675 

 Ekonomický přístup k soutěžnímu právu není přitom samozřejmě omezen jen 

na oblast vertikálních dohod. V této oblasti se však s ohledem na značnou kritiku z 

                                                 
673 Srov. např. Korah, V., O’Sullivan, D. (2002), s. 121-2 nebo Whish, R. (2000), s. 897-8. Pro bližší důvody pro 
takový vstřícnější přístup a podrobnější pravidla pro posuzování jednotlivých typů vertikálních dohod viz blíže 
kapitola 6.2 níže. 
674 Sdělení Komise – Pokyny k vertikálním omezením, OJ 2000 C 291/1; Úř. věst., Zvl. vyd. 2004, 08/sv. 1, s. 
390. 
675 K vývojovému posunu na straně evropského soutěžního práva v tomto směru srov. také kapitolu 2.1.3 této 
práce výše. 
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akademie i praxe původní rozhodovací praxe Komise nejdříve prosadil.676 V české 

jurisdikci je třeba podotknout, že Úřad bohužel při posuzování (nejen) vertikálních 

dohod postupoval často schématickým a z ekonomického i právního hlediska těžko 

obhajitelným způsobem. Tento nesprávný přístup souvisel s tím, že Úřad nevěnoval 

ve své rozhodovací činnosti náležitou pozornost tomu, jaké jsou skutečné dopady 

zkoumané dohody obsahující určité omezující ustanovení na hospodářskou soutěž, ale 

narušení hospodářské soutěže prostě presumoval. Zabýval se pouze tím, zda se 

nejedná o bagatelní kartel ve smyslu § 6 OHS či zda nelze aplikovat blokovou 

výjimku. Pokud nikoli, konstatoval Úřad zakázanost předmětné dohody.677 

 Takovýto formalistický přístup jednoznačně nemá oporu v zákoně, neodpovídá 

stávající evropské praxi678 a Úřad by se jej měl vyvarovat. Úřad by totiž měl v každém 

případě konstatovat, v čem spočívá (skutečný anebo potenciální) negativní vliv 

posuzované dohody na parametry hospodářské soutěže (zejm. cena, kvalita a kvantita 

produkce atd.) ke škodě spotřebitelů, tj. jak zkoumaná dohoda narušuje hospodářskou 

soutěž. 

 

(b) Vertikální dohody – vymezení v blokové výjimce 

 Jak již bylo shora uvedeno, vymezení pojmu vertikálních dohod obsažené 

v blokové výjimce pro vertikální dohody mezi podniky, tj. v Nařízení Komise 

č. 2790/1999 se odlišuje od znění § 5 odst. 2 OHS. Základní vymezení pojmu 

vertikálních dohod pro účely aplikace Nařízení Komise č. 2790/1999 podává článek 2 
                                                 
676 Pro sofistikovanou kritiku dřívějšího postupu Komise k aplikaci čl. 81 odst. 1 SES viz např. Korah, V. (1994), 
s. 267-284. 
677 Jako ukázka tohoto nesprávného přístupu Úřadu může sloužit např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 41/02-697/02-VOII 
ze dne 26.4. 2002, kde se Úřad vlastnímu zkoumání naplnění znaku „narušení“ hospodářské soutěže vůbec 
nevěnoval, a tedy ani nekonstatoval, v čem spočívá. 
678 Například Pokyny Komise k vertikálním omezením výslovně uvádějí, že „vertikální dohody, které nejsou 
zahrnuty do nařízení o blokových výjimkách, se nepovažují za nezákonné, avšak mohou vyžadovat individuální 
přezkoumání.“ (odst. 62). Stejně tak i de minimis oznámení Komise z roku 2001 uvádí v čl. I bodě 2, že nelze u 
dohod mezi podniky, které není možné považovat za bagatelní ve smyslu příslušného oznámení, implikovat, že 
narušují hospodářskou soutěž. 
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odst. 1 citovaného nařízení, který zavádí legislativní zkratku vertikální dohody pro 

„dohody nebo pro jednání ve vzájemné shodě uzavřené mezi dvěma nebo více podniky, z nichž 

každý jedná pro účely dohody na různé úrovni výrobního nebo distribučního řetězce, a které se 

týkají podmínek, za kterých mohou strany nakupovat, prodávat nebo dále prodávat určité zboží 

nebo služby“. 

 Toto vymezení současně určuje věcnou působnost příslušné blokové výjimky a 

stanovuje tak, na jaké dohody lze, za splnění dalších vymezených předpokladů, 

aplikovat vynětí z kartelového zákazu a na které nikoli. S ohledem na ustanovení § 4 

odst. 1 OHS se příslušná komunitární bloková výjimka aplikuje i na dohody, které 

nemohou mít vliv na obchod mezi členskými státy ES, čímž bylo spolu se zrušením 

vyhlášky Úřadu č. 198/2001 Sb. dosaženo shodného vymezení věcné působnosti 

blokové výjimky pro ryze vnitrostátní i „komunitární“ vertikální dohody, což 

původní znění vyhlášky Úřadu (viz její § 1) ne zcela umožňovalo.679 Níže se zaměřím 

nejprve na samotný výklad jednotlivých částí výše uvedeného základního 

(pozitivního) vymezení680 pojmu vertikálních dohod a dále pak též na některá 

negativní vymezení, která rozsah pojmu vertikálních dohod v blokové výjimce do 

určité míry zužují. 

 

(i) Pozitivní vymezení 

 Pozitivní vymezení pojmu vertikálních dohod je dáno výše citovanou definicí a 

obsahuje v sobě několik základních prvků. Aby určitá dohoda mohla být považována 

za dohodu vertikální ve smyslu čl. 2 odst. 1 Nařízení Komise č. 2790/1999, musí se 

jednat o dohodu: 

 a) mezi podniky; 

                                                 
679 Blíže k výkladu pojmu vertikálních dohod dle vyhlášky Úřadu č. 198/2001 Sb. a odlišnostem oproti znění 
komunitární blokové výjimky viz Kindl, J. (2003). 
680 V tomto ohledu srov. také Pokyny Komise k vertikálním omezením, odst. 23-25. 
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 b) na různých úrovních výrobního nebo distribučního řetězce; 

 c) vztahující se k nákupu či prodeji zboží nebo služeb. 

 Je samozřejmé, že i v případě vertikálních dohod se musí jednat o dohodu 

(jednání ve vzájemné shodě) mezi podniky ve smyslu čl. 81 odst. 1 SES, protože jen ve 

vztahu k nim má smysl aplikovat blokovou výjimku. Ve vztahu k soutěžním 

praktikám, které nebude možno z jakéhokoli důvodu zařadit pod zákaz v příslušných 

ustanoveních SES (resp. OHS) nemá pochopitelně ani smysl aplikovat blokovou 

výjimku založenou Nařízením Komise č. 2790/1999. 

 Uvědomění si této skutečnosti je přitom ve vztahu k vertikálním dohodám 

velmi důležité, protože ve skutečnosti jen malý počet vertikálních dohod pod uvedený 

zákaz spadá. Vertikální kartely jsou totiž obecně méně škodlivé než je tomu u kartelů 

horizontálních a negativní dopad na hospodářskou soutěž je tak zpravidla jen ve 

výjimečných případech. Při vymezování konceptu dohody mezi podniky je důležité si 

uvědomit, že jak pojem podniku, tak pojem dohody má v evropském soutěžním právu 

svůj specifický obsah, který se do značné míry odlišuje od běžného chápání daných 

pojmů.681 Vztažení právní úpravy komunitární blokové výjimky pracující s pojmem 

„podniku“ i na dohody mezi soutěžiteli ve smyslu OHS (§ 4 odst. 1) dle našeho názoru 

jednak dokládá de lege lata nutnost aplikovat pojmy podniku (dle čl. 81 SES) a 

soutěžitele (dle § 2 odst. 1 OHS) v rozhodovací praxi Úřadu promiscue a jednak de lege 

ferenda volá po případném zpřesnění definice soutěžitele, jak je tento vymezen v § 2 

odst. 1 OHS, ať již taková úprava bude doprovozena terminologickou změnou či 

nikoli.682 Nařízení nyní na rozdíl od předchozích blokových výjimek připouští aplikaci 

výjimky i na multilaterální dohody za předpokladu, že jsou naplněny i ostatní znaky 

definice. 

                                                 
681 K výkladu pojmu podnik a dohoda blíže viz kapitoly 4.2.1 a 4.2.2 výše. 
682 V tomto ohledu blíže viz Kindl, J. (2006a), zejm. s. 165-8. 
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 V případě vertikálních dohod se však nemůže jednat o jakoukoli dohodu mezi 

podniky (soutěžiteli), ale musí být naplněny i další znaky analyzované definice. 

Jedním z takových dalších pozitivních znaků je skutečnost, že účastníci dohody jsou 

podniky působící pro účely předmětné dohody na různých úrovních výroby nebo 

distribučního řetězce. K tomuto znaku je vhodné uvést hned několik poznámek. Za 

prvé vazba „pro účely této dohody“ odlišuje vymezení vertikálních dohod dle 

Nařízení č. 2790/1999 od vymezení vertikálních dohod v ustanovení § 5 odst. 2 OHS, 

který stanoví, že vertikálními dohodami se rozumí dohody soutěžitelů, kteří působí na 

různých úrovních trhu zboží bez dalšího (viz shora). 

 Za druhé lze k uvedené vazbě „pro účely dohody“ poznamenat, že rozšiřuje 

koncept vertikálních dohod nad rámec tradičního vymezení příslušného pojmu, který 

se odráží i ve znění § 5 odst. 2 a 3 OHS.683 Vertikální dohodou ve smyslu Nařízení č. 

2790/1999 totiž mohou být, jak je již výše uvedeno, i dohody mezi skutečnými či 

potenciálními konkurenty, tj. dohody tradičně nazírané jako pouze horizontální. 

 Toto rozšíření však není ve skutečnosti tak zásadní, jak by se zprvu mohlo zdát. 

Důvodem je čl. 2 odst. 4 předmětného nařízení Komise, který do uvedené definice 

vnáší element negativního vymezení a naprostou většinu dohod mezi konkurenty 

(soutěžícími podniky; competing undertakings) z dosahu blokové výjimky vylučuje. 

Podle uvedeného ustanovení se totiž bloková výjimka nevztahuje na vertikální 

dohody mezi soutěžícími podniky684 kromě tzv. nerecipročních vertikálních dohod685 

mezi nimi uzavřených, kdy  

                                                 
683 Viz např. Bejček, J. (1996), s. 92 či Knap, K. (1973), s. 123. Uvedené pojetí lze vnímat jako určitou evropskou 
odlišnost od pojímání vertikálních dohod dle amerického soutěžního práva (zejm. v kontextu Sherman Act 1890 a 
Clayton Act 1914), které je důsledněji postaveno na rozlišení dohod mezi konkurenty a nekonkurenty [viz např. 
Posner, R. A. (2001), s. 39]. Srov. ale také Elhauge, H. a Geradin, D. (2007), s. 679-80. 
684 Dle čl. 1 písm. a) nařízení Komise č. 2790/1999 se soutěžícími podniky (competing undertakings) rozumí 
skuteční nebo potenciální dodavatelé na stejném produktovém relevantním trhu. Blíže v tomto směru srov. také 
Pokyny Komise k vertikálním omezením, odst. 26 a 27. 
685 Pojem nereciproční vertikální dohody není v Nařízení č. 2790/1999 definován (a nebylo tomu tak ani ve 
vyhlášce Úřadu č. 198/2001 Sb.). Lze si však vypůjčit definici ze slovenského zákona č. 465/2002 Z.z., o 
skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž (nyní již v příslušné pasáži 
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 a) celkový roční obrat kupujícího (odběratele) nepřevýší 100 milionů Eur, 

nebo  

 b) dodavatel je výrobcem i distributorem zboží, zatímco odběratel je pouze 

distributorem zboží, které zboží tvořícímu předmět dohody 

nekonkuruje, nebo  

 c) dodavatel poskytuje služby na více obchodních úrovních, zatímco 

odběratel neposkytuje konkurenční služby na té úrovni, na které tyto 

služby odebírá.  

 Podmínky uvedené pod písmeny a) – c) shora jsou podmínkami alternativními, 

tj. stačí splnění pouze jedné z nich, aby se na dohodu bloková výjimka aplikovala. 

Přičemž vztah mezi nimi je vztahem neostré disjunkce. Z povahy věci však vyplývá, 

že zkoumání podmínek pod písmeny b) a c) by se mělo v podstatě dle charakteru 

případu omezit vždy pouze na jednu z nich. Obě dvě zmiňované podmínky míří totiž 

na situace tzv. duální distribuce, přičemž jedna (b) se vztahuje k dodávce zboží a 

druhá (c) k poskytování služeb.686 Jejich podstata je tedy stejná, jen předmět je odlišný. 

Posuzovat možnou současnou aplikaci obou těchto podmínek by mohlo dávat smysl 

jen v případě, že by se zkoumaná vertikální dohoda týkala současně prodeje zboží i 

poskytování služeb. Za účinnosti vyhlášky č. 198/2001 Sb. aplikoval Úřad analogické 

ustanovení (tehdy § 5 odst. 3 vyhlášky) poněkud odlišně, byť příslušná odchylka 

neměla nijak významný praktický dopad.687 Předpokládám, že s ohledem na 

                                                                                                                                                           
zrušeného): „Nerecipročná vertikálna dohoda konkurujúcich si podnikatelov je dohoda podnikatelov, na základe 
ktorej sa jeden účastník dohody stáva odberatelom výrobkov alebo služieb vyrábaných alebo distribuovaných 
druhým účastníkom dohody, avšak druhý účastník sa na základe takejto dohody nestáva odberatelom výrobkov 
alebo služieb vyrábaných alebo distribuovaných prvým účastníkom dohody.“ (čl. I § 3 odst. 8). Obdobná definice 
se nachází i v odst. 27 Pokynů Komise k vertikálním omezením: „Nereciproční dohodou se rozumí například 
případ, kdy jeden výrobce se stane distributorem výrobků jiného výrobce, druhý se nestane distributorem výrobků 
prvního výrobce“. 
686 Viz shodně Roth, P. M. (ed.) (2001), s. 501 a Korah, V., O’Sullivan, D. (2002), s. 134. Srov. také Pokyny 
Komise k vertikálním omezením, odst. 27 in fine. 
687 Úřad totiž v minulosti paradoxně zkoumal naplnění všech tří podmínek (viz např. jeho rozhodnutí č.j. S 97/01-
2261/01-220 ze dne 25.10. 2001, č.j. S 41/02-697/02-VOII ze dne 26.4. 2002 nebo č.j. S 117/02-1553/02-VO II ze 
dne 26.7. 2002) při zjevném nepochopení výše naznačeného účelu ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. b) a c) Nařízení 
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jednoznačnou terminologii Nařízení č. 2790/1999 (na rozdíl od problematické 

terminologie vyhlášky a používání legislativní zkratky „zboží“) by již neměly být o 

charakteru ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. b) a c) pochybnosti. 

 Dalším nutným předpokladem, aby určitá dohoda spadala pod vymezení 

vertikální dohody dle Nařízení Komise č. 2790/1999 je skutečnost, že se daná dohoda 

týká podmínek, za nichž strany dohody mohou nakupovat, prodávat nebo dále 

prodávat určité zboží nebo služby. K výkladu tohoto prvku definice uvádí Komise 

v Pokynech k vertikálním omezením, že příslušná část věty odráží účel nařízení, 

kterým je pokrýt kupní a distribuční dohody (odst. 24). Dále stanoví, že tedy například 

nájemní smlouvy nejsou pod blokovou výjimku zahrnuty, protože nedochází k prodeji 

žádného zboží nebo služby mezi dodavatelem a kupujícím (odst. 25). S tímto do jisté 

míry zužujícím výkladem ustanovení čl. 2 odst. 1 předmětného nařízení někteří autoři 

nesouhlasí a domnívají se, že by se uvedené ustanovení mělo vztahovat na všechny 

dohody, podle jejichž ustanovení jsou smluvní strany omezeny ve vztahu k dalším 

nákupům či prodejům zboží, u kterých jsou pochopitelně splněny i ostatní pozitivní a 

negativní znaky definice.688 Přikláním se k výkladu zastávaného citovanými autory, tj. 

že nezáleží na konkrétním typu dohody, obsahuje-li příslušná dohoda podmínky 

regulující prodejní či nákupní možnosti smluvních stran, neboť takový výklad více 

odpovídá gramatické formulaci předmětného ustanovení a současně nevidím jediný 

ekonomicky racionální důvod, proč by tomu mělo být jinak. 

 

(ii) Negativní vymezení 

 K vymezení vertikálních dohod dle čl. 2 odst. 1 Nařízení Komise č. 2790/1999 

přistupuje několik negativních definic, které rozsah pojmu vertikálních dohod 

                                                                                                                                                           
Komise č. 2790/1999 (resp. § 5 odst. 3 písm. b) a c) vyhlášky). Úřad totiž zkoumal naplnění třetí podmínky i v 
případě dohod, jejichž předmětem je dodání zboží a nikoli poskytování služeb, a dokonce pojmy zboží a služby 
směšoval. 
688 Viz Korah, V., O’Sullivan, D. (2002), s. 131-3 nebo Mendelsohn, M. a Rose, S. (2002), s. 49-50. 
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spadajících do režimu blokové výjimky zužují. Tato zužující kritéria jsou uvedena v čl. 

2 odst. 2, odst. 3 a odst. 5 příslušného nařízení (čl. 2 odst. 4 byl již zmíněn výše).  

 Podle čl. 2 odst. 2 Nařízení Komise č. 2790/1999 se výjimka uvedená v čl. 2 odst. 1 

nařízení vztahuje i na dohody uzavřené mezi sdružením podniků a jeho členy nebo 

mezi takovým sdružením a jeho dodavateli, ale pouze za podmínky, že všichni 

členové sdružení jsou maloobchodníci se zbožím (retailers of goods) a žádný jednotlivý 

člen sdružení spolu s jeho tzv. spojenými podniky (connected undertakings) 

definovanými v čl. 11 odst. 2 citovaného nařízení nemá celkový roční obrat, který by 

přesahoval 50 milionů Eur. Na jiné dohody, jichž by se účastnilo sdružení podniků tak 

bloková výjimka pro vertikální dohody nedopadá. Z příslušného vymezení se tedy 

gramatickým výkladem zejména podává, že se nevztahuje na sdružení podniků, jehož 

členy jsou poskytovatelé služeb. 

 Další negativní prvek do vymezení vertikálních dohod vnáší ustanovení čl. 2 

odst. 3 Nařízení Komise č. 2790/1999, které omezuje aplikaci blokové výjimky ve 

vztahu k vertikálním dohodám, jejichž hlavním předmětem je převod nebo poskytnutí 

práv k duševnímu vlastnictví. Příslušné ustanovení totiž připouští aplikaci blokové 

výjimky na dohody postupující práva duševního vlastnictví nebo zakládající užívací 

práva k duševnímu vlastnictví ve prospěch odběratele (kupujícího), avšak pouze za 

předpokladu, že poskytnutí licence není hlavním předmětem příslušné vertikální 

dohody a že smluvní ustanovení o duševním vlastnictví přímo souvisí s prodejem, 

nákupem či dalším prodejem zboží nebo služeb ze strany odběratele nebo jeho 

zákazníků. 

 Z věcné působnosti blokové výjimky jsou proto vyňaty dohody (jinak 

vertikálního charakteru) obsahující ustanovení související s licencováním práv 

k nehmotným statkům zejména, když je licence činěna ve prospěch dodavatele; kdy je 

příslušný převod či poskytnutí práv primárním předmětem příslušné dohody; nebo 

kdy se ustanovení o duševním vlastnictví nevztahují přímo k prodeji či nákupu ze 
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strany kupujícího či jeho zákazníků. Aplikaci blokové výjimky na dohody obsahující 

ustanovení o převodu či poskytnutí práv k duševnímu vlastnictví podrobně upravují 

odst. 30-44 Pokynů Komise k vertikálním omezením a lze se domnívat, že z tam 

uvedených poznámek bude ve své rozhodovací praxi při aplikaci dané komunitární 

výjimky vycházet i Úřad.689 

 Další zúžení věcné působnosti Nařízení Komise č. 2790/1999 vyplývá z 

ustanovení čl. 2 odst. 5, které stanovuje, že se příslušné nařízení nevztahuje na dohody 

upravené jinou blokovou výjimkou.690 Bloková výjimka pro vertikální dohody má tak 

v tomto ohledu vůči ostatním blokovým výjimkám jakousi kvazisubsidiární povahu. 

To znamená, že je možno ji aplikovat pouze na dohody, které svým typem nespadají 

do věcné působnosti jiných blokových výjimek, jež jsou způsobilé aplikace na dohody 

ve vertikále.691 V důsledku tohoto ustanovení je proto v současné době vyloučena 

aplikace nařízení č. 2790/1999 na dohody v oblasti distribuce motorových vozidel (pro 

něž je bloková výjimka upravena nařízením č. 1400/2002), na dohody o poskytování 

technologií (nařízení č. 772/2004), na vertikální aspekty dohod o výzkumu a vývoji a 

dohod o specializaci (nařízení č. 2658/2000 a č. 2659/2000), respektive i na vertikální 

aspekty dohod spadající pod některou ze sektorových blokových výjimek. 

 

4.3.4 Smíšené a diagonální dohody 

 Funkci určité zbytkové klauzule při rozlišování mezi jednotlivými typy dohod 

plní v českém kontextu ustanovení § 5 odst. 3 OHS. Praktický význam této zbytkové 

klauzule je však opět (obdobně jako u vymezení pojmu horizontální a vertikální 

                                                 
689 Pro rozbor předmětného ustanovení blokové výjimky pro vertikální dohody viz také Korah, V., O’Sullivan, D. 
(2002), s. 141-153. 
690 V této souvislosti poznamenávám, že oficiální český překlad nařízení Komise č. 2790/1999 obsahuje u čl. 2 
odst. 5 zjevnou chybu. Jeho text totiž zní: „Toto nařízení se nevztahuje na vertikální dohody, jejichž předmět 
nespadá do oblasti působnosti žádného jiného nařízení o blokové výjimce.“ Přitom správně má být „spadá“. 
691 V tomto směru blíže viz např. Korah, V., O’Sullivan, D. (2002), s. 139-141 a odst. 45 Pokynů Komise k 
vertikálním omezením. 
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dohody dle § 5 odst. 1 a 2 OHS) jen ve vztahu k použitelnosti vynětí ze zákazu 

bagatelních kartelů dle § 6 OHS. Předmětná zbytková klauzule určuje, jak přistupovat 

k dohodám smíšeného (tj. vertikálního i horizontálního) charakteru nebo k dohodám, 

u níž je obtížné určit, resp. existují pochybnosti o tom, zda se jedná o dohodu 

horizontální či vertikální. V prvním případě stanoví § 5 odst. 3 OHS nevyvratitelnou 

právní domněnku, že se jedná o dohody horizontální (arg. „se považují“). V druhém 

případě se uplatňuje též domněnka o horizontálním charakteru dohody, ale zde se dle 

mého názoru jedná o domněnku vyvratitelnou, která platí pouze tehdy, dokud trvají 

pochybnosti. Jsou-li pochybnosti vyvráceny, daná domněnka se neuplatní. 

 Příslušné ustanovení vychází (obdobně jako oba předchozí odstavce § 5 OHS) z 

de minimis oznámení Komise z roku 1997. Jeho obdoba v současně účinném oznámení 

Komise o bagatelních kartelech je mírně odlišná. Vzhledem ke změně terminologie na 

dohody mezi konkurenty a mezi nekonkurenty nepotřebuje totiž již výslovně uvádět, 

že smíšené dohody (tj. dohody ve vertikále uzavřené mezi konkurenty) se považují za 

dohody horizontální. Jejich povaha je dána prostě tím, že jejich stranou jsou skuteční 

nebo potenciální konkurenti. Přes tuto terminologickou odlišnost se domnívám, že by 

rozsah pojmu horizontálních dohod, a tedy i s tím související aplikace pravidla de 

minimis v § 6 OHS měla odpovídat stávajícímu evropskému pojetí. Text odstavce 1 a 3 

§ 5 OHS takový přístup umožňuje. Jak již bylo výše uvedeno, některá výkladová 

stanoviska nicméně pojímají, dle mého názoru nesprávně, obsah pojmu horizontálních 

dohod odlišně (srov. k tomu výklad v kapitole 4.3.2 shora). 

 Relativně jednoduché zákonné ustanovení § 5 odst. 3 OHS však vyvolává i další 

výkladové problémy. Někteří autoři totiž uvádějí, že se příslušné ustanovení 

nevztahuje na ty dohody, které nemají ani horizontální ani vertikální charakter (např. 

dohodu mezi pojišťovnou a penzijním fondem či mezi provozovatel stánku s 

občerstvením a linkovým přepravcem osob).692 Vzhledem k tomu se pak dle daných 

                                                 
692 Viz Raus, D. a Neruda, R. (2006), s. 128 a 132. 



 

 225 

autorů na tyto tzv. diagonální dohody693 neaplikují pravidla uvedená v § 6 OHS a je je 

třeba posuzovat jen dle ustanovení § 3 odst. 1 a 4 OHS.694 Byť lze souhlasit s tím, že se 

na tzv. diagonální dohody § 5 odst. 3 OHS neuplatní, domnívám se, že důsledek, který 

je z toho vyvozován pro aplikaci § 6 OHS, je problematický, a to z dále uvedených 

důvodů. 

 Především je třeba podotknout, že ustanovení § 5 a 6 OHS zakotvují do českého 

právního řádu základním způsobem tzv. doktrínu de minimis aplikovanou v 

evropském soutěžním právu. Tato doktrína má obecný dopad a vyjadřuje 

přesvědčení, že soutěžním právem by měly být postihovány pouze ty kartelové 

dohody, jejichž vliv na hospodářskou soutěž není zanedbatelný. Není důvodu, proč 

by z dosahu aplikace příslušné doktríny měly být vyjmuty dohody, které nelze dle 

příslušných autorů klasifikovat ani jako horizontální, ani jako vertikální. To platí tím 

spíše, že v případě takových čistých „diagonálních“ dohod, tj. dohod mezi 

nekonkurenty bez jakýchkoli vertikálních prvků, bude způsobilost narušení 

hospodářské soutěže takřka vždy vyloučena.695 

 Hlavním argumentem proto, že účelem zákonné úpravy není vyjmout 

diagonální dohody z možnosti jejich posouzení jakožto bagatelních kartelů, které jsou 

automaticky vyňaty z působnosti zákazu v § 3 odst. 1 OHS, však dle mého názoru je 

srovnání s aktuálním de minimis oznámením Komise z roku 2001. Toto oznámení 

rozlišuje pro účely aplikace pravidla de minimis mezi dohodami uzavřenými 

skutečnými nebo potenciálními konkurenty a dohodami uzavřenými mezi 

nekonkurenty. Toto terminologicky odlišné členění nahradilo původní rozlišení mezi 

horizontálními a vertikálními dohodami. U dohod uzavřených nekonkurenty 
                                                 
693 Pojem diagonálních dohod užívá např. Bejček, J. (1996), s. 85. V odborné literatuře se lze setkat i s jinými 
označeními, a to např. konglomerátní dohody či dohody typu „sui generis“, viz Raus, D. (2004), s. 15-16. 
694 Viz Raus, D. a Neruda, R. (2006), s. 128 a 132. 
695 Srov. v tomto směru např. odst. 24 Pokynů Komise pro horizontální kooperační dohody. Domnívám se, že 
doktrína de minimis by se v českém právu měla uplatňovat jakožto obecná doktrína obdobně jako tomu je 
v evropském právu, kde ji ve světle rozhodnuti Evropského soudního dvora, jistě nelze omezovat jen na znění de 
minimis oznámení Komise [v tomto ohledu blíže viz např. Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J. (2006), s. 110-112]. 
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(nesoutěžícími podniky) má Komise ve smyslu čl. II bodu 7. písm. (b) daného 

oznámení Komise za to, že nenarušují hospodářskou soutěž citelným způsobem ve 

smyslu čl. 81 odst. 1 SES, pokud tržní podíl kterékoli strany dohody na jakémkoli 

dotčeném trhu nepřesahuje 15%. Není pochyb o tom, že tzv. diagonální dohody 

budou dohodami uzavřenými mezi nekonkurenty, a bude se tedy vůči nim aplikovat 

méně přísná 15% hranice jako tomu je u dohod ve vertikále. 

 Je pravda, že stávající členění § 5 OHS není v tomto ohledu tak jednoznačné 

jako příslušný evropský předpis. Nedomnívám se však, že by to nutně mělo vést k 

závěru o tom, že se ustanovení § 5 a 6 OHS na tzv. diagonální dohody nevztahují. 

Takové pojetí by totiž zavedlo těžko odůvodnitelnou dichotomii mezi dohodami s 

komunitárním prvkem (tj. ty které mohou mít vliv na obchod mezi členskými státy), 

kde by Úřad z příslušného předpisu Komise zřejmě vycházel, a dohodami ryze 

vnitrostátními, kde by obdobným způsobem postupovat nemohl. Výklad § 5 OHS, 

který by diagonální dohody podřadil pod pojem dohod vertikálních, by sice mohl 

působit poněkud kostrbatě,696 ale s ohledem na účel příslušných ustanovení zákona jej 

nevylučuji. De lege ferenda je tato problematika dalším důvodem pro terminologickou 

změnu § 5 a 6 OHS po vzoru de minimis oznámení Komise z roku 2001. 

 

4.4 Vztah regulace dohod narušujících hospodářskou soutěž a zneužívání 

dominantního postavení 

 

 Další právní normou, která tvoří základ evropského soutěžního práva, je čl. 82 

SES, který má v českém zákoně o ochraně hospodářské soutěže svou obdobu v § 11. V 

                                                 
696 Interpretačně by bylo třeba tvrdit, že soutěžitele, mezi kterými není ani potenciální konkurenční vztah, působící 
na různých, na sebe nenavazujících relevantních trzích, je třeba považovat za soutěžitele, kteří působí na různých 
úrovních trhu. K tomuto závěru by se dospělo argumentem a contrario. Nepůsobí-li takoví soutěžitelé na stejné 
úrovni trhu, pak nutně musí a contrario působit na různých úrovních trhu. Tento argument však není logicky 
platný, pokud by tu byly více než dvě alternativy. 
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této práci se s ohledem na její předmět aplikací uvedených ustanovení nezabývám. 

Přesto však stojí za zmínku vzájemný vztah čl. 81 SES a čl. 82 SES, respektive jim 

odpovídajících českých zákonných ustanovení. Účastníky horizontálních či 

vertikálních dohod totiž pochopitelně mohou být i dominantní podniky. V takovém 

případě se účast dominantního podniku může posuzovat optikou jak čl. 82 SES, tak 

čl. 81 SES a pochopitelně vyvstává otázka, zda je možné, aby posouzení dle těchto 

jednotlivých ustanovení vedlo k odlišným závěrům o případné protisoutěžnosti 

dotčeného jednání. 

 Judikatura evropských institucí učinila zřejmým, že čl. 81 i čl. 82 SES mají stejný 

cíl (tedy zajištění účinné soutěže na společném trhu), ke kterému však přispívají 

odlišnými prostředky.697 Článek 82 SES se totiž může vztahovat i na jednostranná 

jednání (byť jen dominantních) podniků, která nespadají do definice „dohody“ ve 

smyslu čl. 81 SES. Současně je však z evropské judikatury zřejmé, že čl. 82 SES může 

dopadat i na dvoustranná jednání, respektive smluvní činnost dominantního podniku. 

Na základě toho judikatura dovodila, že obě předmětná ustanovení se mohou 

aplikovat paralelně na tutéž věc. 698 

 Z judikatury dále plyne, že skutečnost, že je určitá dohoda posouzena jako 

slučitelná s čl. 81 SES ještě automaticky neznamená, že by nemohla spadat do režimu 

čl. 82 SES, a to dokonce i v případě, kdy taková dohoda těží z výhod blokové 

výjimky.699 Dále skutečnost, že určitý podnik je v dominantním postavením, 

popřípadě že by určitá dohoda přispěla k vytvoření jeho dominantního postavení 

                                                 
697 Srov. O’Donoghue, R. a Padilla, A.J. (2006), s. 38 a tam citovaná rozhodnutí. 
698 Srov. např. rozhodnutí ESD ve věci č. 85/76, Hoffmann-La Roche & Co AG v Commission [1979] ECR 461, 
odst. 116 a rozhodnutí SPS ve věci č. T-65/98, Van den Bergh Foods Ltd v Commission [2003] ECR II-4653, odst. 
145-162. Přesto by však nemělo docházet k tomu, že bude závěr o porušení čl. 82 SES založen je na „recyklaci“ 
zjištění ve vztahu k čl. 81 SES (srov. rozhodnutí SPS ve spojených věcech č. T-68/89, T-77/89 and T-78/89, 
Società Italiana Vetro SpA, Fabbrica Pisana SpA and PPG Vernante Pennitalia SpA v Commission [1992] ECR 
II-1403, odst. 360), byť se zdá, že to něco navíc, co je třeba doložit, jsou nakonec vlastně jen náležité vymezení 
relevantního trhu a zjištění dominantního postavení [srov. cit. rozhodnutí SPS ve věci Van den Bergh Foods, odst. 
160; k tomu kriticky srov. také Rousseva, E. (2005), s. 634-636]. 
699 O’Donoghue, R. a Padilla, A.J. (2006), s. 38-39 a tam citovaná judikatura. 
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neznamená, že by taková dohoda nemohla těžit z čl. 81 odst. 3 SES, jsou-li pro to 

splněny podmínky.700 

 Možnost paralelní aplikace čl. 81 SES a čl. 82 SES na totožné jednání měla svůj 

význam zejména v době, kdy součástí posuzování v rámci čl. 81 SES nebylo v první 

řadě zkoumání tržní síly a dopadu na meziznačkovou konkurenci, jako je tomu nyní, 

zejména ve světle Pokynů Komise k vertikálním omezením, resp. Pokynů o 

použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES. To platí tedy primárně pro oblast vertikálních 

dohod.701 S ohledem na tento vývoj někteří autoři navrhují, že by dohody mezi 

podniky měly být posuzovány jen dle čl. 81 SES, přičemž zkoumání dle čl. 82 SES by 

bylo nadbytečné, když jediným rozdílem pro kvalifikaci určitého jednání jako 

rozporného s předmětnými články by byla existence dominantního postavení.702 Pro 

tento srozumitelný postoj však zatím nelze najít jednoznačnou podporu v 

judikatuře.703 

 Lze však vysledovat určitý posun tímto směrem v současné činnosti Komise. 

Konkrétně z diskusní knihy generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž z 

prosince 2005 k aplikaci čl. 82 SES na vylučující zneužití dominantního postavení je 

vidět snahu Komise zajistit konzistenci v aplikaci čl. 81 a 82 SES, když kupříkladu 

konstatuje, že „pokud jednání dominantní společnosti produkuje efektivity a za předpokladu, 

že jsou splněny všechny ostatní podmínky čl. 81(3) …, takové jednání by nemělo být 

klasifikováno jako zneužití dle čl. 82 Smlouvy ES“.704 

                                                 
700 Srov. kapitolu 5.1.3(g) níže a O’Donoghue, R. a Padilla, A.J. (2006), s. 39. 
701 V oblasti horizontálních dohod je však obdobně zajímavá otázka vztahu mezi zneužitím kolektivního 
dominantního postavení, kdy by k němu mělo docházet společným postupem ze strany podniků podílejících se na 
společné dominanci, a horizontální restriktivní dohodou takových podniků. Opět není z judikatury zřejmé, zda pro 
aplikaci čl. 82 SES v takovém případě je třeba něco více, než jen doložit existenci kolektivní dominance. K 
problematice kolektivního dominantního postavení a jeho zneužití srov. Whish, R. (2003), s. 518-529.  
702 Rousseva, E. (2005). 
703 Srov. však rozhodnutí SPS ve věci č. T-193/02, Laurent Piau proti Komisi [2005] SbSD II-205, odst. 119, kde 
soud uzavřel, že pokud budou splněny podmínky čl. 81 odst. 3 SES nemělo by být možno aplikovat čl. 82 SES. 
704 Diskusní kniha generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž z prosince 2005 – DG Competition discussion 
paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses, cit. supra v pozn. č. 68, odst. 8. 
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5. VÝJIMKY Z KARTELOVÉHO ZÁKAZU 

 

 I v případě, že jsou znaky skutkové podstaty dohod narušujících hospodářskou 

soutěž naplněny, neznamená to automaticky, že by se zákaz takových dohod bez 

dalšího aplikoval. Jak české, tak evropské soutěžní předpisy totiž pracují s některými 

výjimkami ze zákazu, kterým se věnuji dále. 

 

5.1 Legální výjimky 

 

 Do kategorie legálních výjimek ze zákazu zahrnuji ty výjimky, u kterých 

podmínky pro jejich aplikaci vyplývají přímo ze zákona o ochraně hospodářské 

soutěže a nepotřebují pro svou použitelnost vydání dalšího prováděcího předpisu. 

Úkolem orgánu ochrany hospodářské soutěže v jejich případě je pouze ověřit, zda 

zákonná ustanovení upravující bližší podmínky pro uplatnění příslušné legální 

výjimky jsou v případě zkoumané dohody mezi podniky použitelná. Pokud ano, 

zákaz stanovený v § 3 odst. 1 OHS (resp. čl. 81 SES) na danou dohodu automaticky 

nedopadá. 

 

5.1.1 Doktrína de minimis, koncept bagatelních kartelů 

 V případě českého zákona představuje v první řadě jednu z legálních výjimek 

ze zákazu tzv. doktrína de minimis, která je legislativně vyjádřena v § 6 OHS. V 

komunitárním právu naproti tomu plní roli negativního znaku skutkové podstaty 

kartelu jako takové. Není tam tedy pojata jako výjimka ze zákazu. Doktríně de minimis, 

resp. konceptu bagatelních kartelů jsem se již výše podrobně věnoval, a to právě při 

výkladu jednotlivých znaků skutkové podstaty kartelového deliktu, jelikož jsem 
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převzal koncepční pojetí uvedené doktríny jakožto negativního znaku skutkové 

podstaty kartelu. Tento systematický přístup je ostatně v souladu i s tím, že se kloním 

k existenci obecné doktríny de minimis, neomezené na text § 6 OHS i v oblasti českého 

práva. S ohledem na to nebudu na tomto místě výklad k této „legální výjimce“ 

opakovat a pouze odkazuji na již shora uvedené.705 

 

5.1.2 Dohody odbytových organizací a sdružení zemědělských výrobců 

 Specifickou legální výjimku představuje ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) OHS. 

Toto ustanovení se svou povahou ze systematického rámce § 6 OHS do určité míry 

vymyká. Nesouvisí totiž s aplikací tzv. pravidla de minimis a nemá žádnou obdobu v 

de minimis oznámeních Komise. Do textu zákona bylo vloženo novelizací č. 484/2004 

Sb.706 a souvisí se specifickým vztahem, který je v oblasti evropského práva mezi 

pravidly tzv. společné zemědělské politiky a soutěžního práva (srov. § 1 odst. 8 OHS). 

Podle předmětného ustanovení se zákaz v § 3 odst. 1 OHS nevztahuje též na dohody 

odbytových organizací a sdružení zemědělských výrobců o prodeji nezpracovaných 

zemědělských komodit. Bližší vysvětlení k tomu, co se danými dohodami rozumí 

zákon neobsahuje, v poznámce pod čarou nicméně referuje na nařízení Rady č. 26 o 

použití určitých pravidel hospodářské soutěže na produkci zemědělských produktů a 

obchod s nimi.707 

 Dle evropského práva (viz čl. 36 SES) se mají pravidla evropského soutěžního 

práva vztahovat na výrobu a obchod se zemědělskými produkty jen v rozsahu 

                                                 
705 Srov. kapitolu 4.2.5 shora. 
706 Toto ustanovení bylo do textu OHS prosazeno přes odpor Úřadu a lze se setkat se snahami (doposud 
neúspěšnými) o jeho vypuštění (srov. nakonec neúspěšné pozměňovací návrhy v průběhu schvalovacího procesu 
zákona č. 361/2005 Sb.). 
707 OJ P 30, 20.4. 1962, s. 993; Úř.věst., Zvl. vyd. 2004, 03/sv. 1, s. 6, ve znění nařízení Rady č. 49, OJ P 53, 1.7. 
1962, s. 1571; Úř.věst., Zvl. vyd. 2004, 03/sv. 1, s. 8. 
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určeném Radou a při zohlednění cílů stanovených v čl. 33 SES.708 Zmiňovaným 

nařízením č. 26/1962 rozšířila Rada až na některé výjimky použitelnost soutěžních 

pravidel i do oblasti regulace zemědělské politiky. Nařízení č. 26 bylo s účinností od 

24.8. 2006 nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 1184/2006, o použití určitých pravidel 

hospodářské soutěže na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi.709 I ono 

počítá s určitými omezenými výjimkami při aplikaci soutěžních pravidel na výrobu a 

obchod se zemědělskými produkty uvedenými v příloze č. I k SES (srov. čl. 2 odst. 1 

cit. nařízení).710 

 První výjimka z bezvýhradné aplikace soutěžních pravidel je stanovena pro 

dohody, které tvoří integrální součást vnitrostátní organizace trhu. Význam této 

výjimky je v současnosti omezený, poněvadž národní organizace regulovaných trhů se 

zemědělskými produkty byly v převážné většině nahrazeny společnou zemědělskou 

politikou (organizací) EU.711 Druhé vynětí ze zákazu dohod se uplatňuje u dohod, 

které jsou potřebné k naplnění cílů zemědělské politiky uvedených v čl. 33 SES. Tato 

výjimka je restriktivně vykládána a zejména se vyžaduje kumulativní naplnění všech 

uvedených cílů v čl. 33 SES. Nestačí proto jen naplnění některých z nich.712 Třetí 

výjimka pak dopadá na dohody mezi farmáři (zemědělci) případně jejich sdruženími 

v rámci jednoho členského státu, které se týkají výroby či prodeje zemědělských 

                                                 
708 Těmito cíli jsou zvyšování produktivity zemědělství, zajištění odpovídající životní úrovně zemědělské 
komunity, stabilizace trhů, zajištění plynulého zásobování a zajištění dodávek spotřebitelům za rozumné ceny. 
709 Úř.věst. 2006 L 214/7 
710 Dle čl. 32 odst. 1 SES se zemědělskými produkty rozumí „produkty rostlinné a živočišné výroby a rybolovu, 
jekož i výrobky po prvotním zpracování, které mají s těmito produkty přímou souvislost“. Nicméně namísto této 
obecné definice se v rozhodovací praxi ustálilo posuzovat možnost aplikace zvláštního režimu v oblasti 
zemědělštví dle katalogu produktů uvedených v cit. příloze č. I SES, což navazuje na text čl. 32 odst. 3 SES [k 
tomu srov. Roth, P. a Rose, V. (eds.) (2008), s. 1174]. U produktů, které nejsou uvedeny v příloze č. I SES nelze o 
aplikaci výjimek upravených v nařízení č. 1184/2006 vůbec uvažovat. Úřad naproti tomu v souvislosti s výkladem 
pojmu „výroba zemědělských produktů“ odkazuje na § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů (srov. bod 12 dokumentu Úřadu nazvaného „Odbytová družstva – Stanovisko 2008“, který byl 
publikován v Informačním listu Úřadu, č. 1/2008, „Zemědělství“, leden 2008). 
711 Srov. Roth, P. a Rose, V. (eds.) (2008), s. 1176, kde se zmiňuje, že jednou z reziduálních oblastí, kde by se tato 
výjimka mohla aplikovat je např. sektor brambor. 
712 Roth, P. a Rose, V. (eds.) (2008), s. 1177-8. 
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produktů nebo využívání společných zařízení ke skladování, opracování nebo 

zpracování zemědělských produktů za podmínky, že není stanoven žádný závazek 

účtovat identické ceny, a pokud Komise neshledá, že by tím došlo k vyloučení 

hospodářské soutěže nebo by byly ohroženy cíle čl. 33 SES. 

 S ohledem na výše uvedené se poněkud strohý text písmena c) odst. 1 § 6 OHS 

může jevit jako problematický. Je výjimka tam uvedená stejná, širší či užší než 

výjimky předvídané nařízením č. 1184/2006? Pokud by měl být jeho text vykládán 

úzce v souladu s evropským právem, budou gramatické nedostatky daného textu 

vyváženy nízkým praktickým významem příslušného ustanovení. Jak shora uvedeno, 

příkladů, kdy by se daná výjimka mohla aplikovat bude pomálu. K tomuto 

restriktivnímu pojetí zřejmě tíhne Úřad. Ten se v první řadě domnívá, že ustanovení 

§ 1 odst. 8 OHS, které obecně vylučuje působnost zákona o ochraně hospodářské 

soutěže na „jednání soutěžitelů v oblasti výroby zemědělských produktů a obchodu s nimi, 

pokud jednají v souladu s právem Evropských společenství“, dopadá jen na dohody s 

komunitárním prvkem.713 Dále pak konstatuje, že s ohledem na jím prezentovaný 

výklad § 1 odst. 8 a § 6 odst. 1 písm. c) OHS je Úřad přesvědčen, že „komunitární i české 

soutěžní právo se na oblast zemědělství vztahuje téměř bezvýjimečně“.714 

 Nejsem si vědom, že by pojetí zastávané Úřadem ohledně výkladu citovaných 

ustanovení a shrnuté v jeho dokumentu „Odbytová družstva – Stanovisko 2008“, jehož 

                                                 
713 Srov. body 13 a 14 dokumentu Úřadu „Odbytová družstva – Stanovisko 2008“, cit. shora v pozn. č. 710. K 
přístupu Úřadu srov. také Stankov, V. (2005). Výklad § 1 odst. 8 OHS ze strany Úřadu je založen na úvaze, že 
vzhledem k tomu, že „komunitární právo se na jednání bez komunitárního prvku nevztahuje, je vyloučeno 
uvažovat o souladu takového jednání a komunitárního práva“ (bod 13). Tato úvaha může být nepřesná (je 
otázkou, jaký význam lze přiznat pozn. pod čarou odkazující na nařízení Rady č. 26, která však beztak nemá 
normativní význam). Dotčené ust. § 1 odst. 8 SES nehovoří o souladu s komunitárním soutěžním právem, kde 
existuje jurisdikční hraniční určovatel v podobě vlivu na obchod mezi členskými státy (komunitární prvek v 
terminologii zákona o ochraně hospodářské soutěže), ale o souladu s právem Evropských společenství obecně 
(např. právě s cíly evropské zemědělské politiky, kde se podobná jurisdikční kritéria neužívají). Není tedy 
vyloučeno posuzování souladu s (nesoutěžním) právem Evropských společenství u dohod bez komunitárního 
prvku. 
714 Dokument Úřadu „Odbytová družstva – Stanovisko 2008“, cit. shora v pozn. č. 710, bod 17. 
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optikou hodlá Úřad posuzovat dohody odbytových družstev,715 bylo judikatorně 

testováno před českými správními soudy. Úřad hodlá posuzovat dohody odbytových 

organizací, co se jejich obsahu týče, v zásadě dle Pokynů Komise o použitelnosti čl. 81 

SES na dohody o horizontální spolupráci.716 Současně poukazuje na význam výše 

tržních podílů soutěžitelů zúčastněných na činnost příslušného odbytového družstva. 

