
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

Katedra obchodního práva 

 

 

 

 

 

 

Legální výjimky z kartelového zákazu 

s přihlédnutím ke krizovým kartelům 
 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Tereza Kolářová 

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Mgr. Vít Horáček Ph.D. 

Datum vypracování práce: březen 2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma „Legální výjimky z kartelového zákazu 

s přihlédnutím ke krizovým kartelům“ vypracovala samostatně, všechny použité 

prameny a literaturu řádně citovala, a že práce nebyla využita k získání jiného nebo 

stejného titulu. 

 

 ........................... 

V Praze dne 29. března 2012  Tereza Kolářová 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Ráda bych tímto poděkovala svému vedoucímu diplomové práce 

panu JUDr. Mgr. Vítu Horáčkovi Ph.D. za její konzultace. Poděkování patří také mým 

rodičům a blízkým za trpělivost a morální podporu během celého studia. 

  



4 
 

Obsah 
Obsah ........................................................................................................................... 4 

Použité zkratky ............................................................................................................. 6 

1 Úvod ........................................................................................................................ 7 

2 Základní charakteristika kartelových dohod ................................................... 10 

2.1 Pojem .............................................................................................................. 10 

2.2 Prameny právní úpravy .................................................................................. 11 

2.2.1 Evropská úprava kartelových dohod .................................................. 11 

2.2.2 Česká úprava kartelových dohod ........................................................ 14 

2.2.3 Vztah evropské a české právní úpravy ............................................... 18 

2.3 Členění ........................................................................................................... 19 

2.3.1 Členění podle formy ........................................................................... 19 

2.3.2 Členění podle vzájemného vztahu účastníků a jednotlivé druhy 

kartelových dohod .............................................................................. 20 

3 Zákaz kartelových dohod ................................................................................... 23 

3.1 Evropský a národní zákaz kartelových dohod ................................................ 23 

3.2 Základní znaky skutkové podstaty kartelu ..................................................... 24 

3.3 Důsledky porušení zákazu a sankce ............................................................... 27 

4 Legální výjimky z kartelového zákazu .............................................................. 30 

4.1 Výjimky ze zákazu obecně ............................................................................. 30 

4.2 Ustanovení čl. 101 odst. 3 SFEU a § 3 odst. 4 ZOHS ................................... 33 

4.3 Důkazní břemeno ........................................................................................... 35 

4.4 Kumulativní podmínky uplatnění legální výjimky ........................................ 37 

4.4.1 Podmínka růstu efektivnosti ............................................................... 39 

4.4.2 Podmínka nezbytnosti omezení .......................................................... 41 

4.4.3 Podmínka přiměřeného podílu spotřebitelů ........................................ 42 

4.4.4 Podmínka zákazu vyloučení hospodářské soutěže ............................. 44 



5 
 

5 Uplatnění legálních výjimek v období krize ...................................................... 46 

5.1 Krizové kartely a jejich vymezení .................................................................. 46 

5.2 Krizové kartely v Evropě ............................................................................... 48 

5.2.1 Přístup ke krizovým kartelům dříve ................................................... 48 

5.2.2 Přístup ke krizovým kartelům dnes .................................................... 54 

5.3 Krizové kartely ve světě ................................................................................. 56 

5.4 Jsou krizové kartely jediným či nejlepším řešením? ...................................... 58 

6 Závěr ..................................................................................................................... 61 

Použitá literatura ........................................................................................................ 63 

Abstrakt ...................................................................................................................... 67 

English summary ........................................................................................................ 68 

 

  



6 
 

Použité zkratky 
EU – Evropská unie 

Komise – Evropská komise 

Nařízení 1/2003 – Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 

ObchZ – Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

Pokyny – Sdělení Komise – Pokyny pro použití čl. 81 odst. 3 SES 

SFEU – Smlouva o fungování Evropské unie 

SEHS – Smlouva o Evropském hospodářském společenství 

SES – Smlouva o založení Evropského společenství 

SESUO – Smlouva o založení Společenství uhlí a oceli 

SEU  – Smlouva o Evropské unii (ve znění Lisabonské smlouvy) 

Soudní dvůr  – Evropský soudní dvůr, resp. Soudní dvůr Evropské unie 

Úř. věst. – Úřední věstník Evropské unie 

Úřad – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

ZOHS  – Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění 
pozdějších předpisů 
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1 Úvod 
Každá hra má svá pravidla. Nejinak je tomu v hospodářské soutěži. Hráči na trhu 

mají právo mezi sebou svobodně soutěžit, avšak jsou přitom povinni dbát právně 

závazných pravidel. Aby si někdo nevytvářel vlastní pravidla hry, existují pro všechny 

stejná pravidla hospodářské soutěže – soutěžní právo. Jeho cílem je zachování 

fungující hospodářské soutěže, která bude přinášet prospěch spotřebitelům a efektivitu 

alokace zdrojů. 

Pravidla soutěžního práva tvoří většinou zákazy určitých jednání. Základní pravidlo 

zní, že účast v soutěži se nesmí zneužívat. Zneužitím účasti v hospodářské soutěži 

rozumíme nedovolené omezování hospodářské soutěže a nekalé soutěžní jednání. Tyto 

dva typy zneužití rozdělují i soutěžní právo na dva samostatné obory, a to na kartelové 

právo a právo na ochranu proti nekalé soutěži. Odlišují se převažujícím předmětem 

ochrany. U kartelového práva převažuje veřejný zájem na existenci soutěže, aby nebyla 

omezována nebo dokonce vyloučena. Právo na ochranu proti nekalé soutěži se naopak 

zaměřuje na soukromý zájem jednotlivých soutěžitelů při střetu na trhu s ostatními 

soutěžiteli. 

Kartelové právo je souborem právních norem, které upravují ochranu hospodářské 

soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo 

ohrožení, souhrnně označovanému jako narušení. Někdy se pro něj používá název 

antitrustové nebo antimonopolní právo. Kartelové právo dělíme podle způsobu narušení, 

ke kterému může dojít dohodami narušujícími soutěž, zneužitím dominantního 

postavení soutěžitelů nebo spojením soutěžitelů. 

Dohody narušující soutěž (označované i jako kartelové dohody v širším smyslu) 

představují různé formy koordinace chování soutěžitelů, které vedou nebo mohou vést 

k narušení hospodářské soutěže. Tyto formy koordinace chování dělíme na dohody 

mezi soutěžiteli, rozhodnutí sdružení soutěžitelů a jednání soutěžitelů ve vzájemné 

shodě. Jestliže mají za cíl nebo je jejich výsledkem narušení hospodářské soutěže, jsou 

ze zákona zakázané a neplatné. Z každého pravidla však existuje výjimka a ani zákaz 

kartelových dohod není absolutní.  

Na dodržování pravidel dohlíží národní soutěžní úřady a Evropská komise (dále 

i jako „Komise“). V souladu s cíli soutěžního práva vedou soutěžitele k tomu, aby se 

chovali podle stanovených pravidel a principů, dále zasahují proti praktikám, které 
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Cílem diplomové práce je poskytnout komplexní pohled na problematiku legálních 

výjimek z kartelového zákazu, provést podrobnou analýzu české i evropské 

hmotněprávní úpravy obsažené v § 3 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů (dále i jako „ZOHS“) a čl. 101 

odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále i jako „SFEU“), z praktického 

pohledu se zaměřit na uplatnění legálních výjimek v oblasti krizových kartelů, 

konkrétně na jejich využití ze strany soutěžitelů a na přístup ke krizovým kartelům 

ze strany národních soutěžních úřadů, Komise i soutěžních úřadů v dalších vybraných 

státech světa. 

Práce je rozdělena do čtyř částí. První část se věnuje základní charakteristice 

kartelových dohod, přibližuje pojem kartelu, evropské i české prameny právní úpravy 

kartelových dohod i hospodářské soutěže obecně a člení kartelové dohody podle forem 

a vzájemného vztahu účastníků. Druhá část se zaměřuje na zákaz protisoutěžního 

jednání ve formě kartelových dohod, popisuje jednotlivé znaky skutkové podstaty 

kartelu a poukazuje na důsledky porušení zákazu. Základní vymezení kartelu a jeho 

zákazu je nezbytné pro další části práce. Třetí část tvoří základ teoretické části a 

soustředí se na výjimky z kartelového zákazu, jejich zakotvení v právní úpravě a 

detailní popis podmínek, které musí být splněny, aby mohla být výjimka uplatněna. 

Čtvrtá část se z praktického pohledu zabývá uplatněním legálních výjimek v období 

krize, definuje pojem krizový kartel, pojednává o přístupu ke krizovým kartelům 

v Evropě i ve světě a odpovídá na otázku, zda jsou krizové kartely tím jediným či 

nejlepším řešením. 

Práce vychází z právní úpravy účinné k 1. březnu 2012.  
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2 Základní charakteristika kartelových dohod 

2.1 Pojem 

Kartel je „určitá forma koordinace chování právně samostatných účastníků 

hospodářské soutěže”. Kartel nemá právní subjektivitu a nevytváří organizační 

strukturu společných orgánů na rozdíl od sdružení. Jednotliví účastníci nemohou jednat 

jménem kartelu nebo ostatních účastníků, ani je zavazovat a zůstávají právně 

samostatní. Kartelovou dohodu lze zařadit v české právní úpravě mezi smlouvy 

inominátní.2 

Klasickému pojetí kartelu odpovídá pojem kartel v užším smyslu, který se vztahuje 

pouze na koordinaci horizontální, mezi účastníky se stejným postavením s ohledem 

na výrobní, distribuční či jiná stadia. Dokladem toho je i definice kartelu, obsažená 

ve slovníčku pojmů vydaném Komisí: „Dohodu mezi konkurenčními firmami 

vytvořenou za účelem omezení nebo vyloučení soutěže mezi nimi, s cílem zvýšit ceny a 

zisky zúčastněných společností a to bez vytvoření objektivních vyvažujících přínosů. 

V praxi se dohoda obvykle projevuje fixací cen, omezením výroby, sdílením trhů, 

rozdělením zákazníků a území, bid rigging3 nebo kombinací těchto specifických typů 

omezení. Kartely škodí jak spotřebitelům, tak společnosti jako celku vzhledem k tomu, že 

účastníci dohody účtují vyšší ceny (a získávají vyšší zisky) než na konkurenčním trhu.“ 4 

V širším smyslu kartel označuje horizontální i vertikální dohody o koordinaci 

soutěžního chování na trhu. Je tomu tak i v případě, kdy mluvíme o kartelovém zákazu, 

jak bude pojednáno dále. I když teorie tíhne k používání termínu kartel spíše jen 

pro horizontální dohody, v práci bude kartel chápán v širším smyslu, popř. bude 

nahlížení blíže upřesněno. 

Další definici pojmu kartel uvádí Raus5, který jím rozumí „realizovaný konsensus 

spočívající v eliminaci působení jinak přirozených tržních mechanismů“. Abychom 

mohli konkrétní jednání na trhu klasifikovat jako kartelovou dohodu, musí být splněna 

                                                 
2 BOHÁČEK, M. Pojem “Kartel”. in HENDRYCH, D. Právnický slovník. 3. podstatné rozšířené 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 323. 
3 Smluvená nabídka uchazečů o veřejnou zakázku. 
4 Překlad autorky. Evropská komise. Glossary of terms used in EU competition policy: Antitrust and 

control  of concentrations [online]. Červenec 2002, [cit. 1.3.2012], s. 8. Dostupné na <http://ec.europa.eu/
competition/publications/glossary_en.pdf>. 

5 RAUS, D., ORŠULOVÁ, A. Kartelové dohody. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 1-4. 
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základní podmínka a tou je existence konsensu. Z pohledu soutěžního práva konsensem 

chápe „pouhé“ souznění vůle, tedy nejen vnější projev vůle v podobě smluvního 

souhlasu. Protisoutěžní konsensu představuje shodu nejméně dvou subjektů 

v základních otázkách jejich působení na trhu a je přirozený. Jeho samotná existence 

však není protiprávní, až jeho realizací může dojít k narušení hospodářské soutěže. 

Raus6 také popisuje trhy se sklonem ke kartelizaci. Snazší je podle něj uzavřít 

dohodu na trzích, na kterých působí málo účastníků, na kterých se vytvoření určitého 

zboží a jeho uvedení na trh vyznačuje nutnou podobností, na nichž lze nalézt méně 

substitutů jednotlivých druhů zboží a kde navíc spotřebitelé nechtějí nebo nemohou 

značně zredukovat množství poptávaného množství, které kupují, i když se jeho cena 

zvyšuje. 

V zákoně o ochraně hospodářské soutěže pojem kartel nenajdeme, používá se 

obecnější označení dohoda narušující soutěž. Jak bylo zmíněno v úvodu, zákon 

rozlišuje tři formy koordinace chování soutěžitelů a to dohody mezi soutěžiteli, 

rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě. Zákon pro ně 

zavádí legislativní zkratku „dohody“. 

