
Závěr 

 
Právo hospodářské soutěže je jedním z nejpropracovanějších, nejvlivnějších a 

nejlépe harmonizovaných odvětví evropského práva. Složka národní a unijní se 

přirozeně prolínají a kooperují. Přesto jsou v jeho efektivitě vnímány mezery. Jednou 

z oblastí, kde příliš nefunguje, je zprostředkování náhrady škody těm, kdo utrpěli 

újmu v důsledku soutěžního deliktu. Evropská komise došla k závěru, že nejlepším 

řešením tohoto deficitu může být harmonizační úprava některých problematických 

bodů napříč různými odvětvími. Navrhuje tak sjednocení některých tradičních 

civilních institutů napříč celou Unií za účelem zvýšení efektivity fungování primárně 

veřejnoprávního práva hospodářské soutěže. Zatímco na poli soutěžním je převaha 

Unijního práva vnímána bez konfliktů, je zřejmé i z osudu zveřejněného a posléze 

staženého návrhu směrnice, že dalekosáhlé zásahy institutu náhrady škody, který 

patří ke klíčovým prvkům soukromého práva každého z členských států, budou 

posuzovány značně rezervovaně. 

Cílem navrhovaných změn je mimo jiné zatraktivnění sporů o náhradu škody 

pro poškozené. Takové impulsy je pochopitelně nutné pečlivě vážit, aby nedocházelo 

k nadužívání a zneužívání těchto institutů. Autoři harmonizační úpravy ovšem toto 

riziko vzali v úvahu a s velkou pečlivostí hledají rovnováhu mezi stimuly pro žalobce 

a právní jistotou možných žalovaných. Tato rovnováha je nepochybně hledána 

v prostředí střetávajících se zájmů podniků (potenciálních delikventů) a těch, kdo by 

využívali rádi vysoce účinný systém, který ale může vést k některým neblahým 

důsledkům. Úprava v současnosti navrhovaná Komisí se přes všechny možné 

výhrady zdá být přijatelným kompromisem mezi těmito dvěma postoji. V každém 

případě bude vhodné sledovat, jak účinnou se případně ukáže, pokud se ji podaří 

prosadit, a případně přistoupit k dalším úpravám. 

Návrhy jsou dosti specifické právě pro případy nároků na náhradu škody ze 

soutěžních deliktů. Některé z novinek, které by z harmonizační úpravy pro české 

právo mohly plynout, jako třeba předávání důkazních materiálů mezi stranami sporu, 

se zdají být mimo tento kontext excesivní a neorganické. Jiné, jako vytvoření 

právního základu pro hromadná řízení, by nemusely nutně být konstruovány jako 

zvláštní úprava pro soutěžní spory a mohly by být užitečné i obecně. 



Autor této práce považuje vymáhání náhrady škody ze soutěžních deliktů za 

logickou a přínosnou součást soutěžního práva. Otevře-li úprava cestu iniciativě 

jednotlivců při ochraně vlastních práv, zapojí se do vymáhání dodržování pravidel 

hospodářské soutěže ve vlastním zájmu a s efektivitou obvyklou jen na 

nedeformovaných trzích tisíce nových subjektů. Česká republika by proto měla 

k implementaci zmiňované harmonizační směrnice, bude-li vydána, přistoupit s plnou 

vážností a odpovědností. Výsledkem by měla být lepší vymahatelnost práva pro 

všechny ekonomicky činné subjekty.  

 