Uvádí, že „soutěžním právem je ... aprobováno zejména zakládání odbytových družstev 

drobnými podniky“.717 Naproti tomu v případě odbytových družstev s tržními podíly 

přesahujícími 50% relevantního trhu, které by se zabývaly aktivitami popisovanými 

Úřadem (tj. v zásadě koordinací činnosti jejich členů v oblastech výroby, nákupu, 

prodeje, marketingu atp.), dle Úřadu „platí vyvratitelná domněnka rozporu se zákonem“.718 

Toto prohlášení Úřadu je obtížně přijatelné. Ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) OHS v 

případě dohod odbytových organizací a sdružení zemědělských výrobců s žádnou 

rozhodnou hranicí tržního podílu neoperuje. Navíc hovořit v případě správního 

trestání o vyvratitelné domněnce rozporu se zákonem se zdá presumovat, že by 

následně na účastnících dotčené dohody mělo ležet důkazní břemeno směřující k 

vyvrácení takové domněnky. To je v rámci správního řízení zcela nesprávný koncept. 

Pokud na někom leží „důkazní břemeno“, tak je to Úřad, který musí způsobem, o 

kterém nejsou důvodné pochybnosti doložit, že dotčené dohody narušují 

hospodářskou soutěž, přičemž při zjišťování takového stavu věci musí shodně 

přihlížet jak k okolnostem, které svědčí v neprospěch, tak ve prospěch zúčastněných 

soutěžitelů (srov. § 50 a 52 SpŘ). Zůstává tedy otázkou, jaký výklad dotčených 

ustanovení by se nakonec prosadil, byla-li by pozice Úřadu testována soudy. 

                                                 
715 V uvedeném dokumentu nicméně Úřad uvádí, že stanovuje přechodné období dvou let (do konce roku 2009), 
v němž mají již existující odbytová družstva povinnost uvést svoji činnost do souladu s pravidly obsaženými ve 
stanovisku Úřadu (bod 44 cit. stanoviska). 
716 OJ 2001 C 3/2, Úř. věst., Zvl. vyd. 2004, 08/sv. 2, s. 25. K postupu Úřadu srov. body 33-41 dokumentu Úřadu 
„Odbytová družstva – Stanovisko 2008“, cit. shora v pozn. č. 710. 
717 Dokument Úřadu „Odbytová družstva – Stanovisko 2008“, cit. shora v pozn. č. 710, bod 37. 
718 Ibid., bod 36. 
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 Je nicméně třeba připustit, že by prosadil-li by se striktní gramatický výklad 

dotčených ustanovení, bylo by nutno konstatovat, že text zákona jde nad rámec účelu 

příslušné novelizace, měl-li jím být soulad s evropským právem,719 a vyjímá z dosahu 

pravidel ochrany hospodářské soutěže dohody, které by příslušné vynětí v 

komunitárním prostoru neměly. Nicméně legislativní historie dotčeného ustanovení se 

zdá nasvědčovat tomu, že takto šířeji bylo dotčené ustanovení v našem zákonodárném 

procesu vnímáno a posléze přijato.720 

 Ať už je výklad dotčeného ustanovení jakýkoliv, i dohody uvedené pod 

písmenem c) § 6 odst. 1 OHS přicházejí o svůj „bagatelní“ charakter v momentě, kdy 

obsahují některá tvrdá omezení uvedená v odstavci 2 § 6 OHS.721 To znamená, že z 

výjimky dle dotčeného ustanovení jsou vyňaty zejména dohody o fixaci přeprodejních 

cen či o poskytnutí kupujícímu úplné ochrany na vymezeném území.722 

 Zřejmě i s ohledem na tyto problémy se v nedávno předloženém vládním 

návrhu novelizace zákona o ochraně hospodářské soutěže (PSP tisk č. 591, 2008, V. 

volební období) navrhuje odstranění § 1 odst. 8 OHS i § 6 OHS, přičemž zvláštnosti 

sektoru zemědělství by byly reflektovány jen novým dovětkem v § 4 odst. 1 OHS, 

                                                 
719 Dovozovat účel dotčené úpravy z legislativního procesu je obtížné, jelikož k přijetí tzv. zemědělské novely 
(zák. č. 485/2004 Sb.) došlo na základě poslaneckého návrhu poslance Skopala a spol., přičemž jejich původní 
návrh se snažil do zákona o ochraně hospodářské soutěže (neúspěšně) vložit koncept zneužití ekonomické 
závislosti (sněmovní tisk č. 416/0, 2003, 4. volební období). Finální podoba dotčeného zákona byla zcela nově 
navržena komplexním pozměňovacím návrhem zemědělského výboru (sněmovní tisk č. 416/2, 2003, 4. volební 
období). 
720 Srov. stenozáznam obecné rozpravy nad sněmovním tiskem č. 416 (přesněji tisky 416/2, 416/3 a 416/4), 2003, 
4. volební období, 2. čtení dne 22.6. 2004 (33: schůze), kde se k tomuto tématu kriticky (byť s množstvím dílčích 
nepřesností) vyjadřoval zejm. poslanec Plachý za Hospodářský výbor PSP, přičemž jeho příspěvek označil 
předkladatel návrhu poslanec Skopal za „lobbistický příspěvek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže“. Poslanec 
Plachý nicméně poukazoval v souvislosti s navrhovaným textem § 6 odst. 1 písm. c) OHS na to, že „navrhované 
ustanovení jde výrazným způsobem nad rámec komunitární legislativy a povoluje takové dohody, které by byly 
komunitárním právem zakázány. Taková benevolence vůči dohodám bez komunitárního prvku by mohla vést k 
tomu, že pro soutěžitele, jejichž dohoda může mít vliv na obchod mezi členskými státy a jako taková podléhá 
nařízení, a soutěžitele, jejichž ujednání má pouze lokální dopady, by platila odlišná pravidla.“ Přesto bylo toto 
ustanovení přijato. 
721 Shodně viz Bednář, J. (2005), s. 98-99. 
722 Srov. bod 16 dokumentu Úřadu „Odbytová družstva – Stanovisko 2008“, cit. shora v pozn. č. 710, kde Úřad též 
správně podotýká, že dotčené dohody budou zpravidla vertikálního charakteru. 
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které by vztáhly aplikaci pravidel plynoucích z nařízením Rady (ES) č. 1184/2006 i na 

vnitrostátní dohody (obdobně jako tomu je u komunitárních blokových výjimek). 

 

5.1.3 Ustanovení § 3 odst. 4 OHS a článek 81 odst. 3 SES 

 

(a) Úvod 

 Další legální výjimku ze zákazu kartelových dohod upravuje v českém právu 

§ 3 odst. 4 OHS, který byl do zákona vložen novelou č. 340/2004 Sb. s účinností od 2.6. 

2004. V důsledku této novelizace došlo k nahrazení původního systému založeného na 

udělování individuálních výjimek ze strany Úřadu právě režimem založeném na 

automatickém vynětí ze zákazu, jsou-li podmínky stanovené původně pro udělení 

individuální výjimky u předmětné dohody splněny, aniž by za tím účelem bylo třeba 

vydávat jakékoli správní rozhodnutí. Tato úprava se inspirovala obdobnou 

systémovou změnou, ke které došlo v komunitárním soutěžním právu v souvislosti 

s přijetím nařízení Rady č. 1/2003.723 

 V evropském právu sice nedošlo k žádné přímé změně ustanovení čl. 81 odst. 3 

SES, který upravuje hmotněprávní podmínky pro udělení výjimky, ale procedurální 

nařízení Rady č. 1/2003 v čl. 1 odst. 2 stanoví, že dohody spadající do režimu čl. 81 

odst. 1 SES, které splňují podmínky uvedené v čl. 81 odst. 3 SES, nejsou zakázané, aniž 

by za tím účelem bylo třeba učinit jakékoli předchozí rozhodnutí. Vlastní břemeno 

posouzení splnění podmínek čl. 81 odst. 3 SES tak nadále leží na dotčených 

soutěžitelích. Komise v této souvislosti následně vydala výkladový dokument, který 

blíže rozvádí přístup Komise k aplikaci čl. 81 odst. 3 SES. Jedná se o Sdělení Komise – 

                                                 
723 Pro popis této změny evropského soutěžního práva a posouzení jejích dopadů srov. z české literatury např. 
Munková, J. (2003b), Tichý, L. (2004) nebo Bělohlávek, A. (2004). 
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Pokyny o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES,724 které svým významem do podstatné míry 

rozměr čl. 81 odst. 3 SES překračuje, poněvadž se v něm Komise obecně vyjadřuje i 

vlastní aplikaci čl. 81 odst. 1 SES a jejímu obecnému náhledu na aplikaci konceptu 

narušení hospodářské soutěže v této souvislosti.725 Úřad žádný obdobný výkladový 

dokument zatím nevydal, lze se nicméně domnívat, že z příslušného (byť právně 

nezávazného) dokumentu Komise by měl a bude ve své aplikační praxi vycházet. 

 Ustanovení § 3 odst. 4 OHS stanoví, že zákaz uvedený v § 3 odst. 1 OHS se 

nevztahuje na dohody, které 

a) přispějí ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického či 

hospodářského rozvoje a vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách 

z toho plynoucích; 

b) neuloží soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná k dosažení cílů uvedených 

výše pod písmenem a); a 

c) neumožní soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu 

zboží nebo služeb, jejichž dodávka, resp. poskytnutí nebo nákup je předmětem 

dohody. 

 Ačkoli tak zákon o ochraně hospodářské soutěže rozděluje podmínky pro 

automatické vynětí z kartelového zákazu pod tři písmena, lze systematicky podmínky 

pro aplikaci této legální výjimky rozdělit na čtyři kumulativní podmínky, z nichž dvě 

jsou pozitivní a dvě negativní. Stejně lze přistoupit i k textaci čl. 81 odst. 3 SES.726 

Těmto jednotlivým podmínkám se po stručném uvedení kontextu čl. 81 odst. 3 SES, 

resp. § 3 odst. 4 OHS podrobněji věnuji níže. 

                                                 
724 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION, Notice – Guidelines on the application of Article 81(3) of 
the Treaty, OJ 2004 C 101/08. Podrobný výklad ze strany Komise k aplikaci článku 81 odst. 3 SES obsahují též 
Pokyny Komise k vertikálním omezením či Pokyny Komise o použitelnosti čl. 81 SES na dohody o horizontální 
spolupráci. 
725 Srov. Kindl, J. (2005a), s. 346 a kapitolu 3.2.1 shora. 
726 Srov. Pokyny Komise o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES, odst. 34 an. 
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 Obecně lze k této legální výjimce poznamenat, že jejím účelem je doplnit 

analýzu prováděnou při aplikaci čl. 81 odst. 1 SES (§ 3 odst. 1 OHS) tak, aby soutěžní 

právo opravdu splňovala svůj základní cíl, kterým je podpora spotřebitelského 

blahobytu a zajištění efektivní alokace zdrojů. I restriktivní dohody (tzn. dohody 

mající negativní vliv na některé základní parametry hospodářské soutěže), na které by 

za jiných okolností dopadal kartelový zákaz, totiž mohou mít pro-soutěžní účinky 

v podobě zvyšování široce pojímané efektivity (např. snižování výrobních nákladů, 

zvýšení kvality produktů či rozsahu nabízeného portfolia výrobků). Prostřednictvím 

čl. 81 odst. 3 SES tak evropské soutěžní právo umožňuje balancování pro a 

protisoutěžních dopadů zkoumané dohody. Převáží-li prosoutěžní dopady dané 

dohody, kartelový zákaz se neaplikuje. 

 

(b) Procesní pravidlo rozumu (rule of reason)? 

 S ohledem na výše uvedené by se dalo říci, že tak článek 1 odst. 2 nařízení Rady 

č. 1/2003 ve spojení s čl. 81 odst. 3 SES tak do evropského soutěžního práva konečně 

zavedl koncept obdobný tzv. pravidlu rozumu, rozumného uvážení či odůvodněnosti 

(rule of reason) známému z amerického antitrustového práva. Vzhledem k tomu, že 

k této změně došlo v důsledku změny procesní úpravy (aplikace čl. 81 odst. 1 a 3 SES 

v rámci jediného správního řízení) hovoří někteří autoři o zavedení procesního „rule of 

reason“.727 Za původního právního stavu nebyla aplikace pravidla odůvodněnosti 

procesně umožněna, neboť rámec čl. 81 odst. 1 SES (resp. § 3 odst. 1 OHS) sám o sobě 

komplexní posuzování veškerých pozitiv zkoumaného dohody a jejich balancování 

proti negativnímu vlivu na parametry hospodářské soutěže neumožňoval.728 Nicméně 

                                                 
727 Venit, J. (2003), s. 575-7. 
728 Tato skutečnost byla vícekrát potvrzena v judikatuře komunitárních soudů. Viz např. rozhodnutí SPS v případu 
č. T-112/99, Métropole Télévision (M6) & Others v. Commission, [2001] ECR II-2459, odst. 76-77. Pro rozbor 
aplikace rule of reason v rámci evropského práva včetně rozboru uvedeného rozhodnutí SPS viz např. Odudu, O. 
(2002a), s. 100-105. Srov. také Jones, A. a Sufrin, B. (2004), s. 201-4. 
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i analýza dle čl. 81 odst. 1 SES by měla vyžadovat a vyžaduje významně ekonomický 

přístup, který nemůže být prost zkoumání dopadů na efektivitu trhu.729 

 Vhodnější se však i tak jeví vyvarovat se přenášení terminologie vyvinuté v 

kontextu odlišných právních norem,730 když například pojem rule of reason se v oblasti 

evropského práva někdy užívá v odlišném kontextu,731 a to i včetně evropského práva 

soutěžního,732 a mohlo by tak docházet k terminologickým zmatením. To, co je na 

diskusi o zavedení uvedeného pravidla do oblasti evropského práva zajímavé, beztak 

zůstává zajímavým bez ohledu na to, jak je daný problém nazván. Jedná se o otázku, 

do jaké míry je možno v rámci analýzy dohod z hlediska čl. 81 SES posuzovat 

(vyvažovat) různé pro- a protisoutěžní aspekty zkoumané dohody a v jaké fázi se tak 

děje. Na tyto otázky se totiž nabízejí různé odpovědi. Jedna radikální odpověď by 

mohla být ta, že zkoumání prosoutěžních aspektů určité dohody je vyhrazena jen 

analýze podmínek článku 81 odst. 3 SES. Tomu by se zdály (posuzováno jen 

gramaticky) naznačovat některé judikáty Soudu prvního stupně, které odmítly 

přenesení pravidla rozumu do oblasti evropského práva,733 i Pokyny Komise o 

použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES, které v odstavci 30 uvádí, že „aplikace konceptu 

doprovodných omezení [v rámci analýzy čl. 81 odst. 1 SES] nezahrnuje vážení prosoutěžních 

a protisoutěžních účinků. Taková analýza je vyhrazena článku 81 odst. 3“. 

                                                 
729 Ibid. Srov. také odst. 13-31 Pokynů Komise o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES. 
730 § 1 Sherman Act, 15 U.S.C., totiž na rozdíl od dikce čl. 81 SES nepamatuje na žádné výjimky; nemá žádnou 
obdobu článku 81 odst. 3 SES. 
731 Tento výraz bývá někdy používán v oblasti evropských pravidel volného pohybu, srov. Monti, G. (2002), 
s. 1086. 
732 Tak někteří hovoří o tzv. rule of reason evropského stylu (European style rule of reason), avšak jako o nástroji 
pro vynětí některých praktik z dosahu čl. 81 SES z toho důvodu, že sledují legitimní (neekonomický) cíl. Srov. 
zejm. Monti, G. (2002), s. 1086-90 a tam jím podaný výklad rozhodnutí ESD ve věci Wouters, cit. supra v pozn. 
391. 
733 Srov. rozhodnutí SPS v případu Métropole, cit. supra v pozn. 728, odst. 76-77, ve věci č. T-65/98, Van den 
Bergh Foods Ltd v Commission [2003] ECR II-4653, odst. 106-7 a ve věci č. T-328/03, O2 (Germany) GmbH & 
Co. OHG proti Komisi Evropských společenství, [2006] SbSD II-1231, odst. 69. 
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 Současně se však z daných rozhodnutí, zejména rozhodnutí SPS ve věci O2 

(Germany),734 i popisu postupu Komise v citovaných Pokynech podává, že extenzivní 

ekonomickou analýzu vyžaduje i hodnocení, zda vůbec určitá dohoda pod režim 

článku 81 odst. 1 SES spadá či nikoliv, což je v souladu s příklonem k tzv. novému 

ekonomickému přístupu diskutovanému výše.735 Při takové analýze se přitom 

nezbytně posuzují různé (třeba i vzájemně protichůdné) faktory z hlediska dopadu 

posuzované dohody na spotřebitelský blahobyt (např. řešení problému tzv. černého 

pasažéra736 atp.). Co je to však potom jiného než zvažování prosoutěžních aspektů? Je-

li tomu tak, pak by se nabízela druhá radikální odpověď a sice ta, že přes různé 

proklamace o opaku fakticky zvažování prosoutěžních a protisoutěžních účinků 

dohody na trh v rámci analýzy článku 81 odst. 1 SES již probíhá. K čemu by pak ale 

byl článek 81 odst. 3 SES? 

 Někteří autoři k tomu trefně poznamenávají, že se může jednat o falešné 

dilema, pokud jsou vzaty v úvahu různé typy prosoutěžních účinků, z nichž některé 

jsou zvažovány již při analýze naplnění článku 81 odst. 1 SES, tj. výkladu pojmu 

narušení hospodářské soutěže, zatímco posouzení ostatních je opravdu vyhrazeno až 

zkoumání podmínek čl. 81 odst. 3 SES.737 Tito autoři nabízejí jako hranici pro rozlišení 

daných typů účinků shora rozebíraný rozdíl mezi různými typy efektivity.738 

Konkrétně analýza čl. 81 odst. 1 SES se zaměřuje na alokativní efektivitu, a v jejím 

rámci tedy mohou být zvažovány aspekty ovlivňující takovou efektivitu kladně i 

záporně. Naproti tomu čl. 81 odst. 3 SES pak skýtá prostor pro posouzení dopadů 

příslušné dohody na efektivitu ve výrobě, které mohou z hlediska dopadu na celkový 

                                                 
734 Cit. supra v pozn. 733. 
735 K diskusi v tomto směru např. Marquis, M. (2007) nebo Robertson, B. (2007). Srov. také kapitoly 3.2 a 4.2.3. 
736 K tomu srov. blíže např. diskusi v rámci substantivního posuzování vertikálních dohod v kapitole 6.2. 
737 Odudu, O. (2002a), s. 104, Odudu, O. (2002b), s. 18-20, Odudu, O. (2006), s. 137-157 a Nazzini, R. (2006), s. 
519. 
738 Srov. kapitolu 3.2.1(b)(iii) shora. 
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(spotřebitelský) hospodářský blahobyt případně převážit zjištěný pokles alokativní 

efektivity. 

 K této explikaci hranic mezi článkem 81 odst. 1 SES a 81 odst. 3 SES (resp. § 3 

odst. 1 OHS a § 3 odst. 4 OHS) se kloním, poněvadž nabízí zřejmě jediný koncepčně 

čistý (či přinejmenším čistější) náhled na vztah uvedených ustanovení, jak se podává z 

dostupné rozhodovací praxe. I pokud je však článek 81 odst. 3 SES chápán jako 

analýza efektivity ve výrobě, neznamená to, že je koncepčně vyjasněno vše. Konkrétně 

zůstává otázka, do jaké míry je možno v rámci článku 81 odst. 3 SES vážit proti 

ekonomickým dopadům dohody případná její pozitiva jiného (neekonomického) 

charakteru, což dosti souvisí s obecnější otázkou po cílech soutěžního práva.739 

 

(c) Dokazování naplnění čl. 81 odst. 3 SES, resp. § 3 odst. 4 OHS 

 Rozlišení hranic mezi čl. 81 odst. 1 a 81 odst. 3 SES přitom zůstává důležité i po 

zavedení legální výjimky namísto povolovacího režimu předchozího. Význam 

procesní úpravy pro aplikaci této legální výjimky je totiž dále umocněn tím, že čl. 2 

nařízení Rady č. 1/2003 klade důkazní břemeno ohledně doložení splnění podmínek 

čl. 81 odst. 3 SES na podniky dovolávající se jejich naplnění. Obdobně § 21 odst. 4 OHS 

stanoví, že účastníci řízení jsou povinni označit důkazy k prokázání jimi tvrzených 

skutečností v souladu s bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství. 

S ohledem na text čl. 2 nařízení Rady č. 1/2003 je třeba konstatovat, že toto ustanovení 

zákona může dopadat pouze na řízení s komunitárním prvkem, ve kterém Úřad 

zkoumá posuzovanou dohodu ve světle čl. 81 SES. Nemůže se tedy bez dalšího 

aplikovat na ryze vnitrostátní dohody posuzované pouze prizmatem § 3 odst. 1 a 4 

OHS.740 Někteří autoři nicméně s ohledem na ustanovení § 52 SpŘ (resp. 34 odst. 3 

                                                 
739 Srov. kapitoly 3.2.2 a 3.2.1(d) výše. Viz také diskusi o tomto problému dále. 
740 Shodně viz např. Raus, D. a Neruda, R. (2006), s. 437, Munková, J. a Kindl, J. (2007), s. 235 nebo Raus, D. 
(2005), s. 153. 
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starého správního řádu)741 dovozují, že důkazní pozice dotčených podniků je i u 

takových vnitrostátních dohod v zásadě rovnocenná pozici vyplývající z aplikace 

evropského práva.742 

 Domnívám se, že tento názor není za stávajícího právního stavu správný743 a že 

rozložení důkazního břemene u dohod s komunitárním prvkem a bez něj není 

ekvivalentní.744 Úřad totiž musí zjistit skutkový stav věci, o kterém nejsou důvodné 

pochybnosti, přičemž, jde-li v řízení o uložení povinnosti, musí zjistit z vlastní 

iniciativy rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch účastníka (srov. § 50 

a 52 SpŘ). Uplatňuje se tedy zásada materiální pravdy. To platí i ve vztahu k 

posouzení aplikace § 3 odst. 4 OHS. Z praktického hlediska (byť je to po právní stránce 

pochybná praxe) je však třeba podotknout, že Úřad v praxi v některých případech 

postupoval tak, jako kdyby důkazní břemeno ohledně naplnění podmínek pro 

automatické vynětí ze zákazu (tehdy ještě udělení individuální výjimky) leželo na 

účastnících.745 

 Úvodem je ještě vhodné poznamenat, že čl. 81 odst. 3 SES a obdobně i § 3 odst. 

4 OHS obecně připouštějí aplikaci této zákonné výjimky na jakékoli typy dohod. 

Jinými slovy žádné dohody narušující hospodářskou soutěž ve smyslu § 3 odst. 1 OHS 

nejsou v hypotetické rovině z možnosti vynětí ze zákazu dle § 3 odst. 4 OHS a priori 

                                                 
741 Toto ustanovení stanoví, že účastníci řízení jsou povinni navrhnout důkazy na podporu svých tvrzení, které jsou 
jim známy. 
742 Srov. Raus, D. a Neruda, R. (2006), s. 438-9 nebo Raus, D. (2005), s. 154. 
743 A nebyl správný ani za původního právního stavu s ohledem na to, jak byla vykládána zásada tzv. materiální 
pravdy ve správním řízení. Případná nečinnost na straně účastníka řízení totiž nezbavovala správní úřad povinnosti 
zjistit spolehlivě skutkový stav věci. Srov. např. Vopálka V., Šimůnková, V., Šolín, M. (2003), s. 93 an. a 
rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 A 147/94 ze dne 27.8. 1996, sp. zn. 7 A 157/1995 z 23.10. 1998 nebo 
rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 30 Ca 221/2000 z 22.12. 2000. 
744 Zřejmě k odstranění této neekvivalence se v nejnovějším vládním návrhu na novelizaci zákona o ochraně 
hospodářské soutěže (PSP tisk č. 591, 2008, V. volební období) navrhuje vložení nového § 21d, který by v tomto 
ohledu na účastníky řízení i u vnitrostátních dohod břemeno důkazní vložil. 
745 Srov. např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 11/04-2110/04-ORP z 29.3. 2004 nebo č.j. S 172/03-6150/03-ORP z 27.10. 
2003. 
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vyloučeny. Tento fakt uznává jak Komise, tak komunitární soudy.746 Nicméně 

z praktického hlediska je možnost splnění podmínek pro aplikaci této legální výjimky 

velmi nepravděpodobná u dohod obsahujících nejzávažnější omezení hospodářské 

soutěže, vypočtená zpravidla jako tzv. tvrdá omezení v blokových výjimkách či jiných 

předpisech (jedná se zejména např. o dohody o fixaci cen, rozdělení trhu atp.).747 

 Při posuzování kritérií uvedených v čl. 81 odst. 3 SES, resp. § 3 odst. 4 OHS mají 

správní orgány je aplikující poměrně širokou míru diskrece spojenou s aplikací a 

výkladem použitých neurčitých právních pojmů, což nezbytně plyne z faktu, že 

porovnání „přiměřenosti“ vyvážení negativních a pozitivních aspektů zkoumané 

dohody nemůže být z povahy věci naprosto exaktní analýzou.748 Možnosti soudního 

přezkumu ze strany správních soudů jsou proto do určité míry omezené, neboť dané 

soudy se budou vyhýbat (a to správně) nahrazování diskrečního (a v zásadě spíše 

právně-politického) úsudku učiněného ze strany Úřadu či Komise.749 Pro případný 

přezkum tak budou z praktického hlediska jistě sehrávat větší úlohu procesní otázky, 

než otázky hmotněprávní. 

 S ohledem na změnu v přístupu k procesní aplikaci kritérií pro možnost použití 

této legální výjimky je pochopitelně nyní možné, že argumentace o naplnění či 

nenaplnění daných podmínek se bude odehrávat i čistě jen v rovině (sporného) 

soudního řízení bez přímého kontaktu s některým správním orgánem. V takovém 

případě pochopitelně podstatně závisí na skutečnosti, do jaké míry bude strana 

                                                 
746 Viz odst. 46 Pokynů Komise o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES a rozhodnutí SPS ve věci č. T-17/93, Matra 
Hachette v Commission [1994] ECR II-595, odst. 85. 
747 Viz odst. 46 Pokynů Komise o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES. Srov. také např. Munková, J. (2003a), s. 89 
nebo Raus, D. (2005), s. 151. Nelze to však u některých specifických dohod zcela vyloučit – srov. např. Whish, R. 
(2003), s. 476-477, 480 a 483 a tam citovaná rozhodnutí Komise. 
748 Srov. např. Korah, V. (2004), s. 84. 
749 Srov. např. rozhodnutí NSS č.j. 2 A 10/2002-OL-269 z 13.4. 2004 (Sb. NSS 8/2004, č. 280), kde soud 
konstatoval (byť v oblasti spojování soutěžitelů), že „role soudu se vyčerpává na typických prvcích přezkumu 
správních rozhodnutí, jakými jsou zákonnost, kontinuita rozhodnutí, základní principy, přesvědčivost“ a že „[č]ím 
více je ... rozhodnutí závislé na posouzení jiných, nežli právních argumentů, tím více odpovědnosti za výsledek se 
přenáší na správní orgán, a v tomto je role orgánu moci výkonné nezastupitelná“. 
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dovolávající se vynětí ze zákazu schopna před příslušným národním soudem osvětlit 

a doložit naplnění předmětných kritérií (tj. unést své břemeno tvrzení a důkazní s tím 

spojené). S ohledem na odborný (ekonomický) charakter souvisejících úvah se lze 

domnívat, že bez patřičného znaleckého posudku se strana chtějící dosáhnout úspěchu 

stěží obejde, nebude-li mít v tomto směru na své straně přesvědčivou linii 

autoritativních rozhodnutí analyzujících obdobnou skutkovou situaci. 

 

(d) Přispění ke zlepšení výroby či distribuce nebo k podpoře rozvoje 

 První z kumulativních podmínek pro možnost aplikace výjimky ze zákazu 

dohod narušujících hospodářskou soutěž je požadavek, aby předmětná dohoda 

přispívala ke zlepšení výroby či distribuce anebo aby podporovala technický či 

hospodářský rozvoj. Jinými slovy předmětná dohoda musí přinášet objektivní 

hospodářské výhody převažující její negativní dopady spojené s restrikcí hospodářské 

soutěže. Takové výhody mohou být spojeny například s úsporou nákladů 

přenositelnou v určitém rozsahu na spotřebitele, možností výroby kvalitnějších 

výrobků, možnosti nabídky širšího portfolia produktů, možnosti uvedení na trh 

nových produktů atp.750 Příslušné výhody musí být objektivního charakteru z hlediska 

dopadu na hospodářskou soutěž a spotřebitelský blahobyt.751 Subjektivní obchodní 

důvody či záměry na straně účastníků dohody vedoucí k jejímu uzavření jsou v tomto 

směru nerozhodné a samy o sobě ke splnění této podmínky nemohou přispět.752 V 

tomto ohledu stojí za zmínku otázka, zda výhody, které je možno v rámci čl. 81 odst. 3 

SES (a obdobně § 3 odst. 4 OHS) uplatnit musí být ryze hospodářského 

                                                 
750 Pro instruktivní výčet typických druhů uznaných pozitivních přínosů srov. Roth, P. M. (ed.) (2001), s. 165-171. 
Pro jejich bližší popis ze strany Komise srov. odst. 64-72 Pokynů o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES. 
751 Viz např. odst. 49 Pokynů Komise o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES a tam citované rozhodnutí ESD ve 
spojených případech č. 56/64 a 58/66, Consten and Grundig v Commission, [1966] ECR 299, s. 348. 
752 Roth, P. M. (ed.) (2001), s. 163. 
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(ekonomického) rázu anebo zda se mohou též týkat jiných žádoucích cílů (např. 

životního prostředí, zaměstnanosti, kultury atp.). 

 Jak jsem již výše poznamenal, někteří autoři chápou čl. 81 odst. 3 SES jakožto 

nástroj pro zkoumání, zda přínosy určité dohody z hlediska efektivity ve výrobě 

převáží negativa spojená se snížením alokativní efektivity.753 V takovém případě se 

pak pochopitelně relevantní přínosy v rámci této podmínky čl. 81 odst. 3 SES omezují 

jen na přínosy hospodářské povahy. Posunu aplikace článku 81 odst. 3 SES tímto 

směrem nasvědčují i Komisí vydané Pokyny o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES, které již 

výslovně hovoří o přínosech v podobě efektivit (efficiencies), čímž daný koncept 

přesouvají výslovně na pole ekonomie.754 Konstatuje se však, že tak dochází k odklonu 

od předchozí praxe, kdy jak komunitární soudy, tak Komise „akceptovaly extenzivnější 

náhled na druh přínosů, které jsou relevantní ve smyslu čl. 81 odst. 3“.755 

 Přínosy spojené s příslušnou dohodou je pochopitelně (jako ostatně celou 

analýzu podmínek čl. 81 odst. 3 SES) posuzovat i s ohledem na ex ante situaci, která 

zde existovala před uzavřením příslušné dohody. To platí zejména v případech, je-li 

třeba za účelem dosažení pozitiv příslušné dohody vynaložit významné nevratné 

investiční náklady (sunk costs).756 Samozřejmě z této skutečnosti ale nelze dovozovat, 

že by posuzování splnění tohoto zákonného kritéria nemohlo vykazovat dynamiku 

v čase. Naopak posouzení kritérií čl. 81 odst. 3 SES je časově proměnlivé a inherentně 

v sobě obsahuje klauzuli rebus sic stantibus. 

 Pochopitelně je tedy možné, aby nastala situace, kdy pozitiva, jež příslušná 

dohoda přinášela, nebudou již nadále aktuální (třeba i s ohledem na změnu tržních 

                                                 
753 Odudu, O. (2006), kapitola 6. 
754 Srov. např. Roth, P. a Rose, V. (eds.) (2008), s. 201. Srov. také odst. 57 Bílé knihy o modernizaci pravidel 
provádějících čl. 85 a 86 SES [White Paper on Modernisation of the Rules Implementing Articles 85 and 86 of the 
EC Treaty, Commission Programme No 99/027, (1999) OJ C 132/1]. 
755 Roth, P. a Rose, V. (eds.) (2008), s. 201. Pro výčet těchto jiných typů přínosů srov. tamtéž, s. 211-14. 
756 Srov. Pokyny  Komise o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES, odst. 44 a 45. Pro obecnou nutnost ex ante analýzy 
nejen ve vztahu k čl. 81 odst. 3 SES srov. také Korah, V. (2004), s. 389. 
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podmínek), zatímco restriktivní ustanovení obsažená v dotčené dohodě budou nadále 

hospodářskou soutěž negativně ovlivňovat. V takovém případě může dojít k situaci, 

kdy dohoda zprvu příslušná kritéria splňující, může pod kartelový zákaz po uplynutí 

určité doby spadnout. I časový aspekt je proto nutné v rámci posuzování splnění 

tohoto (a nejen tohoto) kritéria vnímat.757 V původním režimu udělování blokových 

výjimek toto bylo reflektováno praxí, kdy individuální výjimky byly udělovány jen na 

časově omezené období.758 

 Jak již bylo výše uvedeno, možné podoby efektivit, které může zkoumaná 

dohoda přinášet jsou různé a neexistuje jejich žádný vyčerpávající seznam. Komise 

pro účely určitého zjednodušení příslušné efektivní přínosy rozděluje (klasifikuje) na 

nákladové efektivity (cost efficiencies) a efektivity kvalitativního, tj. nikoli nákladového, 

rázu zahrnující zejména nové či zlepšené produkty, větší výběr zboží atp. (qualitative 

efficiencies).759 Toto třídění má v zásadě akademický charakter a Komise jej činí 

primárně za účelem strukturování výkladu v Pokynech o použitelnosti čl. 81 odst. 3 

SES. Z hlediska aplikace příslušné podmínky není konkrétní povaha dotčených 

pozitivních hospodářských přínosů rozhodná za předpokladu splnění jejich 

objektivního rázu ve výše uvedeném smyslu.760 

 Pozitivní přínosy, jež musí být doloženy a zjištěny pro účely možné aplikace 

této legální výjimky, musí však kromě jejich objektivního charakteru splňovat i další 

podmínky. Předně je třeba, aby tvrzené pozitivní přínosy s posuzovanou dohodou 

přímo souvisely. Jinak řečeno, mezi vznikem daných efektivit a uzavření dané 

restriktivní dohody musí být příčinná souvislost. Nelze proto k ospravedlnění určité 

                                                 
757 Srov. v tomto směru např. Faull, J. a Nikpay, A. (eds.) (2007), s. 297-8. 
758 Zákon o ochraně hospodářské soutěže před novelizací č. 340/2004 Sb. umožňoval udělení výjimky na 
maximálně 5 let (§ 9 odst. 2) s možností dalšího prodloužení na návrh účastníků dohody (§ 9 odst. 4). 
759 Pokyny Komise o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES, odst. 59. K posuzování těchto přínosů z hlediska efektivity 
srov. podrobněji závěrečnou zprávu zpracovanou Copenhagen Economics pro Generální ředitelství pro podnikání 
a průmysl „Practical methods to assess efficiency gains in the context of Article 81(3) of the EC Treaty“ z roku 
2006. 
760 Roth, P. M. (ed.) (2001), s. 164. 
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restriktivní dohody použít v rámci argumentace článkem 81 odst. 3 SES pozitivní 

přínosy, které jsou z hlediska příslušné dohody spíše externího rázu a na její existenci 

do značné míry neodvislé. Komise jde v tomto směru dokonce tak daleko, že 

prohlašuje, že předmětné efektivity by měly být vlastním účelem uzavřené dohody.761  

 Pozitivní přínosy musí být dále dostatečně intenzivní tak, aby převážily nad 

negativy spojenými s restriktivním charakterem dotčené dohody. Komise v tomto 

směru vyžaduje, aby příslušné efektivity byly jednak dostatečně substancované a 

jednak ověřitelné (s ohledem na rozsah tvrzených efektivit, pravděpodobnost jejich 

nastání a časový aspekt, kdy k jejich realizaci dojde).762 

 Pokyny Komise o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES jsou relativně striktní a 

množství informací a podkladů, které bude k doložení tvrzených pozitiv vyžadovat, 

se zdá být značné, což je předmětem kritiky v některých odborných kruzích, zejména 

při srovnání s původní praxí Komise, která tak striktní nebyla a přesnou kvantifikaci a 

doložení hospodářských přínosů zkoumaných dohod nevyžadovala, pokud bylo 

možno ověřit, že tvrzená pozitiva nejsou jen spekulativního charakteru.763 Komise a 

pochopitelně i Úřad, který navíc dle našeho názoru v tomto směru musí u 

vnitrostátních dohod postupovat při vyhledávání podkladů pro ověření kritérií § 3 

odst. 4 OHS aktivněji než Komise,764 by v tomto ohledu měly respektovat, že apriorní 

analyzování efektivit spojených s určitou dohodou mezi podniky není prosto 

aproximací, odhadů, včetně někdy obtížně ověřitelných předpokladů a že by po 

účastnících příslušné dohody s komunitárním prvkem mělo být vyžadováno 

                                                 
761 Pokyny Komise o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES, odst. 53. 
762 Ibid. odst. 51 a 55-58. Odudu, O. (2006), s. 142-4 obdobně uvádí, že dovolání se přínosů z hlediska efektivity 
ve výrobě musí být „nejen plausibilní, ale musí být též věrohodné“. 
763 Srov. Lugard, P. a Hancher, L. (2004), s. 419-420. 
764 Viz kapitola 5.1.3(c) shora. 
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substancování a doložení pozitivních přínosů předmětné dohody jen v takové míře, 

kterou lze vzhledem ke konkrétní skutkové situaci rozumně očekávat.765 

 

(e) Přiměřený podíl plynoucí z výhod spotřebitelům 

 Druhou pozitivní podmínkou vyžadovanou čl. 81 odst. 3 SES a zahrnutou 

taktéž do písmena a) § 3 odst. 4 OHS je skutečnost, že přiměřený podíl na výhodách 

spojených s posuzovanou dohodou je poskytnut spotřebitelům. Termín spotřebitele 

(consumer)766 užívaný v tomto kontextu evropským soutěžním právem nelze omezovat 

jen na konečné spotřebitele ve smyslu právní úpravy ochrany spotřebitele. Tuto 

skutečnost výslovně stanoví Pokyny Komise o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES, jež do 

pojmu spotřebitele zahrnují „veškeré přímé či nepřímé uživatele produktů, které jsou 

předmětem dohody, včetně výrobců užívajících příslušný produkt jako [výrobní] vstup, 

velkoobchodníků, maloobchodníků a konečných spotřebitelů, tj. fyzických osob, které jednají 

z důvodů, jež lze považovat za spadající mimo jejich obchodní či profesní aktivity“767 a byla 

potvrzena i v rozhodovací praxi evropských soudů.768 

 Ustanovení § 3 odst. 4 OHS taktéž pracuje s pojmem spotřebitele. Domnívám 

se, že s ohledem na komparativní a teleologický výklad příslušného ustanovení by se i 

česká praxe měla klonit k širšímu přístupu k vymezení pojmu spotřebitele užívaného 

daným zákonným ustanovením, byť se lze v české spotřebitelské legislativě setkat se 

zákonnými definicemi pojmu spotřebitel, které se však úzce zaměřují pouze na tzv. 

konečné spotřebitele ve výše naznačeném smyslu (srov. např. § 52 odst. 3 ObčZ). Úřad 

                                                 
765 Někteří autoři (zaměstnanci Komise) již nyní uvádějí, že Komise tuto skutečnost uznává. Viz např. Kjølbye, L. 
(2004), s. 574. 
766 Z některých jazykových verzí Smlouvy o založení ES dále rozvedená skutečnost o nutnosti širšího výkladu 
pojmu spotřebitele plyne přímo i jazykovým výkladem (např. francouzská verze užívá termín „utilisateurs“). Srov. 
Kjølbye, L. (2004), s. 575. 
767 Odst. 84 (překlad autora). 
768 Srov. např. rozhodnutí SPS ve věci č. T-29/92, Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in 
de Bouwnijverheid v Commission [1995] ECR II-289, odst. 298-300. Srov. také Faull, J. a Nikpay, A. (eds.) 
(2007), s. 306-7 a Roth, P. a Rose, V. (eds.) (2008), s. 216. 
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ve své rozhodovací praxi výše popsaný evropský přístup v zásadě reflektuje a pojem 

spotřebitele vykládá šířeji, což je třeba pozitivně kvitovat. 769 

 Přiměřeným podílem na výhodách se rozumí taková míra pozitiv plynoucí 

spotřebitelům, která je schopna alespoň zneutralizovat skutečné či potenciální 

negativní dopady restriktivní dohody na spotřebitele (ve výše uvedeném smyslu) 

dotčené příslušnou dohodou.770 Není vyžadováno, aby dotčení spotřebitelé obdrželi 

určitou formu výhody na každém z jednotlivých pozitivních přínosů posuzované 

dohody. Přínos pro spotřebitele a skutečnost, zda je jeho míra dostatečná ke 

kompenzaci negativního vlivu předmětné restriktivní dohody je třeba posuzovat 

s ohledem na celkové výhody, které předmětná dohoda přináší.771 Pokud lze 

například dovozovat, že posuzovaná dohoda povede k určitému zvýšení cen, 

spotřebitelé by měli být za takové zvýšení cen (negativní vliv na základní parametr 

hospodářské soutěže) kompenzováni například prostřednictvím zvýšené kvality 

dotčeného výrobku.772 

 Obdobně jako i v případě ostatních kritérií uvedených v čl. 81 odst. 3 SES, resp. 

§ 3 odst. 4 OHS mají v této souvislosti správní orgány posuzující přiměřenost podílu 

vyhrazeného spotřebitelům poměrně širokou míru diskrece. Komise nicméně 

poskytuje poměrně detailní výklad, jak bude při zkoumání dostatečnosti přenosu 

výhod na spotřebitele postupovat u jednotlivých kategorií efektivit.773 Pochopitelně 

rozsah výhod, jež bude třeba přenést na spotřebitele, se bude odlišovat v závislosti na 

intenzitě negativních dopadů restriktivní dohody a míře pozitivních přínosů 

                                                 
769 Srov. např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 11/04-2110/04-ORP z 29.3. 2004, ve kterém Úřad k aplikaci tehdejšího § 8 
písm. a) OHS (před novelou č. 340/2004 Sb.) uvedl, že „spotřebiteli se rozumí nejen koneční spotřebitelé, ale 
všichni odběratelé zboží, jež je předmětem smlouvy“. Srov. také rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. R 62/2004 z 15.3. 
2006, kde se předseda výslovně ztotožnil s výkladem pojmu „spotřebitelem“ ve smyslu odst. 84 Pokynů Komise o 
použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES i pro účely výkladu českého zákona. 
770 Pokyny Komise o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES, odst. 85. 
771 Ibid. odst. 86. 
772 Ibid. 
773 Ibid., odst. 95-101 pro nákladové efektivity a odst. 102-104 pro jiné typy efektivit. 
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(efektivit), které přináší. Bude-li takový negativní dopad omezený a dosahované 

efektivity značné, přenositelnost efektivit na spotřebitele je dosti pravděpodobná, což 

může snížit míru detailnosti potřebné soutěžně-právní analýzy.774 V opačném případě 

(výrazná negativa, malá pozitiva) to platí obdobně, ale obráceným směrem. 

Nejsložitější pochopitelně budou případy, kdy míra pozitiv a negativ spojených 

s posuzovanou dohodou bude přibližně srovnatelná. V takovém případě vyvstává 

nutnost detailní analýzy a v takovém případě lze očekávat, že součinnost, kterou 

budou muset dotčení účastníci dohody poskytnout bude nejvyšší. 

 

(f) Nezbytnost omezení 

 Skutečnost, že restriktivní dohoda jako celek přináší určitá pozitiva 

přenositelná na spotřebitele není sama o sobě dostatečnou zárukou toho, že budou 

kritéria čl. 81 odst. 3, resp. § 3 odst. 4 OHS splněna. Je třeba připomenout, že všechny 

čtyři podmínky pro aplikaci této blokové výjimky jsou kumulativního charakteru. Dvě 

negativní podmínky v podobě nezbytnosti omezení a absence vyloučení hospodářské 

soutěže na podstatné části trhu jsou proto stejně důležité jako podmínky pozitivní 

rozebírané výše.775 Z metodologického hlediska Komise v tomto směru uvádí, že 

vhodným přístupem k aplikaci čl. 81 odst. 3 SES může být nejprve analyzovat první 

pozitivní podmínku (existenci efektivit), po té se zabývat nezbytností přijatých 

omezení pro dané efektivity (první negativní podmínka), až následně, jsou-li přijatá 

omezení nezbytná, má smysl zabývat se otázkou vyhrazení přiměřeného podílu 

spotřebitelům (druhá pozitivní podmínka) a nakonec zjistit, zda daná restriktivní 

dohoda nebude mít za následek vyloučení soutěže na podstatné části trhu (druhá 

negativní podmínka).776 Konkrétní případy si nicméně mohou vyžádat odlišný 

                                                 
774 Ibid. odst. 90-92. 
775 Nicméně se v literatuře konstatuje, že účelem těchto dvou negativních podmínek je minimalizovat chyby při 
zkoumání dvou pozitivních podmínek. Srov. Odudu, O. (2006), s. 153-7. 
776 Srov. odst. 38 a 39 Pokynů Komise o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES. 
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přístup. Bude-li relativně zjevné, že některá z podmínek nemůže být evidentně 

splněna nedává s ohledem na jejich kumulativní charakter z hlediska hospodárnosti 

příliš smysl zabývat se detailně analýzou naplnění ostatních podmínek. 