2.2 Prameny právní úpravy 

2.2.1 Evropská úprava kartelových dohod 

2.2.1.1 Základy hospodářské soutěže 

Smlouva o založení Evropského společenství (dále jako „SES“)7 řadila mezi jeho 

poslání vytvoření společného trhu a podporu harmonického, vyváženého a udržitelného 

rozvoje hospodářských činností. K tomu měl napomáhat i systém zajišťující, aby 

na vnitřním trhu nebyla narušována hospodářská soutěž (čl. 3 odst. 1 písm. g) SES). 

Francová8 k tomuto ustanovení uvádí, že soutěžní politika měla sloužit nejen k ochraně 

hospodářské soutěže na společném trhu, ale i jako nástroj pro sjednocování národních 

trhů členských států a prohloubení integrace vnitřního trhu. 

                                                 
6 RAUS, D., ORŠULOVÁ, A. Kartelové dohody. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 9-10. 
7 Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství, Úř. věst. C 321E, 29.12.2006, 

s. 1-331. 
8 SYLLOVÁ, J., PÍTROVÁ, L., PALDUSOVÁ, H. a kol. Lisabonská smlouva. Komentář. Praha: 

C. H. Beck, 2010, s. 435. 
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S přijetím Lisabonské smlouvy došlo ke změně výše zmíněného ustanovení. V čl. 3 

odst. 3 Smlouvy o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy (dále jako „SEU“)9 se 

konstatuje, že Unie vytváří vnitřní trh. Soutěžní pravidla pro podniky obsahuje Smlouva 

o fungování Evropské unie (dále jako „SFEU“) 10 , ta také stanovení pravidel 

hospodářské soutěže nezbytných pro fungování vnitřního trhu řadí mezi výlučné 

pravomoci Evropské unie (čl. 3 odst. 1 SFEU). Fakt, že vnitřní trh zahrnuje systém 

zajišťující, aby hospodářská soutěž nebyla narušována, je obsažen v Protokolu č. 27 

o vnitřním trhu a hospodářské soutěži, který se připojuje k SEU a SFEU. 

Odstraněním čl. 3 odst. 1 písm. g) SES z interpretačních ustanovení může naznačovat 

snížení významu ochrany hospodářské soutěže. Francová 11  k tomu dodává, že toto 

odstranění může mít význam v případech střetu cílů vyjmenovaných v úvodních 

ustanoveních SEU a zájmu na nenarušené hospodářské soutěži. Vliv to může mít 

zejména na rozšíření možností poskytnutí povolené státní podpory, na převážení zájmů 

průmyslové politiky nad blahobytem spotřebitelů při povolování spojení podniků a 

na zpomalení liberalizace některých klíčových sektorů (např. energetiky). 

2.2.1.2 Kartelové dohody 

Základem evropské právní úpravy kartelových dohod je primární právo, sekundární 

právo, judikatura i výkladové dokumenty. Úprava je stejně stará jako sama evropská 

integrace. Obecný zákaz kartelových dohod obsahovala již Smlouva o založení 

Společenství uhlí a oceli (dále jako „SESUO“) z roku 1951 v čl. 65. 

Aktuální úpravu kartelových dohod v primárním právu dnes najdeme v čl. 101 

SFEU. Ten obsahuje generální klauzuli zakazující dohody, které by mohly ovlivnit 

obchod mezi členskými státy a které narušují hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. 

Dále uvádí 5 typických a nejzávažnějších skutkových podstat, na základě kterých 

k takovému narušení hospodářské soutěže dochází. 

Stejnou podobu ustanovení, jak jej známe dnes, obsahovala již Smlouva 

o Evropském hospodářském společenství (dále jako „SEHS“) v čl. 85 a později 

Smlouva o založení Evropského společenství v čl. 81. Z tohoto důvodu je použití čl. 85 

SEHS, čl. 81 SES a čl. 101 SFEU ekvivalentní. 

                                                 
9 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii, Úř. věst. C 83, 30.3.2010, s. 13-45. 
10 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie, Úř. věst. C 83, 30.3.2010, s. 47-403. 
11 SYLLOVÁ, J., PÍTROVÁ, L., PALDUSOVÁ, H. a kol. Lisabonská smlouva. Komentář. Praha: 

C. H. Beck, 2010, s. 436. 
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Na tomto místě bych ještě ráda upozornila na dříve používaný pojem komunitární 

právo označující právo Evropského společenství, které se dělilo na tři základní pilíře. 

Přijetím Lisabonské smlouvy byl tento systém tří pilířů zrušen a od 1.12.2010 tvoří 

právo Evropské unie jeden celek, který nazýváme evropským právem. Vzhledem 

k nedávné změně a silnému vžití pojmu „komunitární právo“ se jeho použití nevyhneme 

ani dnes a ani v této práci, která odkazuje na celou řadu právních předpisů i odborné 

literatury, ve kterých se pojem vyskytuje. 

Sekundární právo obecně zahrnuje závazná nařízení, směrnice, rozhodnutí 

i nezávazná rozhodnutí a doporučení. Pro úpravu kartelového práva je důležité 

především nařízení Rady (ES) č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže 

stanovených v článcích 81 a 82 SES 12  (dále jako „Nařízení 1/2003“). S účinností 

od 1.5.2004 toto nařízení nahradilo nařízení Rady (EHS) č. 17/62, kterým se provádějí 

články 85 a 86 SEHS13. Novým nařízením byla uložena národním orgánům povinnost 

aplikovat evropská pravidla v případě dohod, které by mohly mít vliv na obchod mezi 

členskými státy, a zároveň zajistit přednost evropského soutěžního práva. O konkrétních 

dopadech nového nařízení na kartelové právo bude pojednáno dále.  

Výklad základních ustanovení a pravidel kartelového práva je doplněn judikaturou 

a rozhodovací praxí Soudního dvora Evropské unie (dříve označovaného jako 

Evropský soudní dvůr), Tribunálu (dříve označovaného jako Soud prvního stupně) a 

Evropské komise.  

Způsob nahlížení Komise na jednotlivé otázky soutěžního práva při jejím 

rozhodování je obsažen v tzv. soft law, které představuje soustavu oznámení, pravidel, 

informací a obdobných dokumentů. I když nejsou tyto dokumenty formálně závazné 

(není zde přímá aplikovatelnost v členských státech nebo povinnost transpozice), 

představují vodítko pro chování podniků v soutěžních vztazích a dokládají snahu 

o transparentnost činnosti Komise.14 Kartelových dohod se týkají zejména: 

- Pokyny k vertikálním omezením,15 

- Pokyny o použití čl. 81 odst. 3 SES,16 

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

stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy, Úř. věst. L 001, 4. 1. 2003, s. 1-25; Zvl. vyd. 2004, 08/sv. 2, 
s. 205-229. 

13 Nařízení Rady (EHS) č. 17/62 ze dne 6. února 1962, kterým se provádějí články 85 a 86 Smlouvy, 
Úř. věst. 13, 21. 2. 1962, s. 204–211; Zvl vyd. 2004, 08/sv. 1, s. 3-10. 

14 MUNKOVÁ, J., KINDL, J., SVOBODA, P. Soutěžní právo. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 41. 
15 Sdělení Komise – Pokyny k vertikálním omezením, Úř. věst. C 130, 19. 5. 2010, s. 1. 
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- Pokyny pro výpočet pokut,17 

- Oznámení Komise o ochraně před pokutami a snížení pokut v případě kartelů,18 

- Oznámení Komise o dohodách menšího významu,19 

- Oznámení Komise o spolupráci v rámci sítě soutěžních úřadů,20 

- Oznámení Komise o postupu při narovnání.21 

2.2.2 Česká úprava kartelových dohod 

2.2.2.1 Základy hospodářské soutěže 

Základním kamenem hospodářské soutěže v České republice je obchodní zákoník22 

(dále i jako „ObchZ“). V jeho hlavě páté najdeme úpravu účasti na hospodářské soutěži, 

na kterou navazuje nekalá soutěž. Ustanovení § 41 ObchZ dává fyzickým i právnickým 

osobám, které se účastní hospodářské soutěže, i když nejsou podnikatelé, právo 

svobodně rozvíjet soutěžní činnost v zájmu dosažení hospodářského prospěchu a 

sdružovat se k výkonu této činnosti a ukládá jim povinnost přitom dbát právně 

závazných pravidel hospodářské soutěže a nezneužívat účasti v soutěži. Tyto fyzické 

i právnické osoby jsou souhrnně označované jako soutěžitelé. 

Jak uvádí § 42 odst. 2 ObchZ, nedovolené omezování hospodářské soutěže upravuje 

zvláštní zákon. Obchodní zákoník tak odkazuje na speciální úpravu v zákoně o ochraně 

hospodářské soutěže23. Jeho obsahem je kartelové právo, jak bylo definováno v úvodní 

kapitole. 

Obecná ustanovení týkající se hospodářské soutěže jsou po rekodifikačních pracích 

přesunuta do nového občanského zákoníku 24 , s účinnosti od 1.1.2014. Dlouho 

očekávaný zákon byl vyhlášen 22.3.2012 ve Sbírce zákonů v částce 33 pod číslem 

                                                                                                                                               
16 Sdělení Komise – Pokyny o použití čl. 81 odst. 3 SES, Úř. věst. C 101, 27. 4. 2004, s. 97-118. 
17 Pokyny pro výpočet pokut uložených podle čl. 23 odst. 2 písm. a) nařízení č. 1/2003, Úř. věst. 

C 210, 1. 9. 2006, s. 2-5. 
18 Oznámení Komise o ochraně před pokutami a snížení pokut v případech kartelů, Úř. věst. C 298, 

8. 12. 2006, s. 17-22. 
19 Oznámení Komise o dohodách menšího významu, které výrazně neomezují hospodářskou soutěž 

podle čl. 81 odst. 1 SES (de minimis), Úř. věst. C 368, 22. 12. 2001, s. 13-14; Zvl. vyd. 2004, 08/sv. 2, 
s. 125-127. 

20 Oznámení Komise o spolupráci v rámci sítě soutěžních úřadů, Úř. věst. C 101, 27. 4. 2004, s. 43-53. 
21 Oznámení Komise o postupu při narovnání s cílem přijmout rozhodnutí podle článků 7 a 23 nařízení 

Rady (ES) č. 1/2003 v případech kartelů, Úř. věst. C 167, 2. 7. 2008, s. 1-6. 
22 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
23  Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon 

o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. 
24 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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89/2012 Sb. Úprava je obsažena v části čtvrté „Relativní majetková práva“, hlavě třetí 

„Závazky z deliktů“, díle druhém „Zneužití a omezení soutěže“, oddíle prvním „Obecná 

ustanovení“. Ustanovení § 2979 bude znít „Kdo se účastní hospodářské soutěže 

(soutěžitel), nesmí při soutěžní činnosti, ani při sdružování k výkonu soutěžní činnosti, 

vlastní účast v hospodářské soutěži nekalou soutěží zneužívat, ani účast jiných 

v hospodářské soutěži omezovat.“. 

Podle důvodové zprávy 25  je současné systematické zařazení ustanovení 

o hospodářské soutěži zcela nevhodně v obchodním zákoníku. Zákon o ochraně 

hospodářské soutěže navíc neobsahuje soukromoprávní ustanovení. Vzhledem k tomu, 

že hospodářská soutěž není omezena jen na podnikatele, ale i na jiné soutěžitele, jsou 

tato ustanovení zařazena do nového občanského zákoníku. 

Ustanovení § 2979 již nezmiňuje právo soutěžitelů svobodně rozvíjet svou soutěžní 

činnost a sdružovat se za tímto účelem, upravuje pouze povinnost nezneužívat vlastní 

účast a neomezovat účast jiných v hospodářské soutěži. Nově zde nenajdeme ani odkaz 

na zákon o ochraně hospodářské soutěže jako na speciální úpravu. 

2.2.2.2 Kartelové dohody 

Kartelové právo bylo dříve upraveno v zákoně č. 63/1991 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěže s účinností od 1.3.1991. Podle Munkové26  byla povaha tohoto 

zákona smíšená, protože obsahoval nejen soutěžněprávní úpravu, ale vymezoval také 

určitý vztah této úpravy k probíhající transformaci ekonomiky. 

Při přípravě tohoto zákona se zvažovalo, zda v něm upravit komplexně problematiku 

soutěžního práva, tj. kartelového práva i nekalé soutěže, nebo zda veřejnoprávní a 

soukromoprávní úpravu oddělit. Zákonodárci se nakonec rozhodli pro dvojkolejnost 

soutěžního práva. Úpravu kartelového práva včetně kartelových dohod tak najdeme 

v zákoně o ochraně hospodářské soutěže a úpravu nekalé soutěže v obchodním 

zákoníku. 