 Posouzení splnění negativní podmínky v podobě nezbytnosti přijatých omezení 

je vlastně provedením principu proporcionality777 a dle Komise se odehrává ve dvou 

rovinách.778 Za prvé je třeba posoudit, zda je příslušná dohoda obsahující restriktivní 

ustanovení jako taková potřebná za účelem dosažení tvrzených efektivit. Nejedná se 

v tomto případě jen o posouzení, zda existuje příčinná souvislost mezi restriktivní 

dohodou a dosaženými pozitivy (tato otázka se řeší v rámci posouzení první pozitivní 

podmínky), ale jde o doložení skutečnosti, že tvrzených pozitivních přínosů nemůže 

být dosaženo pomocí jiných, méně restriktivních prostředků.779 Analýzu, zda zde 

existují nějaké ekonomicky proveditelné a méně restriktivní prostředky k dosažení 

tvrzených efektivit, nelze provádět izolovaně. Je třeba vzít v úvahu právní a 

ekonomický kontext, ve kterém došlo k uzavření dohody a ve kterém by příslušná 

dohoda měla být plněna. Komise v tomto směru výslovně uvádí, že při posuzování 

této skutečnosti musí být do úvahy vzaty tržní podmínky a obchodní realita, které čelí 

strany dohody.780 

 Byť sice nařízení Rady č. 1/2003 klade na dotčené podniky důkazní břemeno, 

Komise v tomto ohledu podotýká, že „se od podniků odvolávajících se na výhody článku 81 

odst. 3 nevyžaduje, aby zvažovaly hypotetické či teoretické alternativy“.781 Komise přijímá 

relativně rezervovaný přístup a konstatuje, že nebude nahrazovat obchodní úsudek 

smluvní stran a že zasáhne pouze tehdy, když je s přihlédnutím ke všem okolnostem 

                                                 
777 Odudu, O. (2006), s. 154. 
778 Pokyny Komise o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES, odst. 73. 
779 Roth, P. M. (ed.) (2001), s. 174. Pokyny Komise o použitelností čl. 81 odst. 3 SES, odst. 75. 
780 Pokyny Komise o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES, odst. 75. 
781 Ibid. (překlad autora). 
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zřejmé, že zde existují reálné a dosažitelné alternativy k posuzované restriktivní 

dohodě přinášející srovnatelné efektivity.782 

 Druhou rovinou je posouzení, zda omezení hospodářské soutěže plynoucí 

z předmětné dohody jsou nezbytná za účelem dosažení tvrzených efektivit. Dle 

Komise je omezení nezbytné, pokud by jeho absence podstatným způsobem snížila 

míru pozitivní přínosů plynoucích z předmětné dohody, popřípadě by je zcela 

eliminovala, anebo by absence daných omezení dosažení příslušných efektivit učinila 

podstatně méně pravděpodobným.783 Apriori nejsou z možnosti klasifikace jakožto 

„nezbytná“ vyloučena žádná omezení. Nicméně jako určitou poučku Komise ve 

vztahu k tzv. tvrdým omezením uvádí, že jejich posouzení jakožto „nezbytných“ je 

dosti nepravděpodobné.784 Obecně ale musí posouzení naplnění této podmínky 

pochopitelně brát v úvahu kontext příslušné dohody, strukturu dotčeného trhu, 

ekonomická rizika a přínosy, jimž čelily strany dohody před jejím uzavření a po té.  

 Například pokud jedna ze stran dohody (dodavatel) učinila v souvislosti 

s předmětnou dohodou významné nevratné investice (zejména např. v podobě 

přenosu know-how) s vizí dodávek určitého zboží druhé straně dohody (odběrateli), 

může být nezbytné uložit odběrateli povinnost odebírat veškeré (či určité minimální 

množství) od daného dodavatele (řešení tzv. hold-up problému). Jinak by totiž mohl 

příslušný odběratel těžící ze specifických investic vynaložených druhým účastníkem 

dodavatelsko-odběratelského vztahu využívat určitého vztahu závislosti dodavatele 

daného jeho pochopitelnou snahou o zajištění rentability vložených (a priori 

nevratných) investic k dosažení neúměrně výhodných smluvních podmínek.785  

                                                 
782 Ibid. Srov. také Odudu, O. (2006), s. 155, který uvádí, že „se zdá být příliš velkým břemenem ukazovat platnost 
negativní podmínky“ a že je to v rozhodovací praxi byla zpravidla naopak Komise, která dokládala, že určitá 
omezení byla zbytná. 
783 Pokyny Komise o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES, odst. 79. 
784 Ibid. odst. 79 in fine. 
785 Ibid., odst. 80. Srov. také Pokyny Komise k vertikálním omezením, odst. 116, body 4 a 5. 
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 Obdobně například za situace, kdy jeden dodavatel investuje do propagace 

obchodních prostor odběratele, může být nezbytné za účelem zabránění problému tzv. 

černého pasažéra (free rider problem), kdy by jiný dodavatel těžil z takto vynaložených 

investic, uložit příslušnému odběrateli povinnost odběru od dodavatele, který 

vynaložil příslušné investice, popřípadě vrácení investovaných prostředků, chtěl-li by 

využívat (zcela nebo z podstatné části) nabídku jiného dodavatele.786 

 

(g) Absence vyloučení soutěže na podstatné části trhu 

 Poslední (byť ne co do důležitosti) podmínkou je požadavek, aby posuzovaná 

dohoda nevedla k vyloučení hospodářské soutěže na podstatné části dotčeného trhu 

zboží či služeb. Tato podmínka reflektuje skutečnost, že konečným účelem čl. 81 SES 

(a § 3 OHS taktéž) je ochrana hospodářské soutěže jakožto ekonomického jevu.787 

Pokud by tedy příslušná dohoda vedla k de facto likvidaci hospodářské soutěže na 

trhu, nemůže výjimku ze zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž obdržet, 

resp. splnit podmínky pro vynětí z daného zákazu. Ustanovení § 3 odst. 4 písm. c) 

OHS (a obdobně i čl. 81 odst. 3 SES) vylučuje možnost aplikace výjimky ze zákazu 

pouze, vede-li posuzovaná dohoda k „vyloučení“ hospodářské soutěže, tj. narušení 

kvalifikovaným způsobem.788 Negativní vliv na hospodářskou soutěž spojený 

s příslušnou dohodou proto musí mít vysokou míru intenzity, a to v takovém rozsahu, 

který existenci hospodářské soutěže na příslušném relevantním trhu či jeho podstatné 

části v podstatě znemožňuje.789 V literatuře se například uvádí, že je obtížné si 

                                                 
786 Srov. např. Pokyny Komise k vertikálním omezením, odst. 116, bod 1. 
787 Srov. Pokyny Komise o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES, odst. 105. Jak již bylo výše poznamenáno, lze tuto 
podmínky čl. 81 odst. 3 SES chápat jako setrvávající připomínku významu procesu volné hospodářské soutěže při 
aplikaci soutěžních norem, byť by jinak jejich cílem byla maximalizace spotřebitelského blahobytu z hlediska 
dosahovaných výsledků soutěže (srov. kapitolu 3.2.2 shora). 
788 Raus, D. a Neruda, R. (2006), s. 110. 
789 Srov. např. také Raus, D. (2005), s. 152. Autor zde s ohledem na nutnost kvalifikovaného způsobu narušení 
hospodářské soutěže dokonce uvádí, že „[j]e t řeba přiznat, že v porovnání s ostatními podmínkami podávanými z 
§ 3 odst. 4 zákona jde o podmínku pro soutěžitele nejpříznivější“. 
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představit, jak by určitá dohoda mohla eliminovat soutěž, bez toho, aniž by vytvářela 

nepřekonatelné překážky vstupu na trh nebo zvyšovala riziko jejich vytvoření.790 

 Hlavní (byť ne jediný) důraz v tomto směru by měl být kladen zejména na 

zachování hospodářské soutěže v cenové oblasti, kterou Evropský soudní dvůr 

považuje za tak důležitou, že nesmí být nikdy zcela eliminována.791 Z praktického 

hlediska závisí posouzení zkoumané dohody do značné míry pochopitelně na výši 

tržních podílů účastníků dohody. Čím vyšší budou jejich tržní podíly, tím větší a 

opatrnější přezkum ze strany orgánů ochrany hospodářské soutěže lze očekávat.792 

Nicméně Komise se záměrně vyhýbá stanovení nějakých precizních hranic pro určení 

rozhodné výše tržního podílu, která by vyžadovala intervenci, respektive by 

zabraňovala naplnění podmínek čl. 81 odst. 3 SES.793 Samozřejmě při posuzování 

naplnění této podmínky si nelze vystačit jen s analýzou tržních podílů. V úvahu by při 

dané soutěžně-právní analýze měly být vzaty i další faktory (např. míra 

koncentrovanosti trhu, možnosti vstupu na trh, intenzita potenciální konkurence, 

dynamičnost trhu atp.), na základě kterých lze určovat intenzitu stávající i potenciální 

hospodářské soutěže na trhu, a to zejména s ohledem na úroveň hospodářské soutěže 

existující před uzavřením dohody a dopad (oslabení) hospodářské soutěže v důsledku 

předmětné dohody.794 

 V Pokynech o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES současně Komise nyní učinila 

zřejmým, že podmínky čl. 81 odst. 3 SES mohou splnit i „restriktivní“ dohody 

                                                 
790 Odudu, O. (2006), s. 156. 
791 Srov. rozhodnutí ESD ve věci č. 26/76, Metro v Commission [1977] ECR 1875, odst. 20-21. Vyloučení cenové 
konkurence je však samozřejmě nutno posuzovat ve vztahu k celému trhu a nikoli jen mezi stranami dotčené 
dohody, kde omezení cenové konkurence může být vyváženo pozitivními přínosy v jiné hospodářské oblasti [srov. 
Roth, P. M. (ed.) (2001), s. 176-7]. 
792 Roth, P. M. (ed.) (2001), s. 177. Srov. také odst. 109 Pokynů Komise o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES. 
793 Kjølbye, L. (2004), s. 577. 
794 Srov. odst. 107 an. Pokynů Komise o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES. Srov. také Roth, P. a Rose, V. (eds.) 
(2008), s. 224-6. 
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uzavřené dominantním podnikem.795 Tím se pod vlivem evropské judikatury796 

odchýlila od své původní praxe, kdy koncept „vyloučení hospodářské soutěže“ dle 

čl. 81 odst. 3 SES v zásadě ztotožňovala s dominancí.797 Tuto změnu v přístupu lze 

uvítat, poněvadž skutečnost, že určitý podnik může zaujímat dominantní postavení 

automaticky neznamená, že dohoda jím uzavřená obsahující určitá (zejm. vertikální) 

omezující ustanovení musí nutně mít citelné protisoutěžní účinky.798 Taková dohoda 

nemusí buď vůbec spadat pod kartelový zákaz (čl. 81 odst. 1 SES, § 3 odst. 1 OHS), 

anebo může naplnit kritéria pro vynětí (čl. 81 odst. 3 SES, § 3 odst. 4 OHS). Významná 

tržní síla příslušné smluvní strany je nicméně pochopitelně jedním z faktorů, který je 

třeba v rámci příslušné soutěžně-právní analýzy zvážit, jak shora uvedeno. 

 

5.2 Blokové výjimky 

 

 Vedle legálních výjimek z kartelového zákazu ve výše uvedeném smyslu mají 

pro praxi velký význam tzv. blokové výjimky. Těmi se souhrnně rozumí „soubor 

nařízení, jimiž jsou určité kategorie dohod za podmínek v těchto nařízeních vymezených vyňaty 

z rámce nedovolených ujednání ve smyslu čl. 81 odst. 1 SES“.799 Níže se zabývám jen 

blokovými výjimkami vydanými na komunitární úrovni, které se však s ohledem na 

§ 4 odst. 1 OHS uplatňují i ve vztahu k ryze vnitrostátním dohodám. Spolu se 
                                                 
795 Pokyny Komise o použitelnosti čl. 81 odst. 3 SES, odst. 106. 
796 Srov. rozhodnutí SPS ve spojených případech č. T 191/98, 212/98 – 214/98, Atlantic Container Line 
v Commission [2003] ECR II-3275, odst. 939 a rozhodnutí téhož soudu ve věci č. T-395/94, Atlantic Container 
Line v Commission [2002] ECR II-875, odst. 330. V těchto rozhodnutích SPS konstatoval, že koncept vyloučení 
hospodářské soutěže není shodný s dominancí, ale jedná se o samostatný koncept. 
797 Blíže viz Kjølbye, L. (2004), s. 576-7. Tím došlo ke zpřesnění poznámek Komise učiněných v  jejích Pokynech 
k vertikálním omezením a v Pokynech o použitelnosti čl. 81 na dohody o horizontální spolupráci, které je nyní 
třeba vnímat tak, že z výjimky dle čl. 81 odst. 3 SES nemohou těžit dohody, které by současně představovaly 
zneužití dominantního postavení ve smyslu čl. 82 SES (srov. pozn. č. 92 Pokynů Komise o použitelnosti čl. 81 
odst. 3 SES). 
798 Srov. Bishop, S. a Walker, M. (2002), s. 168-9, kde autoři kritizují původní přístup Komise k vertikálním 
dohodám uzavřeným ze strany dominantních podniků. 
799 Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J. (2006), s. 130. 
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současným zrušením předchozích vyhlášek Úřadu tak zákonodárce po vstupu ČR do 

EU vyřešil aplikaci daných blokových výjimek, kdy zvolil řešení, které zajišťuje, že u 

dohod s komunitárním prvkem a bez něj se budou uplatňovat stejné blokové výjimky, 

což předchozí vyhlášky Úřadu nebyly s to zajistit s ohledem na určité nepřesnosti v 

převzetí komunitárních vzorů.800 Úřad má nyní sice pravomoc vydat blokovou 

výjimku i samostatně vyhláškou (§ 4 odst. 2 ve spojení s § 26 odst. 2 OHS), avšak této 

pravomoci dosud nevyužil. 

 Z hlediska struktury dále uvedeného výkladu se sluší podotknout, že se 

podrobněji zabývám pouze blokovou výjimkou pro vertikální dohody, kterou 

považuji pro aplikační praxi s ohledem na její obecně vymezenou širokou působnost 

za nejdůležitější. Ostatní blokové výjimky budou v podstatě jen zmíněny s odkazem 

na některé zdroje, zejména z výkladové praxe Komise, které se jimi zabývají 

podrobněji. Pro bližší popis jejich (celkově dosti kazuistickému) obsahu si dovolím 

odkázat na odbornou literaturu.801 

 

5.2.1 Bloková výjimka pro vertikální dohody 

 Jak shora uvedeno, snad nejvýznamnější blokovou výjimkou z kartelového 

zákazu je skupinová výjimka pro vertikální dohody upravená v nařízení Komise 

č. 2790/1999.802 S ohledem na ustanovení § 4 odst. 1 OHS se i tato komunitární 

bloková výjimka uplatňuje také na ryze vnitrostátní dohody mezi soutěžiteli, tj. 

dohody, které nemohou mít vliv na obchod mezi členskými státy. Text § 4 odst. 1 OHS 

vložený do zákona novelizací č. 361/2005 Sb. tak s účinností od 1.10. 2005 nahradil 

původní vyhlášku Úřadu č. 198/2001 Sb., jejíž znění v podstatných (byť nikoli ve 

                                                 
800 Srov. ibid., s. 132-3. 
801 Z česky psaných viz např. Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J. (2006), s. 142-155 nebo Munková, J., Kindl, J. 
(2007), s. 52-60. Z dalších je podrobný rozbor daných blokových výjimek podán např. v Roth, P. a Rose, V. (eds.) 
(2008), s. 588-599, 884-899 a k sektorovým výjimkám příslušné pasáže v kapitole 12 tamtéž. 
802 OJ L 336, 29.12. 1999, s. 21-25, Úř.věst., Zvl. vyd. 2004, 08/sv. 1, s. 364. 
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všech) ohledech odpovídalo znění dané komunitární blokové výjimky. Předmětná 

komunitární bloková výjimka má platnost stanovenu do 31.5. 2010 (čl. 13). 

 Věcná působnost příslušného nařízení Komise byla vyložena již výše 

v souvislosti s poznámkami k pojmu vertikálních dohod.803 Níže se proto blíže 

zaměřím jen na podmínky, za kterých jsou vertikální dohody (ve výše rozebíraném 

smyslu) vyňaty z kartelového zákazu uvedeného v čl. 81 odst. 1 SES, resp. 

§ 3 odst. 1 OHS. Těmito podmínkami je jednak nepřekročení rozhodné hranice výše 

tržního podílu dodavatele (případně odběratele), absence v dohodě tzv. tvrdých 

omezení (tzv. černé klauzule), jež jsou pro účely blokové výjimky specificky 

vymezeny, a absence v dohodě některých restriktivních ustanovení, která nemohou 

těžit z výhod blokové výjimky, ačkoli zbytek dohod zůstává nedotčen (tzv. šedé 

klauzule). 

 

(a) Hranice tržního podílu 

 Založení použitelnosti blokové výjimky na určení rozhodné hranice tržního 

podílu (jako určitého indikátoru tržní síly) je zásadní změnou oproti předchozím 

blokovým výjimkám. Tento přístup reflektuje ekonomické poznatky o škodlivosti 

vertikálních dohod pouze za předpokladu výraznější tržní síly alespoň u jedné ze 

stran dohody.804 Stanovení hranice tržního podílu v kontextu ostatních ustanovení 

nařízení č. 2790/1999 otevírá prostor pro ekonomičtější přístup k regulaci vertikálních 

dohod, kdy zásadním se stává zhodnocení ekonomického a právního kontextu 

dohody a nikoli její formální zařazení do některé typové kategorie. Tento 

„ekonomický“ pohled na regulaci vertikálních dohod dokládá například i textace 

bodu 8 preambule nařízení Komise č. 2790/1999, který stanoví, že vertikální dohody 

                                                 
803 Kapitola 4.3.3(b) shora. 
804 Srov. Korah, V., O’Sullivan, D. (2002), s. 154-165, Whish, R. (2000) s. 907-910. Z dokumentů Komise srov. 
také odst. 88-99 Pokynů Komise k vertikálním omezením. 
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neobsahující některé typy závažně protisoutěžních ustanovení „povedou zpravidla ke 

zlepšení výroby nebo distribuce a umožní spotřebitelům podílet se přiměřeně na výhodách, 

které z nich vyplývají“, pokud podíl dodavatele na relevantním trhu nepřesahuje 30%. 

Tomuto prohlášení odpovídá následně i čl. 3 blokové výjimky, který podmiňuje 

použitelnost výjimky z kartelového zákazu právě nepřekročením hranice 30% tržního 

podílu na straně dodavatele (odst. 1), resp. na straně odběratele, jedná-li se o dohodu 

obsahující závazek výhradní dodávky (odst. 2).805 

 Předmětná bloková výjimka tedy přistupuje ke všem takovým vertikálním 

dohodám značně vstřícně. Na rozdíl od původních komunitárních předpisů 

neobsahuje seznam tzv. „bílých klauzulí“, ale jakákoli ustanovení vertikální dohody, 

která nejsou subsumovatelná pod protisoutěžní klauzule vymezené v čl. 4 a 5 blokové 

výjimky mohou (při nepřekročení hranice tržního podílu) profitovat z blokové 

výjimky, a tedy z vynětí ze zákazu uvedeného v čl. 81 odst. 1 SES, resp. § 3 odst. 1 

OHS. 

 V souvislosti s problematikou určení hranice tržního podílu může pochopitelně 

vyvstávat vícero otázek. Jaká má být hranice tržního podílu? Proč zrovna 30%? Čí 

tržní podíl je rozhodný? Jakým způsobem určit předmětný tržní podíl? Případně si lze 

dokonce klást i otázku, proč zrovna test za pomoci tržního podílu.806 Některé z těchto 

otázek jsou spíše technického charakteru a do značné míry souvisejí s problematikou 

určení relevantního trhu a různými způsoby výpočtu tržních podílů na vymezeném 

relevantním trhu.807 Jiné mají hlubší význam a souvisejí s rozhodnutím o obecném 

směřování soutěžní politiky vůbec. 

                                                 
805 V tomto ohledu se sluší podotknout, že oficiální český překlad předmětné blokové výjimky uveřejnění ve Zvl. 
vyd. 2004 Úř.věst. obsahuje v čl. 3 odst. 2 zjevnou chybu, kdy namísto kupujícího (či odběratele) hovoří obdobně 
jako v čl. 3 odst. 1 o dodavateli, čímž zcela popírá smysl čl. 3 odst. 2. 
806 Srov. Whish, R. (2000), s. 907-909 nebo Whish, R. (2003), s. 628-629. 
807 Srov. např. Munková, J., Kindl, J. (2007), s. 280-281. 
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 Jak již bylo výše uvedeno, přijetí rozhodného testu pro aplikaci blokové 

výjimky v podobě hraniční výše tržního podílu mělo odpovídat více ekonomicky 

orientovanému způsobu aplikace soutěžního práva, ke kterému se Komise nyní hlásí 

(srov. odst. 102 Pokynů k vertikálním omezením). Použití testu za pomoci tržního 

podílu je nicméně určitým kompromisem mezi vyloženě ekonomickým přístupem, 

který by byl založen zcela na konceptu posuzování skutečné tržní síly a který by 

musel být z povahy věci pouze ad hoc charakteru, a mezi požadavkem na určitou míru 

právní jistoty a na existenci ex ante normativních pravidel.808 Tržní podíl by měl být 

vzhledem k tomu chápán pouze jako určitý indikátor tržní síly, který nemusí být ve 

všech případech spolehlivý. Jinými slovy řečeno, i dohody splňující podmínky pro 

vynětí na základě blokové výjimky mohou narušovat hospodářskou soutěž, což by 

mohla Komise (a s ohledem na ustanovení § 4 odst. 3 OHS i Úřad) reflektovat odnětím 

výhod blokové výjimky (srov. čl. 6 blokové výjimky).809 Naopak i dohoda, na kterou 

nelze blokovou výjimku z některého důvodu aplikovat, nemusí buď vůbec podléhat 

kartelovému zákazu, anebo může splňovat pro automatické vynětí dle § 3 odst. 4 

OHS, resp. čl. 81 odst. 3 SES ve spojení s čl. 1 odst. 2 nařízení Rady č. 1/2003. Hranice 

tržního podílu je zde od toho, aby pomohla, neodpovídá však na všechno. 

 Výše uvedená poznámka platí tím spíše, že rozhodnutí o 30% hranici tržního 

podílu bylo prostě politickým rozhodnutím přeneseným do právní normy. Při 

přípravě dané blokové výjimky byly navrhovány i jiné výše tržního podílu.810 

Výsledných 30% je kompromisem. Úlohu, jakou rozhodná hranice tržního podílu plní, 

                                                 
808 Srov. např. Korah, V., O’Sullivan, D. (2002), s. 165, kde autorka uvádí: „Rozhodnou skutečností pro 
posuzování [dohod] by měla být spíše tržní síla než tržní podíl. Nicméně tržní sílu je obtížné kvantifikovat pro 
účely blokové výjimky a nikdo nenavrhl lepší náhražku než tržní podíl. Obchodní kruhy chtěly to, co považovaly za 
větší míru jistoty v podobě blokové výjimky.“ (překlad autora) 
809 Blíže srov. Munková, J., Kindl, J. (2007), s. 278. 
810 Srov. např. Green Paper on Vertical Restraints in EC Competition Policy, COM(96) 721 final, [1997] 4 CMLR 
519, zejm. odst. 42, 293-299, nebo Communication from the Commission on the application of the Community 
competition rules to vertical restraints - Follow-up to the Green Paper on Vertical Restraints, OJ 1998 C 365/3, 
zejm. část IV. 2. a V. 2. a 3. 
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výstižně shrnuje sdělení Komise (tzv. Follow-up to the Green Paper on Vertical Restraints), 

když uvádí: 

 „Pravidla soutěžního práva jsou ekonomickými pravidly, která ze své podstaty obsahují 

určitou míru právní nejistoty. Obchodní společnosti s určitou tržní silou jsou tak vystaveny 

riziku porušení takových právních pravidel. Komise se snaží dosáhnout cíle, kterým je 

vytvoření přiměřené úrovně právní jistoty, která je však slučitelná s efektivní ochranou 

hospodářské soutěže. Použití hranic tržních podílů umožňuje vytvořit vztah mezi 

ekonomičtějším přístupem a právní jistotou.“811 

 Hranice 30% přitom není ve světle čl. 9 odst. 2 písm. c)-e) předmětného nařízení 

Komise zcela rigidní. Blokovou výjimku lze v některých případech aplikovat i za 

situace, kdy relevantní tržní podíl v době uzavření dohody nepřesahoval 30%, ale 

následně se nad tuto hranici zvýšil nejvýše však po dobu dvou let v závislosti na 

rozsahu překročení hranice 30%. Je-li hranice 30% překročena o méně než 5% platí 

výjimka ještě i během dvou kalendářních roků následujících po roce, ve kterém byla 

30% hranice překročena poprvé. Je-li to o více než 5%, platí již jen jeden rok. Způsob 

výpočtu tržního podílu je pak poměrně složitým procesem, který se skládá zejména ze 

dvou kroků, a to nejdříve z precizního vymezení relevantního trhu a následně ze 

samotné kalkulace příslušného tržního podílu dodavatele či odběratele. Samotné 

nařízení Komise poskytuje ke způsobu výpočtu tržního podílu je základní vodítko.812 

 Podíl na trhu se vypočítává na základě údajů týkajících se předchozího 

kalendářního roku [čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení]. Daný tržní podíl se přitom 

vypočítává na základě tržní hodnoty prodejů dotčeného zboží nebo služeb (market 

sales value) příslušným dodavatelem, nejsou-li takové údaje dostupné tak dle jiných 

spolehlivých informací o trhu včetně např. objemu prodejů na dotčeném trhu (čl. 9 

odst. 1 nařízení). Jde-li o tržní podíl odběratele (u dohod se závazkem výhradní 

                                                 
811 Follow-up to the Green Paper on Vertical Restraints, část IV. 2. (překlad autora) 
812 Blíže k tomu srov. např. Pokyny k vertikálním omezením, odst. 97-99, nebo Korah, V., O’Sullivan, D. (2002), 
s. 162-163. 
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dodávky) měla by být rozhodná tržní hodnota nákupů (market purchase value) či jiné jí 

odpovídající spolehlivé odhady (čl. 9 odst. 1 nařízení). Pro účely výpočtu tržního 

podílu je třeba započíst i podíly tzv. spojených podniků (spřízněných entit), jak jsou 

tyto vymezeny v čl. 11 odst. 2 nařízení č. 2790/1999. 

 

(b) Tvrdá omezení uvedená v blokové výjimce – černé klauzule 

 Obdobně jako tomu je v případě pravidla de minimis vypočítává bloková 

výjimka pro vertikální dohody tzv. tvrdá omezení, tj. restriktivní ustanovení 

s předpokládaně nejzávažnějšími protisoutěžními důsledky. Bloková výjimka 

vypočítává tato tvrdá omezení v čl. 4 pod písm. a) až e). Jejich výčet koresponduje 

s vymezením tvrdých omezení u dohod mezi nekonkurenty, který je obsažen v čl. II 

bod 11 odst. 2 de minimis oznámení Komise z roku 2001.813 Ustanovení § 6 odst. 2 písm. 

b) OHS se však od tohoto výčtu odlišuje, jak již bylo výše uvedeno.814 

 Důsledkem skutečnosti, že je ve vertikální dohodě obsaženo ujednání, které se 

rovná tvrdému omezení vypočtenému v čl. 4 nařízení Komise č. 2790/1999, je vynětí 

celé vertikální dohody (tj. nejen dotčeného ustanovení), která takové ustanovení 

obsahuje, z výhod poskytovaných blokovou výjimkou.815 Tato skutečnost však 

automaticky neznamená, že by příslušná dohoda musela být nutně ihned zakázanou a 

neplatnou dohodou ve smyslu § 3 odst. 1 OHS, resp. čl. 81 odst. 1 a 2 SES. I v jejím 

případě musí být pochopitelně naplněny znaky generální skutkové klauzule 

popisované výše. 

 Ve vztahu k „tvrdým omezením“ je vhodné znovu poznamenat, že i taková 

ustanovení mohou spadat mimo zákaz § 3 odst. 1 OHS, resp. čl. 81 odst. 1 SES, pokud 

                                                 
813 OJ 2001 C 368/07, s. 13-15. 
814 Srov. kapitolu 4.2.5(e) shora. 
815 Tento fakt, který je zřejmý z návětí čl. 4 blokové výjimky, výslovně potvrzuje např. odst. 66 Pokynů Komise k 
vertikálním omezením, který uvádí, že v případě tzv. tvrdých omezení neexistuje žádná oddělitelnost, nebo 
odst. 46 tamtéž uvádějící, že důsledkem přítomnosti tvrdého omezení je vynětí celé vertikální dohody. 



 

 261 

jejich skutečný nebo potenciální vliv na hospodářskou soutěž anebo na obchod mezi 

členskými státy je zanedbatelný, což plyne z existence obecnosti doktríny de minimis, 

jak shora popisováno.816 Bez ohledu na tuto skutečnost nicméně v důsledku 

přítomnosti tvrdého omezení v dotčené vertikální dohodě ztrácí z důvodu dikce 

nařízení Komise č. 2790/1999 celá dohoda (tj. i jiná smluvní ustanovení) možnost 

profitovat z výhod plynoucích z blokové výjimky, což je vystavuje vyšší 

pravděpodobnosti zkoumání a případnému postihu ze strany Komise či Úřadu.  

 Pokyny Komise k vertikálním omezením navíc uvádějí, že u příslušných dohod 

není příliš pravděpodobné, aby splňovaly podmínky čl. 81 odst. 3 SES (viz odst. 46 

daných Pokynů). Podniky by se proto měly v maximální možné míře vyvarovat 

používání uvedených „černých“ klauzulí v dohodách mezi podniky. Jejich 

„bezproblémové“ použití by v zásadě přicházelo v úvahu pouze za situace, kdy by 

dotčené podniky byly schopny přesvědčivě doložit s ohledem na okolnosti 

konkrétního případu (např. velmi nízké tržní podíly, extrémně krátké časové trvání 

smlouvy atp.), že jejich dopad na hospodářskou soutěž nemůže být citelný. 

 S tímto přísným postojem Komise i Úřadu vůči tzv. tvrdým omezením 

poněkud kontrastuje fakt, že všechna v blokové výjimce uvedená „tvrdá omezení“ se 

vztahují primárně k omezení hospodářské soutěže uvnitř značky (intra-brand 

competition),817 přičemž Komise sama uvádí, že v „procesu hodnocení jednotlivých případů 

přistupuje Komise k používání článku 81 na vertikální omezení z hospodářského hlediska. Tak 

se působnost článku 81 omezí na podniky, které mají určitý vliv na trhu, kde je hospodářská 

soutěž mezi značkami nedostatečná. V takových případech je ochrana hospodářské soutěže mezi 

značkami a v rámci značky důležitá z hlediska účinků a výhod pro spotřebitele.“818 

                                                 
816 Srov. kapitolu 4.2.5 shora a dále např. Whish, R. (2000), s. 911 nebo Korah, V., O’Sullivan, D. (2002), s. 167. 
817 Tuto skutečnost uvádí některá odborná literatura jako možnou nejsilnější námitku proti výčtu tvrdých omezení 
v čl. 4 blokové výjimky. Viz Korah, V., O’Sullivan, D. (2002), s. 190. Srov. též pro udržování přeprodejní ceny 
(resale price maintenance; RPM) odst. 112 Pokynů k vertikálním omezením. Jiní autoři k RPM uvádějí, že má 
vliv jak na vnitro-značkovou, tak mezi-značkovou soutěž. Srov. např. Bishop, S. a Walker, M. (2002), s. 165 a 170. 
818 Pokyny Komise k vertikálním omezením, odst. 102.Srov. také odst. 119 (1) a (2) tamtéž. 
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 Lze se tedy v právně-politické rovině ptát, zda je opravdu nutná takto striktní 

úprava v čl. 4 nařízení Komise č. 2790/1999.819 Bez ohledu na charakter odpovědi na 

tuto otázku je možno podotknout, že restriktivní ustanovení vypočtená v blokové 

výjimce do určité míry korespondují s omezeními, které mají z jejich podstaty „účel“ 

narušit hospodářskou soutěž, jak se tato kategorie ustálila v rozhodovací praxi 

komunitárních soudů.820 I přes zdánlivý rozpor mezi obecně deklarovaným přístupem 

Komise a konkrétním posuzováním tzv. tvrdých omezení je taková praxe při v 

současné době převažujícím náhledu na soutěžní politiku odpovídající. 

 Ustanovení čl. 4 nařízení Komise č. 2790/1999 stanoví, že bloková výjimka se 

nevztahuje na „vertikální dohody, jejichž účelem je přímo nebo nepřímo, samostatně nebo 

společně s jinými faktory pod kontrolou stran“ některé omezení hospodářské soutěže 

vypočtené pod jednotlivými písmeny čl. 4. 

 Prvním uvedeným „tvrdým omezením“ je omezení odběratele v určování cen 

zboží pro jeho další prodej [čl. 4 písm. a)].821 Bloková výjimka výslovně stanoví, že tím 

není dotčena možnost dodavatele určit maximální prodejní cenu nebo určit 

doporučenou prodejní cenu. Při určení maximální prodejní ceny se tedy nejedná o 

tvrdé omezení a vertikální dohoda obsahující takové ujednání může těžit z výhod 

blokové výjimky.822 Totéž platí pro stanovení doporučených cen, byť by se jimi třeba i 

v praxi zákazníci příslušného dodavatele řídili. Jinými slovy řečeno, za tvrdé omezení 

se považuje pouze fixace určité ceny nebo minimálních cen, ať už přímo nebo 

nepřímo. Předmětné ustanovení blokové výjimky je vhodné vnímat ve vazbě na § 3 

                                                 
819 Srov. Korah, V., O’Sullivan, D. (2002), s. 190. 
820 Srov. kapitolu 4.2.3(c)(ii) shora. 
821 Pro podrobný výklad tohoto typu tvrdého omezení srov. např. Korah, V., O’Sullivan, D. (2002), s. 173-176. 
822 Pro bližší rozbor posuzování praktik v podobě určování maximální prodejní ceny viz např. Pokyny k 
vertikálním omezením, odst. 111-112 a 225-228. Pro zajímavost lze srovnat též rozhodnutí Nejvyššího soudu USA 
ve věci Kahn v State Oil, 522 US 3 (1997), ve kterém bylo rozhodnuto, že udržování maximálních prodejních cen 
není per se nezákonné. Evropský a americký přístup k tomu typu omezujícího ustanovení tak do značné míry 
konverguje. K bližšímu rozboru pozice amerického soutěžního práva k RPM viz např. Posner, R. A. (1998), 
s. 181-183 a 188-189. 
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odst. 2 písm. a) OHS, resp. čl. 81 odst. 1 písm. a) SES upravující tzv. cenové kartely. 

Toto ustanovení současně reflektuje striktní přístup Komise, resp. Úřadu, a 

komunitárních soudů k dohodám o fixaci cen i na vertikální úrovni. Oproti obecnému 

rozsahu zmiňovaných ustanovení zákona, resp. Smlouvy o založení ES se však za 

tvrdé omezení dle blokové výjimky považuje pouze fixace cen vůči odběrateli a jeho 

následným prodejním cenám. Dané ustanovení tedy nedopadá na stanovení 

nákupních cen, resp. prodejních cen dodavatele. Z blokové výjimky tak mohou těžit 

ustanovení zakotvující např. tzv. doložky nejvyšších výhod ve vztahu k určitým 

zákazníkům (most favoured customer clause).823 

 S ohledem na uvozovací větu čl. 4 nařízení Komise č. 2790/1999 jsou obdobně 

jako přímá fixace cen postihovány i nepřímé praktiky mající za účel určení 

(pře)prodejních cen bez ohledu na jejich konkrétní formu. O jaké typy ujednání se 

může jednat blíže vymezují Pokyny Komise k vertikálním omezením uvádějící, že 

udržování prodejních cen „lze dosáhnout i nepřímými prostředky. Příkladem [takové] 

varianty je dohoda, která stanoví distribuční marži, určuje maximální výši slevy, kterou může 

distributor poskytnout z předepsané cenové hladiny, podmiňování poskytování rabatů či 

náhrada nákladů, které dodavatel vynaložil na reklamu, dodržováním stanovené cenové 

hladiny, určování předepsané ceny pro další prodej na základě cen konkurenčních podniků, 

vyhrožování, zastrašování, výstrahy, sankce, zpoždění nebo přerušení dodávek, případně 

zrušení smluv v souvislosti s nedodržováním dané cenové hladiny.“ (odst. 47 cit. Pokynů). 

 Dalším tzv. tvrdým omezením dle blokové výjimky pro vertikální dohody je 

omezení území nebo okruhu osob, kterým může odběratel dále prodávat zboží nebo 

služby tvořící předmět dohody [čl. 4 písm. b)]. Na rozdíl od striktního znění 

ustanovení o udržování prodejních cen citované nařízení připouští ve vztahu k tomuto 

druhému omezení čtyři výjimky, jež stanovují případy, kdy je omezení dalších 

                                                 
823 Korah, V., O’Sullivan, D. (2002), s. 173. 
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prodejů ze strany odběratele přípustné, resp. u kterých se nejedná o tvrdé omezení.824 

První výjimka umožňuje omezit odběratele v aktivních prodejích na území nebo vůči 

určité skupině osob, které dodavatel vyhradil sobě nebo jinému odběrateli, pokud 

nejsou omezeny další prodeje ze strany zákazníků příslušného odběratele. Co se 

rozumí aktivními a pasivními prodeji blíže popisují odstavce 50 a 51 Pokynů Komise k 

vertikálním omezením. Aktivními prodeji je taková prodejní činnost dodavatele, kdy 

tento aktivně vyhledává zákazníka v území či skupině vyhrazené jinému 

distributorovi, např. přímo poštou či návštěvami, anebo zřízení obchodu.825 Naproti 

tomu pasivními prodeji je prodejní činnost učiněná v reakci na nevyžádané 

objednávky ze strany zákazníků, a to včetně dodání zboží v souladu s takovými 

objednávkami. 

 Druhá výjimka umožňuje omezení odběratelů působících na velkoobchodní 

úrovni trhu v prodejích konečným spotřebitelům. Třetí výjimka se vztahuje k omezení 

prodeje ze strany členů, kteří působí v rámci selektivního distribučního systému, 

odběratelům, kteří působí mimo tento systém. Konečně poslední, čtvrtou výjimkou je 

pak omezení odběratele prodávat součástky (components), které jsou dodávány za 

účelem jejich dalšího zpracování, osobě, která by je použila k výrobě stejného zboží, 

které je vyráběno dodavatelem. Pojem „součástky“ je vnímán extenzivně a zahrnuje 

jakékoliv mezitímní produkty (intermediate goods), přičemž do tohoto pojmu lze 

zahrnout suroviny stejně jako speciálně vytvořené meziprodukty. Pochopitelně se 

však tato výjimka nevztahuje ke službám.826 

 Další dva typy tvrdých omezení se vztahují k restrikcím vůči členům 

selektivního distribučního systému v rámci daného systému [čl. 4 písm. c) a d)]. 
                                                 
824 Další výjimku, byť výslovně neuvedenou v textu blokové výjimky, de facto zakotvují Pokyny Komise k 
vertikálním omezením v odst. 49, který uvádí, že „zákaz, který všem distributorům zakazuje prodávat zboží 
určitým konečným uživatelům, není posuzován jako tvrdé restriktivní opatření, pokud lze takový zákaz pro daný 
výrobek objektivně odůvodnit, například obecný zákaz prodeje nebezpečných látek určitým zákazníkům z důvodu 
nebezpečí ohrožení zdraví“. 
825 K otázce možnosti omezení aktivních prodejů srov. také Wijckmans, F. a Tuytschaever, F. (2004). 
826 Srov. Pokyny k vertikálním omezením, odst. 52 a Korah, V., O’Sullivan, D. (2002), s. 187. 
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Těmito omezeními jsou v písmeně c) omezení odběratele (člena selektivního 

distribučního systému) působícího na maloobchodní úrovni trhu aktivně nebo pasivně 

prodávat konečným spotřebitelům, přičemž je však umožněno uložení zákazu 

neprodávat z jiných než z dodavatelem schválených prodejních prostor. Tvrdým 

omezením je též omezení odběratelů (členů selektivního distribučního systému) ve 

vzájemných (křížových) dodávkách (cross-supplies), a to i na různých úrovních trhu. 

 Posledním tzv. tvrdým omezením vypočteným v čl. 4 blokové výjimky je 

omezení sjednané mezi dodavatelem součástek a odběratelem, který tyto součástky 

používá (dále zpracovává), je-li dodavatel omezen v prodeji součástek jako 

náhradních dílů konečným spotřebitelům nebo třetím osobám, které nejsou 

odběratelem pověřeny k provádění oprav či údržby [4 písm. e)]. Pokyny Komise k 

vertikálním omezením zdůvodňují toto ustanovení tak, že výrobci součástek musí mít 

volnost prodávat tyto součástky konečným uživatelům a opravářům (odst. 56). 

Odborná literatura v tomto ohledu nicméně poukazuje na odlišnost existující mezi 

francouzským zněním blokové výjimky na jedné straně a anglickým zněním na straně 

druhé, která by svědčila jinému výkladu, než je presentován v odst. 56 Pokynů k 

vertikálním omezením.827 Konkrétně dle anglického znění by se za tvrdé omezení 

považovalo ujednání omezující dodavatele součástek k prodeji pouze konečným 

spotřebitelům a opravářům (viz použitý termín „limits the supplier to selling ... to ...“). 

Naproti tomu francouzské znění naopak za takové omezení považuje překážku v 

prodeji uvedeným osobám („le fournisseur est restreint dans la vente ...“).828 České znění 

se kloní k verzi francouzské, zastávané též Komisí v jejích Pokynech k vertikálním 

omezením, byť konečné slovo v tomto ohledu budou mít případně až komunitární 

soudy, pokud se u nich tato otázka nastolí. 

                                                 
827 Korah, V., O’Sullivan, D. (2002), s. 189-190. 
828 Německé znění má stejný význam jako znění francouzské („die den Lieferanten hindern, diese Bestandteile als 
Ersatzteile an Endverbraucher oder an Reparaturwerkstätten oder andere Dienstleistungserbringer zu 
verkaufen“). V Munková, J., Kindl, J. (2007), s. 274-275 jsem chybně naopak uvedl, že německá verze se shoduje 
s verzí anglickou, když jsem vycházel z Korah, V., O’Sullivan, D. (2002), s. 190. 
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(c) Šedé klauzule 

 Vedle tzv. tvrdých omezení zná nařízení Komise č. 2790/1999 ještě další typy 

závazků postihovaných neaplikací blokové výjimky. Takovými závazky jsou 

ustanovení, které se označují jako tzv. „šedé klauzule“ neboli prostě závazky, na něž 

se nevztahuje výjimka.829 Hlavní rozdíl oproti výše rozebraným tvrdým omezením 

(černým klauzulím) spočívá v tom, že existence šedých klauzulí ve vertikální dohodě 

nemá automaticky za následek ztrátu výhod blokové výjimky pro příslušnou dohodu 

jako celek, ale za předpokladu, že je ustanovení obsahující problematický závazek 

oddělitelné od ostatního obsahu dohody, může být na „zbytek“ vertikální dohody 

bloková výjimka aplikována. Tato skutečnost plyne z uvozovací věty čl. 5 nařízení 

Komise č. 2790/1999 a výslovně ji vyjadřují i odstavce 57 a 67 Pokynů Komise k 

vertikálním omezením. Samotný výčet těchto šedých klauzulí (někdy též prostě 

označovaných jako „podmínek“) je obsažen v písmenech a) až c) čl. 5 blokové 

výjimky. Všechny uvedené závazky se určitým způsobem vztahují k problematice 

závazků majících za cíl či následek, že odběratel nakupuje a poskytuje pouze jednu 

značku (single branding).830 

 Prvním takovým (oddělitelným) restriktivním ustanovením je „zákaz soutěžit“ 

(non-compete obligation)831 po dobu přesahující 5 let, kromě případů, kdy je zákaz 

soutěžit spojen s prodejem z prostor ve vlastnictví dodavatele nebo v pronájmu (od 

osob nespojených s odběratelem) dodavatele [čl. 5 písm. a)]. V případě prodeje 

z prostor dodavatele je možno, aby zákaz soutěžit trval po celou dobu takového 

prodeje odběratelem z uvedených prostor. Zákazem soutěžit se rozumí jakýkoli přímý 

nebo nepřímý závazek zakazující kupujícímu vyrábět, nakupovat, prodávat nebo dále 

                                                 
829 Pro podrobný výklad ve vztahu k tzv. šedým klauzulím srov. např. Pokyny Komise k vertikálním omezením, 
odst. 57-61 a Korah, V., O’Sullivan, D. (2002), s. 193-214.  
830 Srov. Pokyny Komise k vertikálním omezením, odst. 106 a 138 an. 
831 V nyní již zrušené vyhlášce Úřadu č. 198/2001 Sb. se používal překlad „závazek nekonkurovat“. 
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prodávat zboží nebo služby soutěžící se smluvním zbožím nebo službami, nebo 

jakýkoli přímý nebo nepřímý závazek kupujícího odebrat od dodavatele nebo 

jakéhokoli jiného podniku označeného dodavatelem více než 80% objemu ročních 

nákupů smluvního zboží nebo služeb a jejich substitutů [čl. 1 písm. b) blokové 

výjimky].832 

 Prahová percentuální hodnota nákupů se vypočítá na základě hodnoty nákupů 

provedených v předchozím kalendářním roce. Závazek odebrat méně než 80% tedy 

není zákazem soutěžit a je možno na něj blokovou výjimku uplatnit. Bloková výjimka 

se dokonce vztahuje i na zákazy soutěžit (včetně úplné exklusivity), pokud bude tento 

časově omezený, a to do 5 let. Mimo blokovou výjimku tedy takový závazek spadne, 

pokud bude jeho trvání časově neomezené (na dobu neurčitou), anebo bude sice na 

dobu určitou, ale delší než 5 let. Na roveň více než pětiletým zákazům soutěžit jsou 

postaveny i restriktivní ustanovení, jejichž doba trvání je sice původně stanovena na 

dobu kratší pěti let, ale tyto jsou mlčky (tacitně) obnovitelné na dobu přesahující 5 

let.833 

 V této souvislosti je vhodné opakovaně podotknout, že příslušné ustanovení 

blokové výjimky neznamená, že zákaz soutěžit na dobu delší než 5 let je nutně 

dohodou narušující hospodářskou soutěž ve smyslu § 3 odst. 1 OHS, resp. čl. 81 odst. 

1 SES. Prostě na něj jen nelze aplikovat blokovou výjimku. Aby byl příslušný závazek 

zakázán musel by být doložen citelný negativní dopad na základní parametry 

hospodářské soutěže, což se v případě závazku tohoto typu (tzv. skupina single 

branding) ve smyslu komunitární judikatury ověřuje prostřednictvím již výše 

zmiňovaného tzv. Delimitis testu.834 Typicky například franšízové dohody obsahující 

zpravidla exklusivitu (resp. několik exklusivních ujednání) spadají většinou mimo 

kartelový zákaz, byť je jejich doba trvání často delší než 5 let. Franšízové dohody totiž 
                                                 
832 K výkladu čl. 1 písm. b) cit. nařízení srov. Munková, J., Kindl, J. (2007), s. 261-262. 
833 K výkladu pojmu „tacitně obnovitelné“ viz blíže Mendelsohn, M. a Rose, (2002), s. 60. 
834 Srov. kapitoly 4.2.5(f) a 6.2.4(f). 
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vyžadují speciální přístup, což reflektují i Pokyny Komise k vertikálním omezením 

(srov. jejich odst. 157 a 159).835 

 Druhou šedou klauzulí je závazek zakazující odběrateli po skončení účinnosti 

dohody vyrábět, nakupovat nebo prodávat stanovené zboží nebo služby, ledaže se 

takový zákaz týká zboží tvořícího předmět dohody nebo konkurenčního zboží a je 

omezen na prodejní prostory, které odběratel využíval po dobu účinnosti dohody, a 

současně je nezbytný k ochraně know-how předaného dodavatelem kupujícímu [čl. 5 

písm. b)].836 Délka trvání takového zákazu však nesmí přesáhnout, s výjimkou zákazu 

vztahujícího se k ochraně know-how, které se nestalo veřejně známým, dobu 1 roku. 

Kumulativní podmínky vyžadované tímto ustanovením pro možnost, aby post-

smluvní zákaz soutěžit těžil z výhod blokové výjimky jsou tak striktně formulované, 

že jejich naplnění bude v praxi takřka vyloučeno.837 

 Třetím závazkem, na který se dle čl. 5 písm. c) nařízení Komise č. 2790/1999 

nevztahuje bloková výjimka, je závazek zakazující odběrateli, který je členem 

selektivního distribučního systému, prodávat konkurenční značky určitých 

dodavatelů. Cíl tohoto ustanovení charakterizují Pokyny Komise k vertikálním 

omezením v odstavci 61, když uvádí, že „[c]ílem vynětí tohoto zákazu je, aby nedocházelo k 

situacím, kdy by dodavatelé využívající v rámci selektivní distribuce stejné prodejny 

znemožňovali jednomu určitému konkurenčnímu podniku nebo několika konkrétním 

konkurenčním podnikům využívat tyto prodejny k distribuci vlastních výrobků (uzavření trhu 

konkurenčnímu dodavateli, což lze chápat jako formu kolektivního bojkotu)“. Toto ustanovení 

je příkladem, kdy se Komise v souladu s ekonomickými poznatky u vertikálních 

                                                 
835 K franšízovým dohodám blíže viz kapitolu 6.2.4(h) níže. 
836 Pojem know-how je definován v čl. 1 písm. f) nařízení Komise č. 2790/1999. 
837 Srov. Mendelsohn, M. a Rose, S. (2002), s. 61. Původní zrcadlové ustanovení § 5 odst. 1 písm. g) vyhlášky 
Úřadu č. 198/2001 Sb. bylo v tomto směru méně striktní, neboť příslušné podmínky byly narozdíl od nařízení 
Komise stanoveny alternativně. 
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dohod zabývá zejména jejich možnými negativními dopady na hospodářskou soutěž 

v horizontále.838 

 

(d) Možnost odnětí blokové výjimky 

 Ustanovení čl. 6 nařízení Komise č. 2790/1999 umožňuje, aby Komise odňala 

výhody poskytované blokovou výjimkou ve vztahu k určitým dohodám, u kterých 

bude doloženo, že nejsou splněny podmínky čl. 81 odst. 3 SES.839 Jako příklad, kdy k 

takové situaci může dojít, bloková výjimka uvádí stav, kdy je vstup na relevantní trh 

nebo hospodářská soutěž na něm značně omezena kumulativním účinkem paralelních 

sítí podobných vertikálních dohod uplatňovaných různými podniky na trhu. Typově 

se jedná o situaci tzv. uzavření trhu, na kterou pamatuje například i ustanovení 

§ 6 odst. 2 písm. c) bod 2 OHS. Bližší pravidla pro možnost odejmutí dle příslušného 

ustanovení stanoví Pokyny Komise k vertikálním omezením v odstavcích 71-75 včetně 

postupu, který Komise v tomto směru dodržuje. Předně je třeba podotknout, že 

důkazní břemeno o nesplnění podmínek uvedených v čl. 81 odst. 3 SES v 

posuzovaném konkrétním případě nese Komise. Současně nelze blokovou výjimku 

odejmout retroaktivně, ale jen s účinky pro futuro, takže podniky účastnící se příslušné 

dohody nemohou být v žádném případě postihováni za participaci na příslušné 

dohodě. Nejsem si vědom, že by k využití tohoto oprávnění ze strany Komise někdy 

došlo. Nicméně ještě na podkladě obdobného ustanovení dřívějšího nařízení Komise 

č. 1984/83840 k odnětí výhod uvedené blokové výjimky došlo.841 V daném případě 

Soud prvního stupně navíc potvrdil, že odejme-li Komise blokovou výjimku určitému 
                                                 
838 Srov. Korah, V., O’Sullivan, D. (2002), s. 212-213. 
839 K výkladu těchto jednotlivých podmínek viz kapitolu 5.1.3 shora. Obecně formulovanou obecnou možnost 
individuálního odnětí blokové výjimky poskytuje Komise i čl. 29 odst. 1 nařízení Rady č. 1/2003. 
840 OJ L 173, 30.6. 1983, s. 5-11. 
841 Srov. Jones, A. a Sufrin, B. (2004), s. 250 a tam uvedené rozhodnutí Komise ve věci Langnese-Iglo (1993) OJ 
L 183/19. Uvedené rozhodnutí bylo v převážném rozsahu potvrzeno rozhodnutí SPS ve věci č. T-7/93, Langnese 
Iglo GmbH v Commission, [1995] ECR II-1533, které bylo posléze potvrzeno i ESD rozhodnutí ve věci č. C-
279/95 P, Langnese Iglo GmbH v Commission, [1998] ECR I-5609. 
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souboru exklusivních dohod, vztahuje se takové rozhodnutí jen na posuzovaný 

(minulý) soubor dohod, přičemž Komise nemůže odejmout blokové výjimky danému 

typu dohod uzavíraných ze strany šetřeného podniku v budoucnu, jelikož by tak 

narušovala princip rovného zacházení.842 

 Článek 7 nařízení Komise č. 2790/1999 poskytuje orgánům ochrany 

hospodářské soutěž obdobnou možnost jako má Komise na základě článku 6, tj. 

odejmout určitým vertikálním dohodám domněnku legality vyjádřenou v článku 2 

blokové výjimky.843 Substantivní podmínky pro možnost vynětí jsou částečně shodné 

jako v případě odnětí ze strany Komise a článek 7 výslovně odkazuje na článek 6. 

Navíc je však potřeba, aby konkrétní dohody, jíž chce příslušný orgán členského státu 

vyloučit z dosahu blokové výjimky, měla účinky na území příslušného členského státu 

nebo jeho části, které jsou neslučitelné s čl. 81 odst. 3 SES a takové území přitom musí 

mít veškeré charakteristiky odlišitelného geografického trhu. Uváděné podmínky jsou 

kumulativní. Nebude-li byť jen jedna z nich naplněna, nemůže k odnětí ze strany 

orgánu členského státu dojít. V takovém případě, jakož i za situace, kdy vnitrostátní 

legislativa odnětí blokové výjimky procesně neumožňuje, nezbude příslušnému 

členskému státu nic jiného, než požádat Komisi, aby odnětí provedla sama. V případě, 

že dotčený geografický relevantní trh je širší než národní, má možnost odejmout 

výjimku výlučně Komise. 

 V českém kontextu zakládá možnost odnětí výhod blokových výjimek 

§ 4 odst. 3 OHS, dle kterého tak může Úřad učinit, pokud by v důsledku vývoje na 

trhu dohoda podléhající příslušné blokové výjimce nesplňovala podmínky v 

§ 3 odst. 4 OHS.844 Jiné podmínky § 4 odst. 3 OHS neuvádí. S ohledem na princip 

                                                 
842 Rozhodnutí SPS ve věci Langnese Iglo GmbH v Commission, cit. supra pozn. č. 841, odst. 205-210 a odvolací 
rozhodnutí ESD, cit. tamtéž, odst. 74. Nařízení č. 2790/1999 dává nicméně Komisi možnost nařízením provést 
obecné odnětí výjimky pro určitý typ omezení na uzavřeném trhu (srov. čl. 8 cit. nařízení a výklad k němu dále). 
843 Obdobné zmocňovací ustanovení pro orgány členských států je i v čl. 29 odst. 2 nařízení Rady č. 1/2003, byť 
tam je s obecným dosahem. 
844 Dle infomace sdělené autorovi Úřadem k odnětí výhod předmětné blokové výjimky z jeho strany nikdy 
nedošlo. 
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přednosti komunitárního práva je však zjevné, že Úřad nebude moci k odejmutí 

výhod blokové výjimky pro vertikální dohody s komunitárním prvkem dle § 4 odst. 3 

OHS přistoupit, nebudou-li současně splněny podmínky uvedené v článku 6 blokové 

výjimky pro vertikální dohody (resp. čl. 29 odst. 2 nařízení Rady č. 1/2003, které jsou 

obdobné). Při odnětí výjimky u takových dohod s komunitárním prvkem bude muset 

Úřad vždy dbát i na požadavek uniformní aplikace evropského práva v rámci 

Evropské unie. Ostatně i účinky provedeného odnětí by byly omezené jen území 

příslušného členského státu, tj. České republiky.845 Pokud by se však odnětí výhod 

blokové výjimky mělo týkat jen dohod bez komunitárního prvku, pak by stačilo 

postupovat jen dle § 4 odst. 3 OHS. 

 Vedle odnětí výhod blokové výjimky v individuálním případě má Komise, 

avšak nikoli již orgány členských státu, možnost formou obecného nařízení prohlásit, 

že se bloková výjimka pro vertikální dohody nevztahuje na určitá omezení 

uplatňovaná na trhu, kde paralelní sítě podobných vertikálních dohod pokrývají více 

než 50% trhu (čl. 8 nařízení Komise č. 2790/1999). Opět by k takové situaci mohlo dojít 

zejména za situace, kdy by v důsledku příslušných paralelních sítích byl dotčený 

relevantní trh uzavřen a hospodářská soutěž na něm tak ke škodě spotřebitelů 

výrazně omezena. Odstavec 2 článku 8 stanoví, že nařízení přijaté podle odstavce 1 

musí nezbytně obsahovat přechodné 6 měsíční období, ve kterém mohou ještě dotčené 

dohody těžit z výhod blokové výjimky a které mohou dotčené podniky využít k 

případné úpravě problematických dohod. 

 

5.2.2 Další blokové výjimky 

 Bloková výjimka pro vertikální dohody není pochopitelně jedinou blokovou 

výjimkou, která se v rámci komunitárního soutěžního práva a prostřednictvím § 4 

odst. 1 OHS i českého soutěžního práva uplatňuje. Úprava příslušných blokových 

                                                 
845 Pokyny Komise k vertikálním omezením, odst. 78. 
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výjimek je obdobně kazuistická (a v případě zejména sektorových blokových výjimek 

podstatně kazuističtější) jako tomu je u shora popisované blokové výjimky pro 

vertikální dohody. K většině dále uvedených blokových výjimek se navíc uplatňuje 

některý z výkladových dokumentů Komise, který obsahuje bližší pravidla pro jejich 

aplikaci. Níže se proto nezabývám detailněji jednotlivými dalšími blokovými 

výjimkami, ale pouze přehledovou formou uvádím ty, které jsou platné ke dni 

odevzdání této práce. Co se jejich členění týče, držím se rozdělení na horizontální 

blokové výjimky a sektorové blokové výjimky, které používá JUDr. Munková846 s tím, 

že separátně je třeba vyčlenit blokovou výjimku pro dohody o převodu technologií, 

která má průřezovou povahu a klíčový je pro ní vztah soutěžního práva k právům 

duševního vlastnictví. 

Tab. 1: Ostatní blokové výjimky847 

Nařízení stanovující 
blokovou výjimku 

Kategorie vyňatých dohod Relevantní výkladový 
dokument Komise 

Horizontální blokové výjimky 

Nařízení Komise (ES) 
č. 2658/2000, OJ 2000 L 304, 
5.12. 2000, s. 3-6; Úř.věst., Zvl. 
vyd. 2004, 08/sv. 2, s. 15 

Dohody týkající se podmínek, 
za kterých se smluvní strany 
specializují na výrobu 
produktů, včetně 
jednostranných  a recipročních 
specializačních dohod a dohod 
o společné výrobě. 

 

Pokyny o použitelnosti článku 
81 SES na dohody o 
horizontální spolupráci, OJ 
2001 C 3/2; Úř. věst., Zvl. vyd. 
2004, 08/sv. 2, s. 25 

Nařízení Komise (ES) 
č. 2659/2000, OJ 2000 L 304, 
5.12. 2000, s. 7-12; Úř.věst., Zvl. 
vyd. 2004, 08/sv. 2, s. 19 

Dohody o výzkumu a vývoji. Pokyny o použitelnosti článku 
81 SES na dohody o 
horizontální spolupráci, OJ 
2001 C 3/2; Úř. věst., Zvl. vyd. 
2004, 08/sv. 2, s. 25 

Sektorové blokové výjimky 

Nařízení Komise (ES) Vertikální dohody týkající se Vysvětlující brožura 

                                                 
846 Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J. (2006), kapitola 9.3.2 a 9.3.3. 
847 Většina z níže uvedených blokových výjimek byla novelizována (bylo do nich vloženo přechodné ustanovení) 
Aktem o přistoupení některých nových členských států do EU, které však již nemá praktický význam. 
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Nařízení stanovující 
blokovou výjimku 

Kategorie vyňatých dohod Relevantní výkladový 
dokument Komise 

č. 1400/2002, OJ L 203, 
1.8. 2002, s. 30-41; Úř.věst., 
Zvl.vyd. 2004, 08/sv. 2, s. 158 

nákupu a prodeje motorových 
vozidel, náhradních dílů na 
motorová vozidla nebo 
servisu, oprav a údržby 
motorových vozidel 

Generálního ředitelství pro 
hospodářskou soutěž 
„Distribuce a servis motorových 
vozidel v Evropské unii“ 

Nařízení Komise (ES) 
č. 358/2003, OJ L 53, 28.2. 2003, 
s. 8-16; Úř.věst., Zvl. vyd. 2004, 
08/sv. 3, s. 230848 

Některé typy dohod uzavřené 
společnostmi v odvětví 
pojišťovnictví 

N/A 

Nařízení Komise (ES) 
č. 823/2000, OJ L 100, 
20.4. 2000, s. 24-30; Úř. věst., 
Zvl. vyd. 2004, 08/sv. 2, s. 4849 

Dohody o konsorcii v oblasti 
mezinárodní lodní liniové 
dopravy  

Pokyny o použitelnosti čl. 81 
SES na služby v námořní 
dopravě, SEC(2008) 2151 final, 
Brusel, 1.7. 2008 

Nařízení Rady (EHS) 
č. 4056/86, OJ L 378, 
31.12. 1986, s. 4-13; Úř.věst., 
Zvl. vyd. 2004, 07/sv. 1, 
s. 241850 

Nařízení č. 4056/86 bylo 
zrušeno nařízením Rady (ES) 
č. 1419/2006, Úř.věst. L 269, 
28.9. 2006, s. 1, avšak s tím, že 
bloková výjimka jím 
poskytnutá skončí 18.10. 2008. 

Některé dohody o koordinaci v 
oblasti mezinárodní námořní 
přepravy. 

Pokyny o použitelnosti čl. 81 
SES na služby v námořní 
dopravě, SEC(2008) 2151 final, 
Brusel, 1.7. 2008 

Nařízení Rady (EHS) 
č. 1017/68, OJ L 175, 23.7. 1968, 
s. 1851 

Některé dohody o technických 
zlepšeních a technické 
spolupráci v oblasti železniční, 
silniční a vnitrozemské vodní 
přepravy 

N/A 

Převod technologií 

Nařízení Komise (ES) 
č. 772/2004, OJ L 123, 27.4. 
2004, s. 11; Úř.věst., Zvl.vyd. 

Dohody o převodu technologií 
(v podstatě licenční smlouvy 
ohledně registrovaných i 

Pokyny o použitelnosti čl. 81 
SES na dohody o převodu 
technologií, OJ C 101, 27.4. 

                                                 
848Ve znění nařízení Komise (ES) č. 886/2004, Úř.věst. L 168, 1.5. 2004, s. 14. 
849 Ve znění nařízení Komise (ES) č. 463/2004, OJ L 77, 13.3. 2004, s. 23-4; Úř.věst., Zvl.vyd. 2004, 08/sv. 3, 
s. 72, a nařízení Komise (ES) č. 611/2005, Úř.věst. L 101, 21.4. 2005, s. 10-11. 
850 Ve znění nařízení Rady č. 1/2003. 
851 Ve znění nařízení Rady č. 1/2003. 
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Nařízení stanovující 
blokovou výjimku 

Kategorie vyňatých dohod Relevantní výkladový 
dokument Komise 

2004, 08/sv. 3, s. 74 neregistrovaných práv 
duševního vlastnictví) týkající 
se výroby smluvního zboží 

2004, s. 2-42 
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6. SUBSTANTIVNÍ POSUZOVÁNÍ DOHOD NARUŠUJÍCÍCH 

HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ 

 

 Soutěžně-právní posuzování dohod mezi podniky z hlediska toho, zda narušují 

nebo mohou narušit hospodářskou soutěž se po právní stránce odehrává v rovině 

interpretace a aplikace § 3 OHS, resp. u dohod s komunitárním prvkem čl. 81 SES. Jen 

ty dohody, které naplní skutkovou podstatu kartelu (v širokém slova smyslu) 

uvedenou v daných ustanoveních jsou zakázané. Obě předmětná ustanovení jsou 

však, jak výše uvedeno, velmi stručná a v podstatě pouze konstatují zákaz dohod 

narušujících hospodářskou soutěž. Takto stručný legislativní text pochopitelně 

neposkytuje bližší vodítko, jak tu kterou konkrétní dohodu v praxi posoudit a jak 

určit, zda na ni příslušný zákaz a s ním spojená neplatnost dopadá či nikoli. Bližší 

definiční vymezení legislativních pojmů sice v některých ohledech pomůže, ale 

z praktického hlediska taktéž není při substantivním posuzování dotčených dohod 

příliš ku pomoci. 

 Je jistě dobré vědět, že podnikem se v komunitárním soutěžně-právním 

kontextu obecně rozumí jakákoli entita vykonávající hospodářskou činnost a že 

tomuto komunitárnímu pojetí by měla odpovídat i poněkud obsažnější zákonná 

definice pojmu soutěžitel v § 2 odst. 1 OHS.852 Stejně tak je třeba mít na paměti, že 

pojem dohody largo sensu (zahrnující i rozhodnutí sdružení soutěžitelů a jednání ve 

vzájemné shodě) má v soutěžním právu specifický, široce interpretovaný, i když ne 

bezbřehý obsah.853 Současně je jistě vhodné mít obecnou představu o konceptu 

narušení hospodářské soutěže, kterým se v nejobecnější rovině rozumí negativní 

dopad na základní parametry hospodářské soutěže (zejm. cenu, rozsah a kvalitu zboží 

                                                 
852 Srov. kapitolu 4.2.1 shora. 
853 Srov. kapitolu 4.2.2 shora. 
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a služeb) ke škodě spotřebitelů.854 Nicméně pochopení těchto pojmů pouze posouvá 

praktickou stránku věci na další úroveň, a to jak z tohoto koncepčního základu 

vyvodit konkrétní důsledky pro posuzovanou dohodu či dohody. Níže se proto nad 

rámec výše podaného výkladu budu věnovat právě této posléze jmenované 

problematice, tj. nikoli vymezení zákonných pojmů, ale praktickému posuzování 

základních typů jednotlivých dohod potenciálně narušujících hospodářskou soutěž 

z hlediska jejich souladu či nesouladu s kartelovým zákazem. 

 Ani ustanovení § 3 OHS, ani čl. 81 SES výslovně nerozlišují mezi tím, zda 

posuzovaná dohoda je horizontálního, vertikálního či jiného charakteru. Takové 

rozlišení se však uplatňuje v právně-ekonomické teorii i v rozhodovací praxi 

příslušných správních orgánů a soudů.855 Níže proto strukturuji svůj výklad podle 

těchto tří širokých skupin dohod. 

 

6.1 Horizontální dohody 

 

 S ohledem na povahu soutěžního práva nelze, co se týče substantivního 

posuzování horizontálních dohod, stanovit naprosto obecná pravidla, která by ve 

všech případech řešila, jak tu či onu horizontální dohodu posoudit. Situace orgánu 

aplikujícího soutěžního právo či podniku (soutěžitele) snažícího se posoudit své 

právní postavení není tak jednoduchá a řešení otázky výkladu neurčitého právního 

pojmu „narušení hospodářské soutěže“ před ně staví složité teoretické i praktické 

úkoly. Analýza určité konkrétní dohody se proto bude vždy odehrávat ad hoc ve světle 

konkrétních skutkových okolností příslušného případu. Často bude muset právník 

spolupracovat s ekonomem nebo si bude muset sám základní ekonomické poučky 

osvojit a je použít. Určitou pomůcku pro soutěžně-právní analýzu, s níž jsou právníci 

                                                 
854 Srov. kapitolu 4.2.3 shora. 
855 K vymezení pojmů vertikálních a horizontálních dohod srov. kapitolu 4.3 shora. 



 

 277 

zvyklejší pracovat, nicméně představuje jak minulá rozhodovací praxe, tak výkladové 

dokumenty Komise či jiných orgánů ochrany hospodářské soutěže nebo samozřejmě 

odborná literatura. 

 V nejobecnější rovině lze k horizontálním dohodám poznamenat, že jsou 

z hlediska hospodářské soutěže považovány za více problematické, než dohody 

vertikálního charakteru. Tuto skutečnost reflektuje například skutečnost, že rozhodné 

hranice tržních podílů uvedené ve výše citovaném de minimis oznámení Komise z roku 

2001, resp. v § 6 OHS jsou v případě horizontálních dohod z kartelového zákazu nižší 

(10%) než u vertikálních dohod (15%).856 Navíc se v případě horizontálních dohod 

obecně neuplatňuje tak velkorysá bloková výjimka jakou je nařízení Komise 

č. 2790/1999 stanovící blokovou výjimku pro naprostou většinu vertikálních dohod.857 

Tento fakt je dán tím, že horizontální dohody (jakožto dohody mezi konkurenty) 

přímo ovlivňují proces rivality, kterým byl tradičně vnímán jako jeden z důležitých 

prvků funkční hospodářské soutěže. Daná rivalita se pochopitelně snižuje, nahrazují-li 

soutěžitelé vzájemnou konkurenci v některých oblastech kooperací. Nicméně ne každá 

kooperace s konkurenty musí nevyhnutelně vést k narušení hospodářské soutěže. Je 

důležité mít na paměti, že jen ty dohody, které mají negativní dopad na některý ze 

základních parametrů hospodářské soutěže (cenu, rozsah či kvalitu nabídky atp.) 

narušují hospodářskou soutěž a navíc i u takových dohod může být nakonec čistý 

dopad (po posouzení negativních a pozitivních aspektů dohody) na spotřebitelský 

blahobyt a efektivitu kladný, jak to předpokládá § 3 odst. 4 OHS, resp. čl. 81 odst. 3 

SES.858 

 Pro účely substantivního posouzení se zpravidla horizontální dohody rozdělují 

na dvě široké kategorie. Jedná se o tzv. tvrdé kartely (hard core cartels) na straně jedné a 

další horizontální kooperační dohody (včetně vytvoření společného podniku) 
                                                 
856 Srov. kapitolu 4.2.5(b) shora. 
857 Srov. kapitolu 5.2.1 shora. 
858 Srov. kapitolu 5.1.3 shora. 
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s prosoutěžními prvky na straně druhé.859 Základní rozdíl mezi těmito dvěmi 

kategoriemi lze spatřovat v tom, že první z nich představují dohody, jejichž 

primárním účelem je cílené omezení hospodářské soutěže mezi stranami dohody, 

popřípadě koordinovaná ochrana jejich tržních pozic. Do druhé kategorie naproti 

tomu spadají dohody, jejichž primární účel není protisoutěžní, které však přesto 

mohou za určitých okolností spadat do režimu § 3 OHS či čl. 81 SES.860 Obecný přístup 

k posuzování těchto dvou širokých kategorií horizontálních dohod se do určité míry 

liší, jak bude vyloženo dále. 

 

6.1.1 Tvrdé kartely 

 Mezi tvrdé kartely se zpravidla zařazují dohody mezi konkurenty o fixaci cen, 

omezování odbytu či o rozdělení trhů spolu s koluzí při nabídkových procesech (tzv. 

bid rigging či collusive tendering) a jednáním kartelistů, které směřuje k zabránění 

vstupu (a ohrožení prominentního postavení kartelistů) ze strany dalších soutěžitelů 

(tzv. kolektivní bojkot). Speciální postavení mají dohody o výměně cenově citlivých 

informací mezi konkurenty, které se také považují za dohody s účelem narušit 

hospodářskou soutěž, pokud usnadňují fungování cenového kartelu.861 Všechna shora 

zmiňovaná jednání jsou současně uvedena jako příkladmé skutkové podstaty 

vypočtené v § 3 odst. 2 písm. a), b), c) a f) OHS, resp. odpovídajících písmenech čl. 81 

odst. 1 SES. Článek 81 odst. 1 SES na rozdíl od zákona o ochraně hospodářské soutěže 

nicméně výslovně neuvádí kolektivní bojkot, což však nic nemění na jeho 

protisoutěžním charakteru. 

                                                 
859 Toto členění je pochopitelně učiněno zejména z výkladových důvodů. Lze k němu dospět na základě srovnání 
obsahů většiny učebnic soutěžního práva. Srov. např. Whish, R. (2003), zejm. kapitoly 13, 14 a 15; Roth, P. M. 
(ed.) (2001), kapitoly 4 a 5; Goyder, D. G. (2003), kapitoly 9 a 19; nebo Jones, A. a Sufrin, B. (2004), kapitoly 11 
a 13. Srov. také odst. 18-20 a 25-26 Pokynů Komise o použitelnosti čl. 81 na dohody o horizontální spolupráci. 
860 Srov. Goyder, D. G. (2003), s. 140. 
861 Viz např. Jones, A. a Sufrin, B. (2004), s. 786. 
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 Obecně lze poznamenat, že shora uvedené tvrdé kartely se považují za mající ze 

své podstaty účel narušit hospodářskou soutěž.862 Účelem se zde nerozumí subjektivní 

úmysl stran při uzavření předmětné dohody, ale její objektivní význam a smysl 

posouzený s ohledem na ekonomický a právní kontext, v němž je příslušná dohoda 

uplatňována. U takovýchto dohod není dle ustálené judikatury potřeba detailně 

zkoumat jejich konkrétní negativní účinek na trh, který se v zásadě presumuje.863 

Považují se tedy (při použití terminologie amerického antitrustového práva) za per se 

protisoutěžní. Bude-li proto prokázána existence takové dohody, je v zásadě 

vyloučeno, aby účastníci dané dohody uspěli s argumentací, že daná dohoda 

nenarušuje hospodářskou soutěž ve smyslu § 3 odst. 1 OHS či čl. 81 odst. 1 SES.864 

 Za určitých okolností se však i u takových dohod může uplatnit pravidlo de 

minimis, byť v zásadě jen v jeho obecné (a dosti mlhavé) podobě, poněvadž dle § 6 

OHS i de minimis oznámení Komise z roku 2001 představují výše zmiňované tvrdé 

kartely současně zpravidla tzv. tvrdá omezení uvedená v příslušných předpisech.865 

Pro účely aplikace čl. 81 SES je současně třeba ověřit, zda zkoumané dohody obsahují 

tzv. komunitární prvek, tj. zda ovlivňují či mohou znatelným způsobem ovlivnit 

obchod mezi členskými státy EU.866 Pokud nikoli, lze aplikovat jen § 3 OHS. Konečně 

nelze a priori zcela vyloučit, že by i dohody obsahující taková tvrdá omezení mohly 

naplňovat kritéria pro vynětí ze zákazu ve smyslu § 3 odst. 4 OHS, resp. čl. 81 odst. 3 

SES, byť to Komise výslovně považuje za dosti nepravděpodobné.867 S ohledem na 

závažnost tvrdých kartelů se proto z praktického hlediska hlavní střet odehrává o 

doložení existence příslušné dohody či jednání ve vzájemné shodě, narozdíl od méně 
                                                 
862 Srov. např. Whish, R. (2003), s. 114 a kapitolu 4.2.3(c)(ii) shora. 
863 Např. rozhodnutí ESD v případu č. 56 a 58/64 Consten and Grundig v Commission [1966] ECR 299, s. 342 
nebo č. 45/85 Verband der Sachversicherer v Commission [1987] ECR 405, odst. 39. Srov. také odst. 25 Pokynů 
Komise o použitelnosti čl. 81 SES na dohody o horizontální spolupráci. 
864 Whish, R. (2003), s. 111. 
865 Srov. tamtéž, s. 469 a kapitolu 4.2.5(d) shora. 
866 Srov. kapitolu 4.2.4 shora. 
867 Srov. kapitolu 5.1.3 shora. 
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závažných horizontálních dohod, kdy jsou hlavní argumenty vedeny o substantivním 

dopadu posuzované dohody na hospodářskou soutěž. 

 Jednotlivá shora uvedená jednání lze v tradiční terminologii označit jako tzv. 

cenové kartely, kartely restrikční a kontrolní a kartely rozdělovací (segmentační).868 K 

nim pak přistupují ještě kartely tendrové. V tomto členění se jim též věnuji níže. 

 

(a) Cenové kartely 

 Dohody mezi konkurenty o stanovení (fixaci) prodejní či nákupní ceny jsou 

tradičně považovány za jedny z nejtěžších porušeních pravidel hospodářské soutěže. 

V důsledku horizontálního ujednání o fixaci cen mezi sebou příslušní konkurenti 

přestávají soutěžit v základním parametru hospodářské soutěže, kterým je cena zboží 

či služeb. Hospodářská soutěž by se tedy v takovém případě omezila pouze na 

necenovou konkurenci. Omezení cenové konkurence posléze pochopitelně zkresluje 

výsledky hospodářské soutěže a vede zpravidla ke zvýšení prodejních cen (pokud se 

jedná o cenový kartel na straně nabídky). Zákon přitom pamatuje nejen na přímé 

určení ceny (zejm. minimální a fixní), ale i na nepřímé způsoby fixace ceny (např. 

stanovování závazných kalkulačních modelů, určení výše marže, určení výše 

poskytovaných slev atp.). 

 Pod hlavičku dohod o fixaci ceny budou ve většině případů spadat i tzv. 

dohody o společném prodeji, což je jeden z podtypů tzv. komercializačních dohod.869 

Účelem a důsledkem dohod o společném prodeji totiž je koordinace cenové politiky 

soutěžících výrobců, která se navíc může projevovat i omezením odbytu. 

 Vedle cenových kartelů na straně nabídky jsou za dohody s účelem narušit 

hospodářskou soutěž považovány zpravidla i poptávkové cenové kartely, tj. dohody 

                                                 
868 Srov. Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. (2002), s. 471-472. 
869 Srov. níže kapitolu 6.1.2(e). 
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konkurentů o koordinaci přístupu k nákupním cenám, za které budou odebírat jim 

dodávané zboží. To reflektuje znění § 3 odst. 1 písm. a) OHS a čl. 81 odst. 1 písm. a) 

SES, které se vztahují jak na fixaci nákupních, tak prodejních cen. Obdobně i § 6 odst. 2 

písm. a) OHS považuje za tvrdé omezení, které vylučuje možnost aplikace příslušné 

legální výjimky, na dohody o fixaci cen taktéž bez ohledu na to, zda se týkají 

poptávkové či nabídkové strany trhu. K poptávkový kartelům tak přistupuje i Úřad.870 

V případě poptávkových cenových kartelů však již soutěžněprávní situace není tak 

jednoznačná, jako tomu je u výše zmiňovaných nabídkových cenových kartelů.871 

Koordinace soutěžního chování na straně poptávky totiž vykazuje množství odlišností 

oproti omezování nabídkové konkurence. Nelze proto automaticky překlopit závěry 

platné pro posuzování případného omezování hospodářské soutěže mezi konkurenty 

na straně nabídky na soutěž na poptávkové straně trhu. 

 Poptávkové cenové kartely budou spadat pod kartelový zákaz zejména za 

situace, kdy je fixace nákupních cen součástí komplexnějšího protiprávního jednání, 

popřípadě když se koordinace na poptávkové straně nevyhnutelně promítá do 

snížené úrovně konkurence na nabídkové straně trhu.872 Na druhou stranu tzv. 

                                                 
870 Srov. např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 94/02-2136/02-VOII z 21.10. 2002 (Billa/Julius Meinl). Toto rozhodnutí 
bylo následně změněno rozhodnutím předsedy Úřadu č.j. R 70, 71/2002 z 13.10. 2003, avšak z věcného hlediska 
se jednalo o jeho faktické potvrzení. Posléze věcně stanovisko Úřadu podpořil i Krajský soud v Brně svým 
rozhodnutím č.j. 31 Ca 41/2003-265 z 31.5. 2006, byť soud zrušil výrok o pokutě a v tomto rozsahu vrátil 
rozhodnutí Úřadu zpět k dalšímu řízení. Posléze předseda Úřadu vydal nové rozhodnutí se sníženými pokutami 
(srov. jeho rozhodnutí č.j. R 70, 71/2002-02678/2007/300 z 21.3. 2007). Je škoda, že cit. rozhodnutí krajského 
soudu se nevěnuje analýze toho, zda se v daném případě zkoumaná dohoda nemohla posuzovat jako dohoda o 
společném nákupu, čemuž by nasvědčovaly některá kostatování o tom, že v důsledku dohody vystupovaly 
zúčastněné podniky vůči jejich odběratelům jako jeden subjekt, spíše než prostá dohoda o fixaci nákupních cen. 
Pro správné posouzení to má totiž zásadní význam [srov. Kokkoris, I. (2007) a pozn. č. 872 dále]. 
871 K posuzování fixace cen na straně poptávky srov. podrobněji také Kokkoris, I. (2007). 
872 Srov. např. rozhodnutí Komise v případu č. COMP/38.281/B.2 – Raw Tobacco Italy  nebo stanovisko 
generálního advokáta Jacobse ve spojených případech č. C-264/01, C-306/01, C-354/01 a C-355/01, AOK 
Bundesverband a ostatní [2004] ECR I-2493, odst. 69. Kokkoris, I. (2007) argumentuje, že fixace nákupní ceny by 
měla být považována za per se protisoutěžní i sama o sobě v případech, kdy není součástí skrytého nabídkového 
kartelu. Rozlišuje totiž mezi prostou dohodou o shodném určování nákupních cen a dohodou o společném nákupu, 
když v případě druhé existují určité úspory spojené např. s integrací obchodních aktivit, které první typ dohody 
postrádá. 
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dohody o společném nákupu mohou často mít prosoutěžní dopady a nelze je 

považovat za automaticky zakázané.873 

 

(b) Segmentační kartely 

 Dohody o rozdělení trhu, zákazníků nebo nákupních zdrojů, tj. tzv. rozdělovací 

(segmentační) kartely. Segmentační kartely jsou zakázány zejména z toho důvodu, že 

by mohly vést ke vzniku tzv. lokálních monopolů.874 Zakázaná segmentace trhu v 

podstatě kopíruje jednotlivé aspekty vymezení relevantních trhů, tj. věcné 

(produktové), územní a časové hledisko. Může tedy spočívat v rozdělení pole 

působnosti mezi konkurenty zejména na základě teritoriálním, tj. když se příslušní 

soutěžitelů dohodnou na tom, že každý z nich bude dodávat své zboží (poskytovat 

služby) jen na části území trhu a nebude naopak působit v oblasti přiřknuté dalším 

účastníkům kartelu. 

 Obdobně může být trh v některých případech rozdělen i z věcného hlediska, 

pokud v jeho produktovém rámci lze nalézt více druhů zboží. Zřejmě nejaktuálněji 

přichází výrobková segmentace trhu do úvahy v případě relevantních trhů 

vymezených produktově šířeji z důvodu vyšší substitability na straně nabídky (např. 

produkce papíru atp.), přičemž by se vzájemní konkurenti dohodli na tom, že každý z 

nich bude produkovat jen jeden podtyp dotčeného produktu, čímž by vlastně 

docházelo k umělému zvyšování koncentrace, případně i monopolizaci jednotlivých 

subtrhů. 

 Další možností (samo o sobě však spíše teoretickou) je pak dělba časová, tj. 

kdyby se konkurenti dohodly o rozdělení působnosti v průběhu času (např. zimní či 

letní sezóna). Tyto jednotlivé možnosti přitom nelze vnímat izolovaně. Možná je 

                                                 
873 Srov. kapitolu 6.1.2(d) níže. 
874 Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. (2002), s. 472. 
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pochopitelně i jejich kombinace včetně proměnnosti (střídání) v čase, a to třeba i za 

účelem ztěžování šetření ze strany protimonopolních úřadů.875 

 Rozdělení zákazníků představuje koordinaci činnosti konkurentů na bázi 

personální a jedná se v podstatě o personální segmentaci trhu. Jinak řečeno, jde v 

tomto případě o rozdělení poptávkové strany trhu nikoli dle teritoriálního členění jako 

je tomu v případě územní segmentace, ale o její rozdělení nejčastěji dle typů 

jednotlivých zákazníků. Příslušní soutěžitelé koordinují své aktivity tak, že pro 

každého z nich je vyčleněn jeden nebo více typů odběratelů. Rozdělení nákupních 

zdrojů naproti tomu představuje koordinaci činnosti konkurentů ve vztahu k jejich 

dodavatelům. V krajním případě může segmentační strategie konkurentů účastnících 

se kartelové dohody dospět např. i v tzv. skupinový bojkot, kdy se kartelisté 

dohodnou, že některé dodavatele nebudou využívat popřípadě, že některým 

zákazníkům nebudou své zboží dodávat vůbec. 

 

(c) Restrikční kartely 

 Za další typ tvrdého (hard core) kartelu se považují dohody v horizontále o 

omezení nebo kontrole výroby nebo odbytu čili tzv. restrikční, resp. kontrolní kartely. 

Přísný přístup k tomuto typu dohod, které bývají obdobně jako cenové a segmentační 

kartely považovány za dohody s účelem narušit hospodářskou soutěž, a tedy takřka 

per se zakázané, je z ekonomického hlediska zcela pochopitelný. Jsou totiž obrácenou 

stranou mince cenových kartelů. S ohledem na ekonomický vztah mezi nabídkou, 

poptávkou a cenou jsou totiž jejich ekonomické důsledky zpravidla obdobné. S 

narůstající cenou je spojen pokles poptávky (a tedy i odbytu). Obdobně se snížením 

nabídky je spojen růst ceny. Dodávané zboží se totiž stává vzácnější, pročež jsou za něj 

zákazníci ochotni nabídnout vyšší cenu, resp. zboží bude při převisu poptávky nad 

                                                 
875 Ibid. 



 

 284 

nabídkou prodáno jen těm zákazníkům, kteří nabídnou vyšší cenu. Čím více se snižuje 

kvantitativní úroveň nabídky, tím více roste cena. 

 

(d) Tendrové kartely – bid rigging 

 V praxi pochopitelně mají dohody narušující hospodářskou soutěž 

komplexnější podobu, přičemž v nich lze nalézt více prvků jednotlivých typizovaných 

kartelových jednání. Například tzv. bid rigging, tj. koordinace činnosti konkurentů ve 

výběrových řízeních či veřejných zakázkách (souhrnně při tendrech) za účelem 

dosažení pro členy kartelů výhodnějších, reálné tržní situaci neodpovídajících 

podmínek, v sobě zpravidla obsahuje prvky segmentačního kartelu na územním, 

časovém či personálním základě a současně představuje i horizontální cenovou 

koordinaci.876 

 Vzhledem k tomu ostatně formální zařazení určitých soutěžních aktivit pod 

nějaké typizované protisoutěžní jednání není to nejdůležitější. Rozhodují i z hlediska 

regulátorů by měl být skutečný materiální pohled na příslušné protisoutěžní jednání, a 

tedy zhodnocení jeho skutečného nebo potenciálního negativního dopadu na 

parametry hospodářské soutěže. Jinými slovy řečeno, rozhodná proto není právní 

forma určitého jednání, ale jeho ekonomické důsledky, na což by nemělo být v 

aplikační praxi zapomínáno. To platí tím spíše u dohod, jejichž účel není narozdíl od 

tvrdých kartelů narušení hospodářské soutěže, jak bude blíže vyloženo dále. 

 

6.1.2 Ostatní horizontální dohody 

 

 Vedle tvrdých horizontálních kartelů, ke kterým soutěžní právo přistupuje 

velmi striktně, jak shora uvedeno, existuje i široké množství dalších horizontálních 

                                                 
876 Srov. Raus, D. a Neruda, R. (2006), s. 99-101. 
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dohod, jejichž primární účel není protisoutěžní a které jsou proto soutěžním právem 

posuzovány podstatně liberálněji. Specifickou subkategorii v tomto směru představují 

dohody mezi konkurenty (skutečnými nebo potenciálními) o vytvoření společného 

podniku. Dohody o založení společného podniku mohou být tzv. koncentrativního 

charakteru, plní-li „společný podnik“ veškeré funkce samostatné hospodářské 

jednotky (jedná se o tzv. full-function joint venture). S ohledem na ustanovení § 12 odst. 

5 OHS, resp. čl. 3 odst. 4 Nařízení č. 139/2004, o kontrole koncentrací,877 se takové 

případy posuzují jako spojení podniků dle Hlavy IV OHS či analogické evropské 

úpravy.878 

 Koordinační prvky dohod o založení takových společných podniků mohou být 

nicméně paralelně posouzeny dle režimu § 3 OHS či, pokud obsahují komunitární 

prvek, dle čl. 81 SES jako horizontální dohody mezi podniky. U takových dohod 

sehrává významnou úlohu možnost posouzení případných restriktivních ustanovení 

jako tzv. doprovodných omezení přímo souvisejících s předmětným spojením 

podniků, na které by zákaz § 3 odst. 1 OHS, resp. čl. 81 odst. 1 SES nedopadal (srov. 

§ 17 odst. 2 OHS).879 

 Neplní-li společný podnik veškeré funkce samostatné hospodářské jednotky, tj. 

není-li plně funkční, spadá jeho posouzení zcela do režimu Hlavy II OHS, resp. čl. 81 

odst. 1 SES. I takové dohody mohou přinášet množství pozitiv, a nelze je proto 

považovat za a priori zakázané. Naopak je třeba je detailně posoudit v jejich 

ekonomickém a právním kontextu z hlediska toho, jaké mohou být jejich dopady na 

základní parametry hospodářské soutěže (zejm. cenu) a zda určitý úbytek konkurence 

mezi stranami dohody je vyvážen hospodářskými výhody (efektivitami), jež jsou 

s danými dohodami spojeny. 

                                                 
877 OJ 2004 L 24/1, Úř.věst., Zvl.vyd. 2004, 08/sv. 3, s. 40. 
878 K odlišení plně funkčních a jen částečně funkčních společných podniků viz blíže Munková, J., Kindl, J. (2007), 
s. 136-142. 
879 K tzv. doprovodným omezením u spojení podniků srov. ibid., s. 197-200. 
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 Základní pravidla pro posuzování v tomto směru vyplývají v kontextu 

evropského soutěžního práva zejména z Pokynů Komise o použitelnosti čl. 81 SES na 

dohody o horizontální spolupráci880 a blokových výjimek pro dohody o výzkumu a 

vývoji (nařízení Komise č. 2659/2000)881 a pro specializační dohody (nařízení Komise 

č. 2658/2000).882 

 Zmiňované Pokyny Komise systematicky člení jednotlivé možné typy 

horizontálních dohod do následujících kategorií a ke každé z nich uvádí základní 

pravidla, jak při jejich substantivním posuzování v rámci čl. 81 SES postupovat: 

 a) dohody o výzkumu a vývoji; 

 b) dohody o kooperaci v oblasti výroby včetně specializačních dohod; 

 c) dohody o společném nákupu; 

 d) komercionalizační dohody; 

 e) standardizační dohody; a 

 f) dohody v oblasti ochrany životního prostředí. 

 Úřad žádný obdobný výkladový dokument nevydal, nicméně lze v jeho 

rozhodovací praxi vysledovat, že z pouček upravených v Pokynech Komise o 

použitelnosti čl. 81 SES na dohody o horizontální spolupráci do značné míry vychází. 