Vzhledem k potřebě sladit úpravu s právem Evropského společenství a reagovat 

na změny v úrovni hospodářského vývoje byla připravena velká novela zákona. Ta však 

nebyla Parlamentem České republiky schválena, především kvůli rozporu v otázce 

                                                 
25 Sněmovní tisk č. 362 Vládní návrh na vydání zákona: občanský zákoník, 2011, VI. volební období, 

výklad k § 2942 až 2945. Dostupné  na <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=362&CT1=0>. 
26 MUNKOVÁ, J., KINDL, J., SVOBODA, P. Soutěžní právo. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 36. 
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úpravy tzv. zneužití ekonomické závislosti. Přistoupilo se tedy k vytvoření zcela nového 

zákona na základě koncepce, která byla zrcadlovou úpravou k úpravě evropské. 27 

Nový zákon byl schválen 4.4.2001 jako zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěže a nabyl účinnosti 1.7.2001. Byl doplněn prováděcími vyhláškami 

Úřadu č. 198-205 z roku 200128. Jednotlivé části zákona byly přizpůsobeny změnám 

v komunitárním právu. 

Zákon č. 143/2001 byl zatím sedmkrát novelizován a to zákony č. 340/2004 Sb., 

č. 484/2004 Sb., č. 127/2005 Sb., č. 361/2005 Sb., č. 71/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., 

č. 155/2009 Sb. a č. 188/2011 Sb. Ne všechny novely však znamenaly zásadní změny 

v úpravě dohod narušujících hospodářskou soutěž. 

Podle Kindla 29  byla zatím nejvýznamnější novelizace č. 340/2004 Sb. účinná 

od 2.6.2004, která reagovala na vstup České republiky do Evropské unie a na Nařízení 

1/2003. Touto novelou došlo ke zrušení režimu udělování individuálních výjimek a 

v souvislosti s tím i ke zrušení kartelového rejstříku, který obsahoval údaje o dohodách, 

kterým byla udělena výjimka. Zrušeno bylo také tzv. určovací řízení, ve kterém mohli 

soutěžitelé žádat o posouzení případného rozporu jejich dohody se zákonným zákazem. 

Novela č. 361/2005 Sb. doplnila zákon o nový § 4, který s účinností od 1.5.2007 

umožnil přímou aplikaci evropských nařízení o blokových výjimkách i na dohody 

bez komunitárního prvku a zařadil je do českého soutěžního práva. V souvislosti s tím 

došlo ke zrušení osmi vyhlášek Úřadu o blokových výjimkách. 

Především procesním otázkám se věnuje novela č. 155/2009 Sb. účinná od 1.9.2009. 

Uvedla do souladu s evropským právem tzv. pravidlo de minimis, které bylo zrušeno 

v § 6 ZOHS a nově tvoří negativní podmínku skutkové podstaty zákazu kartelu. 

Původní návrh obsahoval i úpravu týkající se soukromoprávního vymáhání škody 

způsobené protisoutěžní jednáním, do schválené podoby zákona se však nedostala.  

V současné době je připravován další návrh novely zákona o ochraně hospodářské 

soutěže, který předložila vláda sněmovně na konci února tohoto roku a je projednávaný 

                                                 
27 MUNKOVÁ, J., KINDL, J., SVOBODA, P. Soutěžní právo. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 36-38. 
28 Vyhlášky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 198-205/2001 Sb., o povolení obecné výjimky 

ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., pro určité druhy 
vertikálních dohod, dohod o výzkumu a vývoji, dohod o poskytování technologií, dohod o specializaci, 
dohod v oblasti pojišťovnictví, dohod týkajících se konzultací o cenách v osobní letecké dopravě a 
přidělování volného letištního času, dohod o distribuci a servisu motorových vozidel, dohod v oblasti 
drážní, silniční a vnitrozemské. 

29 KINDL, J. Kartelové a distribuční dohody. Teorie a praxe. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 32. 
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jako sněmovní tisk 621. V březnu proběhlo první čtení v Poslanecké sněmovně a návrh 

čeká na projednání v Hospodářském výboru. 30  Navrhovaná právní úprava má 

v souvislosti s kartelovými dohodami za cíl zejména31: 

- zakotvit podmínky tzv. programu shovívavosti a upravit s tím související zvláštní 

režim nahlížení do spisu a procesní práva účastníků řízení;32 

- upravit tzv. narovnání; 

- zakotvit oprávnění Úřadu provádět v rámci šetření případů možného porušení 

zákona dle stanovených kritérií tzv. „prioritizaci“ a nezabývat se marginálními 

případy. 

Navrženy jsou i změny ustanovení v souvislosti s revizí zakládajících smluv 

Evropské unie provedené Lisabonskou smlouvou s ohledem na názvy orgánů, 

dokumentů a užívaných pojmů. Další řada změn se týká především procesních 

ustanovení.  

Rozhodovací praxe a výkladové dokumenty Úřadu jsou nepostradatelnou součástí 

právní úpravy kartelových dohod vzhledem k tomu, že zákonná úprava a pravidla v ní 

obsažená jsou velmi obecná. Při výkladu soutěžních pravidel je proto třeba vycházet 

i z rozhodovací praxe Úřadu a navazujících přezkumných rozhodnutí správních soudů. 

Významnou roli hraje také tzv. soft law Úřadu, publikované na jeho webových 

stránkách:  

- Pravidla pro alternativní řešení soutěžních problémů,33 

- Zásady stanovování pokut,34 

- Leniency program,35 

                                                 
30 Stav projednávání ke dni 24.3.2012. 
31  Sněmovní tisk 621 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb. o ochraně 

hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 2012, VI. 
volební období, s. 7-12. Dostupné na <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=621&CT1=0>. 

32  Na zakotvení programu shovívavosti do zákona o ochraně hospodářské soutěže navazuje 
navrhovaná změna trestního zákoníku ve formě vložení nového § 248a „zvláštní ustanovení o účinné 
lítosti“. 

33  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
o alternativním řešení některých soutěžních problémů [online]. Dostupné na <http://www.compet.cz/filea
dmin/user_upload/Legislativa/HS/SoftLaw/Alternativni_reseni_souteznich_problemu.pdf>. 

34 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Zásady postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, 
v platném znění [online]. Dostupné na <http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Legislativa/HS/Soft
Law/zasady_stanovovani_pokut.pdf>. 

35 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Program aplikace mírnějšího režimu při ukládání pokut 
podle § 22 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých předpisů (zákon 
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- Oznámení o dohodách, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný.36 

2.2.3 Vztah evropské a české právní úpravy 

Základní vztah evropské a české právní úpravy se samozřejmě promítá i do vztahu 

evropské a české právní úpravy kartelových dohod. Jak popisuje Petr 37 , evropské 

soutěžní právo bylo inspirací při vzniku českého soutěžního práva. Vstupem České 

republiky do Evropské unie se evropské právo stalo závazným i na našem území. 

Při výkladu soutěžního práva tak dnes musíme přihlížet k pramenům evropského 

soutěžního práva i k judikatuře evropských soudů. 

Nařízení 1/2003 upravuje vztah mezi články SFEU a národními právními předpisy 

o hospodářské soutěži v čl. 3. První odstavec čl. 3 ukládá orgánům pro hospodářskou 

soutěž členských států nebo národním soudům povinnost použít ustanovení čl. 101 

SFEU na dohody narušující soutěž v případě, že by mohly ovlivnit obchod 

mezi členskými státy.  

Druhý odstavec říká, že použití národních právních předpisů o hospodářské soutěži 

nesmí vést k zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž, které sice mohou ovlivnit 

obchod mezi členskými státy, ale které neomezují hospodářskou soutěž ve smyslu 

čl. 101 SFEU, nebo které splňují podmínky pro výjimky ze zákazu podle čl. 101 odst. 3 

SFEU, nebo na které se vztahuje bloková výjimka v nařízení o použití čl. 101 odst. 3 

SFEU. 

Zákon o ochraně hospodářské soutěže také upravuje postup při aplikaci čl. 101 SFEU 

českými orgány a jejich součinnost s Komisí a národními orgány ostatních členských 

států. Ve svém § 20a vypočítává oprávnění Úřadu při aplikaci čl. 101 SFEU v případě, 

že by jednání soutěžitelů mohlo mít vliv na obchod mezi členskými státy. 

  

                                                                                                                                               
o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále jen „zákon“), u zakázaných dohod narušujících 
soutěž, při jejichž splnění lze stranám takových zakázaných dohod neuložit pokutu nebo výši pokuty 
podstatně snížit (dále též „Leniency program“) [online]. Dostupné na <http://www.compet.cz/fileadmin/u
ser_upload/Legislativa/HS/SoftLaw/Leniency_program.pdf>. 

36  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže o dohodách,  jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný [online]. Dostupné 
na <http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Legislativa/HS/SoftLaw/Oznameni_De_Minimis.pdf>. 

37 PETR, M. a kol. Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR. Praha: C. H. Beck, 
2010, s. 4 a podrobněji o působnosti soutěžního práva kap. 5.1. 
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2.3 Členění 

2.3.1 Členění podle formy 

Ustanovení čl. 101 odst. 1 SFEU i § 3 odst. 1 rozeznávají tři formy negativního 

ovlivnění soutěže, jak jsou zmíněny v úvodní kapitole. Jedná se o dohody 

mezi soutěžiteli, rozhodnutí sdružení soutěžitelů a jednání ve vzájemné shodě. Smlouva 

ani zákon dále tyto jednotlivé formy nepřibližují. Určitý rozdíl se v přístupu k těmto 

třem kategoriím v evropském a českém prostředí objevil v české judikatuře. Soud 

požadoval s důrazem na princip právní jistoty, aby bylo při kvalifikaci daného jednání 

přesně uvedeno, o kterou z kategorií se jedná, vzhledem k tomu, že se kategorie 

vzájemně vylučují.38 V jiném rozhodnutí se však soud přiklonil k evropské judikatuře a 

flexibilnějšímu pojetí, které takové přesné odlišení nevyžaduje.39 

Dohody mezi soutěžiteli jsou označované také jako dohody stricto sensu či dohody 

v užším smyslu. Chápeme je v širším smyslu než smlouvy v civilním právu. I když 

mezi nimi můžeme jistě najít společné znaky, nemusí dohody plnit všechna kritéria 

pro platnost právních úkonů podle civilního práva. Patří mezi ně soukromoprávní 

i veřejnoprávní závazné smlouvy, které mohou být jak písemné tak ústní. Řadíme k nim 

také nezávazné gentlemanské dohody, Bejček40 navíc i všeobecné obchodní podmínky a 

tzv. formulářové smlouvy. 

Rozhodnutí sdružení soutěžitelů je další formou koordinace, kdy jsou postihována 

jednání soutěžitelů uskutečňovaná prostřednictvím jejich sdružení. Tato sdružení jsou 

dobrým nástrojem pro výměnu informací a koordinaci jednání na trhu. Mohou být 

soukromoprávního (např. podnikatelská sdružení) nebo veřejnoprávního charakteru 

(např. profesní sdružení). Za rozhodnutí sdružení soutěžitelů se považují závazné akty 

vůči členům sdružení, které jsou vynutitelné. Tato rozhodnutí mohou mít podobu statutu 

společnosti, společenské smlouvy, stanov či jednacího řádu. Mezi zakázaná rozhodnutí 

                                                 
38 Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 8.2.2008, sp. zn. 62 Ca 15/2007. 
39  Rozhodnutí Nejvyššího správní soudu ze dne 30.9.2008, sp. zn. 5 Afs 40/2007, “… striktní 

rozlišování mezi dohodami v užším smyslu a jednáním ve vzájemné shodě není zcela na místě. Koncept 
jednání ve vzájemné shodě představuje jakousi záchrannou síť, která má bránit soutěžitelům v obcházení 
zákazu … spoluprací, která by nenaplňovala všechny znaky dohod v užším smyslu nebo rozhodnutí 
sdružení soutěžitelů…. Zejména u komplexnějšího a déletrvajícího jednání nemůže být od správního 
orgánu vyžadováno, aby jednoznačně kvalifikoval jednání soutěžitelů v jednotlivých fázích buď jako 
dohodu v užším smyslu nebo jako jednání ve vzájemné shodě.” 

40 ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P. Kurs obchodního práva – obecná část, soutěžní právo. Praha: 
C. H. Beck, 2007, s. 439. 
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patří i doporučení41, která nemají závazný charakter pro členy sdružení, pokud má 

jednání soutěžitelů ve shodě s ním výrazný negativní vliv na hospodářskou soutěž. 

Jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě je jakousi zbytkovou kategorií. Jednání 

ve vzájemné shodě (concerted practices) bylo popsáno především v judikatuře. 

Mezi dohody narušující soutěž bylo zařazeno vedle dohod mezi soutěžiteli a rozhodnutí 

sdružení soutěžitelů proto, aby byla zakázána taková forma koordinace jednání, která 

aniž by se vyvinula do formy smlouvy v pravém slova smyslu, vědomě nahrazuje rizika 

hospodářské soutěže praktickou spoluprací mezi soutěžiteli. 42  Mezi konsensem 

ve formě koordinovaného jednání a možným narušením soutěže musí existovat kauzální 

nexus. 