Níže uvedený výklad k aplikaci čl. 81 SES na jednotlivé typy horizontálních dohod lze 

proto přiměřeně použít i při posuzování dohod bez komunitárního prvku spadajících 

do režimu Hlavy II OHS. V dalším výkladu se přidržuji členění uplatňovanému v 

citovaných Pokynech Komise, nejdříve se však stručně zmiňuji o dohodách o výměně 

informací, které mají do určité míry mezní charakter a kterým se příslušné pokyny 

nevěnují. 

                                                 
880 OJ 2001 C 3/2; Úř. věst., Zvl. vyd. 2004, 08/sv. 2, s. 25. 
881 OJ 2000 L 304, 5.12. 2000, s. 7-12; Úř.věst., Zvl. vyd. 2004, 08/sv. 2, s. 19. 
882 OJ 2000 L 304, 5.12. 2000, s. 3-6; Úř.věst., Zvl. vyd. 2004, 08/sv. 2, s. 15. 
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(a) Dohody o výměně informací 

 Hraniční charakter dohod o výměně informací plyne z toho, že se v některých 

případech považují, jak již bylo výše uvedeno, za dohody s účelem omezit 

hospodářskou soutěž, a to když si mezi sebou konkurenti vyměňují obchodně citlivé 

údaje s cílem snazšího monitoringu a uplatňovaní (tvrdé) kartelové dohody zpravidla 

o fixaci cen. V takových případech jsou však dohody o výměně informací posuzovány 

společně s příslušnou kartelovou dohodou, jejímuž plnění napomáhají.883 Níže se 

nicméně zabývám problematikou, kdy jsou dohody o výměně informací posuzovány z 

hlediska jejich dopadů na hospodářskou soutěž samy o sobě, tj. nikoliv jako součást 

širší kartelové dohody. 

 V takových případech nemusí mít dohody o výměně informací mít 

protisoutěžní charakter za všech okolností.884 Rezervovanost v přístupu k dohodám o 

výměně informací je na místě zejména za situace, kdy mezi účastníky existuje 

prokazatelně pouze dohoda o výměně informací, jež bývá v praxi zprostředkována 

obchodní odvětvovou asociací, a existence cenového či jiného kartelu není doložena. 

Výměna informací a legitimní činnost obchodních asociací s ní související má totiž 

často prosoutěžní charakter. Vyšší transparentnost trhu a větší informovanost 

jednotlivých účastníků může za určitých okolností přispívat k efektivnější 

                                                 
883 Faull, J. a Nikpay, A. (eds.) (2007), s. 731. 
884 Srov. např. Kaplow, L. a Shapiro, C. (2007), s. 53-54. Z ekonomického hlediska někteří autoři, že rizika 
spojená s dohodami o výměně informací jsou dvojí, a to, za prvé, přispění ke koluzivnímu jednání (ať již tacitnímu 
či explicitnímu) na trhu, kdy nekoluzivní ekvilibrium je nahrazenou koluzí v neprospěch spotřebitelského 
blahobytu, a za druhé posun z jednoho nekoluzivního ekvilibria do jiného, které však bude méně prospěšné pro 
spotřebitele, jelikož se sníží intenzita konkurence na trhu – podniky spolu nebudou tak intenzivně soutěžit jako by 
činily bez výměny, byť nebudou své tržní chování koordinovat (o tomto druhém aspektu hovoří jako o dopadech 
posuzovaných ve statickém rámci) [srov. Léveque, F. (2007), s. 233-237]. Daný autor s ohledem na to pak 
dovozuje, že metodologicky by měly být dohody o výměně informací posuzovány nejprve optikou toho, zda 
mohou přispět ke koluzivnímu výstupu na trhu. Pokud ano, narušují soutěž. Pokud nikoliv, měla by být ještě 
provedena statická analýza. 
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hospodářské soutěži ve prospěch spotřebitelů.885 Naproti tomu na oligopolních trzích, 

kde je hospodářská soutěž již omezena, může být umělé zvyšování (soukromé) 

transparence trhu protisoutěžní, neboť má potenciál usnadňovat tzv. tacitní koluzi.886 

 S ohledem na možné prosoutěžní aspekty dohod o výměně informací se 

zdůrazňuje, že jejich posouzení by mělo probíhat vždy ad hoc dle konkrétních 

skutkových okolností jednotlivého případu.887 Při posuzování dovolenosti či 

zakázanosti dohod o výměně informací přitom záleží zejména na charakteru a četnosti 

vyměňovaných informací a na struktuře dotčeného trhu.888 Bližší pravidla pro 

posuzování tohoto typu dohod se postupně vyvíjela v rozhodovací praxi Komise a 

jejích výkladových dokumentech.889 Stranou pozornosti nezůstaly dohody o výměně 

informací ani při rozhodovací činnosti Úřadu.890 

 Co se týče struktury trhu, lze obecně konstatovat, že existuje-li na dotčeném 

trhu dostatečně intenzivní hospodářská soutěž, neměla by dohoda o výměně 

informací působit větších problémů. Naproti tomu je-li dotčený trh oligopolního 

charakteru a vyměňované informace mají citlivou obchodní povahu, je zde riziko 

narušení hospodářské soutěže významné. Proto jedním z nejdůležitějších ukazatelů, 

na který je třeba se při posuzování dohod o výměně informací zaměřit, je míra 

                                                 
885 V literatuře se rozlišuje tzv. veřejná transparence trhu a soukromá transparence trhu. Veřejná transparence trhu 
je vůči spotřebitelům, které je obecně považována za přínosnou. V hledáčku soutěžních orgánů orgánů proto bude 
spíše soukromá transparence trhu, o které se hovoří je-li transparence omezena jen na soutěžitele na dotčeném 
trhu, ke které může dohoda o výměně informací přispívat a případně i vést k narušení hospodářské soutěže. Srov. 
Faull, J. a Nikpay, A. (eds.) (2007), s. 731-732. 
886 K výkladu pojmu tacitní koluze či koordinace viz kapitolu 4.2.2(b) shora. 
887 Faull, J. a Nikpay, A. (eds.) (2007), s. 733. Srov. také rozhodnutí Krajského soudu v Brně cit. v pozn. č. 890, 
kde soud uvedl: „U dohod o výměně statistických informací uzavíraných v horizontále nelze a priori předpokládat, 
že by koordinace budoucího soutěžního chování byla jejich hlavním cílem.“ (s. 27) 
888 Srov. Federal Trade Commission & U.S. Department of Justice, Antitrust Guidelines for Collaborations 
Among Competitors, duben 2000, s. 15-16. 
889 Srov. Faull, J. a Nikpay, A. (eds.) (2007), s. 732-736. 
890 Z rozhodnutí Úřadu stojí za pozornost zejména kauze stavebních spořitelen, konkrétně rozhodnutí předsedy 
Úřadu č.j. R 161/2006/01,003,004,008,009,010/2007/01-07777/2007/310 z 18.4. 2007 (odst. 79 an.), které však 
bylo zrušeno Krajským soudem v Brně rozsudkem č.j. 62 Ca 15/2007-519 z 8.1. 2008, byť proti němu Úřad podal 
kasační stížnost. 
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koncentrace dotčeného relevantního trhu.891 Čím je trh koncentrovanější, tím přísněji 

bude dohoda o výměně informací posuzována. 

 Struktura trhu není pochopitelně jediným faktorem, na kterém záleží. Neméně 

důležitý je obsah vyměňovaných informací a úroveň jejich detailu a také stáří 

poskytovaných informací.892 Pokud by mezi konkurenty docházelo k výměně 

cenových informací (tj. zejm. informací o plánované cenové strategii), jde o jednání, 

jehož závažnost se v podstatě blíží přímé fixaci cen.893 Problémy však může způsobit i 

sdělování informací necenového charakteru, lze-li z nich odvodit budoucí strategii 

konkurentů vůči zákazníkům a tím eliminovat rizika spojená se vzájemnou 

konkurencí mezi účastníky dohody, která by existovala, nebylo-li by dotčené dohody. 

Problematické jsou proto dohody o výměně informací týkající se budoucích aktivit 

dotčených soutěžitelů. Avšak i údaje vztahující se k minulosti, např. o uskutečněných 

dodávkách na trh atp., mohou mít negativní dopady na soutěž, zejména je-li dotčený 

relevantní trh vysoce koncentrovaný. Z rozhodovací praxe lze odvodit, že se za 

problematické (byť ne nutně vždy zakázané) vyměňované informace považují údaje o 

tržním podílu, objemu prodávaného zboží či poskytovaných službách, popřípadě o 

dosahovaných obratech, konkrétních zákaznících, provozní či výrobní kapacitě 

podniku a její vytíženosti, popřípadě jiné informace, které jsou jinak za běžných 

okolností utajovány jako obchodní tajemství.894 To platí samozřejmě v rozsahu, v 

jakém nejsou příslušné informace dostupné z veřejně dostupných zdrojů. 

 Naproti tomu zpravidla bezproblémová by mělo být sdělování, jehož výlučným 

cílem je výměna názorů či zkušeností, nebo společný průzkum trhu, společné 

                                                 
891 Srov. např. rozhodnutí SPS ve věci č. T-35/92, John Deere Ltd v Commission, [1994] ECR II-957, odst. 51-52 
a jemu předcházejí rozhodnutí Komise ve věci UK Agricultural Tractor Registration Exchange, OJ 1997 
L 242/10. 
892 Faull, J. a Nikpay, A. (eds.) (2007), s. 734-736. 
893 Rozhodnutí SPS ve věci č. T-25/95 a další, Cimenteries v Commission [2000] ECR II-491, odst. 1531. 
894 Jones, A. a Sufrin, B. (2004), s. 812 nebo Capobianco, A. (2004), s. 1263-1264. Srov. také dokument Evropské 
Komise, Information Exchanges Among Firms and Their Impact on Competition, Brusel, červen 1994 s revizí v 
únoru 1995, s. VII-VIII. 
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provádění komparativních studií o podnicích a odvětvích či společný příprava 

statistik či kalkulačních modelů.895 Stejně tak by nemělo být problematické vzájemné 

sdělování informací o solvenci zákazníků (např. prostřednictvím k tomu zřízeného 

registru) za předpokladu, že nejsou identifikováni věřitelé a je zajištěn 

nediskriminační přístup k takovým informacím.896 

 Jen samotný typ vyměňovaných informací však není pro posouzení 

slučitelnosti, resp. neslučitelnosti dohody o výměně informací dostatečný. Ve vztahu 

ke shora uvedeným typům potenciálně problematických informací totiž významným 

způsobem spoluurčují míru rizikovosti dotčené výměny především úroveň detailu 

vyměňovaných informací, tj. zejména zda se jedná o agregovaná statistická data, 

anebo individuální údaje o zúčastněných podnicích či jejich zákaznících, a stáří 

vyměňovaných dat. Uvádí se, že u individuálních dat by zpravidla měla být v 

pořádku výměna údajů starších jednoho roku. Výměna recentnějších údajů na 

koncentrovaném trhu, by však byla vnímána jako problematická.897 Co se týče 

agregovaných údajů, je v pořádku i výměna recentnějších informací za předpokladu, 

že se z nich lze dozvědět pouze data o trhu jako celku a nikoli o jednotlivých tržních 

hráčích, pro což Komise vyžaduje agregaci alespoň tří poskytovatelů informací, pokud 

náleží do různých průmyslových či finančních skupin.898 

                                                 
895 Srov. starší Sdělení Komise ohledně dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě týkající se spolupráce 
mezi podniky (Bekanntmachung über Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte 
Verhaltensweisen, die eine zwischenbetriebliche Zusammenarbeit betreffen), ABl. Nr. C 75/3, 29.7. 1968, část 
II./1. 
896 Rozhodnutí ESD ve věci č. C-238/05, Asnef-Equifax, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, SL v 
Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), [2006] ECR I-11125. 
897 Komise výslovně uvedla, že k takové výměně nesmí docházet (XXIXthe Report on Competition Policy, 1999, 
s. 156). 
898 Faull, J. a Nikpay, A. (eds.) (2007), s. 736 a tam uváděný XXIXthe Report on Competition Policy, 1999, s. 156-
158. 
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 Se stářím poskytovaných informací dále souvisí frekvence jejich výměny. Čím 

je výměna frekventovanější a systematičtější, tím je pravděpodobnější, že taková 

výměna může vyvolat soutěžně-právní problém.899 

 Z české jurisdikce, kde se uplatňují stejná pravidla, jako shrnutá shora,900 stojí 

speciálně za zmínku rozsudek Krajského soudu v Brně v kauze Stavební spořitelny.901 V 

odůvodnění tohoto rozsudku, kterým zrušil rozhodnutí předsedy Úřadu uvedl, že z 

hlediska soutěžně-právní regulace je „protisoutěžní toliko taková forma koordinace 

soutěžního chování, která do budoucna vede k vytvoření deformovaných soutěžních podmínek 

na trhu proto, že jednotliví účastníci trhu (soutěžitelé) neurčují svoji budoucí soutěžní strategii 

samostatně a vzájemně nezávisle“.902 To se dle soudu vztahuje i na dohody o výměně 

informací a i ony tak mohou být zakázány jen při naplnění kritéria „reálného vlivu na 

budoucí soutěžní chování“ zúčastněných soutěžitelů.903 V předmětném případě soud 

neshledal toto kritérium naplněno, přičemž zdůraznil, že v projednávané věci se 

vyměňované informace nevztahovaly „k budoucímu působení jednotlivých [zúčastněných 

soutěžitelů] na trhu; [nešlo] ani o informace přímo odhalující budoucí soutěžní chování ..., ani 

o informace obsahující citlivé údaje týkající se obchodní strategie – nejde o informace o cenách, 

o výrobní kapacitě a odhadech dodávek na trh v budoucnu, o podmínkách prodeje apod.“.904 Byť 

je možno v podstatě jednokriteriálnímu testu použitému soudem (požadavek reálného 

vlivu na budoucí soutěžní chování) vytknout, že ponechává stranou např. možnost 

negativních důsledků nekoluzivního (v ekonomickém smyslu) charakteru, 

                                                 
899 Srov. Faull, J. a Nikpay, A. (eds.) (2007), s. 736 a dokument Evropské Komise, Information Exchanges Among 
Firms and Their Impact on Competition, Brusel, červen 1994 s revizí v únoru 1995, s. VII. 
900 K tomu srov. rozhodnutí předsedy Úřadu cit. shora v pozn. č. 890, odst. 79 an., popřípadě dřívější rozhodnutí 
v témže řízení č.j. R 18-23/2005 z 18.8. 2006, odst. 96-119, kde je přístup Úřadu k dohodám o výměně informací 
názorně shrnut. 
901 Cit. shora v pozn. č. 890. 
902 Ibid., s. 25-26. 
903 Ibid., s. 26. 
904 Ibid., s. 28. 
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zjišťovaných statickou analýzou,905 či možné externí účinky dohod o výměně 

informací (tj. jejich účinky na neúčastníky dohody),906 je třeba pozitivně kvitovat, že 

soud vyžadoval doložení konkrétního naplnění znaku v podobě materiálního 

narušení hospodářské soutěže a nespokojil se jen s hypotetickou spekulací či 

mechanickým převzetím některých učebnicových pouček. Jelikož Úřad podal ve věci 

kasační stížnost, lze očekávat bližší objasnění přístupu k posuzování dohod o výměně 

informací od Nejvyššího správního soudu. 

 

(b) Dohody o výzkumu a vývoji 

 Ve výše citovaných Pokynech Komise je nejpodrobnější výklad věnován 

problematice horizontálních dohod o výzkumu a vývoji.907 Horizontální dohody o 

výzkumu a vývoji zahrnují širokou škálu možných dohod o spolupráci konkurentů 

v oblasti vývoje nových či vylepšených produktů a souvisejícím výzkumu.908 

Takovými dohodami, které lze obecně vnímat spíše pozitivně, může být nicméně 

ovlivněna hospodářská soutěž jak v oblasti stávajících produktů či technologií, tak 

soutěž v oblasti inovace ve vztahu k novým produktům, které v případě zavedení 

zpravidla vytvoří nový trh včetně možného nahrazení stávajících produktů.909 

                                                 
905 Srov. supra pozn. č. 884. Z rozhodnutí se navíc zdá, že soud ztotožňoval možný negativní důsledek na 
hospodářskou soutěž jen v případě k přispění explicitní koluzi mezi zúčastněnými podniky, přičemž skutečnost, že 
by dotčená dohoda mohla usnadnit „soutěžní následování“ na trhu za problematické nespatřoval (s. 27 cit. 
rozhodnutí). Není zcela zřejmé, jaký vztah spatřoval soud mezi tacitní koluzí a soutěžním následováním. U tzv. 
usnadňovacích praktik (facilitating practices) mezi, které bývají řazeny i dohody o výměně informací, bývá přitom 
jako jejich negativní důsledek na hospodářskou soutěž uváděno právě usnadnění mj. tacitní koluze, která sama o 
sobě (evropským) soutěžním právem postižitelná není. 
906 Srov. Faull, J. a Nikpay, A. (eds.) (2007), s. 731. 
907 Pokyny Komise o použitelnosti čl. 81 SES na dohody o horizontální spolupráci, odst. 39-77. K dohodám o 
výzkumu a vývoji i k dalším horizontálním kooperačním dohodám lze z české literatury odkázat též např. na Raus, 
D. (2004a), II. část., kde v zásadě pouze převypravuje poznámky uvedené v citovaných Pokynech Komise, byť bez 
uvedení zdroje. 
908 Srov. Pokyny Komise o použitelnosti čl. 81 SES na dohody o horizontální spolupráci, odst. 39. 
909 Srov. ibid., odst. 44-52. 
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 Komise obecně uvádí, že většina dohod o výzkumu a vývoji spadá mimo režim 

čl. 81 odst. 1 SES. To platí zejména pro dohody, kdy se výzkum a vývoj odehrává 

v relativně teoretické rovině vzdálené od společného komerčního využití výsledků 

výzkumu a vývoje.910 Čisté dohody o výzkumu a vývoji, které nezahrnují společné 

využití výsledků kooperace konkurentů v oblasti výzkumu a vývoje nebudou 

zpravidla z hlediska hospodářské soutěže vyvolávat žádné významnější problémy.911 

To platí i o dohodách, na jejichž základě dochází k přenosu (outsourcingu) funkcí 

v oblasti výzkumu a vývoje na výzkumné ústavy či akademické instituce.912 

 Naproti tomu dohody, jejichž pravým účelem není výzkum a vývoj, ale 

vytvoření „skrytého“ kartelu o fixaci cen, omezení odbytu či rozdělení trhu pod zákaz 

čl. 81 odst. 1 SES spadají. To však neznamená, že by každá dohoda o společném 

využití budoucích výsledků výzkumu musela být nutně restriktivní.913 

 V nezanedbatelném množství případů dohod o výzkumu a vývoji prostě 

nepůjde zprvu ani v nejobecnější rovině konstatovat, zda je jejich povaha restriktivní, 

či nikoliv. Zejména u takových dohod je důležitá detailní analýza jejich dopadů na 

hospodářskou soutěž, a to v právním a ekonomickém kontextu příslušných dohod. 

Pro jejich posouzení je zejména důležité, zda se výzkum a vývoj vztahuje pouze 

k vylepšení stávajících produktů či zda je zaměřen na vývoj zcela nového druhu zboží, 

jež by spadal do samostatného, nově vznikajícího relevantního trhu. 

 V prvním případě, tj. kdy jsou stranami dohody soutěžitelé na trzích stávajících 

výrobků, jež mají být předmětem společně financovaného vylepšení či nahrazení, se 

na příslušné dohody může zpravidla uplatnit bloková výjimka vydaná Komisí 

v podobě nařízení č. 2659/2000914 za předpokladu, že společný tržní podíl dotčených 

                                                 
910 Ibid., odst. 55. 
911 Ibid., odst. 58. 
912 Ibid., odst. 57. 
913 Ibid., odst. 59. 
914 Srov. ibid., odst. 62. 
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soutěžitelů nepřesahuje 25% na trhu zboží, jež má být vylepšeno či nahrazeno (čl. 4 

odst. 2 daného nařízení), a příslušná dohoda neobsahuje žádná tvrdá omezení 

uvedená v čl. 5 příslušné blokové výjimky (nepřípustné je např. omezení odbytu či 

prodejů, dohoda o fixaci cen, zákaz pasivních prodejů atp.). Toto vynětí se však 

uplatňuje jen po dobu prvních sedmi let od uzavření příslušné smlouvy. 

 Nejsou-li podniky participující na dané dohodě konkurenty s ohledem na 

předmět dotčené dohody, tj. jedná se o druhý shora zmiňovaný případ, kdy se 

výzkum a vývoj vztahuje ke zcela novému produktu, není žádná rozhodná hranice 

tržního podílu stanovena a daná dohoda je za splnění předepsaných podmínek (čl. 3 

nařízení) a při absenci tvrdých omezení vyňata ze zákazu bez dalšího (čl. 4 odst. 1). 

Trvání vynětí ze zákazu je v tomto případě omezeno dobou sedmi let od prvního 

uvedení příslušného nového produktu na trh pouze v případě, že dotčená dohoda 

zahrnuje ujednání o společném využití výsledů daného výzkumu (tamtéž). Po 

uplynutí sedmileté lhůty ať už v prvním, či druhém případě se může bloková výjimka 

uplatnit i nadále, pokud společný tržní podíl zúčastněných podniků nepřesáhne 25% 

na relevantním trhu zboží, jež je předmětem dané dohody. Z hlediska českého práva 

se sluší poznamenat, že právě popsaná pravidla se s ohledem na § 4 odst. 1 OHS 

uplatňují přiměřeně i na ryze vnitrostátní dohody. 

 Nicméně ani dohody, které z výhod blokové výjimky pro dohody o výzkumu a 

vývoji těžit nemohou, nelze považovat za automaticky zakázané.915 Čím výraznější 

bude společná tržní pozice na stávajících trzích, resp. čím více bude omezena soutěž v 

oblasti inovace, tím je však aplikace zákazu v čl. 81 odst. 1 SES pravděpodobnější.916 

Žádná absolutní hranice tržního podílu, která by ohraničovalo moment, kdy bude 

Komise intervenovat, ale stanovena není a ani být nemůže, poněvadž takové dohody 

vyžadují ad hoc posouzení.917 Navíc dohody o výzkumu a vývoji, i kdyby byl čl. 81 

                                                 
915 Ibid., odst. 63. 
916 Ibid. 
917 Ibid., odst. 62 a 64-66. 
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odst. 1 SES aplikovatelný, mohou splňovat podmínky pro výjimku ze zákazu dle čl. 81 

odst. 3 SES, byť pokud by obsahovaly některá tvrdá omezení vymezená v čl. 5 nařízení 

Komise č. 2659/2000, je možnost vynětí dle Komise zpravidla vyloučena.918 

 

(c) Dohody o spolupráci v oblasti výroby 

 Do této široké kategorie dohod v horizontále zahrnuje Komise tři subkategorie, 

a sice dohody o společné výrobě, specializační dohody a subdodavatelské dohody. 

Subdodavatelské dohody, na základě které jedna smluvní strana pověřuje druhou 

smluvní stranu výrobou určitého zboží, mají do určité míry i vertikální charakter. Pro 

účely předmětné dohody totiž jedna ze stran vystupuje jako odběratel a druhá jako 

dodavatel. Při jejich analýze je proto třeba posoudit, zda není možno aplikovat 

blokovou výjimku pro vertikální dohody, a to zejména s ohledem na čl. 2 odst. 4 

nařízení Komise č. 2790/1999 upravující působnost dané blokové výjimky na dohody 

ve vertikále uzavřené mezi konkurenty.919 Nelze-li příslušnou blokovou výjimku 

aplikovat, je třeba příslušnou dohodu dle Komise posuzovat na základě základních 

kritérií uvedených v Pokynech Komise o použitelnosti čl. 81 SES na dohody o 

horizontální spolupráci (srov. jejich odst. 80-81). V zásadě metodologicky obdobným 

způsobem postupuje ve své praxi i Úřad.920 

 Specializačními dohodami jsou dohody, na jejichž základě se strany dohody 

buď jednostranně nebo recipročně dohodnou na ukončení výroby určitého produktu a 

jeho nákupu od druhé strany dohody.921 Dohodami o společné produkci se rozumí 

                                                 
918 Pro kritéria pro posouzení možné aplikace čl. 81 odst. 3 SES srov. ibid., odst. 68-74. 
919 Je-li subdodavatelská dohoda uzavřena mezi nekonkurenty, tj. jedná se o ryzí vertikální dohodu, vychází se při 
jejich posuzování z Pokynů Komise k vertikálním omezením. U dohod „smíšeného“ rázu je třeba posoudit jak 
horizontální, tak vertikální účinky. Ve vztahu k subdodavatelským dohodám (zejm. zahrnujícím převod know-
how) vydala Komise též samostatné oznámení [Sdělení Komise o hodnocení určitých subdodavatelských smluv, 
OJ 1979 C 1/2; Úř.věst., Zvl. vyd. 2004, 08/sv. 1, s. 18]. 
920 Srov. např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 245/02-400/03-OK z 3.2. 2003. 
921 Pokyny Komise o použitelnosti čl. 81 SES na dohody o horizontální spolupráci, odst. 79. Srov. také čl. 1 odst. 1 
písm. a) a b) nařízení Komise č. 2658/2000. 
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prosté dohody, na jejichž základě smluvní strany souhlasí se společnou výrobou 

určitého produktu.922 Komise v citovaných Pokynech ve vztahu k některým 

kategoriím dohod o kooperaci v oblasti výroby uvádí, že zpravidla nespadají do 

režimu čl. 81 odst. 1 SES. U dohod mezi konkurenty se jedná například o dohody, kdy 

příslušná výrobní spolupráce je jedinou obchodně přijatelnou cestou, jak vstoupit na 

nový trh nebo uvést na trh nový výrobek či služby, nebo dohody, u kterých mají 

smluvní strany jen nízkou míru společných nákladů.923 

 Naproti tomu pod zákaz čl. 81 odst. 1 SES budou spadat dohody zahrnující 

ujednání o fixaci cen, omezování odbytu nebo rozdělení trhů či cílových zákazníků.924 

U dalších dohod, u nichž je obtížné jednoznačně obecně určit, zda mají restriktivní či 

opačný charakter, je třeba provést detailní analýzu skutkových okolností posuzované 

dohody (jejího ekonomického kontextu). Mezi takové dohody patří zejména 

kooperační výrobní dohody, jejichž důsledkem je vysoká úroveň společných nákladů, 

které však nesmí obsahovat tvrdá omezení zmíněna shora.925 Základním kritériem, na 

který je třeba se při předmětné soutěžně-právní analýze zaměřit, je postavení 

účastníků dohody na dotčených trzích. Opět zde neexistuje hranice společného tržního 

podílu účastníků dohody, kterou by bylo možno považovat za ukazatel pro závěr o 

narušení hospodářské soutěže. 

 Naopak většina specializačních dohod (jednostranných i recipročních) i dohod 

o společné produkci může těžit z výhod poskytovaných blokovou výjimkou pro 

specializační dohody (nařízení Komise č. 2658/2000), bude-li tržní podíl účastníků 

dohody nižší než 20%.926 Překročení této hranice však automaticky neznamená, že 

                                                 
922 Pokyny Komise o použitelnosti čl. 81 SES na dohody o horizontální spolupráci, odst. 79. a čl. 1 odst. 1 písm. c) 
nařízení Komise č. 2658/2000. 
923 Pokyny Komise o použitelnosti čl. 81 SES na dohody o horizontální spolupráci, odst. 87. 
924 Ibid., odst. 90. 
925 Ibid., odst. 91. 
926 Ibid., odst. 93. 
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dohody o spolupráci v oblasti výroby hospodářskou soutěž nutně narušují.927 

Nicméně v případě recipročních specializačních dohod je při překročení uvedené 

hranice tržního podílu riziko narušení hospodářské soutěže velmi výrazné.928 Obecně 

je však i při překročení uvedené prahové hodnoty tržního podílu potřeba provést 

detailnější analýzu zohledňující vedle tržních podílů též úroveň koncentrovanosti 

dotčených trhů, množství soutěžitelů na trhu, dynamičnost či naopak rigiditu trhu, 

frekvenci vstupů na příslušné trhy a otázku překážek pro vstup na dané trhy. 

Zjednodušeně řečeno, čím větší jsou tržní podíly účastníků dohody, čím vyšší je 

úroveň koncentrace dotčeného trhu, čím méně je příslušný trh dynamický a přístupný 

novým soutěžitelům, tím větší je pravděpodobnost, že zkoumaná dohoda povede k 

narušení hospodářské soutěže.929 I v případě tohoto typu horizontálních dohod nelze 

zapomínat, že mohou být splněna kritéria uvedená v čl. 81 odst. 3 SES.930 

 

(d) Dohody o společném nákupu 

 Tato kategorie dohod zahrnuje různé formy kooperace na poptávkové straně 

trhu v podobě společného nákupu zboží nebo služeb. Takové dohody jsou zpravidla 

uzavírány malými a středně velkými podniky za účelem získání množstevních slev, a 

tím i lepších obchodních podmínek, jež jim umožní účinnější soutěž s jejich většími 

konkurenty.931 Ve většině případů jsou proto dohody o společném nákupu pro-

soutěžní a není důvodu je zakazovat. To platí samozřejmě za předpokladu, že dohody 

o společném nákupu nejsou jen zástěrkou pro účast v tvrdém horizontálním kartelu o 

fixaci cen, omezení odbytu či rozdělení trhu atp.932 Jinak by se však článek 81 odst. 1 

                                                 
927 Ibid., odst. 94. 
928 Ibid., odst. 101. 
929 Srov. zejm. ibid., odst. 94-101. 
930 Blíže viz ibid., odst. 102-105. 
931 Ibid., odst. 116. 
932 Ibid., odst. 124. Srov. také Kokkoris, I. (2007), s. 478. 
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SES (nejedná-li se o podniky působící současně též na vertikálně navazujících trzích) 

mohl aplikovat spíše jen ve výjimečných případech, kdy strany dohody mají velmi 

silnou pozici na nákupním trhu, která by mohla být použita k újmě ostatních podniků, 

jež jsou konkurenty jednotlivých stran dohody na navazujících prodejních trzích, kde 

působí.933 

 Soutěžně-právní problémy mohou vyvstávat též, jedná-li se o dohodu mezi 

konkurenty s nezanedbatelným tržním postavením nejen na nákupních, ale současně i 

prodejních trzích, jejímž důsledkem by mohla být jinak zakázaná koordinace 

soutěžního chování na příslušném prodejním trhu, kde účastníci dohody působí na 

straně nabídky. Komise se opět vyhýbá exaktnímu určení, co lze rozumět „velmi 

silnou postavením“, resp. tržní silou, jejíž vytvoření či posílení prostřednictvím 

dohody o společném nákupu by vzbuzovalo obavy ze soutěžně-právního hlediska. 

Uvádí nicméně, že je-li společný tržní podíl účastníků dohody na nákupním anebo 

prodejním trhu nižší než 15%, je nepravděpodobné, aby dohoda spadala pod zákaz čl. 

81 odst. 1 SES.934 Překročení tohoto tržního podílu nemusí být pro aplikaci čl. 81 odst. 

1 SES zcela rozhodné. Komise však uvádí, že výrazné překročení 15% hranice tržního 

podílu na koncentrovaném trhu povede u horizontální dohody o společném nákupu 

zpravidla k závěru o narušení soutěže ve smyslu čl. 81 odst. 1 SES.935 

 V případě takové tržní struktury (tj. koncentrovaný oligopol) je totiž velmi 

pravděpodobné, že dotčení oligopolisté budou dále spolupracovat na vertikálně 

navazujícím trhu, popřípadě jim spolupráce prostřednictvím dohody o společném 

nákupu zboží umožní tzv. tacitní koluzi (tj. situaci, kdy je z hlediska hospodářské 

soutěže nežádoucího výsledku dosaženo paralelním jednáním konkurentů bez 

nutnosti vzájemné komunikační výměny). Samostatnou otázkou pak je, zda dohoda o 

společném nákupu splňuje podmínky čl. 81 odst. 3 SES, v kterémžto ohledu lze určitá 
                                                 
933 Ibid., odst. 123. 
934 Ibid., odst. 130. 
935 Ibid., odst. 131. 
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vodítka nalézt opět v Pokynech o použitelnosti čl. 81 SES na dohody o horizontální 

spolupráci.936 

 

(e) Komercionalizační dohody 

 Kategorie tzv. komercionalizačních dohod zahrnuje dohody mezi konkurenty o 

spolupráci v oblasti prodeji, distribuce nebo propagace.937 Z těchto méně rozšířených 

dohod sehrávají zřejmě nejvýznamnější úlohu distribuční dohody.938 Distribuční 

dohody mají pochopitelně výrazný vertikální (dodavatelsko-odběratelský) prvek. 

Možnost aplikace blokové výjimky pro vertikální dohody na distribuční dohody 

uzavřené mezi konkurenty upravuje čl. 2 odst. 4 nařízení Komise č. 2790/1999. Není-li 

možno distribuční dohodu pod danou blokovou výjimku zahrnout, je třeba dle 

Komise nejprve posoudit její dopad na hospodářskou soutěž v horizontále ve světle 

kritérií uváděných v Pokynech o použitelnosti čl. 81 SES na dohody o horizontální 

spolupráci a po té (není-li soutěž v horizontále narušena) se zabývat případnými 

vertikálními omezeními, a to zejména s ohledem na Pokyny Komise k vertikálním 

omezením.939 

 Tento typ dohod tedy nutně zahrnuje určitou formu spolupráce konkurentů na 

nabídkové straně trhu, což na rozdíl od poptávkové strany (viz dohody o společném 

nákupu komentované shora) vyvolává větší obavy z hlediska zachování účinné 

hospodářské soutěže na dotčených relevantních trzích. Komise uvádí, že základní 

obavou v tomto směru je, zda komercionalizační dohody mezi konkurenty nebudou 

mít za následek fixování prodejních cen.940 Tato obava je aktuální zejména v případě 

dohod omezujících se na otázky společného prodeje, u nichž se Komise domnívá, že 
                                                 
936 Ibid., odst. 132-134. 
937 Ibid., odst. 139. 
938 Ibid., odst. 140. 
939 Ibid. 
940 Ibid., odst. 144. 
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budou téměř vždy spadat pod zákaz stanovený v čl. 81 odst. 1 SES.941 Nemusí to však 

platit v případech, kdy tržní síla spolupracujících podniků je velmi nízká, a nelze též 

zcela vyloučit, že se může uplatnit vynětí ze zákazu na základě čl. 81 odst. 3 SES.942 

 U jiných komercionalizačních dohod není situace tak jednoznačná a opět bude 

do značné míry záviset na ekonomickém kontextu příslušné dohody, zejména 

s ohledem na tržní podíly jejích účastníků, úroveň koncentrovanosti trhů atp. Komise 

obecně uvádí, že je nepravděpodobné, aby byla hospodářská soutěž narušena ve 

smyslu čl. 81 odst. 1 SES v případě dohod, jejichž účastníci mají společný tržní podíl 

nižší než 15%.943 Z hlediska soutěžně-právní analýzy (potřebné zejména při překročení 

dané 15% hranice) Komise poukazuje na skutečnost, že do režimu čl. 81 odst. 1 SES 

budou spadat zejména komercionalizační dohody umožňující výměnu citlivých 

obchodních informací nebo ovlivňující významnou část konečných nákladů stran 

dohody takovým způsobem, že cenová soutěž mezi dotčenými podniky je významně 

omezena či vyloučena.944 U distribučních dohod uzavřených mezi konkurenty ve 

vztahu k různým geografickým trhům, zejména jsou-li reciproční, pak vyvstává další 

obava v podobě možného rozdělování trhů. Nejsou-li takové reciproční distribuční 

dohody objektivně potřeba k proniknutí na dotčené trhy, budou proto dle Komise 

zpravidla spadat do režimu čl. 81 odst. 1 SES 945 

 

(f) Standardizační dohody 

 Primárním účelem standardizačních dohod, respektive dohod o normách je 

definování technických nebo kvalitativních požadavků ve vztahu ke stávajícím (či 
                                                 
941 Ibid. 
942 Srov. např. Whish, R. (2003), s. 572 a 573 a tam citovaná rozhodnutí Komise. Srov. také odst. 148 Pokynů 
Komise o použitelnosti čl. 81 SES na dohody o horizontální spolupráci. Pro posouzení kritérií čl. 81 odst. 3 SES u 
dohod o společném prodeji srov. odst. 151-155 cit. Pokynů. 
943 Pokyny Komise o použitelnosti čl. 81 SES na dohody o horizontální spolupráci, odst. 149. 
944 Ibid., odst. 146 a 150. 
945 Ibid., odst. 147. 
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případně budoucím) produktům, výrobním procesům či postupům.946 Pokyny Komise 

o použitelnosti čl. 81 SES na dohody o horizontální spolupráci nicméně výslovně 

uvádějí, že neupravují problematiku související s poskytování profesionálních služeb 

(např. pravidla pro výkon svobodných povolání).947 

 Komise konstatuje, že při soutěžně-právním posuzování dohod o standardech 

je třeba zvážit dopad příslušné dohody na tři druhy relevantních trhů, a to trh 

s vlastním dotčeným produktem, trh zahrnující stanovování standardů jakožto službu 

sui generis a trh zahrnující služby testování a certifikace.948 Hospodářskou soutěž by ve 

smyslu čl. 81 odst. 1 SES neměly narušovat dohody, které umožňují transparentní a 

neomezenou participaci na stanovování standardů, které neobsahují závazek 

dodržovat uvedené standardy, popřípadě které jsou součástí širší dohody zajišťující 

kompatibilitu produktů.949 

 Naproti téměř vždy budou pod příslušný kartelový zákaz spadat 

standardizační dohody, jejichž více či méně skrytým cílem bude vyloučení (zabránění 

vstupu) konkurentů na dotčený relevantní trh.950 Z hlediska posuzování 

standardizačních dohod, které do určité míry nezbytně mohou omezovat soutěž mezi 

stranami dohody v oblasti některých charakteristik produktu, jehož se standardizace 

týká, sehrává dle Komise důležitou roli též otázka, do jaké míry zůstávají strany 

příslušné dohody volné při vývoji produktů odlišných standardů než těch, na kterých 

se strany dohodly.951 Čím je příslušná (právní a faktická) volnost vyšší, tím je riziko 

porušení čl. 81 odst. 1 SES nižší. Standardizační dohody mohou (a často budou) 

                                                 
946 Ibid., odst. 159. 
947 Ibid., odst. 160. K soutěžní regulaci profesionálních služeb (včetně svobodných povolání) srov. blíže 
Communication from the Commission – Report on Competition in Professional Services, COM(2004) 83 final 
z 9.2. 2004, nebo Sdělení Komise – Svobodná povolání – prostor pro další reformy, KOM(2005) 405 v konečném 
znění z 5.9. 2005. 
948 Ibid., odst. 161. 
949 Ibid., odst. 163. 
950 Ibid., odst. 165. 
951 Ibid., odst. 166 a 167. 
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naplňovat podmínky stanovené v čl. 81 odst. 3 SES, přičemž dle Komise je v tomto 

směru důležité zejména, aby informace rozhodné pro aplikaci standardů, jež vytvářejí 

standard odvětví, byly přístupné na základě transparentních, nediskriminační a 

přiměřených podmínek všem případným podnikům, které by chtěly na dotčeném 

relevantním trhu působit.952 

 

(g) Dohody v oblasti ochrany životního prostředí 

 Poslední kategorií dohod rozebíranou v Pokynech Komise o použitelnosti čl. 81 

SES na dohody o horizontální spolupráci jsou dohody uzavírané mezi konkurenty 

související s problematikou ochrany životního prostředí. Jedná se zejména o dohody o 

snižování znečišťování či směřující k zajišťování jiných cílů v oblasti ochrany 

životního prostředí definovaných v čl. 174 SES (např. dohody o recyklaci, o snižování 

emisí, zvyšování efektivity při spotřebě energií atp.).953 

 Tyto dohody dle Komise zpravidla nevedou k narušení hospodářské soutěže ve 

smyslu čl. 81 odst. 1 SES, a to bez ohledu na tržní podíly účastníků dohody, pokud 

nebudou jen zástěrkou pro fungování zastřeného kartelu mezi účastníky dohody.954 

Závěr o neproblematičnosti takových dohod platí zejména v případech, kdy příslušné 

dohody obsahují spíše proklamativní prohlášení o cíli prospěšném z hlediska ochrany 

životního prostředí, kdy dané dohody mají jen limitovaný dopad na možnosti 

rozhodování v oblasti různorodosti produkce či nákupů, nebo kdy dohody obsahují 

z hlediska ochrany životního prostředí inovativní prvky.955 

 V případě vysokých tržních podílů účastníků dohody mohou nicméně 

ustanovení čl. 81 odst. 1 SES porušit, pokud významnou měrou omezují možnosti 

                                                 
952 Srov. ibid., odst. 169-175. 
953 Ibid., odst. 179-180. 
954 Ibid., odst. 184 a 188. 
955 Ibid., odst. 185-187. 
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stran dohody v určení toho, jaké zboží produkovat a jakým způsobem (včetně toho od 

koho nakupovat výrobní vstupy atp.).956 Citované Pokyny Komise obsahují též 

poměrně detailní poznámky k problematice aplikace čl. 81 odst. 3 SES na dohody 

v oblasti ochrany životního prostředí,957 kterou pochopitelně mohou příslušná kritéria 

často splňovat a rozhodovací praxe Komise nabízí množství takových případů.958 

 

6.2 Vertikální dohody 

 

6.2.1 Úvod 

 Druhou velkou skupinou dohod, na kterou pamatuje zákon o ochraně 

hospodářské soutěže v § 5 odst. 2 OHS, jsou dohody vertikální. Přístup k těmto 

dohodám prodělal v nauce a praxi práva hospodářské soutěže poměrně složitý vývoj. 

V současné době se nicméně v zásadě obecně přijímá, že vertikální dohody zpravidla 

nenarušují hospodářskou soutěž, pokud některá ze stran příslušné dohody 

nedisponuje výraznou tržní silou a dohoda neobsahuje tzv. tvrdá vertikální 

omezení.959 Tuto skutečnost reflektuje jak obecně vyjádřené pravidlo de minimis v § 6 

odst. 1 písm. b) OHS zakládající legální výjimku pro vertikální dohody, jejíž strany 

mají tržní podíl nižší než 15%, tak velkoryse koncipovaná bloková výjimka udělená 

nařízením Komise č. 2790/1999, která de facto (avšak s poněkud drobně odlišnou 

                                                 
956 Ibid., odst. 189-191. 
957 Ibid., odst. 192-197. 
958 Srov. např. Whish, R. (2003), s. 576 a tam citovaná rozhodnutí např. v případu DSD (OJ 2001 L 319/1), kdy 
Komise udělila individuální výjimku exklusivní dohodě, jež usnadnila sběr a likvidaci odpadu z balících materiálů, 
nebo v případu CECED (OJ 2000 L 187/47), kdy Komise udělila individuální výjimku dohodě mezi výrobci a 
importéry praček, jež umožnila odstranění starých modelů praček nešetrných z hlediska spotřeby vody a energie. 
959 Vyjádřeno jinými slovy, u většiny vertikálních omezení mohou soutěžně-právní problémy vyvstat pouze za 
situace, kdy neexistuje dostatečná soutěž mezi značkami. Srov. např. odst. 6 Pokynů Komise k vertikálním 
omezením. 
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věcnou působností) daný tržní podíl pro neproblematičnost vertikálních dohod 

zvyšuje na 30%, a to i pro dohody s ryze vnitrostátními účinky (§ 4 odst. 1 OHS).960 

 Otázka přístupu k vertikálním dohodám je velmi aktuální i s ohledem na přímé 

dopady, jaký takový přístup má na obchodní praxi podniků. Tato skutečnost plyne z 

faktu, že problematika vertikálních dohod souvisí se základní otázkou, kterou si klade 

každý výrobce či dodavatel zboží nebo služeb chtějící je uvést na trh, a to jakým 

způsobem tak učinit.961 Příslušný soutěžitel má na výběr větší počet možností, přičemž 

za základní lze označit následující tři. Za prvé může vyrábět i distribuovat zboží 

včetně prodeje konečnému spotřebiteli v rámci své vlastní firemní struktury (pak by se 

jednalo zcela vertikálně integrovaný podnik). Za druhé může využít služeb 

obchodního zprostředkovatele, resp. zástupce, anebo, za třetí, může dodávat své 

výrobky zcela nezávislému obchodníkovi, který je pak přeprodává dále ať už 

konečným spotřebitelům či nikoli.962 Ekonomická teorie přitom vychází ze skutečnosti, 

že podnik by měl hypoteticky zvolit ten způsob uvedení jeho zboží či služeb na trh, 

který je v dané situaci nejefektivnější, pokud není ve svém výběru limitován 

omezeními, která jeho volbu zkreslují.963 Problematika posuzování vertikálních dohod 

souvisí s druhými dvěmi možnostmi distribuce zboží. První z nich, tj. úplná vertikální 

integrace, je předmětem zájmu kontroly koncentrací mezi podniky, resp. 

v terminologii českého zákona spojování soutěžitelů. 

 Skutečnost, že k uzavírání vertikálních dohod by (alespoň teoreticky) mělo 

docházet, je-li to nejefektivnější alternativou (zejm. v porovnání s vertikální integrací), 

                                                 
960 Srov. kapitoly 4.2.5, 4.3.3 a 5.2.1 shora. 
961 Srov. Whish, R. (2003), s. 583 nebo Korah, V., O’Sullivan, D. (2002), s. 1, kde autoři základní otázky 
dodavatele zboží rozvádějí následovně: „Dodavatel zboží čelí šesti problémům: 1. jak nalézt zákazníky, 2. jak 
získat suroviny nebo součástky pro, které potřebuje pro výrobu svého zboží, 3. jak vyrobit příslušný produkt, 4. jak 
dostat finální produkt ke svým zákazníkům, 5. jak financovat svůj provoz a 6. jak se zajistit proti neznámým 
proměnným“. (překlad autora) 
962 Whish, R. (2003), s. 583-588.  
963 Uvedená základní poučka vychází z tzv. Coaseho věty nebo teorému [srov. např. Soukupová, J. a kol. (2002), 
s. 510-512]. Srov. také Kronman A.T. a Posner, R.A. (1979), s. 1-7 a Church, J. a Ware, R. (2000), s. 65 an. 
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souvisí i stávající, relativně rezervovaný přístup soutěžní politiky k posuzování 

vertikálních dohod. Bude-li totiž takový přístup příliš aktivistický, není vyloučeno, že 

bude docházet k postihu prosoutěžních (efektivity přinášejících) dohod. Právě 

zmiňovanou rezervovanost odráží i výše zmíněný poměrně vysoká hranice tržního 

podílu, která představu jakýsi „bezpečný přístav“ pro většinu vertikálních dohod a 

obecně vylučuje s ohledem na blokovou výjimku použitelnost čl. 81 odst. 1 SES. 

 Postup pro posuzování vertikálních dohod, které z toho či onoho důvodu 

nebudou moci využít výhod blokové výjimky, včetně kritérií, ke kterým bude Komise 

v této souvislosti přihlížet, stanoví podrobněji již výše zmiňované Pokyny k 

vertikálním omezením.964 Těmto pokynům se budu podrobněji věnovat dále ve 

spojení s výkladem k jednotlivým typům vertikálních dohod. Úvodem je však třeba 

konstatovat, že dané Pokyny výslovně stanoví, že „[v]ertikální dohody, které nejsou 

zahrnuty do nařízení o blokových výjimkách, se nepovažují za nezákonné, avšak mohou 

vyžadovat individuální přezkoumání“ a že se „Společnostem ... doporučuje, aby prováděly 

vlastní hodnocení i bez oznámení“, přičemž „[v] případě individuálního přezkoumání Komisí 

bude Komise muset prokázat, že daná dohoda je v rozporu s čl. 81 odst. 1 [SES]” (odst. 62).  

 Ani u vertikálních dohod obsahujících vertikální omezení, jejichž stranou je 

soutěžitel s tržním podílem přes 30% či dokonce soutěžitel s dominantním 

postavením, nelze proto automaticky presumovat nezákonnost, ale danou vertikální 

dohodu je třeba posoudit v jejím právním a ekonomickém kontextu a ve světle 

konkrétních skutkových zjištění ověřit, zda negativně ovlivňuje některé základní 

parametry hospodářské soutěž či má alespoň významný potenciál tak činit. I pokud 

ano, mohou takové dohody stále za splnění podmínek čl. 81 odst. 3 SES, resp. § 3 odst. 

4 OHS spadat mimo kartelový zákaz. 

                                                 
964 Metodologii pro posuzování vertikálních dohod uvádí odst. 120 cit. Pokynů. Negativní a pozitivní přínosy 
vertikálních dohod jsou shrnuty v odst. 103-115 tamtéž. 
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 Obecná základní pravidla k posuzování vertikálních dohod shrnují Pokyny k 

vertikálním omezením v odstavci 119.965 Domnívám se, že obdobný přístup 

k vertikálním dohodám, jaký v současné době zaujímá Komise a jaký je v zásadě 

vyjádřen v citovaných Pokynech Komise, by měl zaujmout ve své rozhodovací praxi i 

Úřad, jehož dřívější přístup však nebyl vždy čitelný a obsahoval zřetelné prvky 

formalismu, kterého se nyní Komise, hlásící se k tzv. ekonomickému přístupu, snaží 

vyvarovat.966 Pokyny k vertikálním omezením též uvádí základní faktory či ukazatele, 

které bude Komise brát při posuzování vertikálních dohod v úvahu. Těmi jsou tržní 

postavení dodavatele, tržní pozice konkurentů, postavení odběratele, vstupní bariéry, 

vyspělost trhu, úroveň obchodního řetězce, povaha dotčeného produktu a případně i 

další faktory, jako např. kumulativní efekt souboru dohod, míra specifické regulace 

v odvětví atp.967 

 Obdobně jako v případě shora rozebíraných dohod horizontálních se i u dohod 

vertikálních níže zaměřím primárně na praktickou stránku jejich substantivního 

posuzování v praxi. Takovému výkladu však níže předřazuji dvě stručné vsuvky 

obecnějšího rázu, které mohou vysvětlit, proč je přístup k vertikálním dohod ze strany 

soutěžního práva tak odlišný od přístupu k dohodám horizontálním, popřípadě i proč 

dochází k další diferenciaci v přístupu u jednotlivých typů vertikálních dohod. Těmito 

vsuvkami je nejprve stručná poznámka k základnímu koncepčnímu (ekonomicky 

pojatému) rozdílu oproti dohodám horizontálním a posléze několik úvah 

inspirovaných novou institucionální ekonomií, která je způsobilá poskytnout zajímavé 

vhledy do regulace vertikálních pohod. 

 

                                                 
965 V češtině srov. např. Raus, D. (2004a) III. část, s. 14, kde daný autor pravidla vyjádřená v odst. 119 Pokynů k 
vertikálním omezením shrnuje, byť je tak učiněno bez odkazu. Pro detailní výklad ekonomického přístupu 
k posuzování vertikálních dohod srov. Bishop, S. a Walker, M. (2002), s. 153-171 nebo Hildebrand, D. (2005). 
966 Pokyny Komise k vertikálním omezením, odst. 7. 
967 Ibid., odst. 121-133. 
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6.2.2 Základní koncepční rozdíl vůči horizontálním dohodám 

 Z výše uvedeného (a zejména v porovnání s výkladem k horizontálním 

dohodám) je zřejmé, že přístup soutěžního práva k vertikálním dohodám je v 

podstatných ohledech odlišný (benevolentnější), než tomu je u dohod horizontálních. 

Jeden z důvodů, proč tomu tak může být, byl zmíněn shora a souvisí s doporučenou 

rezervovaností na straně soutěžních orgánů v případech, kdy by se pokoušely 

nahrazovat obchodní úsudky podniků v oblasti jejich distribučních rozhodnutí. 

Důvodná odlišnost v přístupu k uvedeným dvěma kategoriím dohod však může být 

vysvětlena ještě názorněji. 

 Vertikální dohody se totiž na rozdíl od horizontálních netýkají substitutů, ale 

komplementárních (navazujících) produktů. Pokud klesá cena substitutu A, klesá 

poptávka po dražším substitutu B. Naproti tomu poptávka po produktu X roste, 

pokud klesá cena komplementárního produktu Y (např. tiskárny a tonery) a naopak. 

To je základní ekonomický důvod pro odlišný přístup. V případě substitutů (tj. mezi 

konkurenty), podniky preferují, aby jejich konkurenti zvyšovali ceny, a tedy oslabovali 

cenovou konkurenci. Naproti tomu u navazujících produktů podniky preferují, pokud 

ten druhý snižuje cenu (např. dodavatel suroviny a výrobce navazujícího produktu 

atp.).968 V případě vertikálních dohod tedy (často) oba zúčastněné podniky chtějí, aby 

ten druhý snižoval cenu, což je pochopitelně přínosné pro spotřebitelský blahobyt. 

Vertikální omezení jsou pak přijímána proto, aby omezila tržní moc jedné ze stran.969 

Obecně je tedy i z tohoto koncepčního pohledu u vertikálních dohod výrazně vyšší 

                                                 
968 Srov. Bishop, S. a Walker, M. (2002), s. 156-157. Tuto otázku (mimo jiné) jsem přednesl a diskutoval na 
semináři pro zaměstnance Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na téma „Vybrané aspekty regulace 
vertikálních dohod“, Brno, 4.4. 2008. Tímto děkuji Úřadu a zejména Robertu Nerudovi (t.č. řediteli Sekce 
hospodářské soutěže) za možnost uskutečnění daného semináře a jeho účastníkům za podnětnou diskusi. 
969 Jako příklad pozitivního přínosu vertikálních dohod se v této souvislosti zpravidla uvádí řešení problému tzv. 
dvojitého stanovování marže (double marginalization), který je adresován vertikálním omezením buď v podobě 
určení maximální přeprodejní ceny, nebo závazkem minimálního odběru. K tomu srov. např. Bishop, S. a Walker, 
M. (2002), s. 157-159 nebo Motta, M. (2004), s. 307-313. 
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potenciál být prosoutěžní než u horizontálních dohod, kde jsou motivace účastníků 

dohody zpravidla odlišné, opačné. 

 Kdy tedy mohou ve světle výše uvedeného vyvstat problémy s vertikálními 

dohodami ze soutěžního hlediska? Dle převažujících ekonomických teorií (a za 

předpokladu, že spotřebitelský blahobyt a alokativní efektivita jsou primárními cíli 

soutěžního práva)970 mohou protisoutěžní účinky u vertikálních dohod spojeny s jejich 

případnými dopady do hospodářské soutěže v horizontále.971 Tak tomu může být 

zejména ve dvou případech. Za prvé, když dochází v důsledku příslušné vertikální 

dohody k uzavření trhu (foreclosure) nebo, za druhé, když je jejím důsledkem oslabení 

cenové konkurence na horizontální úrovni.972 Z tohoto hlediska by měly být vertikální 

dohody posuzovány. Nemůže-li v jejich důsledku dojít ani k prvnímu ani druhému 

výše zmíněnému negativnímu důsledku, není důvod intervenovat. V praxi to vede 

(mělo vést) k tomu, že vertikální dohody mohou způsobit negativní důsledky z 

hlediska hospodářské soutěže jen, když alespoň jedna ze stran disponuje výraznou 

tržní silou, respektive kdy je mezi-značková soutěž nedostatečně účinná, jak již bylo 

výše uváděno. 

 

6.2.3 Náměty z nové institucionální ekonomie 

 Ke zkoumání regulace vertikálních dohod lze samozřejmě přistoupit tím 

způsobem, že se popíše základní přístup, kterým k jejich posuzování v praxi dochází, 

vycházeje zejména z dostupné judikatury a výkladových dokumentů Komise. Takový 

přístup ostatně nabízím v následující kapitole. Pokud však chceme plněji porozumět 

určitému fenoménu, měli bychom si klást i otázku, proč. Proč je regulace vertikálních 

dohod odlišná než u dohod horizontálních jsem stručně naznačil v předchozí kapitole. 

                                                 
970 K tomu srov. kapitolu 3.2 shora. 
971 Bishop, S. a Walker, M. (2002), s. 160. 
972 Ibid., s. 164-165. 
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Proč jsou však různé typy vertikálních dohod, které mohou vést k obdobným 

důsledkům, podrobeny různému režimu (srov. např. prosté single branding dohody, 

franšízové dohody, selektivní distribuce, dohody o zastoupení atd.)? Existuje proto 

nějaké koncepční vysvětlení, anebo se jedná jen o nahodilost (nahodilou moudrost) 

danou utvářením rozhodovací praxe? 

 Určité vysvětlení nápomocné k pochopení regulace vertikálních dohod může 

nabídnout nová institucionální ekonomie.973 Tento ekonomický směr vysvětluje, že 

existují různé formy koordinace, resp. řízení. Trh (jako prostor pro směnné transakce 

při střetu volné nabídky a poptávky) je jen jednou z nich. Na druhém konci spektra 

stojí hierarchie, která je charakterizována „direktivním“ řízením (vertikální integrace; 

absence nezávislé směny).974 Nejedná se o dva krajní body bez ničeho uprostřed, ale o 

kontinuum. Proto se zavedla třetí kategorie hybridních forem řízení (někdy též tzv. 

sítí).975 Soutěžní právo by mělo respektovat (a lze říci, že i v některých ohledech 

respektuje) specifika těchto různých forem řízení, protože (alespoň dle teorie) bude ze 

strany podniků zvolena ta forma řízení (a souvisejícího umísťování produkce na trh), 

která je nejefektivnější, a to nejen z hlediska případných ex post neefektivit (transakční 

náklady), ale i z hlediska nutnosti ochrany ex ante specifických investic (riziko 

oportunismu, tzv. černých pasažérů).976  

 Jak vyplyne z dále podaného výkladu o přístupu k posuzování jednotlivých 

typů vertikálních dohod, existují určité odlišnosti v jejich posuzování, které jsou 

                                                 
973 Zjednodušeně řečeno lze říci, že tato větev ekonomické teorie vychází z článku Ronald Coase, The Nature of 
the Firm, 4 Economica 387 (1937), jehož základní myšlenky byly dále rozpracovány v pracech dalších ekonomů, 
zejm. Olivera Williamsona. Co se týče základních informací o aplikaci nové institucionální ekonomie na vertikální 
dohody vycházím dále primárně z Lianos, I. (2007), s. 649-672. 
974 Tak se navazuje na ekonomický koncept „firmy“, v jejímž rámci právě dochází k hierarchickému řízení, čímž 
jsou uvnitř ní nahrazeny tržní mechanismy. Srov. Lianos, I. (2007), s. 650-653 nebo Church, J. a Ware, R. (2000), 
s. 65 an. Posléze uvedená publikace však namísto dále používané terminologie trh/sítě(hybridy)/hierarchie, hovoří 
o spotových trzích/dlouhodobých kontraktech/vertikální integraci. Přes rozdílnou terminologii je však základní 
myšlenka stejná. 
975 Lianos, I. (2007), s. 652. 
976 Ibid., s. 651 a Church, J. a Ware, R. (2000), s. 65. 
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navázané na míru provázanosti vztahu mezi zúčastněnými podniky. S určitou mírou 

zobecnění lze říci, že tyto rozdíly mohou být vysvětleny výše zmíněnými poznatky o 

různých formách řízení a že tyto poznatky jsou tak v judikatuře a rozhodovací praxi 

Komise základním způsobem respektovány, byť v příslušných rozhodnutí nejsou 

zvolená pravidla vysvětlena pomocí slovníku nové institucionální ekonomie.977 

 Proč je například soutěžní právo benevolentnější k zákazům soutěžit 

(závazkům nekonkurovat) ve franšízových dohodách než v prostých kupních 

smlouvách, když v obou případech je riziko stejné (uzavření trhu)? Proč je například 

soutěžní právo benevolentnější k určování (pře)prodejní ceny v (pravých) dohodách o 

zastoupení než v prostých vertikálních dohodách, když důsledky mohou být opět 

obdobné? Proč jsou zde specifika pro posuzování dohod o exklusivní distribuci, 

selektivní distribuci atp.?978 

 Jednou z možných odpovědí je právě fakt, že se respektuje různé umístění 

příslušné dohody (jakožto formy řešení ekonomické organizace) na kontinuu 

hierarchie – hybridy (sítě) – trh. Čím blíže k hierarchii, tím by měla být regulace 

opatrnější. Obecně totiž platí, že pokud má vertikální dohoda nahradit (zcela či zčásti) 

efektivní vertikální integraci bylo by nesmyslné ji zakazovat, pokud by byla vertikální 

fůze mezi zúčastněnými podniky povolena.979 Chybná regulace by totiž vedla k tomu, 

                                                 
977 Srov. Lianos, I. (2007), s. 654-663, kde uvádí aplikaci konceptu jedné hospodářské jednotky [k tomu viz 
kapitolu 4.2.1(b) shora] jako příklad respektování hieararchické formy řízení a dále přístup k posuzování 
franšízových dohod a selektivní distribuce jako příklad přístup k formě řízení ve formě „sítí“. 
978 K tomuto okruhu otázek by patřila i otázka: Proč se článek 81 SES neaplikuje na dohody uzavřené mezi 
podniky, které tvoří jednu hospodářskou jednotku? Tu však neřeším na tomto místě, jelikož jsem se jí věnoval v 
souvislosti s výkladem pojmu podnik v kapitole 4.2.1(b) shora. 
979 Srov. např. Bishop, S. a Walker, M. (2002), s. 155, kde se uvádí: „Užitečným myšlenkovým experimentem při 
posuzování, zda určité vertikální omezení je protisoutěžní, je zvážit, zda dosahuje stejného výsledku jako vertikální 
integrace a, pokud ano, zda by v předmětném případě byla taková vertikální integrace považována za 
protisoutěžní či prosoutěžní.“ (překlad autora)  
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že by dotčené podniky právě zvolily namísto řešení např. jejich distribuční strategie 

formou spolupráce s určitým distributorem vertikální integraci.980 

 

6.2.4 Jednotlivé typy vertikálních dohod 

 Vertikální dohody je pochopitelně možno třídit mnoha různými způsoby. Komise 

například pro účely výkladu v Pokynech k vertikálním omezením člení jednotlivé 

vertikální dohody, resp. omezení do čtyř základních skupin, a to 

a) skupina omezení zavazujících či motivujících odběratele k odběru pouze jedné 

značky (single branding group), 

b) skupina omezení vedoucích k omezování distribučních možností (limited 

distribution group), 

c) skupina omezení směřující k udržování (pře)prodejní ceny (resale price maintenace 

group) a 

d) skupina omezení vedoucích k rozdělení trhu (market partitioning group).981 

 Samozřejmě si lze představit i odlišná a možná názornější členění. V tomto článku 

budu používat odlišné členění než je užito Komisí v Pokynech k vertikálním 

omezením. Nečiním si však v tomto směru nárok na originalitu a v zásadě přejímám 

třídění, jež je použito v jedné ze základních odborných knih k problematice soutěžního 

práva, a sice Bellamy & Child – European Community Law of Competition.982 Toto třídění 

je dle mého názoru do určité míry přístupnější než členění užité Komisí, poněvadž 

pracuje s kategoriemi dohod tak, jak se v konkrétní rovině objevují v obchodní praxi. 

Není tak abstraktní. Je více kazuistické. Členění užité v citované knize nicméně 

                                                 
980 Nejedná se jen o teoretickou úvahu. Autorovi jsou z praxe známy případy, kdy k tomu došlo, popřípadě, kdy to 
podniky zvažující formu jejich distribuční praxe vážně analyzovaly právě i s ohledem na dopady soutěžně-právní 
regulace. 
981 Pokyny k vertikálním omezením, odst. 104-114. 
982 Roth, P. M. (ed.) (2001), s. 510-609. 
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poněkud modifikuji, zejména k němu přidávám vertikální dohody směřující k určení 

prodejní ceny, jež předmětná kniha adresuje na jiném místě. Současně pojednávám 

samostatně o tzv. vázaných obchodech neboli junktimách. Vedle toho by se s ohledem 

na existenci samostatné blokové výjimky za speciální kategorii mohly považovat 

vertikální dohody v oblasti distribuce motorových vozidel. Regulaci distribuce 

motorových vozidel se však nevěnuji. 

 S ohledem na výše uvedené člením vertikální dohody pro účely dalšího výkladu 

na: 

a) dohody o určení (pře)prodejní ceny; 

b) dohody o zastoupení; 

c) dohody o výhradní distribuci; 

d) dohody o výhradních dodávkách; 

e) selektivní distribuční systémy; 

f) dohody o výhradním odběru a o nákupu jediné značky; 

g) vázané obchody (junktimy); 

h) franšízové dohody a  

i) subdodavatelské smlouvy. 

 Toto členění není pochopitelně absolutní a je možno si snadno představit, že v 

obchodní praxi lze narazit na dohody, které plně nezapadají do tohoto členění, 

případně obsahují prvky více jednotlivých kategorií. I tak však považuji instruktivní 

hodnotu daného členění za dostatečnou. Problematika soutěžně-právního posuzování 

vertikálních dohod, která je z povahy věci vždy ad hoc charakteru, je velmi složitá a její 

detailní rozbor by přesahoval nejen limity, ale i obecnější zaměření této práce, pročež 

se u jednotlivých níže rozebíraných konceptů omezuji na uvedení základních faktorů, 



 

 313 

jež je třeba brát v úvahu ve světle Pokynů Komise k vertikálním omezením, stávající 

rozhodovací praxe příslušných orgánů a citované odborné literatury. 

 

(a) Dohody o určení (pře)prodejní ceny 

 Vertikální dohody, které by obsahovaly ujednání směřující k přímému či 

nepřímému určení (pře)prodejní ceny, adresuje Komise pod hlavičkou omezení 

směřujících k udržování prodejní ceny.983 Tato skupina obsahuje v zásadě čtyři možné 

typy ujednání, a to ujednání, dle kterých je odběratel povinen či motivován 

(pře)prodávat jím nakoupené zboží za určitou stanovenou cenu, nikoli pod určitou 

minimální cenu, nikoli nad určitou maximální cenu, anebo je mu určitá (pře)prodejní 

cena (ať už stanovená fixně, rozpětím či maximální nebo minimální hranicí) pouze 

doporučena. 

 Fixování konkrétně stanovené ceny nebo minimální prodejní ceny je vnímáno 

jako tzv. tvrdé omezení.984 Takové dohody vedou (ve většině případů) k přímému 

omezení cenové konkurence v neprospěch spotřebitelů. Příslušní soutěžitelé 

(odběratelé – další prodejci) nemohou v jejich důsledku soutěžit o přízeň spotřebitelů 

snižováním ceny. I v tomto případě zákon pamatuje jak na přímé určení ceny, tak na 

různé způsoby nepřímého určování (např. prostřednictvím vlivu na výše marží, slev, 

kalkulačních vzorců atp.). Taková ujednání vylučují užití legální výjimky plynoucí z 

§ 6 OHS [viz jeho odst. 2 písm. b)], jakož i použití blokové výjimky pro vertikální 

dohody [viz čl. 4 písm. a) nařízení Komise č. 2790/1999]. Daná ujednání se též 

považují jako dohody, jejichž inherentním účelem je narušení hospodářské soutěže, 

což způsobuje jejich takřka per se protizákonnost.985 

                                                 
983 Srov. Pokyny Komise k vertikálním omezením, odst. 111-112 a 225-228. 
984 Srov. kapitoly 4.2.5(e) a 5.2.1(b) shora. 
985 Srov. Whish, R. (2003), s. 113-115 a kapitolu 4.2.3(c)(ii) shora. 
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 Kartelovému zákazu by takové dohody (za stávajícího přístupu evropského a 

českého soutěžního práva)986 mohly uniknout pouze ve výjimečných případech buď 

s ohledem na požadavek určité kvantity narušení soutěže pro aplikaci kartelového 

zákazu,987 anebo při málo pravděpodobném (avšak ne zcela vyloučeném) splnění 

podmínek pro vynětí ze zákazu dle § 3 odst. 4 OHS, resp. čl. 81 odst. 3 SES.988 Naproti 

tomu dohody obsahující ujednání o doporučení cen či o stanovení cenového stropu 

(maximální prodejní ceny) narušují hospodářskou soutěž pouze ve výjimečných 

případech, kdy by jejich důsledkem bylo stanovení jednotné cenové úrovně v rámci 

relevantního trhu v důsledku toho, že příslušné ceny fungují jako určitý záchytný bod, 

a snižují tak úroveň intenzity konkurence v horizontále.989 Vůči nim lze též plně 

uplatnit blokovou výjimku pro vertikální dohody, bylo-li by toho snad v některých 

výjimečných případech třeba. V případě doporučených cen tomu tak pochopitelně je 

pouze za předpokladu, že dodržování doporučené prodejní ceny nebude ze strany 

dodavatele nějakým způsobem vynucováno (sankce, výhružky atp.) či podporováno 

                                                 
986 V této souvislosti se sluší poznamenat, že na poli amerického federálního antitrustového práva došlo nedávno k 
určitému posunu ve vnímání dohod o fixaci cen, a to v tom směru, že byly i ony přesunuty z kategorie dohod per 
se zakázaných mezi dohody, jejichž dopady z hlediska hospodářské soutěže je třeba postupovat dle tzv. pravidla 
rozumu (rule of reason). Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu USA z 28.6. 2007 ve věci Leegin Creative Leather 
Products Inc. v. PSKS Inc., 551 US ___ (2007), kterým byl překonán 96 let starý precedent ve věci Dr. Miles 
Medical Co. v. John D. Park & Sons Co., 220 U.S. 373 (1911). Nejvyšší soud byl ovlivněn ekonomickými názory 
dokládájícími možný prosoutěžní charakter vertikální fixace ceny v některých případech, zejm. v případech, kdy je 
pro distribuci velmi důležitá necenová konkurence. Skutečnost, že se jedná se o kontroverzní otázku dokládá fakt, 
že rozhodnutí bylo vydané nejtěsnější možnou majoritou (5:4). Stanovisko většiny sepsal soudce Kennedy, který v 
této souvislosti kupříkladu konstatoval, že per se zákaz udržování přeprodejní ceny „je chybnou antitrustovou 
doktrínou, která slouží zájmům právníků prostřednictvím vytváření právních distinkcí, které fungují jako pasti pro 
neopatrné, spíše než zájmům spotřebitelů, a to vyžadováním od výrobců, aby volili při sledování rozumných 
obchodních cílů ty možnosti, které jsou je těmi druhými nejlepšími“ (s. 25). Pro základní přehled o možných 
pozitivech omezení v podobě vertikální fixace ceny srov. např. NERA (2007). Pro shrnutí ekonomických teorií 
týkajících se RPM srov. Cucinotta, A. (2002). 
987 Ani u těchto dohod nelze zcela vyloučit jejich charakterizaci jakožto bagatelních kartelů, byť by to v českém 
kontextu bylo možné jen při akceptaci existence obecné doktríny de minimis, která však z textu zákona přímo 
nevyplývá. Blíže k této problematice srov. kapitolu 4.2.5 shora. 
988 Srov. Whish, R. (2003), s. 111 a tam citované rozhodnutí SPS ve věci č. T-374/94 etc. European Night Services 
v Commission [1998] ECR II-3141, odst. 136. 
989 Srov. odst. 226-228 Pokynů Komise k vertikálním omezením. 
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(poskytování zvláštních slev či jiných výhod).12990 V takovém případě se totiž 

nejednalo o doporučení prodejní ceny, ale o nepřímé určování prodejní ceny. 

 

(b) Dohody o zastoupení 

 Možnost zajištění distribuce prostřednictvím obchodního zástupce či 

zprostředkovatele je jedním ze základních způsobů, prostřednictvím kterého lze 

zajistit distribuci výrobků k zákazníkům. Přístup k dohodám o zastoupení ze strany 

regulátorů hospodářské soutěže je v zásadě příznivý. Dohody o zastoupení se obecně 

považují za dohody, na které se čl. 81 odst. 1 SES zpravidla nevztahuje.991 Komise 

chápe dohody o zastoupení jako dohody týkající se situací, „kdy právnické či fyzické 

osobě (obchodní zástupce) je uděleno právo jednat a/nebo uzavírat smlouvy ve prospěch jiné 

osoby (zmocnitele), ať už vlastním jménem či jménem zmocnitele, v souvislosti“ s nákupem či 

prodejem zboží či služeb zmocnitele.992 

 Uvedená definice je poměrně široká a zaměřuje se spíše na zachycení 

ekonomické podstaty dohody o zastoupení jako prostředků zajištění nákupu či 

prodeje zboží nebo služeb. Do kategorie dohod o zastoupení mohou spadat jak 

smlouvy, které zakotvují zastoupení přímé, tak smlouvy zakotvující zastoupení 

nepřímé. Převedeno do typizace smluv v českém obchodním právu do této kategorie 

mohou spadat všechny typy smluv o obstarání záležitostí, tj. smlouva mandátní, 

smlouva komisionářská, smlouva o zprostředkování a smlouva o obchodním 

zastoupení. Samozřejmě by do této skupiny bylo možno zařadit i občanskoprávní 

obdoby právě zmíněných smluv o obstarání záležitostí, tj. smlouvu příkazní (včetně 
                                                 
990 Srov. Raus, D. a Neruda, R. (2004), s. 101. 
991 Viz název části II. Pokynů Komise k vertikálním omezením „Vertikální dohody, na které se obecně článek 81 
odst. 1 nevztahuje“, v jejímž rámci jsou v odst. 12-20 rozebírány právě i dohody o zastoupení (agency 
agreements). Blíže k posuzování dohod o zastoupení srov. např. Lianos, I. (2007), Korah, V., O’Sullivan, D. 
(2002), s. 100-104, Roth, P. M. (ed.) (2001), s. 510-515 nebo Mendelsohn, M. a Rose, S. (2002), s. 77-86. 
992 Pokyny Komise k vertikálním omezením, odst. 12. Toto vymezení se drobně odlišuje od definice v čl. 1 odst. 2 
Směrnice Rady (EHS) 86/653, která vyžaduje, aby vztah zastoupení měl určitou pokračující bázi, což citované 
Pokyny nestanoví, přestože uvádějí, že by měla být čteny ve světle uvedené směrnice. 
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smlouvy o obstarání věci a smlouvy o obstarání prodeje věci) a smlouvu 

zprostředkovatelskou.993 Dále tam lze zařadit i další dohody obstaravatelských smluv 

obsažené ve zvláštních předpisech či blíže nespecifikované smlouvy inominátní 

stejného ekonomickému účelu. 

 Komise u dohod o zastoupení rozlišuje mezi tzv. pravými a nepravými 

dohodami o zastoupení, přičemž základní rozlišovací kritérium spatřuje v míře 

finančního nebo obchodního rizika, které nese zástupce v souvislosti se 

zastupováním.994 V případě, kdy zástupce nenese žádná nebo téměř žádná obchodní 

rizika ani náklady s nimi spojené, jedná se o tzv. pravé zastoupení a zákaz v čl. 81 

odst. 1 SES se obecně neaplikuje.995 Naopak v případě, kdy zástupce taková rizika a 

náklady nese, se jedná o tzv. nepravé zastoupení, a kartelový zákaz se na příslušnou 

dohodu může vztahovat jako u jakékoli jiné vertikální dohody.996 Taková dohoda pak 

může těžit z blokové výjimky pro vertikální dohody za předpokladu, že proto jsou 

splněny předpoklady. Zástupce v takovém případě vystupuje v pozici odběratele, a to 

i když prodává zboží jménem nebo na účet jiného soutěžitele (dodavatele).997 

Obdobný náhled na dohody o zastoupení do určité míry plyne i z judikatury 

komunitárních soudů, na níž daná ustanovení Pokynů k vertikálním omezením 

v zásadě navazují, byť příslušná judikatura nepoužívá terminologii pravých a 

nepravých dohod o zastoupení.998  

                                                 
993 Pro popis charakteru těchto dohod srov. např. Pelikánová, I. a kol. (1998), s. 299-318. 
994 Pokyny Komise k vertikálním omezením, odst. 13 a 14. 
995 Ibid., odst. 15. 
996 Ibid. 
997 Uvedené plyne z definice odběratele, resp. kupujícího v čl. 1 písm. g) Nařízení Komise č. 2790/1999. Tuto 
skutečnost se zohledněním evropského přístupu k dohodám o zastoupení dobře ilustroval (nyní již zrušený) 
čl. I § 3 odst. 5 slovenského zákona č. 465/2002 Z.z.: „…odberatel je aj podnikatel, ktorý opätovne predáva 
výrobky alebo služby v mene ineho podnikatela a sám nesie v súvislosti s výkonom tejto činnosti určité finančné 
riziko alebo obchodné riziko.“ 
998 Příslušná judikatura nicméně možná ještě více zdůrazňuje význam integrace zástupce do firemních struktur 
zastoupeného. Srov. např. Korah, V., O’Sullivan, D. (2002), s. 100-101. Viz také rozhodnutí ESD ve spojených 
věcech č. 40/73 atd. Suiker Unie and others v Commission [1975] ECR 1663; dále jeho rozhodnutí č. 313/85, 
Vereniging van Vlaamse Reisbureaus v Sociale Dienst van de Plaatsselijke en Gewestelijke Overheidsdiensten 
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 K samotné přípustnosti různých omezení v dohodách o zastoupení Komise 

uvádí, že v případě „pravých“ dohod o zastoupení závazky omezující zastoupeného 

v tom, za jakých podmínek má prodávat zboží zastoupeného, nespadají pod zákaz v 

čl. 81 odst. 1 SES, protože v takovém případě jsou prodejní či nákupní funkce 

prováděné zástupcem součástí činnosti zastoupeného, i když je zástupce samostatným 

podnikem.999 Zákaz soutěžit uložený zástupci, který by mu ukládal, aby nevyvíjel 

činnost jako zástupce či distributor pro konkurenty zastoupeného může však dle 

Komise za určitých okolností narušovat hospodářskou soutěž i v kontextu „pravého“ 

zastoupení, pokud by vedl k uzavření dotčeného relevantního trhu, tj. k situaci, za 

které by bylo velmi obtížné pro nové konkurenty vstoupit na trh, resp. pro stávající 

konkurenty zvyšovat jejich tržní podíly.1000 

 Tento posléze uvedený přístup je některými autory kritizován, když uvádí, že 

není důvodu rozlišovat mezi jednotlivými typy omezení v „pravých“ dohodách o 

zastoupení. Daní autoři totiž poukazují na to, že koncepčně je vstřícný přístup k 

dohodám o zastoupení postaven na doktríně jedné hospodářské jednotky, když je 

ověřeno, že zástupce plní de facto jen funkce pomocného orgánu principála a je na něm 

ekonomicky závislý.1001 Vzhledem k tomu není možno na dohodu o zastoupení (jako 

celek, bez rozlišení jednotlivých typů omezení) mezi příslušným zástupcem a 

principálem aplikovat čl. 81 SES, jelikož se nejedná o dohodu mezi podniky, ale jen o 

vnitřní alokaci funkcí v rámci podniku jediného, obdobně jako by tomu bylo u dohody 

mezi mateřskou a dceřinou společností.1002 Byť má toto pojetí určitou logiku, Komise, 

                                                                                                                                                           
[1987] ECR 3801; rozhodnutí č. C-266/93, Bundeskartellamt v Volkswagen and VAG Leasing [1995] ECR I-3477 
a dále také z pozdější doby rozhodnutí ESD ve věci č. C-217/05, Confederación Española de Empresarios de 
Estaciones de Servicio (CEEES) v Compaňía Española de Petróleos SA [2006] SbSD I-11987, zejm. odst. 41-48, 
60-62 a 65. K popisu vývoje posuzování dohod o zastoupení v judikatuře a praxi Komise srov. Lianos, I. (2007), 
s. 628-648. 
999 Pokyny Komise k vertikálním omezením, odst. 18. 
1000 Ibid., odst. 19. 
1001 Lianos, I. (2007), s. 641. 
1002 Ibid., s. 641 a 665-668. 
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jak uvedeno shora, mezi příslušnými dvěma typy omezení rozlišuje. K takovému 

rozlišení přistoupil ve své judikatuře i Evropský soudní dvůr, když rozlišil mezi 

dopady jednotlivých omezení na trh s příslušnými zprostředkovatelskými či 

obstaravatelskými službami a trh zboží či služeb principála, které dotčený zástupce 

obstarává.1003 Zmiňovaní autoři kritizují i tento přístup soudu, a to v zásadě pro jeho 

koncepční neujasněnost, když prý soud neposkytuje vysvětlení, jak je možno 

aplikovat čl. 81 SES na jednání, které není dohodou mezi podniky.1004 

 Dle mého názoru lze přístup Komise i Evropského soudního dvora založený na 

rozlišení mezi omezeními, které se týkají činnosti zástupce ve vztahu ke třetím 

osobám, když obstarává činnost pro principála, na straně jedné, a omezeními v rámci 

vztahu zástupce – principál, na straně druhé, vysvětlit koncepčně čistým způsobem. 

Přístup Komise i soudu je na něm zřejmě založen, byť tak není uvedeno explicitně. Jak 

jsem shora podrobně rozvedl, pojem podniku v komunitárním soutěžním právu je 

založen na funkčním pojetí.1005 To znamená, že určitá entita může být podnikem ve 

vztahu k některým svým činnostem a nikoliv k jiným. Takto lze přistoupit i 

činnostem, které vykonává zástupce. Pokud neponese obchodní a finanční rizika 

spojená s obstaráním prodeje zboží či služeb principála a nebude v tomto směru 

ekonomicky samostatný, pak nebude ve vztahu k této činnosti splňovat definici podniku 

právě pro absenci ekonomické samostatnosti. Naproti tomu v rámci činnosti, kdy 

dojednává obsah svého smluvního vztahu s protistranou (principálem), nutně 

vystupuje samostatně, jako dodavatel na trhu obstaravatelských služeb. Ve vztahu k 

této posléze uvedené činnosti pak tedy pojem podniku naplňuje, pročež by mělo být 

koncepčně možno aplikovat čl. 81 SES, byť by samozřejmě specifika vztahu 

zastoupení měla být při posouzení příslušných omezení vzata v úvahu v souladu s 

                                                 
1003 Rozhodnutí ESD ve věci CEEES, cit. supra v pozn. č. 998, odst. 62. 
1004 Lianos, I. (2007), s. 648. 
1005 Srov. kapitolu 4.2.1(b)(i) shora. 
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požadavkem na posuzování restriktivních dohod v jejich ekonomickém a právním 

kontextu. 

 České soutěžní právo neobsahuje (a to ani v podobě soft-law) žádnou obdobnou 

úpravu, jako jsou Pokyny Komise k vertikálním omezením. Autor si též není vědom 

judikatury či rozhodnutí Úřadu, kde by byla otázka dohod o zastoupení důkladněji 

rozebírána. Přesto se domnívám, že přístup české aplikační praxe k dohodám o 

zastoupení by měl odpovídat výše uvedeným pravidlům uplatňovaným v právu 

evropském, pro která jsou rozhodující ekonomická kritéria a nikoli vlastní právní 

základ pro vztah zástupce a zastoupeného. 

 

(c) Dohody o výhradní distribuci 

 Výhradní distribuce v širším slova smyslu zahrnuje situace, kdy dodavatel určí 

jednoho distributora pro prodej svého zboží nebo služeb v rámci vymezeného území 

nebo ve vztahu k určité skupině zákazníků, přičemž se dodavatel zároveň zavazuje 

zajistit, že jeho ostatní distributoři nebudou takový prodej v příslušném území nebo 

vůči vymezené skupině zákazníků provádět. Komise nicméně v Pokynech 

k vertikálním omezením v rámci uvedeného širšího pojetí rozlišuje mezi dvěma typy, 

a to jednak výhradní distribucí stricto sensu, kde se jedná o omezení pouze ve vztahu k 

určenému území, a jednak tzv. výhradní alokací zákazníků, což je výše popisovaná 

situace s vymezenou skupinou zákazníků.1006 

 Jako základní možný negativní dopad výše zmíněných závazků na 

hospodářskou soutěž přichází v úvahu snížení soutěže v rámci jedné značky. Nicméně 

omezení této vnitra-značkové konkurence, které je obecně méně závažné z hlediska 

práva ochrany hospodářské soutěže, se může zprostředkovaně promítat i do soutěže 

mezi značkami a případně vyvolat další související negativní ekonomické důsledky 

                                                 
1006 Pokyny k vertikálním omezením, odst. 109. 
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(např. usnadnění horizontální koluze či uzavření dotčeného nákupního trhu). Tyto 

možné negativní důsledky jsou v zásadě obdobné u obou shora zmíněných typů 

vertikálních dohod (výhradní územní distribuce i alokace zákazníků), byť je 

pochopitelně forma příslušných ujednání odlišná.1007 Na druhou stranu taková 

ujednání mohou mít i nesporná pozitiva z ekonomického hlediska, a to například pro 

zabránění tzv. problému „černého pasažéra“ (free-rider problem), a mohou být i jinak 

opodstatněná zejména v případě snahy proniknout na nové trhy.1008  

 Na dohody o výhradní distribuci se vztahuje bloková výjimka, pokud tržní 

podíl dodavatele nepřesahuje předepsanou 30% hranici. Blokovou výjimku je možno 

aplikovat i v případě kombinace výhradní distribuce s dalšími omezujícími 

ustanoveními, která nemají charakter tzv. „tvrdých omezení“ či šedých klauzulí.1009 

Dané dohody by proto neměly obsahovat žádná ujednání směřující k regulaci 

minimálních (pře)prodejních cen. Problematický by též mohl být například zákaz 

soutěžit ve smyslu čl. 1 písm. b) nařízení Komise č. 2790/1999, pokud by délka jeho 

trvání přesahovala 5 let. 

 Specifická je otázka ujednání omezujících odběratele v možnostech dalšího 

prodeje odebraného zboží z jeho strany. Z povahy výhradní distribuce ať již na 

územním či personálním principu totiž plyne, že příslušný odběratelem musí být 

určitým způsobem omezen. Takové omezení je totiž jádrem výhradní distribuce, bez 

něhož by výhradní distribuce ztratila (ekonomický) smysl. Dané omezení může být 

v tržním kontextu zcela legitimním nástrojem. Dotčený distributor totiž často investuje 

do zajištění distribuce smluvního zboží v příslušném regionu (např. investice do 

                                                 
1007 Srov. ibid., odst. 110, 161 a 178. 
1008 Bližší rozbor jednotlivých ekonomických faktorů a bližší posouzení argumentů „pro a proti“ je rozpracován 
v odst. 161-177 Pokynů Komise k vertikálním omezením pro výhradní distribuci stricto sensu, v odst. 178-183 
tamtéž pro výhradní alokaci zákazníků s tím, že určité poznámky vztahující se k výhradní distribuci lze použít 
mutatis mutandis i na výhradní alokaci zákazníků. Ohledně ekonomického hodnocení exklusivní distribuce srov. 
také Roth, P. M. (ed.) (2001), s. 516-517. Srov. také rozhodnutí ESD v případu č. 56/65 Société Technique Miniere 
v Maschinenbau Ulm [1966] ECR 235 nebo č. 56 a 58/64 Consten and Grundig v Commission [1966] ECR 299. 
1009 K tomu srov. kapitoly 5.2.1(b) a 5.2.1(c) shora. 
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reklamy atp.). Bez určité míry ochrany proti prodejům ze strany ostatních distributorů 

dotčeného zboží, kteří se na zajištění odbytu předmětných produktů v dotčeném 

území nijak marketingově nepodíleli, by takto vynaložené investice mohly přijít 

vniveč. Ochrana proti takovým prodejům (ze strany tzv. „černých pasažérů“) plní 

tedy funkci jakési legitimní motivující složky proto, aby (výhradní) distributor vůbec 

náklady spojené se zajištěním distribuce smluvního zboží vynaložil a vzal na sebe 

ekonomické riziko s tím spojené. Takto může výhradní distribuce přispívat ke zvýšení 

odbytu, únosnějšímu rozložení tržního rizika a tím i k efektivnější alokaci zdrojů. 

S ohledem na výše uvedené má výhradní distribuce význam zejména v kontextu 

snahy proniknout na nové trhy. Účelem soutěžního práva v této souvislosti je zajistit, 

aby omezení uložené odběratelům (distributorům) nešlo nad rámec toho, co je pro 

zajištění zmíněných ekonomických přínosů nezbytné. 

 Pro účely aplikace blokové výjimky stanoví limity přípustného omezení 

ustanovení čl. 4 písm. b) první odrážka nařízení Komise č. 2790/1999. Toto ustanovení 

uvádí, že za tzv. tvrdé omezení se nepovažuje ujednání omezující či zakazující 

odběrateli aktivní prodeje do výlučného území či vůči výlučné skupině zákazníků, jež 

byly vyhrazeny dodavateli, resp. jiným odběratelům (tj. distributorům) dodavatele. 

Pokud by však dotčené omezení zahrnovalo i tzv. pasivní prodeje, tj. zjednodušeně 

řečeno prodeje, kdy předmětnou transakci iniciuje sám zákazník nezávisle na 

marketingových aktivitách prodejce, nebylo by možno blokovou výjimku pro 

vertikální dohody uplatnit. Totéž platí, pokud by se omezení prodejů vztahovalo nejen 

na odběratele, který je stranou dohody, ale i na jeho zákazníky. V této kvalifikaci 

přípustného omezení lze vysledovat vliv jednoho z cílů evropského soutěžního práva, 

a sice zvýšit míru integrace jednotného evropského trhu. Jinými slovy výhradní 

distribuce je sice obecně přípustná, ale tato nesmí poskytovat dotčeným distributorům 

absolutní teritoriální ochranu ať již tím, že by obsahovala zákaz pasivních prodejů, 

nebo tím, že by bránila tzv. paralelním importům ze strany zákazníků jednotlivých 

distributorů. 
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 I v případě, že nebude možno blokovou výjimku aplikovat, nelze automaticky 

uzavřít, že by příslušná dohoda obsahující závazek výhradní distribuce byla 

automaticky zakázaná a neplatná. I zde platí obecný princip vyjádřený v odstavci 62 

Pokynů k vertikálním omezením, tedy že zkoumanou dohodu je třeba individuálně 

posoudit v jejím právním a ekonomickém kontextu.1010 Obecně lze konstatovat, že čím 

výraznější budou dopady příslušných vertikálních omezení na soutěž mezi značkami 

(např. v důsledku kombinace výhradní distribuce se zákazem soutěžit nebo protože 

tržní postavení konkurentů dodavatele je velmi slabé), tím pravděpodobnější bude 

porušení čl. 81 odst. 1 SES, resp. § 3 odst. 1 OHS. Naproti tomu budou-li dané dohody 

ovlivňovat pouze soutěž uvnitř značky, nemělo k citelnému narušení hospodářské 

soutěže zpravidla docházet, byť samozřejmě bude záviset na bližším posouzení 

konkrétního ekonomického kontextu posuzované dohody. Přístup k tomuto typu 

vertikálních dohod by měl být obdobný i v rámci české jurisdikce.1011 

 

(d) Dohody o výhradních dodávkách 

 Závazkem výhradní dodávky se ve smyslu ustanovení čl. 1 písm. c) nařízení 

Komise č. 2790/1999 rozumí „jakýkoli přímý nebo nepřímý závazek nutící dodavatele 

prodávat zboží nebo služby uvedené v dohodě pouze [jednomu] kupujícímu v rámci [ES] za 

účelem určitého použití nebo dalšího prodeje“. Shora uvedené poznámky o přínosech a 

negativech spojených s výhradní distribucí lze mutatis mutandis vztáhnout i na 

závazek výhradních dodávek.1012 Ostatně Komise jej právě z důvodu obdobných 

                                                 
1010 V tomto ohledu je nutno klást na ekonomické analýzy zásadní důraz, protože i přesto, že dohody o výhradní 
distribuci či dodávce (viz dále) mohou za určitých podmínek vést k rozdělení trhu, nelze je bez dalšího považovat 
za ex lege nezákonné s odkazem na 3 odst. 2 písm. c) OHS, jak to lze nepřímo dovodit z určitých poznámek 
některých autorů [srov. např. Běhan, P. (2002a), s. 36 nebo Bejček, J. (1994b), s. 17 an.]. 
1011 Úřad se např. v minulosti při posuzování dohod o výhradní distribuci evropskou praxí inspiroval (srov. např. 
jeho rozhodnutí č.j. S 11/97-240 ze dne 22.5. 1997 beroucí v úvahu nyní již zejména pro svou formalističnost 
zrušené nařízení Komise č. 1983/83).  
1012 Srov. odst. 204-212 Pokynů k vertikálním omezením. 
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ekonomických účinků řadí stejně jako výhradní distribuci do skupiny závazků 

směřujících k omezování distribučních možností.1013 

 Na dohodu obsahující závazek výhradních dodávek je možno obecně aplikovat 

blokovou výjimku pro vertikální dohody za předpokladu, že tržní podíl odběratele 

nepřesahuje 30% (čl. 3 odst. 2 nařízení Komise č. 2790/1999),1014 což platí i v případě 

kombinace závazku výhradních dodávek s jinými omezujícími ustanovení, které 

nemají charakter tvrdých omezení, příp. šedých klauzulí. Jak již naznačuje skutečnost, 

že v případě tohoto typu závazku je pro účely aplikace blokové výjimky pro vertikální 

dohody rozhodný tržní podíl odběratele a nikoli dodavatele jako u ostatních typů 

vertikálních omezení, je si při soutěžně-právním posuzování závazku výhradních 

dodávek třeba uvědomit, že je to dodavatel, který je omezen, a to tak že může 

prodávat své zboží pouze jednomu kupujícímu. Hlavní obava ze soutěžního hlediska 

proto v této souvislosti vyvstává ve spojení s možným uzavřením trhu pro ostatní 

kupující, kteří by tak neměli přístup k dotčené značce zboží. Pro substantivní 

posouzení dotčené dohody je proto relevantní zejména poptávková strana trhu. 