2.3.2 Členění podle vzájemného vztahu účastníků a jednotlivé 

druhy kartelových dohod 

Dohody narušující hospodářskou soutěž lze rozdělit podle vztahu účastníků 

na horizontální, vertikální, diagonální a smíšené. Tuto typologii je možné nalézt v teorii, 

v právních předpisech i rozhodovací praxi.  

Horizontální kartelové dohody jsou uzavírány mezi soutěžiteli, kteří působí 

na stejné úrovni trhu. Tyto kartelové dohody jsou považovány za nejzávažnější 

z hlediska následků pro hospodářskou soutěž, kterou omezují nebo přímo vylučují. 

Nežádoucí vliv mají také na ceny i kvalitu výrobků a služeb anebo na výzkum a vývoj. 

Lze je rozdělit na tzv. tvrdé (hardcore) kartely a ostatní kartely. 

Tzv. tvrdé (hardcore) kartely jsou per se zakázané. Samotná existence takové 

dohody porušuje zákon, i v tomto případě však musí být splněny podmínky skutkové 

podstaty zákazu kartelu. Raus43 mezi ně řadí kartely, které určují ceny, slevy nebo jiné 

sazby, omezují objem výroby, investic, omezují export, stanovují podmínky pro účast 

                                                 
41 Shodně KINDL, J. Kartelové a distribuční dohody. Teorie a praxe. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 122 

nebo PETR, M. a kol. Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR. Praha: C. H. Beck, 
2010, s. 166 nebo SYLLOVÁ, J., PÍTROVÁ, L., PALDUSOVÁ, H. a kol. Lisabonská smlouva. 
Komentář. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 441. Naopak Bejček doporučení pod zákaz nezařazuje, pouze 
v případě, že by přerostlo v protisoutěžní dohodu soutěžitelů jako členů sdružení. viz ELIÁŠ, K., 
BEJČEK, J., HAJN, P. Kurs obchodního práva – obecná část, soutěžní právo. Praha: C. H. Beck, 2007, 
s. 440. 

42  Rozhodnutí Soudního dvora ve věci 48/69 Imperial Chemical Industries Ltd. proti Komisi 
Evropských společenství, ze dne 14.7.1972, odst. 64 nebo rozhodnutí Soudního dvora ve spojených 
věcech 40-48, 50, 54-56, 111, 113 a 114/73 Coöperatieve Vereniging "Suiker Unie" UA a další 
proti Komisi Evropských společenství, ze dne 16.12.1975, bod 4 preambule. 

43 RAUS, D., ORŠULOVÁ, A. Kartelové dohody. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 92. 
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ve výběrových řízeních (tzv. bid rigging), rozdělují trh, vylučují ostatní soutěžitele, 

vytvářejí bariéry pro vstup na trh. 

Ostatní kartely se posuzují podle pravidla odůvodněnosti a to na základě konkrétních 

okolností případu. Zkoumají se především ekonomické a právní souvislosti vzniku 

dohody jako jsou charakter dohody, výrobků a služeb, relevantního trhu i postavení 

účastníků na tomto trhu. Patří mezi ně například specializační dohody, dohody 

o výzkumu a vývoji, o výměně informací nebo o jednotném označování zboží. 44 

Vertikální kartelové dohody jsou uzavírány mezi soutěžiteli, kteří působí 

na různých úrovních trhu. Typickými vertikálními dohodami jsou cenové dohody, 

ve kterých se prodávající a kupující dohodnou na ceně dalšího prodeje. Stanoveny jsou 

určité ceny nebo jejich určitá úroveň, patří sem i stanovení minimálních cen pro další 

prodej. Existují i necenové vertikální kartely, ke kterým řadíme např. dohody 

o zastoupení, o exkluzivitě, o franchisingu, subdodavatelské dohody a další. 

Smíšené kartelové dohody obsahují prvky jak vertikálních tak horizontálních 

dohod. Vzhledem k tomu, že u nich nelze jednoznačně určit, zda se jedná o dohodu 

horizontální nebo vertikální, má se v pochybnostech za to, že se jedná o dohodu 

horizontální, jedná se tedy o nevyvratitelnou domněnku. 

Diagonální kartelové dohody jsou označované také jako dohody sui generis nebo 

dohody konglomerátní. 45 U těchto dohod není snadné určit, zda se jedná o horizontální 

nebo vertikální dohodu. Jsou uzavírány mezi soutěžiteli, kteří působí v různých 

odvětvích. Podle Kindla46 zde také platí domněnka o horizontálním charakteru, avšak 

pouze tehdy, dokud trvají pochybnosti o určení. Jedná se podle něj o vyvratitelnou 

domněnku. 

Kombinované kartelové dohody 47  nenajdeme definovány ani v ZOHS ani 

v evropském právu. Lze je popsat jako systém několika na sebe navazujících dohod 

horizontálních a vertikálních, kdy je každá z dohod posuzována samostatně 

podle vlastních pravidel. 

                                                 
44 RAUS, D., ORŠULOVÁ, A. Kartelové dohody. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 93. 
45 Tamtéž, s. 97. 
46 KINDL, J. Kartelové a distribuční dohody. Teorie a praxe. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 172. 
47 RAUS, D., ORŠULOVÁ, A. Kartelové dohody. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 96. 
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Kartely můžeme rozdělit na jednotlivé druhy. Jak v § 3 odst. 2 písm. a) až f) ZOHS, 

tak v čl. 101 odst. 1 písm. a) až e)  SFEU je demonstrativní výčet nejčastěji se 

vyskytujících typů zakázaných dohod. Zakázány jsou zejména: 

- cenové kartely a kartely o jiných obchodních podmínkách – přímo nebo nepřímo 

určují ceny, popřípadě jiné obchodní podmínky; 

- kontrolní kartely – omezují nebo kontrolují výrobu, odbyt, výzkum a vývoj nebo 

investice; 

- segmentační kartely – rozdělují trh nebo nákupní zdroje; 

- diskriminační kartely – uplatňují rozdílné podmínky vůči jednotlivým 

soutěžitelům při shodném nebo srovnatelném plnění, kterými jsou někteří 

soutěžitelé v hospodářské soutěži znevýhodněni; 

- junktimační kartely – vážou uzavření smlouvy na přijetí dalšího plnění, které 

věcně ani podle obchodních zvyklostí a zásad poctivého obchodního styku 

s předmětem smlouvy nesouvisí; a 

- bojkotové kartely 48  – zakazují účastníkům kartelu obchodování nebo jinou 

hospodářskou spolupráci se soutěžiteli, kteří účastníky dohody nejsou, anebo 

přikazují ostatním jinak působit újmu. 

Mimo druhy vyjmenované výše literatura49 zmiňuje ještě další: kartely o manipulaci 

nabídek (bid rigging), kartely při výzkumu a vývoji, produkčně koordinační kartely, 

jednotně nákupní kartely, standardizační kartely, komercializační kartely, kartely 

o zákazu konkurence, poolové kartely. Jejich konečný výčet neexistuje. 

  

                                                 
48 Tento typ je uveden v § 3 odst. 2 písm. f ZOHS navíc oproti ustanovení čl. 101 odst. 1 SFEU. 
49 RAUS, D., ORŠULOVÁ, A. Kartelové dohody. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 106-130. 
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3 Zákaz kartelových dohod 

3.1 Evropský a národní zákaz kartelových dohod 

Zákaz kartelových dohod je upraven přímo ve Smlouvě o fungování Evropské unie a 

českém zákoně o ochraně hospodářské soutěže. Právní úprava je v podstatě identická, 

založená na generální klauzuli obsahující vlastní zákaz a na demonstrativním výčtu 

typických skutkových podstat, kterými dochází k narušení hospodářské soutěže. 

Zákaz kartelových dohod v evropském právu je obsažen v čl. 101 odst. 1 SFEU:  

„S vnitřním trhem jsou neslučitelné, a proto zakázané, veškeré dohody mezi podniky, 

rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, které by mohly ovlivnit 

obchod mezi členskými státy a jejichž účelem nebo důsledkem je vyloučení, omezení 

nebo narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu,…“.  

Ustanovení dále uvádí pod písmeny a) až e) demonstrativní výčet pěti typických a 

zároveň nejzávažnějších skutkových podstat, jak byly zmíněny při výkladu jednotlivých 

druhů kartelů. Jedná se o kartely cenové a o jiných obchodních podmínkách, kontrolní, 

segmentační, diskriminační a junktimační. 

Tyto zakázané dohody a rozhodnutí jsou neplatné od počátku, jak stanovuje čl. 101 

odst. 1 SFEU. Neplatnost od počátku (ex tunc) znamená, že dohoda vůbec nevznikla. 

Podle čl. 1 odst. 1 Nařízení 1/2003 se jedná o neplatnost ex lege, aniž by k zákazu bylo 

nezbytné předchozí rozhodnutí. 

Neplatnost se však týká pouze ujednání, které narušuje hospodářskou soutěž a tím 

porušuje zákon. Pokud je neplatná pouze část dohody, nerozšiřuje se neplatnost 

automaticky na dohodu celou, jak vyplývá z judikatury50. 

Zákaz kartelových dohod v českém právu najdeme v § 3 odst. 1 ZOHS: „Dohody 

mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, 

jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, jsou zakázané a 

neplatné, …“. Dříve ustanovení obsahovalo formulaci „…, které vedou nebo mohou 

vést k narušení hospodářské soutěže,…“. Česká formulace se odlišovala od evropské a 

                                                 
50 Rozhodnutí Soudního dvora ve věci 319/82 Société de vente de ciments et bétons de l'Est SA 

proti Kerpen & Kerpen GmbH und Co. KG., ze dne 14.12.1983, odst. 11. 
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překlenovala se výkladem51, podle kterého podstata obou zákazů musí být stejná.52 

Dnešní znění bylo dáno do souladu s evropskou úpravou novelou zákona o ochraně 

hospodářské soutěže č. 155/2009 Sb. Neplatnost je chápána ve smyslu občanského 

zákoníku, kdy dohoda, která svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej 

obchází anebo se příčí dobrým mravům, je absolutně neplatná. 

V ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) až f) ZOHS následuje demonstrativní výčet 

typických skutkových podstat převzatý z evropské úpravy a doplněný o skupinový 

bojkot. Dále zákon obsahuje v § 3 odst. 3 ZOHS přímo úpravu zákazu a neplatnosti jen 

té části dohody, které se důvod zákazu týká. Ovšem jen v případě, že je možné ji 

od ostatního obsahu oddělit, pokud to vyplývá z povahy dohody, jejího obsahu, účelu 

nebo z okolností, za kterých k ní došlo. 

3.2 Základní znaky skutkové podstaty kartelu 

Generální klauzule jsou obecná ustanovení, která vymezují základní znaky skutkové 

podstaty nedovoleného jednání. Vycházejí z obecných pojmů, které zpravidla nemají 

legální definice a vyžadují tak dodatečný výklad rozhodovací praxí. Další výklad je 

věnován obecným pojmům podnik/soutěžitel, dohoda, narušení hospodářské soutěže, 

výrazný vliv na obchod mezi členskými státy a zanedbatelný dopad na hospodářskou 

soutěž. 

Pod pojem podnik (v evropském právu) a soutěžitel (v českém právu) zahrnujeme 

účastníky dohody, kterým jsou soutěžní předpisy adresovány. Pojem podnik 

(undertaking) zahrnuje „každou entitu zabývající se hospodářskou činností bez ohledu 

na její právní formu a způsob financování“ 53 . Hospodářskou činností (economic 

activity) se rozumí „činnost průmyslového nebo obchodního charakteru spočívající 

                                                 
51 Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 8. 1. 2008, sp. zn. 62 Ca 15/2007 (Kartel stavebních 

spořitelen) – „…je dostatek důvodů vykládat potencialitu narušení hospodářské soutěže kodifikovanou 
v § 3 shodně, jak je vykládána podle článku 81 Smlouvy ES…“, „…je nezbytné dovozovat, že v obou 
ustanoveních je vyjádřen týž materiální zákaz…“. 

52 RAUS, D. Zákaz dohod narušujících hospodářskou soutěž a výjimky z tohoto zákazu po poslední 
novele zákona o ochraně hospodářské soutěže. Právní rozhledy, 2009, roč. 17., č. 16, s. 563-571. 

53 Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-41/90 Klaus Höfner a Fritz Elser proti Macrotron GmbH., 
ze dne 23.4.1991, odst. 21. 
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v nabízení zboží nebo poskytování služeb na daném trhu“54. Základními definičními 

znaky jsou tedy entita a hospodářská činnost. 55 

Pojem soutěžitelé najdeme definovaný v § 2 odst. 1 ZOHS, jsou jimi „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“.  

Důvodová zpráva k novele zákona o ochraně hospodářské soutěže č. 361/2005 Sb.56 

uvádí, že pojem soutěžitel je plně v souladu s významem pojmu podnik užívaným 

evropským právem. Kindl57 dodává, že pro účely výkladu pojmu soutěžitel v českém 

právu lze vycházet z evropské judikatury. 