 Soutěžně-právní posouzení však nelze izolovat jen na stranu poptávky. Naopak 

Komise obecně konstatuje, že problémy z hlediska hospodářské soutěže by mohly 

vyvstat zpravidla jen za situace, kdy vysoká kupní síla příslušného odběratele je 

kombinována s vysokým tržním podílem i na navazujícím trhu, kde dotčený odběratel 

vystupuje na straně nabídky. Pokud je tržní podíl vyšší než 30% nejen na poptávkové 

straně, ale i na navazující nabídkové straně trhu, je možno negativní dopady na trh 

předpokládat.1015 V ostatních případech jsou takové dopady méně pravděpodobné. Do 

úvahy je třeba pochopitelně brát i další faktory, zejména například délku 

                                                 
1013 Ibid., odst. 109. 
1014 Opětovně lze v této souvislosti poukázat na chybný překlad v oficiálním českém znění nařízení Komise 
č. 2790/1999 publikovaném v Úř.věst., Zvl.vyd. 2004, který pracuje i u dohod se závazkem výhradní dodávky s 
tržním podílem dodavatele. 
1015 Pokyny k vertikálním omezením, odst. 204. 
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předmětného ujednání, přičemž ujednání přesahující 5 let jsou obecně 

problematické.1016 

 Závěrem poukazuji na skutečnost, že zajímavé interpretační problémy mohou 

být vyvolány s ohledem na definici závazku výhradní dodávky v nařízení Komise 

č. 2790/1999, jež je prostřednictvím § 4 odst. 1 OHS aplikovatelná i na dohody bez 

komunitárního prvku. Příslušná definice pracuje totiž s konceptem jediného 

odběratele v rámci celého ES, tj. při striktním gramatickém výkladu by pod tento 

pojem dohody o výhradní dodávce pouze s celorepublikovým dosahem nespadaly.1017 

Je otázkou, zda se přes tuto skutečnost bude možno interpretačně přenést či nikoliv. 

 

(e) Selektivní distribuční systémy 

 Další skupinu vertikálních dohod představují různé dohody související se 

vznikem a existencí tzv. selektivních distribučních systémů. Definici pojmu selektivní 

distribuční systém obsahuje čl. 1 písm. d) nařízení Komise č. 2790/1999, podle nějž se 

jím rozumí: „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“. 

 V úvodu výkladu soutěžně-právní regulace selektivních distribuční systémů, 

resp. vertikálních dohod, které takový systém zakládají a tvoří, je nutné se nejprve 

zmínit o právní úpravě této skupiny vertikálních dohod před účinností blokové 

výjimky pro vertikální dohody. Dohody o selektivní distribuci nebyly totiž na rozdíl 

od většiny ostatních rozebíraných typů vertikálních dohod žádným normativním 

způsobem regulovány v prováděcí legislativě. Zřejmě vzhledem k tomu se ustálila 

                                                 
1016 Ibid., odst. 205. 
1017 Obdobné teritoriální vymezení Vyhláška Úřadu č. 198/2001 Sb. neobsahovala [srov. její § 2 písm. c)]. 
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poměrně jasná pravidla pro jejich posuzování v rozhodovací praxi komunitárních 

soudů, která vyložím dále. 

 Systémy selektivní distribuce mají sice určitá negativa ze soutěžně-právního 

hlediska, konkrétně mohou např. omezovat hospodářskou soutěž uvnitř značky, 

mohou uzavírat trh, případně mohou usnadňovat horizontální koluzivní jednání mezi 

dodavateli nebo odběrateli.1018 Současně je však selektivní distribuce na druhou stranu 

často ospravedlněna legitimními ekonomickými důvody, například snahou 

dodavatele, aby jeho technicky složitý výrobek byl distribuován ze strany osob s 

patřičným kvalifikačním zázemím, nebo aby k jeho výrobku byly zajištěny kvalitní 

poprodejní služby atp.1019 Výše uvedené skutečnosti byly proto zohledněny a 

rozpracovány v judikatuře evropských soudů.1020 

 Ve světle příslušné judikatury se rozlišují tzv. „čistě kvalitativní“ distribučními 

systémy a tzv. „kvantitativní“ distribuční systémy. Čistě kvalitativní distribuční 

systém zpravidla vůbec nespadá pod zákaz uvedený v čl. 81 odst. 1 SES, resp. § 3 odst. 

1 OHS. Naproti tomu tzv. kvantitativní distribuční systémy pod uvedený zákaz 

obecně spadat mohou. V současné době mohou nicméně i ony těžit z výhod 

poskytovaných blokovou výjimkou pro vertikální dohody, a to s ohledem na rozšíření 

pojetí selektivní distribuce v blokové výjimce, jak shora citováno.1021 

 Základní charakteristiku čistě kvalitativního distribučního systému a jeho 

související soutěžně-právní posouzení popsal Evropský soudní dvůr v rozhodnutí ve 

věci Metro v Commission (1).1022 Dle soudu „… Komise správně rozpoznala, že selektivní 

                                                 
1018 Srov. odst. 185 Pokynů k vertikálním omezením. 
1019 Srov. např. Faull, J. a Nikpay, A. (1999), s. 497-498. 
1020 Pro rozbor dané judikatury viz Roth, P. M. (ed.) (2001), s. 540-546. 
1021 Korah, V., O’Sullivan, D. (2002), s. 86 a 96. 
1022 Rozhodnutí ve věci č. 26/16 [1977] ECR 1875, odst. 21. Uvedená právní věta pak byla zopakována v množství 
dalších rozhodnutí jak ESD, tak SPS. Viz např. rozhodnutí ESD ve věci č. 99/79 Lancôme SA v Etos BV [1980] 
ECR 2511, odst. 20, ve věci č. 107/82 AEG-Telefunken v Commission [1983] ECR 3151, odst. 35, ve věci č. 75/84 
Metro v Commission (2) [1986] ECR 3021, odst. 37 a 54, nebo SPS ve věci č. T-19/91 Vichy v Commission [1992] 
ECR II-415, odst. 65. 
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distribuční systémy představují (stejně jako i některé další instituty) aspekt hospodářské 

soutěže, který je v souladu s článkem [81(1)], za předpokladu, že prodejci jsou vybíráni na 

základě objektivních kritérií kvalitativního charakteru vztahujících se k technické kvalifikaci 

prodejce a jeho zaměstnanců a ke vhodnosti prodejních míst, přičemž takové podmínky musí 

být stanoveny jednotně pro všechny případné prodejce a nesmí být aplikovány diskriminačním 

způsobem.“ 

 Relativně četná judikatura a rozhodovací praxe Komise blíže stanovila typické 

znaky, které musí určitý selektivní distribuční systém naplňovat, aby jej bylo možno 

považovat za čistě kvalitativní a jako takový spadající mimo zákaz článku 81 odst. 1 

SES.1023 Za prvé musí mít distribuovaný produkt povahu ospravedlňující distribuci 

prostřednictvím selektivního distribučního systému, což se týká zejména technicky 

komplikovaných výrobků, případně zboží vysoké kvality s rozhodujícím cenovým 

faktorem v podobě značky takového zboží (např. automobily, fotoaparáty, počítače, 

parfémy a jiné luxusní kosmetické výrobky atp.). 

 Druhým nutným předpokladem pro možnost aplikace tzv. doktríny Metro je 

skutečnost, že kritéria, kterými výrobce vybírá distributory svých výrobků musí být 

čistě kvalitativního charakteru a musí být aplikovány nediskriminačním způsobem. 

Nemělo by existovat žádné přímé omezení počtu takových distributorů. Kvalitativní 

charakteristiky se mohou vztahovat např. ke kvalifikaci personálu, vhodnosti 

prodejních prostor, schopnosti provádět poprodejní servis atp. 

 Třetí nutnou podmínkou je zachování principu proporcionality, tj. že omezení 

stanovená vůči příslušným distributorům (či maloobchodníkům) nesmějí být větší než 

je objektivně potřeba k zajištění účelu existence selektivního distribučního systému (tj. 

např. udržení kvality značky atp.). 

                                                 
1023 V následujícím členění vycházím z Whish, R. (2003), s. 606-609, popř. obdobně z odst. 185 Pokynů k 
vertikálním omezením. Současně odkazuji i na tam uváděnou judikaturu, na kterou již nebudu v dalším textu 
odkazovat. 
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 Kvantitativní selektivní distribuční systémy nemohou sice uniknout zákazu 

v čl. 81 odst. 1 SES pomocí aplikace tzv. doktríny Metro stručně popsané výše. Mohou 

však těžit z blokové výjimky pro vertikální dohody, nebudou-li obsahovat některá 

tvrdá omezení či šedé klauzule, popřípadě se může jednat o bagatelní ujednání. To, 

zda tomu tak bude, záleží na výši tržního podílu dodavatele, přičemž rozhodné 

hranice tržního podílu jsou jako u jiných vertikálních dohod, tj. 30% pro blokovou 

výjimku a 15% pro pravidlo de minimis. Bloková výjimka se též specificky zabývá 

některými typy ujednání, která nejsou v kontextu selektivních distribučních systémů 

přípustné a které příslušné nařízení Komise považuje za tzv. tvrdá omezení. 

 Mezi tvrdá omezení v kontextu selektivní distribuce se řadí omezení odběratele 

(člena selektivního distribučního systému) působícího na maloobchodní úrovni trhu 

aktivně nebo pasivně prodávat konečným spotřebitelům, přičemž je však umožněno 

uložení zákazu neprodávat z jiných než z dodavatelem schválených prodejních 

prostor [čl. 4 písm. c) nařízení Komise č. 2790/1999]. Tvrdým omezením je též 

omezení odběratelů (členů selektivního distribučního systému) ve vzájemných 

(křížových) dodávkách (cross-supplies), a to i pokud působí na různých úrovních trhu 

[čl. 4 písm. d)]. Ani kvantitativní selektivní distribuční systémy spadající mimo 

blokovou výjimku, však nelze automaticky považovat za zakázané, jak to blíže 

rozvádějí Pokyny Komise k vertikálním omezením, a to zejména s ohledem na možné 

splnění kritérií pro vynětí ze zákazu na základě čl. 81 odst. 3 SES, resp. § 3 odst. 4 

OHS.1024 

 

(f) Dohody o výhradním odběru a o nákupu jediné značky 

 Další skupinou vertikálních dohod, které se s ohledem na její obchodní význam 

dostalo extenzivního rozboru jak v komunitární judikatuře a rozhodovací činnosti 

                                                 
1024 Srov. jejich odst. 187-198. Srov. také Roth, P. M. (ed.) (2001), s. 555-557. 
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Komise či Úřadu, tak v Pokynech k vertikálním omezením1025 a relevantní akademické 

literatuře,1026 jsou dohody o výhradním odběru (v angl. exclusive purchasing) a o 

nákupu jediné značky (v angl. single branding). V následujícím textu se zaměřuji na 

vertikální dohody obsahující některý z těchto dvou typů uvedených závazků, 

případně jejich kombinaci. Výklad se však převážně věnuje vertikálním omezením, 

které směřují k nákupu jediné značky, spíše než k čistému ujednání o výhradním 

odběru, tak jak jej pojímá Komise ve zmiňovaných Pokynech k vertikálním omezením. 

 Pod střešní pojem ujednání směřující k nákupu jediné značky lze zahrnout 

jednak tzv. zákaz soutěžit [čl. 1 písm. b) nařízení Komise č. 2790/1999] a dále různé 

druhy závazků majících obdobný ekonomický efekt, např. závazky minimálního 

odběru, systémy množstevních, resp. věrnostních slev či tzv. anglické klauzule. Rozdíl 

mezi těmito typy ujednání (single branding) a prostým závazkem výhradního odběru 

spočívá v tom, že prostý výhradní odběr neovlivňuje přímo soutěž mezi značkami, ale 

jen vnitroznačkovou soutěž, jelikož podstatou tohoto typu závazku je fakt, že 

odběratel je zavázán odebírat zboží určité značky od jediného dodavatele, aniž by 

však byl zároveň omezen co do odběru zaměnitelného zboží jiných značek. 

 Tento rozdíl lze ilustrovat na příkladu. Vezměme si ujednání mezi pivovarem, 

který dodává pivo značky X odběrateli piva (např. pohostinské prodejně). V případě 

prostého závazku výhradního odběru by příslušná pohostinská provozovna nemohla 

odebírat piva značky X od žádného jiného dodavatele (např. od velkoobchodu), ale 

mohla by odebírat piva jiných značek od jakýchkoli dodavatelů. V případě ujednání 

směřujících k nákupu jediné značky je podstata vertikálního omezení odlišná. Pokud 

by příslušná pohostinská provozovna byla nějakým typem takového závazku vázána, 

pak by mohla odebírat pouze piva příslušného pivovaru a žádná jiná. Ostatní 

                                                 
1025 Srov. zejm. jejich odst. 138-160. 
1026 Srov. např. Korah, V., O’Sullivan, D. (2002), s. 38-46 a 193-214, Roth, P. M. (ed.) (2001), s. 572-589 nebo 
Jones, A. a Sufrin, B. (2004), s. 636-639. 
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dodavatelé by tak neměli přístup do dané provozovny buď vůbec, anebo jen v 

omezené míře (např. pokud by se nejednalo o absolutní exklusivitu). 

 Komise odlišný přístup k těmto dvěma typům závazků ilustruje i tím, že prostý 

závazek výhradního odběru řadí s ohledem na jeho ekonomické účinky k vertikálním 

omezením směřujícím k rozdělení trhu,1027 zatímco ve vztahu k ujednáním vedoucím 

k nákupu jediné značky pracuje se samostatnou skupinou vertikálních omezení, do 

které spadají veškeré shora uvedené podtypy ujednání, jež mají dopad do 

meziznačkové soutěže.1028 V obchodní praxi není pochopitelně rozdíl mezi 

příslušnými ujednáními, zejména co se týče používané terminologie, tak zřetelný a 

oba zmiňované typy jdou často ruku v ruce. Níže rozebíranou judikaturu lze navíc 

s ohledem na její skutkové pozadí do značné míry aplikovat na oba typy závazků. 

V případě prostého závazku výhradního odběru (s dopadem pouze na soutěž uvnitř 

značky) je však významný negativní dopad na hospodářskou soutěž, který by 

odůvodňoval intervenci prostřednictvím čl. 81 odst. 1 SES, resp. § 3 odst. 1 OHS takřka 

vyloučen.1029 

 Závěr o možném narušení hospodářské soutěže v důsledku vertikálních dohod 

obsahujících závazky směřující k nákupu jediné značky (včetně úplné exklusivity) 

není možno učinit bez důkladného posouzení příslušných dohod v jejich 

ekonomickém a právním kontextu. Vyjádřeno slovy Evropského soudního dvora v 

rozhodnutí ve věci Brasserie de Haecht: „…při analýze toho, zda [dohoda, podle které se 

určitý soutěžitel zavazuje odebírat své dodávky pouze od jednoho jiného podniku s vyloučením 

všech ostatních,] spadá po zákaz článku [81(1)], nemůže být příslušná dohoda posuzována 

izolovaně bez ohledu na její [ekonomický a právní] kontext, tj. bez ohledu na skutkové anebo 

                                                 
1027 Pokyny k vertikálním omezením, odst. 113. 
1028 Ibid., odst. 106-108. 
1029 Roth, P. M. (ed.) (2001), s. 575. 
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právní okolnosti způsobující případné narušení, omezení nebo zkreslení hospodářské 

soutěže.“1030 

 Tento ekonomický přístup byl rozveden v navazující judikatuře, která zavedla 

tzv. Delimitis test. Klíčovým rozhodnutím v tomto ohledu, podle něhož je i příslušný 

test nazývám, bylo rozhodnutí ESD ve věci Stergios Delimitis v. Henniger Bräu.1031 V 

tomto případě posuzoval ESD vertikální dohody o exklusivním odběru a prodeji 

uzavírané mezi pivovary a jejich odběrateli (provozovateli pohostinských 

provozoven) na tzv. on-trade trhu s pivem (tj. trh prodeje piva k požití přímo na 

provozovně). ESD nejprve ve shodě se svou předchozí rozhodovací praxí konstatoval, 

že takové exklusivní dohody nemají za účel narušit hospodářskou soutěž, pročež je 

třeba jejich konkrétní účinky posoudit s ohledem na jejich právní a ekonomický 

kontext. Pro účely aplikace čl. 81 odst. 1 SES pak stanovil následující dvě podmínky, 

jež tvoří zmiňovaný tzv. Delimitis test. 

 Dle ESD mohou být příslušné vertikální dohody obsahující závazek exklusivity 

(či jemu obdobný) zakázány dle čl. 81 odst. 1 SES jen za splnění těchto dvou 

kumulativních podmínek: 

(1) relevantní trh je uzavřen neboli zablokován (foreclosed), tj. musí existovat 

podstatné překážky pro vstup nových soutěžitelů na příslušný relevantní trh nebo pro 

zvýšení tržních podílů stávajících soutěžitelů, a současně 

(2) zkoumané vertikální dohody k existenci takových překážek, tj. k uzavření 

relevantního trhu přispívají významným způsobem.1032 

 Pokud nebude naplněna byť jen jedna z těchto podmínek, nebudou zkoumané 

dohody spadat pod zákaz uvedený v čl. 81 odst. 1 SES. V případě, že budou obě 

                                                 
1030 Rozhodnutí ve věci č. 23/67, S.A. Brasserie de Haecht v Consorts Wilkin-Janssen [1967] ECR 407, s. 415 
(překlad autora). 
1031 Věc č. C-234/89, Stergios Delimitis v. Henniger Bräu AG, [1991] ECR I-935. 
1032 Ibid., zejm. odst. 23 a 24. 
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kumulativní podmínky splněny spadá příslušný závazek k nákupu jediné značky do 

režimu čl. 81 odst. 1 SES, resp. § 3 odst. 1 OHS. V rozhodovací praxi navazující na 

případ Delimitis byl tento koncept dále rozveden.1033 Objevuje se pochopitelně i v 

rozhodovací praxi Komise1034 a nalezl odraz i v jejích výkladových stanoviscích, a to 

např. ve shora zmiňovaném de minimis oznámení Komise z roku 2001 (čl. II bod 8) 

nebo v Pokynech k vertikálním omezením. 

 Jak plyne z výše uvedeného, závazky směřující k nákupu jediné značky ve 

většině případů nelze považovat za zakázaná kartelová ujednání, neboť Delimitis test 

je poměrně striktní. Z toho důvodu je i význam aplikace blokové výjimky při čistém 

metodologickém přístupu poměrně nízký. V praxi je však zpravidla z důvodu 

hospodárnosti nejprve posuzováno splnění kritérií pro aplikaci blokové výjimky pro 

vertikální dohody, poněvadž je takové posouzení pochopitelně snazší než důkladná 

analýza relevantního trhu, jež vyžaduje Delimitis test. 

 Obecně lze konstatovat, že ujednání směřující k nákupu jediné značky mohou 

těžit z výhod blokové výjimky pro vertikální dohody, a to i když jsou kombinovány s 

jinými typy nikoli „tvrdých“ omezení, pokud je splněna obecná podmínka tržního 

podílu dodavatele nižšího 30%. Nicméně pokud zákaz soutěžit (v dřívější terminologii 

závazek nekonkurovat) přesahuje dobu 5 let nebo se jedná o určitý typ post-

smluvního závazku nekonkurovat, nebude možné vůči takovému závazku (jakožto 

tzv. šedé klauzuli) blokovou výjimku aplikovat. Pokud by byl v takovém případě 

splněn Delimitis test, spadal by příslušný závazek do režimu čl. 81 odst. 1 SES či § 3 

odst. 1 OHS. Stále je však možné, aby takový závazek unikl kartelovému zákazu, 

bude-li splňovat podmínky pro aplikaci legální výjimky plynoucí z § 3 odst. 4 OHS, 

                                                 
1033 Viz zejm. rozhodnutí ESD v případu č. C-214/99, Neste Markkinointi Oy v. Yötuuli Ky and others, [2000] 
ECR I-1121, rozhodnutí SPS ve věci č. T-7/93, Langnese Iglo GmbH v Commission, [1995] ECR II-1533, 
navazující rozhodnutí ESD č. C-279/95 P, Langnese Iglo GmbH v Commission, [1998] ECR I-5609 nebo 
rozhodnutí SPS v případu č. T-25/99, C.A. Roberts and V.A. Roberts v Commission (tzv. Greene King), [2001] 
ECR II-1881. 
1034 Srov. např. rozhodnutí Komise v případech Scottish and Newcastle OJ 1999 L 186/28, Bass OJ 1999 L 186/1, 
Whitbread OJ 1999 L 88/26 nebo Spices OJ 1978 L 53/20. 
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resp. čl. 81 odst. 3 SES, což je u tohoto typu závazku v mnoha případech 

ospravedlnitelné s poukazem zejména na skutečnost, že takový závazek umožňuje 

dodavateli lépe plánovat prodeje, organizovat výrobu a distribuovat efektivnějším 

způsobem, popřípadě je odůvodněn ochranu nevratných investic vynaložených 

dodavatelem za účelem prohloubení vztahu s předmětným odběratelem. 

 

(g) Vázané obchody (junktimy) 

 Vázanými obchody neboli junktimací se obecně rozumí obchodní praktika, kdy 

je prodej jednoho produktu podmíněn nákupem jiného odlišného produktu.1035 

V případě vázaných obchodů je třeba se mít při soutěžně-právním posuzování značně 

na pozoru. Ačkoliv jsou totiž junktimační praktiky uvedeny výslovně v § 3 odst. 2 

písm. d) OHS, resp. čl. 81 odst. 1 písm. e) SES, nelze na ně automaticky nahlížet jako 

na ex lege nezákonné a neplatné, ale je nutné jejich posouzení v jejich ekonomickém a 

právním kontextu. Ve většině případů budou přitom takové dohody uzavřené 

nedominantními soutěžiteli neproblematické. Opět totiž platí, že příslušné dohody 

mohou podléhat kartelovému zákazu pouze, pokud budou mít významný negativní 

dopad na základní parametry hospodářské soutěže, přičemž ekonomická literatura se 

k takovým praktikám staví při absenci výrazné ekonomické síly převážně pozitivně či 

neutrálně. Některá odborná literatura jde dokonce tak daleko, že uvádí, že 

nedominantní podniky by měly mít možnost užívat junktimy, jak je libo,1036 a je nutno 

přiznat, že i v evropském soutěžním kontextu je junktimačím praktikám pozornost 

věnována zpravidla v kontextu regulace zneužití dominantního postavení ve smyslu 

čl. 82 SES, spíše než dle čl. 81 SES.1037 

                                                 
1035 Srov. odst. 215 Pokynů k vertikálním omezením. Z literatury srov. např. Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, 
J. a kol. (2002), s. 472-473 nebo Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J. (2006), s. 102-103. 
1036 Motta, M. (2004), s. 467-468. 
1037 V tomto ohledu je názorná z relativně nedávné doby zejm. diskusní kniha generálního ředitelství pro 
hospodářskou soutěž z prosince 2005 – DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the 
Treaty to exclusionary abuses, cit. supra v pozn. č. 68, a to zejména její kapitola 8. 
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 Pro praktické posouzení uvedených dohod je třeba na prvním místě uvést, že se 

na vázané obchody vztahuje bloková výjimka pro vertikální dohody za podmínky, že 

tržní dodavatele zboží nepřesáhne 30% na žádném z dotčených relevantních trhů, tj. 

jak trhu s hlavním, vázajícím produktem (v angl. tying), tak na trhu s vedlejším, 

navázaným (v angl. tied) produktem. Pod tuto hranici tržního podílu je možno 

junktimační praktiky bez větších problémů kombinovat i s jinými vertikálními 

omezeními. Nejsou-li totiž ani tyto další omezení černými či šedými klauzulemi ve 

smyslu nařízení Komise č. 2790/1999, bloková výjimka se nepřestane aplikovat. 

 Pro případ nemožnosti aplikace dané blokové výjimky, tj. zejména v případě 

překročení výše uvedené hranice tržního podílu, uvádí bližší pravidla pro přístup 

k uvedenému typu dohod Pokyny Komise k vertikálním omezením v odstavcích 215-

224. Lze shrnout, že základním možným negativním dopadem junktimace je možnost 

uzavření trhu s navázaným produktem.1038 Základní posouzení by se proto mělo 

věnovat otázce, do jaké míry je toto riziko uzavření trhu reálné a do jaké míry 

k takovému případnému uzavření příslušná dohoda přispívá. Jinými slovy řečeno, po 

substantivní stránce je v tomto ohledu posouzení shodné s postupem u dohod 

směřujících k nákupu jediné značky (single branding), jež byly rozebrány výše. 

Poznámky tam uvedené včetně tzv. Delimitis testu lze použít mutatis mutandis i na 

vázané obchody. 

 

(h) Franšízové dohody 

 Dalším v praxi se vyskytujícím typem dohod jsou dohody, které mají nesporný 

praktický obchodní význam a u kterých snad ještě více než u jiných vertikálních 

dohod je zřejmá nutnost existence určitých doprovodných omezujících smluvních 

ustanovení pro naplnění účelu sledovaného příslušnou vertikální dohodou. Tímto 

                                                 
1038 Pokyny k vertikálním omezením, odst. 217. 
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typem jsou tzv. franšízové smlouvy (někdy se také hovoří o franchisových smlouvách 

nebo o dohodách o franchisingu). 

 Úřad vymezuje franšízovou smlouvu poměrně výstižně následovně jako 

dohodu, „kterou poskytovatel franchise poskytuje nabyvateli franchise právo užívat franchisu 

– soubor znalostí, zkušeností, know-how, zavedené obchodní jméno nebo ochrannou známku 

pro účely odbytu určitých druhů zboží nebo služeb. Nabyvatel franchise (franchisant) 

vystupuje jako samostatný podnikatelský subjekt svým vlastním jménem a na vlastní účet a má 

úplnou právní a částečnou podnikatelskou samostatnost. Poskytovatel franchise (franchisor) 

vlastní obvykle známý podnik se známým obchodním jménem a propracovaným systémem 

prodeje zboží nebo poskytování služeb. Franchisor předává franchisantovi ucelenou, úspěšnou, 

vyzkoušenou a osvědčenou koncepci podnikání pod známou značkou a franchisant se svým 

podnikem se stává součástí jednotné sítě.“1039 

 Ačkoliv uvedená definice nemusí být zcela perfektní, podstatu franchisingu 

vystihuje, a to i když se soustřeďuje pouze na tzv. distribuční franchising, případně i 

tzv. franchising služeb a ponechává stranou tzv. výrobní franchising.1040 Obecně se na 

franšízové smlouvy může blokové výjimka vztahovat za předpokladu, že příslušná 

dohoda bude splňovat vymezení pojmu vertikální dohody dle nařízení Komise 

č. 2790/1999.1041 Ve vztahu k franšízovým dohodám je přitom důležité posoudit 

zejména vliv čl. 2 odst. 3 citovaného nařízení. Z příslušného ustanovení lze dovodit, že 

franšízová smlouva může spadat do věcné působnosti blokové výjimky, jen není-li 

jejím primárním předmětem poskytnutí práv k duševnímu vlastnictví, ale spíše 

úprava podmínek, za kterých mohou strany dohody nakupovat, prodávat nebo dále 

prodávat určité zboží nebo služby. Samozřejmě musí jít o dohodu mezi podniky na 

různých úrovních trhu. 

                                                 
1039 Rozhodnutí Úřadu č.j. S 50/99-240 ze dne 23.6. 1999. 
1040 Srov. rozhodnutí ESD ve věci č. 161/84 Pronuptia de Paris GmbH v Pronuptia de Paris Irmgard Schillgalis 
[1986] ECR 374, kde ESD v odst. 13 rozlišil tyto tři uvedené formy franchisingu. 
1041 K tomu srov. Pokyny k vertikálním omezením, odst. 43 a 44. 
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 Pokud se tedy franšízová dohoda zaměřuje pouze nebo zejména na poskytnutí 

práv duševního vlastnictví, nebude se na takovou dohodu bloková výjimka aplikovat, 

ale i tak by měla být příslušná dohoda v souladu s výkladovou praxí Komise 

posuzována obdobným způsobem.1042 Případná vertikální omezení (např. selektivní 

distribuce, exkluzivní distribuce či zákazy soutěžit) obsažená ve franšízových 

smlouvách tak mohou z výhod blokové výjimky obecně těžit obdobně jako jiné 

vertikální dohody. 

 Obdobným způsobem posuzoval dílčí vertikální omezení ve franšízových 

smlouvách i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, když například posuzoval 

ujednání o výhradní distribuci, jež bylo součástí franšízové smlouvy, podle obecných 

pravidel pro dohody o výhradní distribuci.1043 Úřadu by však bylo v tomto ohledu 

možno vytknout, že nekladl přílišný důraz na posuzování omezení v kontextu celé 

franšízové smlouvy při posuzování toho, zda vůbec na předmětnou dohodu zákonný 

zákaz v § 3 odst. 1 OHS dopadá, ale veškeré ekonomické úvahy situoval až do části 

zabývající se možností poskytnutí individuální výjimky ze zákazu (nyní automatické 

vynětí ze zákazu dle § 3 odst. 4 OHS). 

 Shora uvedený obecný přístup nelze vůči franšízovým dohodám aplikovat bez 

výhrad. Izolované ujednání o výhradní distribuci či o zákazu soutěžit má pochopitelně 

jiný dopad, než obdobné ujednání učiněné v rámci komplexnějšího franšízového 

obchodního vztahu.1044 Proto i Komise v Pokynech k vertikálním omezením uvádí dvě 

poznámky, jimiž doplňuje shora uvedený obecný přístup. Za prvé dle Komise čím 

důležitější je převod know-how v rámci franšízové dohody, tím pravděpodobněji 

                                                 
1042 Ibid., odst. 43 in fine. 
1043 Rozhodnutí Úřadu č.j. S 6/02-478/02-VO II ze dne 8.3. 2002, č.j. S 51/02-585/02-VO II ze dne 3.4. 2002, č.j. 
S 64/02-661/02-VO II ze dne 15.4. 2002 a č.j. S 187/02-2100/02-VO II ze dne 15.10. 2002. 
1044 Lze tvrdit, že se jedná o projev toho, že franšízové dohody jsou na kontinuu trh-sítě(hybridy)-hierarchie 
posunuty blíže k hierarchické formě řízení. Blíží se tedy vertikální integraci, pročež by intervence ze strany 
soutěžních orgánů měla být ještě omezenější, než je tomu u prostých single branding dohod. K této úvaze 
inspirované novou institucionální ekonomií srov. kapitolu 6.2.3 shora. 
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splní vertikální dohoda podmínky pro legální výjimku, i kdyby jí bylo potřeba.1045 Za 

druhé zákaz soutěžit (závazek nekonkurovat v dřívější terminologii) obsažený ve 

franšízové dohodě nutný k zachování společné identity a reputace franšízového 

řetězce spadá mimo zákaz čl. 81 odst. 1 SES.1046 

 Navíc Komise poukazuje i na další typy závazků, které obecně souvisí 

s převodem know-how a dalších práv duševního vlastnictví a na které zpravidla 

zákonný kartelový zákaz nedopadá. Jedná se například o ujednání, aby se nabyvatel 

franšízy zdržel působení v dalším obdobném podnikání jako to, jež je předmětem 

franšízy, ujednání zakazující nabyvateli franšízy využít nabytého know-how k jiným 

účelům než k těm předpokládaným ve franšízové smlouvě či koncepci franšízového 

řetězce nebo ujednání ukládající nabyvateli franšízy povinnost vyžádat si k převodu 

práv a povinností dle franšízové smlouvy souhlas poskytovatele franšízy.1047 

 Těmito poznámkami Komise navazuje na principy posuzování franšízových 

smluv zavedených judikaturou komunitárních soudů. Základním rozhodnutím 

v tomto ohledu je rozhodnutí ESD ve věci Pronuptia de Paris GmbH v Pronuptia de Paris 

Irmgard Schillgalis.1048 Základní právní věta plynoucího z uvedeného případu spočívá 

v tom, že závazky ve smlouvě, které jsou nutné pro naplnění základních charakteristik 

franšízového vztahu (tj. pro provozuschopnost franšízového řetězce) nespadají pod 

zákaz uvedený v čl. 81 odst. 1 SES. Jiná omezení pod uvedený zákaz pochopitelně 

spadat mohou. V tomto případě se jedná o konkrétní aplikaci obecnější doktríny tzv. 

doprovodných omezení (v angl. ancillary restraints). 

 Základními podmínkami provozuschopnosti franšízového řetězce jsou dle ESD, 

za prvé, umožnění poskytovateli franšízy sdělit jeho know-how jednotlivým 

                                                 
1045 Pokyny Komise k vertikálním omezením, odst. 200. 
1046 Ibid. 
1047 Ibid., odst. 44. 
1048 Věc č. 161/84, [1986] ECR 374. Pro rozbor uvedeného případu srov. např. Roth, P. M. (ed.) (2001), s. 95-96 a 
593-594. 
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nabyvatelům franšízy (členům řetězce) a poskytování jim potřebné asistence a, za 

druhé, možnost poskytovatele franšízy přijmout opatření, která jsou potřebná pro 

zachování identity a reputace franšízového řetězce. Omezení vztahující k těmto dvěma 

podmínkám nemohou spadat pod zákaz kartelových dohod, je-li respektován princip 

proporcionality. Jako příklady uvádí soud například závazek člena franšízového 

řetězce, aby po dobu účinnosti franšízové smlouvy a po přiměřenou dobu po jejím 

skončení neprovozoval samostatnou obchodní činnost, se kterou by věcně a 

geograficky konkuroval členům franšízového řetězce nebo závazek nepřevést svůj 

podnik na třetí osobu bez souhlasu poskytovatele franšízy.1049 Podobnost s Pokyny 

Komise k vertikálním omezením je více než nápadná. 

 U franšízových smluv je navíc také dosti pravděpodobné naplnění kritérií 

uvedených v § 3 odst. 4 OHS, resp. čl. 81 odst. 3 SES, bylo-li by jejich posuzování 

vůbec potřeba, poněvadž jejich účelem je per definitionem vylepšená distribuce 

produktů zákazníkům, přenos souvisejícího know-how a zpravidla značné (vztahové) 

investice ze strany poskytovatele franšízy. 

 

(i) Subdodavatelské smlouvy 

 Subdodavatelským smlouvám, které často obsahují jak horizontální, tak 

vertikální prvky, jsem se do určité míry věnoval již shora, a to v souvislosti s rozborem 

horizontálních dohod o spolupráci v oblasti výroby.1050 U subdodavatelských dohod 

jde totiž z podstaty věci zpravidla o dohody mezi konkurenty. Ti však pro účely 

předmětné dohody vystupují ve vertikále, kdy jeden objednává služby druhého. 

Blokovou výjimku pro vertikální dohody je obecně možno aplikovat jako u jiných 

vertikálních dohod. S ohledem na častou možnost, že jako strany dohody vystupují 

(skuteční či potenciální) konkurenti, je však třeba mít na paměti při posuzování jiných 

                                                 
1049 Viz odst. 16 až 22 cit. rozhodnutí ESD ve věci Pronuptia. 
1050 Srov. kapitolu 6.1.2(c). 
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než obecných předpokladů pro aplikaci blokové výjimky, a to zejména s ohledem na 

nutnost splnění podmínek uvedených v čl. 2 odst. 4 nařízení č. 2790/1999, které se 

zabývají dohodami uzavřenými mezi skutečnými či potenciálními konkurenty. 

 Nebude-li možno blokovou výjimku pro vertikální dohody aplikovat, je třeba 

primárně posoudit subdodavatelské smlouvy z hlediska jejich dopadu na soutěž v 

horizontále. Obecně totiž u tohoto typu dohod platí, že subdodavatelské dohody 

zpravidla hospodářskou soutěž neomezují, nemají-li negativní dopady na soutěž 

v horizontále. Posouzení subdodavatelských smluv v tomto případě probíhá jako u 

obecného typu horizontálních dohod o výrobě. Pro vyloučení možných problémů by 

proto subdodavatelská smlouva neměla omezovat úroveň hospodářské soutěže, ke 

které by jinak docházelo mezi stranami příslušné dohody. Jinak řečeno případná 

koordinace činnosti dotčených stran by se měla omezit na daný konkrétní obchodní 

vztah a neměla by se přenést do obecnější koordinace strategie na trhu. 

 Vedle problematiky subdodavatelských dohod mezi konkurenty Komise 

vydala určitá specifická pravidla též pro subkontrakty, které zahrnují převod know-

how. Její přístup je v tomto ohledu shrnut ve Sdělení o hodnocení určitých 

subdodavatelských smluv.1051 Obecně lze konstatovat, že přístup Komise je veskrze 

pozitivní, a to zejména za účelem podpory podnikání malých a středních podniků, u 

nichž subdodavatelské zakázky činí významný podíl rozpočtu. Případné soutěžně-

právní problémy by nicméně dle Komise mohly vyvstávat, pokud by subdodavatelská 

dohoda obsahovala významná omezení volnosti jednání subdodavatele, která nejsou 

k dosažení legitimního účelu dohody (tj. rozdělení práce a poskytnutí s tím 

souvisejících nezbytných technologií a informací) potřebná.1052 

 
                                                 
1051 OJ 1979 C 1/2; Úř. věst., Zvl. vyd. 2004, 08/sv. 1, s. 18. 
1052 Na tomto konstatování Komise se projevuje ještě tehdy převládají ordoliberální přístup k posuzování mj. i 
vertikálních dohod, který zdůrazňoval právě volnost jednání jako základní atribut nenarušení hospodářské soutěže. 
Je otázkou, do jaké míry má toto konstatování stejnou relevanci nyní, kdy Komise zaujímá tzv. nový ekonomický 
přístup. 
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6.3 Smíšené a diagonální dohody 

 

 Jak již bylo výše uvedeno, smíšené dohody se s ohledem na § 5 odst. 3 OHS 

považují pro účely aplikace § 6 OHS za dohody horizontálního charakteru. Možnost 

aplikace některé z blokových výjimek je odvislá od vymezení jejich vlastní věcné 

působnosti. Při vlastním posuzování smíšených dohod ve světle § 3 OHS, resp. čl. 81 

SES je možno poukázat na to, že dle Komise je v případě, že určitá dohoda mezi 

konkurenty (tj. dohoda v horizontále) má vertikálními rysy, nejprve nutné posoudit, 

zda je taková dohoda přijatelná z hlediska principů pro posuzování horizontálních 

dohod. Pouze v případě, že se na základě takové analýzy dospěje k závěru, že 

příslušná dohoda je z horizontálního hlediska v pořádku, mělo by se dle Komise 

přistoupit k analýze jejích vertikálních aspektů.1053 

 S tímto postupem lze však do jisté míry nesouhlasit, poněvadž dohody (ať už 

vertikální, horizontální či smíšené) by se měly posuzovat komplexně vzhledem k jejich 

právnímu a ekonomickému kontextu. Při takovém pojetí nedává příliš smysl opomíjet 

vertikální aspekty dohody uzavřené mezi konkurenty, neboť i ty mohou mít na její 

ekonomické důsledky podstatný vliv a rozdělení na horizontální a vertikální aspekty 

určité dohody se může jevit poněkud umělé.1054 

 U diagonálních dohod je možnost narušení hospodářské soutěže takřka 

vyloučena, přičemž je však důležité důkladně ověřit, že strany takové dohody nelze 

považovat za ani potenciální konkurenty. 

 

                                                 
1053 V tomto směru srov. zejm. odst. 26, 27 a 29 Pokynů Komise k vertikálním omezením a odst. 11 a 140 Pokynů 
Komise o použitelnosti čl. 81 SES na dohody o horizontální spolupráci. 
1054 Korah, V., O’Sullivan, D. (2002), s. 230. 
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7. DŮSLEDKY PORUŠENÍ ZÁKAZU 

 

 Dojde-li ke spáchání kartelového deliktu, stanoví platné právo řadu negativních 

důsledků pro účastníky takové dohody narušující hospodářskou soutěž. Tyto 

negativní důsledky lze ve stručnosti shrnout do tří oblastí, a to 

- neplatnost příslušné dohody; 

- možnost postihu ze strany správních či trestních orgánů (tedy důsledky v rovině 

trestání, ať již správního či trestního); a  

- možnost (soukromoprávních) žalob ze strany osob poškozených či jinak v 

důsledku příslušné dohody. 

 Níže se podrobněji věnuji jen první shora uvedené oblasti, tedy otázce 

neplatnosti kartelových dohod. Další dvě oblasti, které spadají spíše do oblasti 

„procesní“, ponechávám s ohledem na primárně substantivní zaměření této práce 

stranou s výjimkou několika stručných úvodních poznámek, které předřazuji výkladu 

o neplatnosti. 

 V rovině správního trestání je důsledkem porušení zákonného zákazu možnost 

uložení sankce za příslušný správní delikt. Tuto sankci stanoví § 22 odst. 2 OHS, který 

umožňuje, aby Úřad uložil soutěžitelům, kteří „úmyslně anebo z nedbalosti“1055 

porušili (mimo jiné) zákaz stanovený v § 3 odst. 1 OHS pokutu ve výši do 10 mil. Kč 

nebo do výše 10% z čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období. 

                                                 
1055 Požadavek zavinění byl do zákona zanesen s odkazem na evropský vzor. Nyní je ostatně požadavek úmyslu či 
nedbalosti výslovně vyjádřen i v návětí čl. 23 odst. 1 nařízení Rady č. 1/2003. Je otázkou, zda však bylo toto 
„gramatické“ převzetí vhodné. Koncept „úmyslu či nedbalosti“ v evropském soutěžním právu se totiž uplatňuje 
jako „objektivní“ koncept [srov. např. Kerse, C. a Khan, N. (2005), s. 378-379]. Zatímco koncept zavinění v 
českém správním trestání je pochopitelně subjektivního rázu, jelikož zavinění je subjektivním znakem skutkové 
podstaty příslušného správního deliktu. Jelikož kartelového deliktu se zpravidla (byť ne nevyhnutelně vždy, 
jelikož soutěžitelem může být i fyzická osoba) dopouštějí právnické osoby, znamenalo by to dovozovat zavinění u 
právnických osob jakožto entit prostých své vlastní vůle, tedy přičítat jim zavinění skrze volní a intelektuální 
složku zjišťovanou u fyzických osob jednajících jménem příslušné právnické osoby [ke zjišťování zavinění 
právnických osob srov. Prášková, H. (1992), s. 18-19, 36 a 86]. Úřad tak v praxi nepostupuje a zavinění u 
právnických osob dovozuje na základě abstraktní (a v podstatě spekulativní) úvahy. 
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Při rozhodování o výši pokuty by měl Úřad přihlédnout zejména k závažnosti, 

případnému opakování a délce trvání porušování zákona.1056 Obdobnou sankci může 

uložit i Komise na základě čl. 23 odst. 2 nařízení Rady č. 1/2003, přičemž Komise 

může též použít (periodické) penále ve výši 5% průměrného denního obratu za každý 

den prodlení, ode dne stanoveného v rozhodnutí Komise, aby dotčený podnik přiměla 

k ukončení protisoutěžního jednání v rozporu s čl. 81 SES [čl. 24 odst. 1 písm. a) 

nařízení Rady č. 1/2003]. 