Dohoda je charakteristická pluralitou účastníků. Dohody narušující soutěž mohou 

existovat ve třech formách koordinace jednání jako dohody v užším smyslu, rozhodnutí 

sdružení podniků/soutěžitelů a jednání ve vzájemné shodě. Popsány jsou výše 

v kapitole 2.3.1. 

K narušení hospodářské soutěže (distortion) může dojít ve třech podobách 

jednání. Hospodářská soutěž může být vyloučena, omezena, jinak narušena nebo 

ohrožena. Zákon o ochraně hospodářské soutěže zavádí pro tyto formy legislativní 

zkratku „narušení“ v § 1 odst. 1 ZOHS na rozdíl od Smlouvy o fungování Evropské 

unie, která je vyjmenovává přímo v čl. 101 odst. 1. Munková58 mezi důležitá kritéria 

pro posouzení daného jednání řadí účel dohody, skutečné nebo potenciální narušení 

soutěže a rozsah dopadu na soutěž. 

Výrazný vliv na obchod mezi členskými státy je rozhodujícím kritériem pro to, 

zda se bude na dohodu aplikovat národní nebo evropské soutěžní právo. „Dohoda je 

schopná ovlivnit obchod mezi členskými státy tehdy, jestliže lze s dostatečnou 

pravděpodobností na základě souboru objektivních právních nebo skutkových okolností 

předvídat, že předmětná dohoda může přímo nebo nepřímo, skutečně nebo potenciálně 

                                                 
54 Rozhodnutí Soudního dvora ve věci 118/85 Komise Evropských společenství proti Italské republice, 

ze dne 16.6.1987, preambule a odst. 7. 
55 Podrobněji KINDL, J. Kartelové a distribuční dohody. Teorie a praxe. Praha: C. H. Beck, 2009, 

s. 69-78. 
56  Sněmovní tisk 879 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., 

o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), 
ve znění pozdějších předpisů, 2005, IV. volební období, výklad k bodům 9, 16 a 17. Dostupné 
na <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=879&ct1=0>. 

57 KINDL, J. Kartelové a distribuční dohody. Teorie a praxe. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 80. 
58 MUNKOVÁ, J., KINDL, J., SVOBODA, P. Soutěžní právo. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 93. 
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ovlivnit obchod mezi členskými státy tím způsobem, že by mohla bránit dosažení cílů 

jednotného trhu mezi členskými státy.“59 Evropské právo pokrývá dohody, které jsou 

způsobilé ovlivnit obchod mezi členskými státy zejména rozdělením národních trhů 

nebo ovlivněním struktury soutěže na společném trhu. Jednání s účinky pouze na území 

jednoho členského státu podléhají jeho národnímu právnímu řádu.60 

Komise výklad tohoto pojmu shrnula ve svém výkladovém stanovisku 61 , 

podle kterého se kritérium vlivu na obchod mezi členskými státy skládá ze tří prvků 

založených na formulaci „by mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy“ – obchod 

mezi členskými státy, možnost ovlivnění a výraznost (appreciability) tohoto vlivu.62 

Zanedbatelný dopad na hospodářskou soutěž, resp. výrazný vliv 

na hospodářskou soutěž vyjadřuje koncept tzv. bagatelních kartelů neboli pravidlo 

de minimis. Jak již bylo zmíněno, původně byl tento koncept upraven v § 6 ZOHS jako 

další z výjimek ze zákazu, novelou zákona o ochraně hospodářské soutěže č. 155/2009 

Sb. se česká úprava přiblížila evropské a z konceptu se tak stal negativní znak skutkové 

podstaty kartelového zákazu. Koncept je popsán ve výkladovém dokumentu Komise 

Oznámení Evropské komise o dohodách zanedbatelného významu (tzv. Oznámení 

de minimis) 63 . Obdobně vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Oznámení 

o dohodách, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný64. 

Mezi kritéria posouzení, zda má dohoda zanedbatelný či výrazný vliv 

na hospodářskou soutěž, patří tržní podíly soutěžitelů, přičemž jsou stanoveny hranice 

tržních podílů rozdílně pro horizontální a vertikální dohody. Hranice tržního podílu je 

stanovena i pro případy kumulativního účinku paralelních sítí podobných dohod 

uzavřených jednotlivými dodavateli a distributory. Dohody obsahující hardcore 

omezení, rozdělené ve výkladových dokumentech na horizontální a vertikální, jsou 

                                                 
59  Překlad autorky. Rozhodnutí Soudního dvora ve věci 5/69 Franz Völk proti S.P.R.L. Ets 

J. Vervaecke, ze dne 9.7.1969, odst. 5. 
60 Rozhodnutí Soudního dvora ve věci 22/78 Hugin Kassaregister AB a Hugin Cash Registers Ltd 

proti Komisi Evropských společenství, ze dne 31.5.1979, odst. 3 preambule. 
61  Sdělení Komise – Pokyny k pojmu vliv na obchod podle čl. 81 a 82 SES, Úř. věst. C 101, 

27. 4. 2004, s. 81-96. 
62 SYLLOVÁ, J., PÍTROVÁ, L., PALDUSOVÁ, H. a kol. Lisabonská smlouva. Komentář. Praha: 

C. H. Beck, 2010, s. 443. 
63 Oznámení Komise o dohodách menšího významu, které výrazně neomezují hospodářskou soutěž 

podle čl. 81 odst. 1 SES (de minimis), Úř. věst. C 368, 22. 12. 2001, s. 13-14; Zvl. vyd. 2004, 08/sv. 2, 
s. 125-127. 

64  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže o dohodách,  jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný [online]. Dostupné 
na <http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Legislativa/HS/SoftLaw/Oznameni_De_Minimis.pdf>. 
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z pravidla de minimis vyjmuty. Pokud dohody stanovená kritéria nesplní, nemohou být 

považovány za dohody se zanedbatelným dopadem na hospodářskou soutěž. 

3.3 Důsledky porušení zákazu a sankce 

Dohody nebo rozhodnutí, které splňují všechny znaky skutkové podstaty zákazu 

uvedené v čl. 101 SFEU a § 3 ZOHS, jsou neplatné od počátku. To ovšem není jediný 

důsledek porušení zákazu. Následuje také potrestání. Účinný sankční systém je 

základem vymáhání práva obecně. Sankční systémy dělíme na správní a trestní, 

popřípadě může existovat jejich kombinace. V rámci obou systémů pak můžeme 

ukládané sankce rozlišit na sankce peněžité (např. pokuty) a sankce nepeněžité (např. 

trest odnětí svobody). 65 

Národní soutěžní úřady i Komise využívají k prosazování soutěžního práva nejen 

vysokých peněžitých pokut, ale také tzv. alternativní způsoby řešení soutěžních 

problémů. Tyto alternativní způsoby jsou charakteristické, jak už jejich název napovídá, 

svou odlišností od běžného řízení pro porušení soutěžního práva. Můžeme mezi ně 

zařadit tzv. soutěžní advokacii, institut přijetí závazků, institut narovnání i program 

shovívavosti. Veřejné prosazování soutěžního práva doplňuje kriminalizace soutěžního 

jednání. Neméně významnou úlohu má i soukromé prosazování soutěžního práva a 

náhrada škody. 

Pravomoc ukládat sankce má Komise i Úřad při aplikaci evropského práva, samotný 

Úřad při aplikaci českého práva. Pro lepší transparentnost a objektivitu ukládání pokut a 

pro větší právní jistotu soutěžitelů vydaly Komise i Úřad výkladové dokumenty. 

Komise tak učinila poprvé již v roce 1998, kdy vydala Pokyny o metodě stanovování 

pokut66, v roce 2006 pak vydala nové Pokyny pro výpočet pokut67. Úřad v návaznosti 

na nové Pokyny Komise připravil a v roce 2007 zveřejnil Zásady při stanovování 

pokut68. 

                                                 
65 PETR, M. a kol. Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR. Praha: C. H. Beck, 

2010, s. 496. 
66 Pokyny o metodě stanovování pokut udělených podle čl. 15 odst. 2 nařízení č. 17 a čl. 65 odst. 5 

SESUO, Úř. věst. C 9, 14. 1. 1998, s. 3-5. 
67 Pokyny pro výpočet pokut uložených podle čl. 23 odst. 2 písm. a) nařízení č. 1/2003, Úř. věst. 

C 210, 1. 9. 2006, s. 2-5. 
68 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Zásady postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, 
v platném znění [online]. Dostupné na <http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Legislativa/HS/Soft
Law/zasady_stanovovani_pokut.pdf>. 
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Výkladové dokumenty obsahují základní pravidla pro postup při výpočtu pokut 

uložených za protisoutěžní jednání. Při určování výše pokuty se postupuje ve dvou 

krocích. Nejprve se určí výše základní pokuty pro jednotlivé soutěžitele. Poté je částka 

upravena s ohledem na polehčující a přitěžující okolnosti. 

Za polehčující okolnosti se považuje poskytnutí důkazů o ukončení protiprávního 

jednání nebo důkazů o nedbalostním spáchání, dále spolupráce s Komisí i případ, kdy 

bylo protisoutěžní jednání povoleno nebo podporováno státními orgány nebo právními 

předpisy. K přitěžujícím okolnostem řadíme pokračování v protiprávním jednání nebo 

jemu podobném, opakování jednání i po rozhodnutí o jeho protiprávnosti, 

nespolupracování s orgány a bránění provádění šetření, dále také podněcování 

k protiprávnímu jednání nebo vedoucí úloha soutěžitele v takovém jednání. 69 

Úřad při určování výše pokuty také přihlíží k závažnosti a opakování porušení 

soutěžních pravidel, délce trvání, povaze porušení, skutečnému dopadu na trh, postavení 

soutěžitele jako iniciátora, výši újmy způsobené jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům 

atd. Navíc však zohledňuje specifika českého právního prostředí a stupeň soutěžní 

kultury v České republice.70 

Při určování výše pokuty se vychází z hodnoty tržeb za zboží či služby, kterých se 

protiprávní jednání týká. Přihlíží se také k délce trvání protiprávního jednání. I když by 

výše pokuty měla odrazovat ostatní soutěžitele od zahájení či pokračování v zakázaném 

jednání a dotčené soutěžitele potrestat, nesmí být pro žádného ze sankcionovaných 

soutěžitelů konečná výše pokuty likvidační. Pokuta může být uložena v maximální výši 

10 % celkového obratu uskutečněného v předchozím hospodářském roce. 

Novelou zákona o ochraně hospodářské soutěže č. 155/2009 Sb. došlo ke změně 

ustanovení týkajících se pokut. Nově se rozlišuje, zda se porušení zákona dopustila 

fyzická osoba, která tím spáchala přestupek, nebo právnická osoba či podnikající 

fyzická osoba, která spáchala správní delikt. Zákon o ochraně hospodářské soutěže 

stanovuje maximální výše pokut, které jim může Úřad za protiprávní jednání uložit. 

Následující tabulka shrnuje maximální výše pokut za porušení hmotněprávních 

i procesněprávních ustanovení zákona o ochraně hospodářské soutěže u fyzických osob, 

                                                 
69 Pokyny pro výpočet pokut uložených podle čl. 23 odst. 2 písm. a) nařízení č. 1/2003, Úř. věst. 

C 210, 1. 9. 2006, bod 27. 
70 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Informační list Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

č. 2/2007: Pokuty [online]. Únor 2007 [cit. 1.3.2012]. Dostupné na <http://www.compet.cz/fileadmin/user
_upload/Informacni_listy/2007/Infolist_2_07_defin.pdf>. 
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právnických osob i podnikajících fyzických osob, které jsou dány alternativně, buď 

pevnou částkou, nebo v podobě procentního vyjádření podílu z obratu.  Čistý obrat je 

dosažený soutěžitelem za poslední ukončené soutěžní období. 

 
Maximální výše pokut za přestupky a správní delikty a maximální výše pořádkových pokut 

ukládaných Úřadem71 
 

Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže o něm Úřad nezahájil řízení do 5 let 

ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán. 

Začátek subjektivní lhůty je dán doručením podnětu Úřadu o protisoutěžním jednání 

nebo zjištěním informací o protisoutěžním jednání samotným Úřadem. V této 

subjektivní lhůtě nemusí Úřad vydat rozhodnutí, postačuje, že řízení zahájí. Objektivní 

lhůta začíná běžet okamžikem ukončení protiprávního jednání. 72 

Kromě pokut může Komise i Úřad uložit soutěžitelům splnění opatření k nápravě, 

jehož účelem je obnovení účinné hospodářské soutěže. Uložení opatření k nápravě 

nevylučuje souběžné uložení pokuty za porušení hmotněprávních ustanovení zákona 

o ochraně hospodářské soutěže. Komise v čl. 7 Nařízení 1/2003 rozlišuje 

mezi nápravným opatřením z hlediska tržního chování a nápravným opatřením 

strukturálním, které směřuje ke změnám vnitřního uspořádání soutěžitele nebo ke 

změnám uspořádání jeho činností. Strukturální nápravné opatření může být uloženo 

pouze v případě, že neexistuje stejně účinné nápravné opatření z hlediska tržního 

chování nebo takové opatření sice existuje, ale představovalo by větší zátěž pro 

soutěžitele než opatření strukturální. Vzhledem ke svému charakteru jsou však 

strukturální opatření spíše mimořádné povahy.  

                                                 
71 Vlastní tvorba autorky. Zdroje dat: ustanovení § 22, 22a, 22c ZOHS. 
72 RAUS, D., ORŠULOVÁ, A. Kartelové dohody. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 243-246. 

 FO PO a podnikající FO 

Porušení hmotněprávních 
ustanovení ZOHS 

Do výše 10 mil. Kč. 
Do výše 10 mil. Kč nebo do 
výše 10 % z čistého obratu. 

Porušení pečeti umístěné 
v průběhu šetření 

Do výše 300 tis. Kč. 
Do výše 300 tis. Kč nebo do 1 % 
z čistého obratu. 

Pořádková pokuta 
Do výše 300 tis. Kč nebo do 1 % z čistého obratu. 
Může být ukládána opakovaně do celkové výše 10 mil. Kč nebo 
10 % z čistého obratu. 
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4 Legální výjimky z kartelového zákazu 

4.1 Výjimky ze zákazu obecně 

Z obecného zákazu kartelových dohod stanoveného v § 3 odst. 1 ZOHS a čl. 101 

odst. 1 SFEU existují výjimky. Zákaz tedy není absolutní a naplnění znaků skutkové 

podstaty dohod narušujících soutěž automaticky neznamená aplikaci zákazu 

bez dalšího. Výjimky ze zákazu dnes můžeme rozdělit na výjimky legální a výjimky 

blokové. 

Legální výjimky (výjimky ex lege) doznaly postupných změn během vývoje právní 

úpravy české i evropské. Jsou charakteristické tím, že podmínky pro jejich aplikaci 

vyplývají přímo ze zákona nebo smlouvy a pro svou použitelnost nepotřebují vydání 

dalšího prováděcího předpisu.73 

Dříve existoval systém udělování individuálních výjimek, který byl zrušen přijetím 

Nařízení 1/2003 na evropské úrovni a do českého práva tuto změnu promítla novela 

zákona o ochraně hospodářské soutěže č. 340/2004 Sb. s účinností od 2. 6. 2004. 

Současně byl zrušen kartelový rejstřík, do kterého se zapisovaly údaje o dohodách, 

kterým výjimka byla udělena. 

 

 
Přehled rozhodnutí uvedených v kartelovém rejstříku podle druhu a výsledku řízení74 

 

Od 1.7.2001 kdy vstoupil v účinnost nový zákon o ochraně hospodářské soutěže až 

do 2.6.2004 bylo podáno 55 žádostí o udělení individuální výjimky na základě § 8 

                                                 
73 KINDL, J. Kartelové a distribuční dohody. Teorie a praxe. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 179. 
74  Vlastní tvorba autorky, zdroje dat: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Kartelový rejstřík 

[online]. Dostupné na <http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Ke_stazeni/kartelovy_rejstrik.pdf>. 
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ZOHS. U 26 povolených výjimek se však nejednalo o 26 různých žadatelů, ale na jedné 

straně dohod bylo pouze 5 různých společností (např. UNILEVER ČR, spol. s r.o. nebo 

Barum Continental spol. s r.o.).  Žádosti se týkaly především smluv o distribuci a smluv 

o franchisingu. 

Dalším typem výjimky byly v minulosti tzv. bagatelní kartely založené na doktríně 

de minimis. V evropském právu byla tato koncepce vyvinuta v rozhodovací praxi 

Komise a judikatuře komunitárních soudů. V českém právu se uplatňovala v rámci 

ustanovení § 6 ZOHS jako výjimka ze zákazu. Novelou zákona o ochraně hospodářské 

soutěže č. 155/2009 Sb. byla česká právní úprava uvedena do souladu s evropskou a 

nadále dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou 

považovány za zakázané. Při výkladu zakázaných dohod Úřad nadále postupuje stejně 

jako Komise a pro zvýšení právní jistoty soutěžitelů vydal vlastní výkladové stanovisko 

Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o dohodách, jejichž dopad 

na hospodářskou soutěž je zanedbatelný75. 

Dnes mohou být legální výjimky (v užším smyslu) uděleny pouze na základě § 3 

odst. 4 ZOHS a čl. 101 odst. 3 SFEU. Podrobněji bude o těchto ustanoveních pojednáno 

dále. 

Blokové výjimky (skupinová vynětí) jsou konkretizací legálních výjimek a jsou 

založené na aplikaci čl. 101 odst. 3 SFEU. Jedná se o soubor nařízení, která stanovují 

podrobné podmínky vynětí ze zákazu pro určité kategorie dohod. Zpočátku byly 

uplatňovány výjimky, které bylo možné rozdělit na tzv. bílé klauzule, při jejich dodržení 

byla předmětná dohoda vyňata ze zákazu, na tzv. černé klauzule, při kterých nebylo 

možné výjimku uplatnit vůbec, a na tzv. šedé klauzule, které dohody připouštěly 

za určitých předpokladů. Od tohoto složitého systému bylo později ustoupeno a 

uplatnila se zásada legální licence, tedy co není zakázáno, je dovoleno. Systém byl 

zjednodušen pouze na šedé a černé klauzule a jejich počet byl zredukován.76 

V současnosti jsou unijní blokové výjimky použitelné v České republice jak 

na dohody zakázané podle čl. 101 SFEU tak i čistě podle § 3 ZOHS. Ustanovení § 4 

ZOHS doplněné novelou zákona o ochraně hospodářské soutěže č. 361/2005 Sb. 

                                                 
75  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže o dohodách,  jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný [online]. Dostupné 
na <http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Legislativa/HS/SoftLaw/Oznameni_De_Minimis.pdf>. 

76 MUNKOVÁ, J., KINDL, J., SVOBODA, P. Soutěžní právo. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 131. 
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odkazuje na nařízení o blokových výjimkách jako na součást českého práva. Přímou 

inkorporací tehdejších komunitárních blokových výjimek do českého soutěžního práva 

bylo zrušeno osm vyhlášek Úřadu o blokových výjimkách, které doprovázely zákon 

o ochraně hospodářské soutěže v době jeho přijetí v roce 2001.  Úřadu je dále 

umožněno povolit blokové výjimky i pro další druhy dohod, pokud je prokázána 

převaha výhod pro jiné účastníky trhu (zejména spotřebitele) nad narušeními 

způsobenými danou blokovou výjimkou. I Komise může nadále přijímat nařízení 

o blokových výjimkách. Naopak v případech, kdy mají dohody dopady neslučitelné 

s čl. 101 odst. 3 SFEU, má Komise a Úřad pravomoc v konkrétním případě odejmout 

výhodu plynoucí z nařízení o blokové výjimce.77 

Blokové výjimky lze rozdělit podle svého zaměření na vertikální a horizontální 

vztahy a na určitá odvětví: 

- blokové výjimky pro vertikální dohody (obecná výjimka pro vertikální dohody 

o dodávkách a distribuci, 78 výjimka pro vertikální dohody v oblasti distribuce 

motorových vozidel79), 

- blokové výjimky pro horizontální dohody (výjimka pro dohody o výzkumu a 

vývoji80 a výjimka pro specializační dohody81), 

- bloková výjimka pro dohody o převodu technologií, 82 

- sektorově specifické blokové výjimky např. pro oblast pojišťovnictví83 a v oblasti 

dopravy.84,85 

                                                 
77 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002, o provádění pravidel hospodářské soutěže 

stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy, bod 10 preambule a čl. 29. 
78  Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010, o použití čl. 101 odst. 3 SFEU 

na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě, Úř. věst. L 102, 23. 4. 2010, s. 1-7. 
79 Nařízení Komise (EU) č. 461/2010 ze dne 27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy 

o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví 
motorových vozidel, Úř. věst. L 129, 28. 5. 2010, s. 52-57. 

80 Nařízení Komise (EU) č. 1217/2010 ze dne 14. prosince 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na některé kategorie dohod o výzkumu a vývoji, Úř. věst. L 335, 18. 12. 2010, 
p. 36-42. 

81 Nařízení Komise (EU) č. 1218/2010 ze dne 14. prosince 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na některé kategorie specializačních dohod, Úř. věst. L 335, 18. 12. 2010, 
s. 43-47. 

82 Nařízení Komise (ES) č. 772/2004 ze dne 7. dubna 2004 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité 
kategorie dohod o převodu technologií, Úř. věst. L 123, 27. 4. 2004, s. 11-17. 

83 Nařízení Komise (EU) č. 267/2010 ze dne 24. března 2010, o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví 
pojišťovnictví, Úř. věst. L 83, 30. 3. 2010, s. 1-7. 

84 Nařízení Komise (ES) č. 906/2009 ze dne 28. září 2009, o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité 
kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii), 
Úř. věst. L 256, 29. 9. 2009, s. 31–34. 
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4.2 Ustanovení čl. 101 odst. 3 SFEU a § 3 odst. 4 ZOHS 

Jak již bylo zmíněno, legální výjimky z kartelového zákazu v užším smyslu najdeme 

v ustanovení čl. 101 odst. 3 SFEU a § 3 odst. 4 ZOHS. Na první pohled se zdají tato dvě 

ustanovení svou strukturou odlišná, ale obsahem jsou si více než podobná. 

Od uzavření tzv. Římské smlouvy v roce 1957, která založila Evropské hospodářské 

společenství, existuje ustanovení o výjimce ve stejném znění. Jediné, co se na něm 

během času měnilo, byl název smlouvy a číslo článku, ve kterém bylo obsaženo. Proto 

když mluvíme o čl. 85 odst. 3 SEHS, čl. 81 odst. 3 SES a čl. 101 odst. 3 SFEU, máme 

na mysli stále stejné ustanovení. 

Čl. 101 odst. 3 SFEU zní: „Odstavec 1 však může být prohlášen za neúčinný pro: 

‐ dohody nebo kategorie dohod mezi podniky, 

‐ rozhodnutí nebo kategorie rozhodnutí sdružení podniků a 

‐ jednání ve vzájemné shodě nebo jejich kategorie, 

které přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobků anebo k podpoře 

technického či hospodářského pokroku, přičemž vyhrazují spotřebitelům přiměřený 

podíl na výhodách z toho vyplývajících, a které 

a) neukládají příslušným podnikům omezení, jež nejsou k dosažení těchto cílů 

nezbytná; 

b) neumožňují těmto podnikům vyloučit hospodářskou soutěž ve vztahu k podstatné 

části výrobků tímto dotčených.“. 

I když se ustanovení neměnilo po hmotněprávní stránce, k jedné velké a zásadní 

změně došlo v procesněprávní oblasti a to přijetím Nařízení 1/2003. Dřívější režim 

udělování individuálních výjimek, kdy Komise kontrolovala kartelové dohody ex ante, 

byl nahrazen režimem založeným na automatickém vynětí ze zákazu a kontrolou 

ex post. 

V případě českého ustanovení se tato změna projevila přijetím novely zákona 

o ochraně hospodářské soutěže č. 340/2004 Sb. s účinností od 2.6.2004. Podmínky 

obsažené v původním ustanovení § 8 ZOHS, podle kterého mohli soutěžitelé požádat 

                                                                                                                                               
85 Nařízení Rady (ES) č. 169/2009 ze dne 26. února 2009, o uplatňování pravidel hospodářské soutěže 

v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění), Úř. věst. L 61, 
5. 3. 2009, s. 1–5. 
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Úřad o povolení individuální výjimky ze zákazu dohod, byly přesunuty do § 3 odst. 4 

ZOHS, jak jej známe dnes. 

Ustanovení § 3 odst. 4 ZOHS zní: „Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje 

na dohody, které 

a) přispějí ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobků 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 

podle písmene a), 

c) neumožní soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu 

zboží, jehož dodávka nebo nákup je předmětem dohody.“ 

V současnosti jsou tedy jednání splňující podmínky čl. 101 odst. 3 SFEU, resp. § 3 

odst. 4 ZOHS platná a okamžikem svého uzavření vykonatelná, a to po celou dobu, kdy 

jsou podmínky splněny. Výjimka se tak aplikuje automaticky, aniž by bylo třeba 

vydávat rozhodnutí některého ze soutěžních úřadů, případně vést zvláštní řízení 

před národním soutěžním úřadem nebo před Komisí. 

Čl. 101 odst. 3 SFEU i § 3 odst. 4 ZOHS platí pouze v případě, že dohoda 

mezi soutěžiteli omezuje hospodářskou soutěž ve smyslu prvních odstavců obou 

ustanovení a splňuje tak všechny znaky skutkové podstaty kartelu. V případě, že dohoda 

hospodářskou soutěž neomezuje, není nutné zkoumat výhody plynoucí z dohody. 