 Co se týče případného trestního postihu, tak evropské soutěžní právo samo, 

žádnou trestní normu stricto sensu neobsahuje. Kartelové delikty však mají v některých 

jurisdikcích i trestněprávní důsledky pro osoby, které se jich účastní. Nejznámější v 

tomto směru je asi přístup americký, ale možnost trestního postihu je dána i v Evropě, 

například v Velké Británii či Irsku. V českém právu se připouští, že by závážná 

porušení zákazu stanoveného v § 3 odst. 1 OHS mohlo současně vést k naplnění 

skutkové podstaty trestného činu porušování závazných pravidel hospodářského 

styku dle § 127 trestního zákona,1057 popřípadě, u některých typů dohod, trestného 

činu nekalé soutěže dle § 149 trestního zákona.1058 

 Otázka soukromého vymáhání soutěžního práva začíná v evropském kontextu 

nabývat na aktuálnosti s ohledem na akci Komise směřující k posílení významu 

soukromých žalob při uplatňování evropského soutěžního práva.1059 V rámci české 

jurisdikce začíná v tomto směru situaci monitorovat i Úřad, když rozesílal dotazníky 

                                                 
1056 § 22 odst. 2 OHS in fine. Úřad též po vzoru Komise vydal Zásady postupu při stanovování výše pokut podle 
§ 22 odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže (Informační list Úřadu, č. 2/2007, „Pokuty“, duben 2007; 
www.compet.cz). 
1057 Srov. např. Novotný, O., Vokoun, R. a kol. (2007), s. 178. 
1058 Porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže může současně představovat i porušení generální klauzule 
nekalé soutěže dle § 44 obch.zák. [srov. Munková, J. (2001), s. 32-33]. 
1059 Srov. v tomto ohledu Bílou knihu o žalobách o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel 
ES, 2.4. 2008, Brusel, KOM(2008) 165; dostupné z http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust 
/actionsdamages/files_white_paper/whitepaper_cs.pdf (naposledy navštíveno 12.4. 2008) a ji doprovázející 
Commission Staff Working Paper, 2.4. 2008, Brusel, SEC(2008) 404; a dále je předcházejí Zelenou knihu – Žaloby 
o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES, 19.12. 2005, Brusel, KOM(2005) 672 
s přiloženým Commission Staff Working Paper, 19.12. 2005, Brusel, SEC(2005) 1732. 
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tážící se různých akterů činných v oblasti soutěžního práva (podniky, advokátní 

kanceláře atp.) na jejich zkušenosti s uplatňování soutěžního práva před soudy 

v soukromoprávních sporech. Zatím však k žádné konkrétní úpravě českých předpisů 

na podporu soukromého uplatňování soutěžního práva nedošlo. V současné době tak 

není článek 81 SES ani jeho česká obdoba v § 3 odst. 1 OHS v praxi před českými 

civilními soudy často uplatňována. Narozdíl od původního zákona č. 63/1991 Sb., 

který v § 17 obsahoval ustanovení upravující spory z nedovoleného omezení soutěže a 

který tak stanovil postiženým soutěžitelům či spotřebitelům možnost domáhat se 

obdobného katalogu nároků jako ve sporech z nekalé soutěže (§ 53 obchodního 

zákoníku), stávající zákon o ochraně hospodářské soutěže žádné speciální ustanovení 

v tomto směru neobsahuje. Uplatňují se proto obecné předpisy o odpovědnosti za 

škodu způsobené porušením povinnosti stanovené v obchodním zákoníku (§ 41 a 42 

obchodního zákoníku ve spojení s § 757 obchodního zákoníku).1060 

 

7.1 Neplatnost dohody narušující hospodářskou soutěž 

 

 Článek 81 odst. 2 SES stanoví, že dohody nebo rozhodnutí zakázané podle čl. 81 

SES jsou automaticky neplatné.1061 Obdobně § 3 odst. 1 OHS stanoví, že dohody 

narušující hospodářskou soutěž jsou zakázané a neplatné, přičemž v poznámce pod 

čarou zákon odkazuje na neplatnost ve smyslu § 39 občanského zákoníku. 

                                                 
1060 K otázce soukromého uplatňování soutěžního práva v ČR srov. např. Bejček, J., Neruda, R. a Šilhán, J. (2006), 
Neruda, R. (2005b) nebo Kindl, J. (2008). 
1061 Oficiální český překlad čl. 81 odst. 2 SES hovoří o neplatnosti „od počátku“ (srov. např. konsolidované znění 
publikované v Úř.věst., 29.12. 2006, C 321E, s. 1; „... jsou neplatné od počátku“). Tento překlad však může být 
zavádějící, když jiná rozhodná znění hovoří spíše o automatické neplatnosti, neplatnosti ipso facto či prostě o 
neplatnosti. Srov. anglické znění („... shall be automatically void“), francouzské znění („... sont nuls de plein 
droit“) nebo německé znění („... sind nichtig“). Slovenské znění („... sú automaticky neplatné“) kopíruje doslovně 
anglickou verzi. Z časového určení okamžiku neplatnosti v českém znění SES by tedy neměly být dovozány 
kategorické závěry (srov. diskusi o povaze neplatnosti dále). 



 

 343 

Pochopitelně význam „sankce“1062 v podobě neplatnosti je různý u jednotlivých typů 

dohod narušujících hospodářskou soutěž. Tak pochopitelně u tvrdých horizontální 

kartelů by zřejmě žádného z členů kartelu nenapadlo dohodu vymáhat a dovolávat se 

jejích ustanovení, ostatně zpravidla nyní (narozdíl od minulosti) takové kartelové 

dohody jsou uzavírány spíše ve formě ryze neformálních dohod na pomezí s prostým 

jednáním ve shodě.1063 Naproti tomu u dohod, které nemají účel narušit hospodářskou 

soutěž a které jsou součástí distribuční praxe či jinak legitimní kooperace mezi 

podniky, může být důsledek v podobě neplatnosti poměrně citelný.1064 Odhlížeje od 

významu neplatnosti jakožto určitého odstrašujícího činitele pro uzavírání dohod 

narušujících hospodářskou soutěž, je možno ptát se po tom, jaký je režim neplatnosti 

upravený v daných ustanoveních. 

 Evropské právo nic bližšího k režimu neplatnosti nestanoví, a ponechává tak 

prostor pro uplatnění příslušných soukromoprávních norem jednotlivých členských 

států. Tak například se v tomto směru konstatuje, že čl. 81 odst. 2 SES způsobuje jen 

částečnou neplatnost dotčené dohody, pokud jsou problematická ustanovení 

oddělitelná od zbytku dohody, přičemž pro posouzení oddělitelnosti jednotlivých 

ustanovení je rozhodná vnitrostátní úprava.1065 Důsledek v podobě jen částečné 

neplatnosti pro oblast českého práva stanoví výslovně § 3 odst. 3 OHS s výjimkou 

                                                 
1062 Výraz „sankce“ uvádím v uvozovkách záměrně, protože v mnoha případech nemusí být důsledek v podobě 
neplatnosti pro alespoň jednu ze stran dohody v pravém slova smyslu sankcí, ale naopak pro ni může být výhodný, 
když se kupříkladu bude snažit vyvázat z pro ni nyní (ex post posuzováno) nevýhodné vertikální dohody. Na tento 
ambivalentní charakter důsledku v podobě neplatnosti ostatně ukazuje poměrně rozšířená praxe tzv. „Euro-
obrany“, kdy se jedna ze smluvních stran, která je žalována na plnění ze smlouvy, anebo pro porušení smlouvy, 
brání tím, že dotčená dohoda je neplatná pro rozpor s čl. 81 odst. 1 SES [srov. Whish, R. (2003), s. 288-289]. 
Takové případy jsou známy i z české praxe a možná ještě v extrémnější podobě (viz např. kontroverzní případ 
aplikace staršího tzv. programu shovívavosti ve věci Pinelli / Atea Export Import, kde jedna ze stran, Pinelli, 
informovala Úřad o existenci dohody o výhradním prodeji a úspěšně se domohla neplatnosti dané dohody a 
prominutí pokuty pro ni, zatímco druhá smluvní strana byla sankcionována; srov. rozhodnutí Úřadu č.j. S 106/04-
4340/04-ORP z 12.6. 2004). K tomu, že neplatnost není v pravém slova smyslu sankcí srov. v obecné teoretičtější 
rovině Hart, H.L.A. (1994), s. 33-35. 
1063 Srov. Whish, R. (2003), s. 286. 
1064 Ibid. 
1065 Srov. např. Jones, A. a Sufrin, B. (2004), s. 179. 
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případů, kdy z povahy dohody, jejího obsahu, účelu nebo z okolností, za nichž k ní 

došlo, vyplývá, že nelze dotčenou část od zbytku dohody oddělit. 

 Kromě otázky částečné, respektive úplné neplatnosti nicméně v souvislosti s 

neplatností dle citovaných ustanovení vyvstává jiná otázka, a to konkrétně, jaká je 

povaha příslušné neplatnosti. V české soukromoprávní teorii se jedná zejména o 

rozlišení mezi absolutní a relativní neplatností.1066 Odkaz na § 39 občanského 

zákoníku, který upravuje neplatnost pro rozpor či obcházení zákona, naznačuje, že se 

v případě předmětné neplatnosti jedná o neplatnost absolutní.1067 To by tedy 

znamenalo, že příslušná dohoda narušující hospodářskou soutěž je neplatná ex tunc 

(od samého počátku), a to ze zákona bez nutnosti speciálního rozhodnutí v tom 

smyslu. Současně by byla vyloučena konvalidace takové neplatnosti a právo 

dovolávat se takové neplatnosti by se nepromlčovalo.1068 

 Je však třeba podotknout, že striktní nazírání na příslušnou neplatnost jako 

absolutní v jednoduché dichotomii mezi absolutní a relativní neplatností, jak s ní 

pracuje české občanské právo, se nemusí zdát v oblasti soutěžního práva ve všech 

případech vhodné. Jak plyne z výše podaného rozboru jednotlivých znaků skutkové 

podstaty dohod narušujících hospodářskou soutěž, skutečnost, zda určitá dohoda 

zákonný zákaz porušuje, či nikoliv, závisí mnohdy na jejích dopadech na trh, které se 

mohou v průběhu času měnit. Určitá dohoda může narušovat hospodářskou soutěž v 

době, kdy byla uzavřena, avšak později se její význam změní, např. s ohledem na 

vývoj relevantního trhu či změnu tržního postavení účastníků dohody. Obdobně je 

možné, že se určité dohody může nejprve uplatnit legální výjimka dle § 3 odst. 4 OHS 

a posléze již její uplatnění nebude možné, jelikož na základě spojení s jiným podnikem 

                                                 
1066 K odlišnostem mezi absolutní a relativní neplatností v českém civilním právu srov. např. Knappová, M., 
Švestka, J., Dvořák, J. a kol. (2005), s. 163-166. 
1067 Takovýto charakter neplatnosti konstatuje i komentářová literatura, např. Raus, D. a Neruda, R. (2006), s. 85. 
1068 K těmto znakům absolutní neplatnosti srov. Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol. (2005), s. 163-164. 
K tomu, že nelze vycházet z doslovného znění čl. 81 odst. 2 SES v české verzi, která hovoří o neplatnosti od 
počátku srov. pozn. č. 1061 shora. 
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došlo k výraznému nárůstu tržního podílu příslušné smluvní strany. Je možné tuto 

variabilitu danou vývojem ekonomických podmínek, které jsou spoluurčující pro 

závěr o případném negativním účinku určité dohody, nějakým způsobem právně 

zohlednit při výkladu o charakteru neplatnosti dle citovaných ustanovení? Neměla by 

být také neplatnost dle čl. 81 odst. 2 SES, resp. § 3 odst. 1 OHS proměnlivá v čase? 

 Výše popsané skutečnosti vedly v rámci anglické jurisdikce například k vývoji 

konceptu tzv. přechodné neplatnosti (transient voidness). Základním případem v tomto 

směru je rozhodnutí anglického Odvolacího soudu (Court of Appeal) ve věci Passmore v. 

Morland,1069 kde daný soud dospěl k závěru, že neplatnost dle čl. 81 odst. 2 SES je jen 

přechodného rázu a trvá tak dlouho, dokud určitá dohoda narušuje hospodářskou 

soutěž. To znamená, že platnost či neplatnost určité dohody se může v průběhu času 

měnit, podle toho jaký bude dopad dotčené dohody na soutěž na trhu. Jinými slovy 

řečeno, „jestliže je zákaz [v čl. 81 odst. 1 SES] jen dočasný (či přechodný), pak je taková i 

neplatnost“.1070 K obdobnému závěru dospěl u nás ještě ve vztahu k zákonu 

č. 63/1991 Sb. profesor Bejček, který konstatoval, že „[p]ojem neplatnosti i v čl. 85 Římské 

smlouvy je třeba chápat jako ‚kolísavou’ (schwebend) a zhojitelnou neplatnost, čili ve smyslu 

zhojitelné neúčinnosti.“1071 

 Toto pojetí má svou logiku a kloním se k němu, byť to znamená nutnost 

vykročit z jednoduché dichotomie konceptu absolutní a relativní neplatnosti 

uplatňované v českém civilním právu.1072 Toto pojetí je ve svém jádru postaveno na 

myšlence, že čl. 81 odst. 2 SES je striktně navázán na čl. 81 odst. 1 SES a sleduje režim 

jeho aplikace.1073 Domnívám se, že nemá smysl postihovat dohody sankcí neplatnosti, 

                                                 
1069 David John Passmore v Morland and Others [1999] 1 C.M.L.R. 1129, zejm. odst. 26-34. 
1070 Ibid., odst. 34 in fine. Srov. také Whish, R. (2003), s. 292-293. 
1071 Bejček, J. (1996), s. 201. 
1072 Odkaz na § 39 obč.zák. v poznámce pod čarou nemusí být v tomto směru rozhodný, neboť poznámky pod 
čarou nemají, jak známo, normativní právně závazný význam. 
1073 Srov. rozhodnutí ve věci Passmore v Morland, cit. shora v pozn. č. 1069, odst. 34. 
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pokud nenarušují hospodářskou soutěž, a nespadají tak pod čl. 81 odst. 1 SES, a to 

právě po tu dobu, co jsou mimo příslušný zákaz. 

 Ani toto pojetí však není prosto kritiky. V odborné literatuře zazněl hlas, že 

čl. 81 odst. 2 SES vyžaduje, aby příslušná neplatnost byla absolutní, přičemž pojetí 

„kolísavé neplatnosti“ by mělo být dle daného autora v rozporu s požadavkem na 

zajištění účinnému uplatňování evropského práva.1074 Pojetí prosazující, že se jedná o 

absolutní neplatnost s účinky jak do minula, tak do budoucna a bez možnosti zhojení 

se opírá například o rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Manfredi,1075 kde 

soud konstatoval: 

 „Z ustálené judikatury vyplývá, že soud je ... neplatností [dle čl. 81 odst. 2 SES], která 

může být uplatněna kýmkoliv, vázán, jakmile jsou splněny podmínky uplatnění čl. 81 

odst. 1 ES a dotyčná dohoda nemůže odůvodnit udělení výjimky podle čl. 81 odst. 3 ES 

(ohledně posledně uvedeného bodu viz zejména rozsudek ze dne 9. července 1969, Portelange, 

10/69, Recueil, s. 309, bod 10). Vzhledem k tomu, že neplatnost, která je uvedena v čl. 81 

odst. 2 ES, je absolutní, dohoda neplatná na základě tohoto ustanovení není účinná ve vztazích 

mezi smluvními stranami a nemůže být uplatňována vůči třetím osobám (viz rozsudek ze dne 

25. listopadu 1971, Béguelin, 22/71, Recueil, s. 949, bod 29). Tato neplatnost může krom toho 

ovlivnit veškeré účinky, minulé nebo budoucí, dotyčné dohody nebo rozhodnutí (viz rozsudek 

ze dne 6. února 1973, Brasserie de Haecht, 48/72, Recueil, s. 77, bod 26, a výše uvedený 

rozsudek Courage a Crehan, bod 22).“1076 

 S odkazem na toto rozhodnutí příslušný autor dovozuje, že koncept přechodné 

neplatnosti uplatňovaný anglickými soudy je v rozporu s evropským právem.1077 

Narozdíl od pojetí založeného na spojení mezi čl. 81 odst. 1 a odst. 2 SES se prosazuje 

                                                 
1074 Komninos, A.P. (2007). 
1075 Spojené věci č. 295/05 až 298/04, Vincenzo Manfredi a další v. Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA a další 
[2006] SbSD I-6619. 
1076 Ibid., odst. 57. 
1077 Komninos, A.P. (2007), s. 448. 
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pojetí důsledně rozlišující veřejnoprávní zákázanost určité dohody (čl. 81 odst. 1 SES) 

a soukromoprávní neplatnost (čl. 81 odst. 2 SES) jako důsledek porušení takového 

zákazu.1078 Na proměnlivost v aplikaci čl. 81 odst. 1 SES odpovídá daný autor právě 

tímto odlišením. Konstatuje, že skutečnost, že určité jednání, které dříve spadalo pod 

zákaz, pod něj již nyní nespadá, má důsledky jen v rovině veřejnoprávní. Nemění nic 

na tom, že původní dohoda je ze soukromoprávního hlediska neplatná (jednou pro 

vždy), byť například pokračování smluvních stran v jejím plnění může představovat 

nový kontrakt.1079 

 Toto pojetí mi nepřijde správné. Zdá se mi nadměrmě složité. Proč konstruovat 

existenci nějaké nové smlouvy, když strany jednají plně v domnění, že plní jednu a 

tutéž smlouvu? Nevím, proč by „kolísavý“ charakter příslušné neplatnosti měl být v 

rozporu s požadavkem účinného uplatňování komunitárního práva. Ostatně čl. 81 

odst. 2 SES má pochopitelně za účel doplnit zákaz obsažený v čl. 81 odst. 1 SES. Proto 

mi přijde přesvědčivější pojetí založené na spojitém výkladu daných dvou ustanovení, 

jako to učinil anglický Odvolací soud ve shora zmiňovaném případu Passmore v. 

Morland. Shora uvedená citace z rozsudku Evropského soudního dvora dle mého 

názoru koncept „kolísavé“ neplatnosti nevylučuje. Výslovnou zmínku o „absolutním“ 

charakteru neplatnosti nelze chápat doslova, protože je z kontextu zřejmé, že nemíří 

na pojetí „absolutní neplatnosti“ stricto sensu uplatňované v našem civilním právu. Má 

pouze poukázat na fakt, že daná neplatnost má účinky erga omnes, což platí i v případě 

„kolísavé neplatnosti“, která dopad neplatnosti omezuje pouze časově.1080 Stejně tak 

nelze z daného vyjádření soudního dvora dovodit, že by ten vyžadoval za všech 

                                                 
1078 Ibid., s. 449. 
1079 Ibid. 
1080 Obdobně se s poukazem na absolutní charakter neplatnosti vypořádál i anglický Odvolací soud v případu 
Passmore v Morland, cit. shora v pozn. č. 1069, odst. 34. V daném případě dovozuje příslušný soud přechodný 
charakter neplatnosti na základě analogie s rozsudky ESD svědčícími ve prospěch částečné neplatnosti jako 
důsledku porušení zákazu čl. 81 odst. 1 SES. Argumentuje tak, že, je-li dosah neplatnosti dle čl. 81 odst. 2 SES 
limitován věcně tím, kam dopadá zákaz čl. 81 odst. 1 SES (jen na některá ustanovení dohody), měl by být obdobně 
limitován i z časového hlediska. Tato argumentace mi přijde přesvědčivá. 
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okolností, aby měla neplatnost důsledky do minula i do budoucna. Soud uvádí, že 

neplatnost dle čl. 81 odst. 2 SES „může“ takové účinky mít, resp. je způsobilá je mít 

(vyšel-li bych doslovněji z anglického znění příslušné pasáže; „capable of having a 

bearing on all effects, either past or future, of the agreement“). Způsobilost mít takové 

účinky neznamená mětí takového charakteru ve všech případech. Dovozovat to, by se 

rovnalo non sequitur. 

 Pro pojetí „kolísavé neplatnosti“ svědčí dle mého názoru i vhodnost daného 

modelu v praxi. Kupříkladu vezměme si situaci, kdy určitá dohoda o výhradním 

odběru (kratší než 5 let) je uzavřena v době, kdy dodavatel smluvního zboží má tržní 

podíl nižší než 30%. V takovém případě se na příslušnou dohodu aplikuje bloková 

výjimka pro vertikální dohody (nařízení Komise č. 2790/1999). Zákaz v čl. 81 odst. 1 

SES, resp. § 3 odst. 1 OHS se tedy na danou dohodu nevztahuje. Posléze však dojde k 

situaci, že daná hranice tržního podílu je překročena (např. v důsledku fůze s 

významným konkurentem) a dosahuje 50%. Dle čl. 9 odst. 2 písm. d) cit. nařízení 

Komise se bloková výjimka na příslušnou dohodu aplikuje ještě jeden rok. Ze strany 

smluvních stran nedojde k úpravě předmětné dohody. Co se stane po uplynutí 

příslušného roku? Vycházejme přitom z předpokladu, že daná dohoda bude 

narušovat hospodářskou soutěž, jelikož podmínky tzv. Delimitis testu budou 

splněny.1081 

 V případě absolutní neplatnosti (pojetí zmiňované shora s odkazem na článek 

od Komninose) by mělo dojít ke zneplatnění dohody ex tunc, tedy i ve vztahu k 

období, kdy se aplikovala bloková výjimka. S neplatností by pak byly spojeny veškeré 

standardní důsledky, spočívájící zejména v povinnosti vrátit si vzájemná plnění z 

neplatné smlouvy. Domnívám se, že tento důsledek by povážlivým způsobem 

narušoval právní jistotu stran a neúměrně zasahoval do jejich smluvní autonomie, aniž 

bych si byl vědom nějakého důležitého důvodu, který by takový postup odůvodňoval. 

                                                 
1081 K posuzování dohod o výhradním odběru srov. kapitolu 6.2.4(f). 
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Při pojetí „kolísavé“ neplatnosti, by předmětná dohoda byla neplatná nikoliv zpětně 

od okamžiku jejího uzavření, ale od počátku, kdy začala porušovat zákonný zákaz, 

tedy v předmětném případě ex nunc (po uplynutí přechodného období jednoho roku). 

Pro závěr, že by se na danou neplatnost mělo nahlížet ex nunc, mne vede i judikatura 

diskutující účinky rozhodnutí Komise o odnětí výhod blokové výjimky, která 

zdůrazňuje, že příslušné odnětí má účinky pouze pro futuro.1082 

 Byl by tento závěr přijatelný v rámci české civilní teorie o povaze neplatnosti? 

Domnívám se, že tak lze argumentovat. V českém civilním právu platí, že pro 

posouzení platnosti určitého úkonu je rozhodný okamžik učinění daného úkonu.1083 

Platnost určitého úkonu se tak posuzuje dle zákonných podmínek v době jeho vzniku. 

Současně se připouští, určitý právní úkon (smlouva) může být částečně neplatný jen 

pro část sjednané doby trvání.1084 Z tohoto hlediska je tedy dle mého názoru možné 

dospět k závěru, že neplatnost dle čl. 81 odst. 2 SES, resp. § 3 odst. 1 OHS v rámci 

české jurisdikce je „kolísavá“ v tom smyslu, že pozdější narušení hospodářské soutěže 

v důsledku dohody, která soutěž nenarušovala v době jejího uzavření, nezpůsobuje 

zpětnou neplatnost dohody k okamžiku jejího uzavření, jelikož to by bylo v rozporu s 

principem, že platnost určitého úkonu se posuzuje v době jeho učinění. Současně však 

není správné domnívat se, že určení platnosti určitého úkonu je založeno na pojetí 

„všechno, nebo nic“. Platně učiněný úkon může svou platnost pozbýt. Tak je tomu i v 

případě neplatnosti v režimu zákona o ochraně hospodářské soutěže. Taková 

neplatnost však přitom je jen částečná. Platí od okamžiku, kdy se daný právní úkon 

dostal do rozporu se zákonem. Tyto důsledky se nevylučují s tím, že se jedná o 

neplatnost „absolutní“.1085 V podstatě by šlo tento stav přirovnat k situaci, kdy se 

                                                 
1082 K tomu srov. diskusi shora v kapitole 5.2.1(d). 
1083 Srov. např. rozsudek NS sp.zn. 20 Cdo 1725/99 z 29.3. 2001, usnesení NS sp.zn. 28 Cdo 4182/2007 z 29.1. 
2008 nebo ze starší judikatury rozhodnutí sp.zn. 1 Cz 34/86 z 28.12. 1986. 
1084 Srov. rozsudek NS sp.zn. 28 Cdo 3033/2005 z 22.8. 2007, kde soud připustil neplatnost jen pro část sjednané 
doby trvání, kterou charakterizoval jako neplatnost částečnou (byť absolutní). 
1085 Ibid. 
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určitý úkon dostane do rozporu se zákonem pro později přijatou legislativu. 

Dovozovat zpětnou neplatnost daného úkonu ab initio v takovém případě, by se 

rovnalo obecně nepřípustné pravé retroaktivitě. 

 Složitější situace však nastává v zrcadlově obráceném případě, tj. v případě, 

kdy určitá dohoda narušuje soutěž v době jejího uzavření, avšak posléze svůj 

negativní charakter ztratí (např. se sníží tržní podíl dodavatele pod rozhodnou hranici 

u dohody se závazkem výhradního odběru). Sleduje i v tomto případě soukroprávní 

důsledek (neplatnost) osud veřejnoprávního zákazu? Argumenty pro striktní 

absolutní neplatnost se za této situace jeví silnější, než v předchozím případě. 

Směřoval by k tomu princip posuzování platnosti úkonu dle podmínek v okamžiku 

jeho uzavření a (ještě výrazněji) zásada o nemožnosti konvalidace absolutní 

neplatnosti. Přesto se domnívám, že „kolísavá neplatnost“ by se měla prosadit i v této 

situaci. Ke stejnému závěru dospívá na základě nutnosti symetrie argumentace („by a 

parity of reasoning“) anglický Odvolací soud v již citovaném případě Passmore v. 

Morland.1086 Opět jde o projev spojitého vztahu mezi čl. 81 odst. 1 a 2 SES, resp. 

slovního spojení „zakázané a neplatné“ v § 3 odst. 1 OHS. Jestliže je účelem 

neplatnosti postihovat ty dohody, která narušují hospodářskou soutěž, a jsou proto 

zakázané, není důvodu, aby byly neplatné dohody, kterou nejsou zakázané (a to po tu 

dobu, co stojí mimo zákaz). Ostatně § 3 odst. 1 OHS ani textově nenasvědčuje tomu, že 

by připouštěl možnost oddělení dvou přívlastků, které přiřazuje k dohodám 

narušujícím hospodářskou soutěž, tedy „zakázané a neplatné“. Domnívám se proto, 

že § 3 odst. 1 OHS je třeba interpretovat jako ustanovení, které připouští konvalidaci, 

resp. zhojení původní neplatnosti, a je tak speciální výjimkou z obecného pravidla 

nemožnosti konvalidace (absolutní) neplatnosti.1087 

                                                 
1086 Passmore v Morland, cit. shora v pozn. č. 1069, odst. 27. 
1087 Bejček, J. (1996), s. 201 a pozn. č. 466 v této souvislosti uváděl, že by s ohledem na rozpor se zásadou 
nezhojitelnosti neplatnosti bylo přesnější bylo hovořit o „zhojitelné neúčinnosti“. Domnívám se, že je možný i 
výklad, kdy zákon založí zvláští výjimku z obecného pravidla, jak shora presentován, aniž by bylo nutno opouštět 
hranice konceptu „neplatnosti“. 
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 Co se týče důsledků neplatnosti, jsou tyto upraveny soukromým právem, a 

nemá smysl je zde rozebírat, jelikož se tak činí podrobněji v publikacích z občanského 

či obchodního práva. 
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8. ZÁVĚR 

 

 Cílem této práce bylo poskytnout poměrně ucelený výklad substantivního 

evropského a českého soutěžního práva v oblasti tzv. restriktivních (kartelových 

dohod). V závěru nemá smysl opakovat jednotlivé teze a argumenty učiněné na 

předchozích stránkách této práce, byť se určitému opakování nelze vyhnout. Lze se 

však pokusit o vystihnutí určitých obecných trendů, popřípadě zdůraznit prvky, které 

považuji za klíčové pro pochopení příslušné právní úpravy, anebo za zajímavé z 

vícero různých důvodů. Z této perspektivy tak závěrem shrnuji výstupy své práce do 

níže uvedených bodů. 

 

1. Začít lze historickým nástinem, který měl za účel osvětlit blíže kořeny, ze kterých 

vychází současné české i evropské kartelové právo. Myslím, že z podaného popisu 

vývoje jednotlivých etap plyne, že nelze v případě českého soutěžního práva 

hovořit o pozvolném kontinuitním vývoji, ale naopak že daný vývoj je 

poznamenám vývojem spíše diskontinuitním, kdy s přijetím nové úpravy se vždy 

zcela (paradigmaticky) měnil celkový přístup k regulaci kartelových dohod. V 

mnoha ohledem tak vývoj kartelového práva kopíroval vývoj společnosti jako 

takové. 

2. To platí, ať už se jedná o nejprve sporou, avšak ke kartelům spíše negativní, ač 

notně neúčinnou, úpravu rakouskou, která byla nahrazena prvorepublikovým 

zákonem o kartelech a soukromých monopolech, snažícím se fenomén kartelů 

spíše registrovat, než zakazovat, když se vycházelo z toho, že spolky kartelové jsou 

projevem ústavně zaručeného práva spolčovacího. Období po roce 1948 

představovalo převrat nejen politický, ale bylo převratem i na poli soutěžního 

práva. Soutěžní právo nemohlo pochopitelně fungovat tam, kde se neuplatňovala 

hospodářská soutěž. Pro vývoj od roku 1989, nastartovaný zejména zákonem 
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č. 63/1991 Sb. a posléze stávajícím zákonem o ochraně hospodářské soutěže č. 

143/2001 Sb., je pak pochopitelně charakteristická snaha přiblížit se úpravě 

komunitárního soutěžního práva. 

3. Určité prvky diskontinuity (byť názory jednotlivých autorů se různí) lze nicméně 

vysledovat i v rámci vývoje soutěžního práva komunitárního. Jsou pochopitelně 

méně zřetelné, a nikoliv nekontroverzní. Za takový přerod lze považovat postupný 

odklon od ordoliberální tradice, která stála u zrodu evropského soutěžního práva, 

a postupný příklon k tzv. neoklasickému pojetí soutěžního práva. V souvislosti s 

posuzování restriktivních dohod byl tento odklon současně doprovozen stále se 

zvyšujícím významem ekonomické teorie a praxe pro pochopení předmětné právní 

úpravy. Byť nemusíme jít tak daleko, abychom konstatovali, že soutěžní právo je 

aplikovaná ekonomie, přesto je zjevné, že bez znalosti ekonomie nelze stávající 

soutěžní (evropské i české) náležitě pochopit. 

4. Diskuse mezi ordoliberalismem a dalšími přístupy se uplatňovala i mimo 

historický přehled, a to v rámci výkladu základních obecných pojmů, které 

představují východisko kartelového práva. Jedná se konkrétně o pojem (účinné) 

hospodářské soutěže a dále o rozbor podoby (de lege lata i de lege ferenda) cíle či cílů 

soutěžního práva. V tomto ohledu jsem se pokusil nejen vysvětlit názory teoretiků 

(právníků i ekonomů) na tuto problematiku. Současně jsem zdůraznil (ve shodě s 

prof. Amatem), že v centru soutěžního práva stojí politické dilema, a to jedno ze 

základních politických dilemat naší společnosti vůbec. Konkrétně – jaké moci lze 

důvěřovat více? Tržní moci soukromých subjektů, anebo politické moci orgánů 

regulujících hospodářskou soutěž? Podoba soutěžní práva (či přinejmenším praxe) 

bude velmi odlišná podle toho, na kterém konci spektra se bude naše odpověď na 

toto dilema nacházet. 

5. V rámci diskuse cílů soutěžního práva jsem se pokusil nastínit zejména pojetí, ke 

kterému se v základních ohledech kloním, a to že cílem soutěžního práva by měla 
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být maximalizace spotřebitelského blahobytu, která bude zdůraznit spíše výsledky 

(dopady na cenu, kvalitu a kvantitu produkce a inovace) pro spotřebitele, jakých 

proces hospodářské soutěže na trhu dosahuje, než proces vlastní soutěže jako 

takový. Současně jsem naznačil, že by bylo výhodné mít jen jeden cíl soutěžního 

práva (právě onu zmiňovanou maximalizaci spotřebitelského blahobytu), jelikož se 

tak oprostíme od problemů s poměřováním jiných cílů. I pokud bychom trvali na 

existenci dalších cílů, bylo by vhodné je hierarchicky seřadit a cíl v podobě 

maximalizace spotřebitelského blahobytu učinit prioritním. To je například pojetí 

prosazované Okeoghene Odudu, ze které jsem v této práci na mnoho místech 

vycházel. Soutěžní praxe však ukazuje, že při řešení praktických případů se 

uplatňovalo podstatně širší spektrum cílů, než jen jeden či základní tři (vedle 

maximalizace spotřebitelského blahobytu dále integrace vnitřního trhu a ochrana 

ekonomické svobody). Jejich použití však konzistentní aplikaci soutěžních norem 

spíše zkresluje, než aby jí napomáhalo. To neznamená, že tyto jiné cíle (např. 

ochrana zaměstnanosti, ochrana životního prostředí, ochrana malých a středních 

podniků) nejsou důležité. Samozřejmě jsou, ale k jejich prosazování by dle mého 

názoru měly sloužit jiné politiky státu, než politika v oblasti ochrany hospodářské 

soutěže. 

6. Výklad jednotlivých znaků skutkové podstaty kartelu vyžaduje notnou dávku 

popisnosti s ohledem na množství dostupných pramenů k tématu. Pokusil jsem se 

jednotlivé znaky vylíčit jak s ohledem na souhru mezi českým a evropským 

právem, tak za použití vhledů, které v tomto ohledu nabízí ekonomická teorie. 

7. K pojmu podniku lze uvést, že daný pojem je v evropském právu postaven na 

funkčním a dynamickém pojetí. Tento pojem zahrnuje jakoukoli entitu (bez ohledu 

na právní subjektivitu či její právní formu) vykonávající hospodářskou aktivitu. 

Pro vymezení hranic pojmu podniku se v evropském soutěžním právu (ve všech 

jeho podoblastech) uplatňuje tzv. koncept jedné hospodářské jednotky, dle kterého 

ekonomicky závislé, dílčí složky jedné hospodářské jednotky (např. dceřiné 
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společnosti v rámci koncernu) tvoří jen součásti jediného podniku, který je totožný 

s příslušnou hospodářskou jednotkou. Více právně samostatných entit je tedy 

považováno za jediný podnik ve smyslu pravidel hospodářské soutěže, jestliže je 

jejich vzájemný vztah takového rázu, že je lze vnímat jako jednu ekonomickou 

jednotku. Za hospodářskou aktivitu se obecně považuje nabízení služeb či zboží na 

trhu, takže nákupní činnost sama o sobě nestačí. Z dopadu pojmu hospodářské 

činnosti se vymykají některé činnosti provozované zpravidla veřejnoprávními 

entitami (jedná se například o regulaci, ryze sociální aktivity založené na konceptu 

solidarity či ekonomicky závislé činnosti – jako např. závislá práce). 

8. Stejné závěry dle mého názoru platí i ve vztahu k rozsahu pojmu soutěžitel. 

Domnívám se totiž, že pojem soutěžitele je třeba vykládat shodně s pojmem 

podniku v evropském právu. Poměrně široká definice pojmu soutěžitel v § 2 odst. 

1 OHS takový výklad umožňuje. S ohledem na úzkou provázanost českého a 

evropského soutěžního práva se domnívám, že opačné pojetí není možné, pokud 

by mělo vést k odlišným důsledkům při aplikaci soutěžně-právních norem na 

situace s či bez komunitárního prvku. Vzhledem k rozšíření působnosti 

komunitárních blokových výjimek i na ryze vnitrostátní situace (§ 4 odst. 1 OHS) je 

navíc takový přístup nejen možností, ale i nutností. K tomuto pojetí se ostatně ve 

své recentní judikatuře přiklonil Nejvyšší správní soud (kauza Česká rafinérská). 

9. Obdobně jako pojem podniku (soutěžitele) má svůj specifický obsah, stejně je tomu 

i s pojmem dohody, pojmem jednání ve vzájemné shodě či rozhodnutí sdružení 

podniků. Všechna tyto formy jednání mají za společný prvek to, že se snaží 

postihnout do určité míry koordinovaný postup podniků na trhu, jakožto postup 

odlišný od jednostranné činnosti, která do režimu čl. 81 odst. 1 SES, resp. § 3 odst. 1 

OHS nespadá. Pojem dohody uplatňovaný soutěžním právem je široký a staví do 

popředí substanci na úkor formy. Snaží postihnout jakékoli praktiky, které 

vycházejí ze shody vůle zúčastněných podniků, bez ohledu na to, zda se uzavírá 

písemná dohoda či nikoliv. Pojem jednání ve vzájemné shodě dosah příslušných 
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ustanovení ještě dále rozšiřuje, když se snaží postihnout další praktiky směřující ke 

snížení vzájemné nejistoty konkurentů ohledně jejich budoucího chování na trhu. 

Stejně tak rozšiřuje dosah daných ustanovení i pojem rozhodnutí sdružení 

podniků, a to na situace, kdy se vzájemná koordinace odehrává prostřednictvím 

prostředníka – sdružení. S ohledem na to, že sdružení podniků nemusí vykonávat 

hospodářskou soutěž (viz zejm. kauza Wouters) se tak rozšiřuje i dosah soutěžního 

práva do některých pro něj spíše netradičních oblastí. 

10. Pojem narušení hospodářské soutěže jako znak skutkové podstaty kartelu je 

nevyhnutelně spojen s náhledem na cíl soutěžního práva, respektive reflexi o 

pojmu účinné hospodářské soutěže obecně. Existuje tedy více pojetí pojmu 

narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí mezi tou či onou koncepcí závisí na 

společensky uznaných cílech soutěžní politiky. S ohledem na můj obecný výklad se 

kloním k tomu, které jako základní poměřovací kritérium vnímá dopad na 

spotřebitelský blahobyt. Toto pojetí se začíná jako primární prosazovat i v 

současném evropském soutěžním právu. 

11. Vzhledem k tomu nelze jako narušení hospodářské soutěže vnímat prosté omezení 

volnosti, resp. komerční svobody určitého soutěžitele, ale pouze skutečný nebo 

potenciální dopad na základní parametry hospodářské soutěže, zejména cenu. K 

aplikaci soutěžněprávních norem nelze tak přistupovat formálně, ale je třeba 

důsledně aplikovat použitelné ekonomické metody a prostředky, a posuzovat 

konkrétní zkoumané dohody v jejich ekonomickém a právním kontextu. 

12. Příkláním se k nutnosti existenci obecné doktríny de minimis v českém soutěžním 

právu. Obdobně jako tomu je v soutěžním právu evropském. Dopad koncepce tzv. 

bagatelních kartelů tedy není limitován jen textem § 6 OHS. Zdá se, že kritérium 

znatelnosti se začíná prosazovat i v české judikatuře, a to s ohledem na materiální 

pojetí kartelu, k němuž se přičleňuje i určitý kvantitativní prvek. 
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13. Z hlediska typizace dohoda narušujících hospodářskou soutěž jsem výše 

argumentoval, že pod pojem horizontálních dohod ve smyslu § 5 odst. 1 OHS by 

měly spadat jak dohody mezi skutečnými stávajícími konkurenty, tak mezi 

konkurenty potenciálními, jak je tento pojem chápán v evropském právu. 

14. Za horizontální dohody pro účely § 5 OHS a související aplikace pravidla de 

minimis upraveného v § 6 OHS by se měly považovat veškeré dohody uzavřené 

mezi konkurenty bez ohledu na předmět příslušných dohod. Skutečnost, že 

soutěžící podniky mezi sebou uzavřely dohodu ve vertikále by měla být 

zohledněna jen s ohledem na možnou aplikaci Nařízení Komise č. 2790/1999, 

zejména ve světle jeho čl. 2 odst. 4, a nikoli při aplikaci § 5 a 6 OHS. 

15. Vymezení pojmu vertikálních dohod v ustanovení § 5 odst. 2 OHS a vymezení 

stejně znějícího pojmu v čl. 2 odst. 1 Nařízení Komise č. 2790/1999 jsou věcně 

odlišná. Detailnější vymezení uvedené v blokové výjimce pro vertikální dohody 

nelze považovat za upřesnění zákonné definice. Je třeba mít na paměti, že obě 

vymezení slouží obdobně jako v evropském právu odlišným cílům, a to v jednom 

případě k určení aplikace pravidla de minimis a v druhém k vymezení věcné 

působnosti předmětné blokové výjimky. De lege ferenda lze pro vyloučení 

pochybností doporučit nahrazení terminologie § 5 OHS terminologií užívanou 

v Oznámení Komise o dohodách menšího významu z roku 2001. 

16. Doktrína de minimis by se měla uplatňovat i na tzv. diagonální dohody, a to v její 

vstřícnější podobě uplatňované vůči „vertikálním“ dohodám [§ 6 odst. 1 písm. b) 

OHS]. Odlišný přístup by totiž dle mého názoru zakládal neodůvodněnou 

dichotomii v přístupu vůči dohodám s komunitárním prvkem a bez něj. 

Neumožní-li stávající znění § 5 OHS takový přístup, doporučuji de lege ferenda dané 

ustanovení příslušným způsobem upravit. 

17. Ani samotné pochopení výkladu jednotlivých znaků skutkové podstaty kartelu 

není dostatečné pro porozumění právní regulace restriktivních dohod a k náležité 
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aplikaci dotčených norem v právní praxi, ať již ze strany advokátů při poskytování 

právního poradenství či ze strany orgánů ochrany hospodářské soutěže. K tomu 

musí přistoupit ještě rozbor jednotlivých výjimek ze zákazu vertikálních dohod, 

zejména automatického vynětí ze zákazu dle čl. 81 odst. 3 SES (ve spojení s čl. 1 

odst. 2 nařízení Rady č. 1/2003) a jednotlivých blokových výjimek, z nichž pro 

praxi nejdůležitější je zřejmě Nařízení Komise č. 2790/1999, tedy bloková výjimka 

pro vertikální dohody, jejíž podrobný rozbor jsem podal výše. 

18. Pro praktické posuzování jednotlivých typů dohod s potenciálem narušit 

hospodářskou soutěž, ať již horizontálních či vertikálních nemusí být ani zvládnutí 

základních soutěžních norem (ustanovení o zákazu i výjimky) dostatečné. 

Posuzování jednotlivých typů dohod má totiž svá specifika odůvodněná jejich 

odlišným ekonomickým a právním kontextem. Základní pravdila, která se v praxi 

v tomto ohledu uplatňují jsem rozebral, když jsem se věnoval jednotlivým typům 

tvrdých horizontálních kartelů, ostatním dohodám o horizontální spolupráci (o 

výměně informací, o výzkumu a vývoji, o spolupráci v oblasti výroby, o společném 

nákupu, komercionalizačním dohodám, standardizačním dohodám a dohodám v 

oblasti ochrany životního prostředí), jakož i dohodám vertikálním, včetně dohod o 

určení přeprodejní ceny, dohod o zastoupení, o výhradní distribuci, o výhradních 

dodávkách, selektivních distribučních systémů, o výhradním odběru, junktimace, 

franšízových dohod a subdodavatelských dohod. 

19. Důsledky porušení zákonné zákazu jsem spíše nastínil s výjimkou rozboru otázky 

neplatnosti dohod narušujících hospodářskou soutěž, které jsem se věnoval 

podrobněji a kde prosazuji pojetí tzv. kolísavé neplatnosti, byť by měla znamenat 

vykročení z tradiční dichotomie absolutní a relativní neplatnosti uplatňované v 

českém civilním právu. 

20. Souhrnně lze českou právní úpravu hodnotit jako vyhovující, která zajišťuje 

potřebnou míru konvergence s komunitárním soutěžním právem, která je i s 
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ohledem na čl. 3 nařízení Rady č. 1/2003 v podstatě nutností. Pokud zde nějaké 

rozdíly mezi aplikací soutěžních norem v českém a evropském prostředí existují, 

jsou dle mého názoru překlenutelné výkladem, aniž by bylo třeba nějakým 

zásadním způsobem novelizovat zákon o ochraně hospodářské soutěže, byť by mu 

novelizace v některých, shora naznačených, směrech slušela. 

21. Další vývoj českého soutěžního práva bude s největší pravděpodobností kopírovat 

vývoj soutěžního práva evropského. K tomu směřuje i nedávno předložený vládní 

návrh novely zákona o ochraně hospodářské soutěže (PSP tisk č. 591, 2008, V. 

volební období), který některé výše uvedené nejasnosti (potenciální místa pro 

odlišnost od evropského práva) odstraňuje a text zákona ještě dále přibližuje 

komunitárnímu soutěžnímu právu (např. v otázce obecné doktríny de minimis či v 

upřesnění vztahu cíle a účinku dohody v podobě narušení soutěže). S ohledem na 

přirozenou tendenci českého soutěžního práva reflektovat vývoj práva evropského 

bude jistě zajímavé sledovat, zda se české právo zprostředkovaně ovlivní i 

americkým soutěžním právem, , které se zpravidla dříve či později určitou formou 

v Evropské unii odrazí, ale u nás zůstává pohříchu stranou. Jako příklad, který 

může nabýt na aktuálnosti, lze zmínit třeba vývoj ohledně vertikální fixace cen s 

ohledem na kauzu Leegin. Obdobně se lze ptát, zda se začnou více uplatňovat 

některé jiné praktiky známé z USA, jejichž osud dle stávajícího evropského i 

českého soutěžního práva je více než nejistý, např. tzv. politiky Colgate týkající se 

přípustnosti jednostranné distribuční strategie dodavatele. 

22. Pro vývoj českého soutěžního práva je dle mého názoru významný i institucionální 

prvek, kterému jsem se s ohledem na zaměření mé práce přímo nevěnoval, který se 

však projevoval nepřímo. Tímto institucionálním prvkem je relativně úzký okruh 

nejen orgánů, ale v posledku i osob, které se intenzivněji věnují soutěžnímu právu 

a formují jeho posuny v rámci české jurisdikce. Ponechám-li stranou Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže, který pochopitelně k vývoji soutěžní práva u nás 

přispívá zásadním způsobem, jedná se zejména o Krajský soud v Brně, rozboru 
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jehož vícero zajímavých rozhodnutí jsem se na předchozích stránkách věnoval. 

Krajský soud v Brně, jakožto soud, ke kterému směřují správní žaloby proti 

rozhodnutím Úřadu, se vydal cestou existence jednoho specializovaného 

správního senátu, a tak se rozhodnutí v tomto směru v podstatě personalizovala 

skrze činnost soudců zejména JUDr. Jaroslava Tesáka, Ph.D. a JUDr. Davida Rause, 

Ph.D., který je také dosti publikačně činný. Naproti tomu Nejvyšší správní soud, 

kterému byl dán dosud jen malý prostor (s ohledem na krátkost jeho působení)  a 

od kterého si lze pro vývoj soutěžního práva dosti slibovat, se vydal odlišnou 

cestou. Neustanovil jeden specializovaný senát, ale soutěžní kauzy jsou 

přidělovány různým senátům z finančněsprávního kolegia, což může přispívat 

větší různorodosti v přístupech k soutěžnímu právu. Bude to jistě zajímavé 

sledovat. 
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