Aplikační praxe si z důvodu hospodárnosti ulehčuje procesní situaci a v případě, že 

zkoumaná dohoda splňuje podmínky pro vynětí ze zákazu, konstatuje, že není zakázaná, 

a již nezkoumá, zda příslušná dohoda pod zákaz opravdu spadá. Opačný postup, kdy by 

se v případě nepoužitelnosti výjimek konstatovala zakázanost, aniž by se provedla 

analýza možného narušení soutěže, není možný.86 

Se změnou procesní úpravy byl do evropského soutěžního práva zaveden koncept 

obdobný tzv. pravidlu rozumu (rule of reason), známému z amerického antitrustového 

práva. Prostřednictvím čl. 101 odst. 3 SFEU je umožněno vyvážit protisoutěžní a 

prosoutěžní dopady dohody. Účelem tohoto vyvážení je, aby soutěžní právo při aplikaci 

                                                 
86 MUNKOVÁ, J., KINDL, J., SVOBODA, P. Soutěžní právo. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 129. 
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čl. 101 SFEU opravdu splňovalo svůj základní cíl, tedy podporovalo spotřebitelský 

blahobyt a zajistilo efektivní alokaci zdrojů.87 

Při porovnání vyváženosti negativních a pozitivních aspektů dohody a posuzování 

kritérií uvedených v čl. 101 odst. 3 SFEU a § 3 odst. 4 ZOHS mají soutěžní orgány 

poměrně širokou míru uvážení spojenou s aplikací a výkladem použitých neurčitých 

právních pojmů. Při přezkumu rozhodnutí správními soudy budou proto větší úlohu hrát 

spíše procesní než hmotněprávní otázky. Soudy se totiž budou vyhýbat nahrazování 

diskrečního úsudku Úřadu nebo Komise. 88 

4.3 Důkazní břemeno 

V souvislosti se změnou režimu nově založeného na automatickém vynětí ze zákazu 

při splnění podmínek čl. 101 odst. 3 SFEU došlo i ke změně jejich dokazování. 

Podle čl. 2 Nařízení 1/2003 podniky, které chtějí využít ustanovení pro výjimku 

ze zákazu, nesou důkazní břemeno, že jsou podmínky splněny. Na toto ustanovení 

navazoval a přímo i odkazoval § 21 odst. 4 ZOHS, podle kterého byly účastníci řízení 

povinni označit důkazy k prokázání tvrzených skutečností v souladu s bezprostředně 

závazným právním předpisem Evropských společenství. 

Nebylo však jasné, jak přistupovat k dokazování v případě dohod bez komunitárního 

prvku posuzovaných pouze podle § 3 odst. 4 ZOHS. V odborné literatuře se setkáme se 

dvěma protichůdnými názory. 

Jedním je názor Rause 89 , že důkazní pozice dotčených podniků u dohod 

bez komunitárního prvku byla v zásadě rovnocenná pozici vyplývající z aplikace 

evropského práva. Argumentuje aplikací § 34 odst. 3 správního řádu z roku 196790, 

resp. § 52 dnes účinného správního řádu91, který říká, že účastníci jsou povinni označit 

důkazy na podporu svých tvrzení. 

                                                 
87 KINDL, J. Kartelové a distribuční dohody. Teorie a praxe. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 185-186. 
88 MUNKOVÁ, J., KINDL, J. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2009, s. 64. 
89 RAUS, D., ORŠULOVÁ, A. Kartelové dohody. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 139-141 nebo RAUS, 

D., NERUDA, R. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 2. vydání. Praha: Linde, 2006, 
s. 438-439. 

90 Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
91 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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Oproti němu stojí názor Kindla92, podle kterého bylo možné aplikovat ustanovení 

§ 21 odst. 4 ZOHS pouze na dohody s komunitárním prvkem. Podle něj zásada 

materiální pravdy uplatňovaná ve správním řízení a výše zmiňované ustanovení 

správního řádu nezbavovalo správní orgán a tedy i Úřad povinnosti spolehlivě zjistit 

stav věci, resp. po změně formulace zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti. 

Osobně bych se přiklonila k názoru Rause, který povinnost důkazního břemene 

v případě dohody bez komunitárního prvku vykládá eurokonformně v souladu 

s ustanovením o dohodě s komunitárním prvkem. Tvrzení je navíc podpořeno správním 

řádem. Stejným způsobem postupoval i Úřad např. v rozhodnutí  č.j. S 11/04-2110/04-

ORP ze dne 29.3.2004 nebo č.j. S 172/03-6150/03-ORP ze dne 27.10.2003, kdy 

při posuzování, zda daná dohoda splňovala podmínky pro udělení výjimky, Úřad 

ponechal aktivitu primárně na účastnících řízení, neboť prokázání splnění těchto 

podmínek bylo nutnou součástí návrhu na povolení individuální výjimky. 

Dnes však už tato nejasnost odpadá. Novelou zákona o ochraně hospodářské soutěže 

č. 155/2009 Sb. byl přijat nový § 21d odst. 1 ZOHS: „Pokud účastníci řízení ve věci 

zakázaných dohod tvrdí, že se na ně vztahuje výjimka podle § 3 odst. 4 nebo § 4, jsou 

povinni navrhnout důkazy k prokázání, že podmínky pro použití takové výjimky jsou 

splněny. Pokud účastníci takové důkazy neoznačí, může Úřad pokládat za prokázané, že 

tyto podmínky splněny nejsou.“. 

I když toto ustanovení vyřešilo otázku nejistého důkazního břemene, přineslo otázku 

novou. Problematická se zdá dikce druhé věty. Raus93 uvažuje o tom, kdy může mít 

Úřad nesplnění podmínek za prokázané a kdy nikoli, tj. jaké skutečnosti budou 

podstatné pro takové posouzení, zda se dokazování již nebude provádět nebo zda Úřad 

provede dokazování sám. Důvodová zpráva 94  k novele č. 155/2009 Sb. uvádí, že 

ustanovení § 21d ZOHS odpovídá čl. 2 Nařízení 1/2003 a že důkazní břemeno je 

na soutěžitelích, kteří jsou ponejvíc schopni předložit informace prokazující splnění 

podmínek. O výkladu druhé věty daného ustanovení se však nezmiňuje. 

                                                 
92 KINDL, J. Kartelové a distribuční dohody. Teorie a praxe. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 187-188 

nebo MUNKOVÁ, J., KINDL, J., SVOBODA, P. Soutěžní právo. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 122. 
93 RAUS, D., ORŠULOVÁ, A. Kartelové dohody. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 142. 
94 Sněmovní tisk č. 591 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., 

o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), 
ve znění pozdějších předpisů, 2008, V. volební období, výklad k bodu 34. Dostupné 
na <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=591&ct1=0 >. 
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Tato formulace podle mého názoru nechává Úřadu jakási „zadní vrátka“ a možnost 

uvážení samostatně provést dokazování týkající se naplnění podmínek výjimky 

ze zákazu, naopak v jednoznačných případech možnost neprovádět dokazování a 

urychlit tak celé řízení. 

S uvedeným názorem však nesouhlasí Kreiselová a kolektiv95, podle nichž je stěžejní 

v tomto směru posuzovat smysl, resp. účel právní normy a ne případně nejednoznačné 

jazykové znění příslušného ustanovení. Naplnění podmínek výjimky ze zákazu tak musí 

vždy prokázat soutěžitelé, kteří se její aplikace dovolávají. 

Se změnou procesního přístupu je nyní možné, že soutěžitelé budou dokazovat 

naplnění podmínek čistě jen při sporném soudním řízení, mimo kontakt se správním 

orgánem. Pokud na jejich straně nebude stát přesvědčivá rozhodovací praxe týkající se 

obdobné skutkové situace, neobejdou se pravděpodobně bez patřičného znaleckého 

posudku.96 

4.4 Kumulativní podmínky uplatnění legální výjimky 

 Přístup Komise k aplikaci čl. 101 odst. 3 SFEU je blíže rozveden ve výkladovém 

dokumentu Sdělení Komise – Pokyny o použití čl. 81 odst. 3 SES97 (dále i jako 

„Pokyny“). Pokyny obsahují výklad podmínek pro vynětí ze zákazu i vyjádření se 

k obecné aplikaci článku 101 odst. 1 SFEU v konkrétních případech. Pokyny také 

nastiňují dosavadní evropskou judikaturu a vysvětlují postoj Komise k otázkám, které 

dosud judikatura neřešila či jsou předmětem interpretace. Jednotlivé zásady uvedené 

v Pokynech musí být aplikovány rozumně a flexibilně s ohledem na konkrétní okolnosti 

každého případu. Pouze mechanická aplikace je vyloučená. 

I když Pokyny nejsou závazné, mají za cíl poskytnout vodítko soudům a orgánům 

hospodářské soutěže členských států při jejich aplikaci čl. 101 odst. 1 a odst. 3 SFEU. 

Úřad svůj vlastní obdobný výkladový dokument nevydal. Podle názoru Kindla98 se dá 

tedy předpokládat, že by ve své aplikační praxi vycházel z výkladového dokumentu 

Komise. Z tohoto důvodu a v souladu se zásadou eurokonformního výkladu se 

                                                 
95 PETR, M. a kol. Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR. Praha: C. H. Beck, 

2010, s. 193-194. 
96 MUNKOVÁ, J., KINDL, J. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2009, s. 64. 
97 Sdělení Komise – Pokyny o použití čl. 81 odst. 3 SES, Úř. věst. C 101, 27. 4. 2004, s. 97-118 (není 

dostupné v češtině). 
98 KINDL, J. Kartelové a distribuční dohody. Teorie a praxe. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 184. 
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následující výklad o podmínkách legální výjimky vztahuje i na ustanovení § 3 odst. 4 

ZOHS.  

Čl. 101 odst. 3 uvádí čtyři podmínky uplatnění výjimky ze zákazu, které musí být 

splněny kumulativně. Lze je rozdělit na dvě pozitivní a dvě negativní: 

‐ dohoda musí přispívat ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobků nebo 

k podpoře technického či hospodářského pokroku, 

‐ spotřebitelům musí být vyhrazen přiměřený podíl na výhodách z toho 

vyplývajících, 

‐ omezení musí být nezbytná pro dosažení daných cílů, a 

‐ dohoda nesmí stranám umožnit vyloučit hospodářskou soutěž ve vztahu 

k podstatné části výrobků tímto dotčených. 

Vzhledem k tomu, že podmínky musí být splněny kumulativně, není třeba zkoumat 

zbývající podmínky, pokud jedna z nich není splněna. V konkrétních případech může 

být proto účelné posuzovat podmínky v odlišném pořadí. Komise pro účely Pokynů 

uvádí jako vhodné obrácení pořadí druhé a třetí podmínky, tedy zkoumat nejprve 

nezbytnost přijatých omezení a poté se zabývat otázkou vyhrazení přiměřeného podílu 

spotřebitelům. Podmínky jsou nejen kumulativní, ale také kompletní. V případě jejich 

splnění je výjimka aplikovatelná a její uplatnění nemůže být závislé na splnění žádných 

dalších podmínek.  

Podmínky musí být splněny trvale, v okamžiku uzavření dohody i po celou dobu 

jejího trvání. Posouzení se může v průběhu času měnit a mohla by tedy nastat situace, 

kdy by výhody plynoucí z dohody nebyly již aktuální, zatímco omezení hospodářské 

soutěže by nadále přetrvávala. 

Čl. 101 odst. 3 nevylučuje a priori ze své působnosti žádné konkrétní typy dohod.99 

Je ovšem zřejmé, že závažná omezení hospodářské soutěže nebudou moci splnit 

stanovené podmínky. Jedná se zejména o tzv. hardcore omezení označená Komisí 

ve svých pokynech a sděleních nebo o tzv. černé klauzule v blokových výjimkách 

Komise. Zpravidla nevyhoví prvním dvěma podmínkám, nevytváří objektivní 

hospodářské výhody a ani nepřináší prospěch spotřebitelům. Navíc tyto dohody obvykle 

nesplní ani podmínku nezbytnosti omezení. 

                                                 
99  Rozhodnutí Soudu prvního stupně ve věci T-17/93 Matra Hachette proti Komisi Evropských 

společenství, ze dne 15.7.1994, odst. 85. 
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4.4.1 Podmínka růstu efektivnosti 

První pozitivní podmínkou je přispění dohody ke zlepšení výroby nebo distribuce 

výrobků anebo podpora technického či hospodářského pokroku (efficiency gains). 

Ustanovení zmiňuje pouze výrobky, ale analogicky se uplatňuje i na služby.  

Účelem první podmínky je definovat typy efektivit100, které je možné brát v úvahu a 

které jsou předmětem testů v druhé a třetí podmínce. Cílem analýzy je tedy zjistit 

výhody plynoucí z dohody a ekonomickou důležitost takových efektivit. Aby mohl být 

čl. 101 odst. 3 SFEU aplikován, musí prosoutěžní dopady dohody převážit nad dopady 

protisoutěžními.101 

Všechna tvrzení týkající se výhod musí být podepřena důkazy, aby bylo možné 

potvrdit i) povahu efektivit, ii) vztah mezi dohodou a efektivitami, iii) pravděpodobnost 

a rozsah každé efektivity, a iv) jak a kdy bude každé efektivity dosaženo.102 

V úvahu mohou být brány pouze výhody objektivního charakteru z hlediska dopadu 

na hospodářskou soutěž a spotřebitelský blahobyt. Subjektivní důvody nebo záměry 

stran dohody nehrají při posuzování výhod roli. Efektivity tedy musí být svou povahou 

objektivní.103,104 

Mezi omezující dohodou a z ní vyplývajícími efektivitami musí být příčinná 

souvislost.105  Podle Rause106 musí dosažené efektivity vyplývat ze samotného faktu 

uzavření dohody, nesmí být jen vedlejším náhodným produktem dohody. Pokyny 

upřesňují, že efektivity musí vyplývat z hospodářské činnosti, která je předmětem 

dohody. Taková činnost může mít formu např. distribuce, společné výroby nebo 

společného výzkumu a vývoje.107 

Dané pozitivní přínosy musí být dostatečně intenzivní, aby vyvážily protisoutěžní 

dopady dohody omezující hospodářskou soutěž. Efektivity musí být dostatečně 

                                                 
100 Komise v Pokynech používá pojem efektivity (efficiencies), ve smyslu výhod, přínosů. 
101 Sdělení Komise – Pokyny o použití čl. 81 odst. 3 SES, Úř. věst. C 101, 27. 4. 2004, bod 50. 
102 Tamtéž, bod 51. 
103 Tamtéž, bod 49. 
104  Rozhodnutí Soudního dvora ve věci 56 a 58/64 Établissements Consten S.à.R.L. a Grundig-

Verkaufs-GmbH proti Komisi Evropského hospodářského společenství, ze dne 13.7.1966, odst. 13. 
105 Rozhodnutí Soudu prvního stupně ve věci T-19/91 Société d'hygiène dermatologique de Vichy 

proti Komisi Evropských společenství, ze dne 27.2.1992, odst. 93. 
106 RAUS, D., ORŠULOVÁ, A. Kartelové dohody. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 144. 
107 Sdělení Komise – Pokyny o použití čl. 81 odst. 3 SES, Úř. věst. C 101, 27. 4. 2004, bod 53. 
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podložené a ověřitelné s ohledem na jejich rozsah, pravděpodobnost toho, kdy nastanou, 

a určení doby, kdy dojde k jejich realizaci.108 

Komise pro účely Pokynů rozděluje efektivní přínosy na nákladové efektivity (cost 

efficiencies) a kvalitativní efektivity (qualitative efficiencies).109 Pro lepší dokreslení 

Pokyny obsahují i příklady k jednotlivým typům efektivit. 

Nákladové efektivity110 vyplývající z dohod mezi soutěžiteli mohou mít různorodý 

původ. Jedním ze zdrojů úspor a tedy i efektivit je vývoj nových výrobních technologií 

a metod. Dalším zdrojem je spolupůsobení plynoucí z integrace stávajících aktiv. 

Kombinací aktiv mohou strany dohody dosáhnout takového nastavení nákladů či 

výstupů, které by jinak nebylo možné. Kombinace dvou navzájem se doplňujících 

technologií tak může snížit výrobní náklady nebo může vést k výrobě kvalitnějšího 

výrobku. Nákladové efektivity mohou mít původ také v tzv. úsporách z rozsahu, kdy 

výrobní náklady s rostoucím objemem výstupu klesají. Soutěžitel může úspor dosáhnout 

ve všech článcích řetězce, včetně výzkumu a vývoje, výroby, distribuce i marketingu.  

Zdrojem mohou být také tzv. úspory ze sortimentu, kterých je dosaženo výrobou 

různých výrobků na základě stejných vstupů (stejných komponentů, zařízení 

i pracovních sil). Obdobně může docházet k úsporám ze sortimentu při distribuci 

různých výrobků za použití stejných dopravních prostředků. V neposlední řadě 

efektivity ve formě snížení nákladů vznikají při lepším plánování výroby, při snížení 

potřeby držet drahé zásoby a při lepším využití kapacit.  

V mnoha případech dohody přináší efektivity, které nemají povahu snížení nákladů, 

označujeme je jako kvalitativní efektivity 111 . V závislosti na konkrétním případu 

mohou být tyto efektivity stejně nebo i více důležité než nákladové efektivity. 

Mezi dohody, které vytváří tento typ efektivit, můžeme zařadit dohody o výzkumu a 

vývoji, licenční dohody, dohody zajišťující společnou výrobu a distribuční dohody. 

Podle Kindla112  jsou Pokyny Komise relativně striktní i vzhledem ke značnému 

množství informací a podkladů, které bude Komise k doložení tvrzených efektivit 

vyžadovat. Dřívější praxe Komise tolik striktní nebyla. V případě, že tvrzené efektivity 

                                                 
108 Sdělení Komise – Pokyny o použití čl. 81 odst. 3 SES, Úř. věst. C 101, 27. 4. 2004, bod 55-58. 
109 Tamtéž, bod 59. 
110 Tamtéž, bod 64-68. 
111 Tamtéž, bod 69-72. 
112 MUNKOVÁ, J., KINDL, J., SVOBODA, P. Soutěžní právo. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 129 také 

MUNKOVÁ, J., KINDL, J. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2009, s. 66-67. 
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nebyly jen spekulativního charakteru, Komise přesnou kvantifikaci a doložení 

hospodářských přínosů nevyžadovala. Analýza efektivit se však ani dnes nevyhne 

jistým aproximacím a odhadům. Po účastnících by tedy mělo být vyžadováno doložení 

pozitivních přínosů jen v takové míře, kterou lze vzhledem ke konkrétnímu případu 

rozumně očekávat. 

4.4.2 Podmínka nezbytnosti omezení 

V souladu s doporučeným metodologickým postupem Komise jako další následuje 

první negativní podmínka. Ta stanoví, že dohody nesmí uložit soutěžitelům omezení, 

která nejsou nezbytná k dosažení cílů v podobě růstu efektivit a přenosu výhod 

na spotřebitele (indispensability of the restrictions).  

Posouzení splnění této podmínky se odehrává ve dvou rovinách. Za prvé restriktivní 

dohoda jako taková musí být potřebná k dosažení efektivit. Za druhé jednotlivá 

restriktivní opatření vyplývající z dohody musí být potřebná k dosažení efektivit. 

Posuzuje se tedy nezbytnost dohody jako celku i nezbytnost každého jednotlivého 

omezení soutěže obsaženého v dohodě. Za rozhodující faktor můžeme označit to, zda 

dohoda a její jednotlivá omezující ustanovení přináší více efektivit, než v případě 

absence takové dohody.113 

 V prvním testu je zkoumána nezbytnost omezující dohody jako celku. 

Je zapotřebí posoudit, zda neexistuje jiný způsob dosažení efektivit, který by byl méně 

restriktivní a zároveň ekonomicky proveditelný. Analýza se neprovádí izolovaně, ale 

v úvahu se berou i tržní podmínky a další obchodní skutečnosti, kterým strany dohody 

čelí. Strany však nemusí zvažovat hypotetické nebo teoretické alternativy 

při odvolávání se na čl. 101 odst. 3 SFEU. Komise zasáhne pouze tehdy, bude-li zřejmé, 

že existují reálné a dosažitelné alternativy přinášející srovnatelné efektivity, nebude 

tedy nahrazovat obchodní úsudek smluvních stran. Strany tak musí pouze vysvětlit a 

podpořit svůj názor, že by podobné alternativy dohody, i kdyby se zdály reálné a 

výrazně méně restriktivní, byly podstatně méně efektivní. 114  Podle Kindla by měl 

                                                 
113 Sdělení Komise – Pokyny o použití čl. 81 odst. 3 SES, Úř. věst. C 101, 27. 4. 2004, bod 73,74. 
114 Tamtéž, bod 75,76. 
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obdobně flexibilní přístup zaujmout i Úřad v souvislosti s důkazním břemenem 

upraveným v § 21d ZOHS a to u dohod s komunitárním prvkem i bez něj. 115 

Při zjištění potřebnosti předmětné dohody pro vznik efektivit se v rámci druhého 

testu zkoumá nezbytnost jednotlivých omezujících ustanovení vyplývajících 

z dohody. Musí být prokázáno, zda jsou omezující ustanovení potřebná za účelem 

dosažení efektivit. Strany dohody musí své tvrzení doložit s ohledem na povahu 

omezujících ustanovení i jejich intenzitu. Komise považuje za nezbytné takové 

omezení, jehož absence by eliminovala nebo výrazně snížila míru pozitivních přínosů 

plynoucích z dohody anebo by snížila pravděpodobnost jejich uskutečnění. Komise 

pokládá za málo pravděpodobné, že by jako nezbytná mohla být posouzena omezení, 

která jsou vyjmenovaná v tzv. černých klauzulích blokových výjimek či označená jako 

tzv. hardcore omezení v pokynech a sděleních Komise.116 

Při posuzování této podmínky je potřeba předmětnou dohodu vnímat v dalších 

souvislostech, zejména s ohledem na strukturu trhu, ekonomická rizika spojená 

s dohodou a pobídky, kterým strany čelí. V některých případech může být omezení 

nezbytné pouze po určitou dobu a pouze po tuto dobu je možné aplikovat výjimku 

podle čl. 101 odst. 3 SFEU. Je tedy zapotřebí brát v úvahu časové období, které strany 

dohody potřebují k dosažení efektivit. V případech, kdy je možné přínosů dosáhnout 

pouze za současného vložení značných investic, musí být zohledněna doba potřebná 

k zajištění jejich adekvátní návratnosti.117 Jak uvádí Kindl118 příklad, odběratel by jinak 

mohl zneužít jisté závislosti dodavatele, který by se snažil zajistit rentabilitu vložených 

investic, a získat tak neúměrně výhodné smluvní podmínky. 

4.4.3 Podmínka přiměřeného podílu spotřebitelů 

Druhou pozitivní podmínkou je podmínka přiměřeného podílu na výhodách 

spotřebitelů (fair share for consumers), v literatuře nazývaná také jako podmínka 

spravedlivého prospěchu pro spotřebitele119. 

                                                 
115 MUNKOVÁ, J., KINDL, J. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2009, s. 69. 
116 Sdělení Komise – Pokyny o použití čl. 81 odst. 3 SES, Úř. věst. C 101, 27. 4. 2004, bod 78,79. 
117 Tamtéž, bod 80,81. 
118 MUNKOVÁ, J., KINDL, J. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2009, s. 69. 
119 RAUS, D., ORŠULOVÁ, A. Kartelové dohody. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 146. 
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Pojem spotřebitel (consumer) v této podmínce zahrnuje všechny přímé i nepřímé 

uživatele produktů zahrnutých v dohodě, včetně výrobců, kteří užívají produkt jako 

vstup do své výroby, velkoobchodníků, maloobchodníků a konečných spotřebitelů. 

Evropské soutěžní právo ho tedy neomezuje pouze na konečné spotřebitele, jak je tomu 

například v české právní úpravě ochrany spotřebitele120. Úřad pojem spotřebitele ve své 

rozhodovací praxi121 chápe šířeji v souladu s eurokonformním výkladem. 

Přiměřeným podílem (fair share) se rozumí taková pozitiva, která přinejmenším 

vyváží a vyrovnají spotřebitelům skutečné nebo pravděpodobné negativní dopady jim 

způsobené narušením soutěže. Výsledný čistý efekt musí být tedy přinejmenším nulový. 

Není však vyžadováno, aby každý ze spotřebitelů obdržel určitou formu přínosu z každé 

efektivity, které daná dohoda vytváří a které jsou označené v první pozitivní podmínce. 

Rozhodujícím faktorem pro určení dostatečné míry přínosu je celkový dopad 

na spotřebitele daných produktů na relevantním trhu, ne dopad na jednotlivého člena 

skupiny spotřebitelů.122 

Někdy je možné, že k realizaci přínosů je nutný určitý časový odstup. To ovšem 

samo o sobě nevylučuje možnost aplikace čl. 101 odst. 3 SFEU na danou dohodu. 

Čím je však časová prodleva větší, tím větší musí být také přínosy, které spotřebitelům 

vynahradí období pouze s negativními dopady restriktivní dohody. Při hodnocení 

přiměřeného podílu je také třeba zohlednit fakt, že se hodnota dnešního prospěchu 

pro spotřebitele nerovná hodnotě prospěchu v budoucnosti. Proto budoucí prospěch plně 

nekompenzuje dnešní ztrátu a je třeba ho diskontovat (v souladu s případnou mírou 

inflace a ztrátou úroků). 123 

Podmínka přiměřeného podílu spotřebitelů zahrnuje tzv. pohyblivou stupnici. 

Intenzita negativních dopadů restriktivní dohody bude ovlivňovat rozsah výhod, které 

bude třeba přenést na spotřebitele. V případech omezeného negativního dopadu 

kompenzovaného značnými efektivitami nebude potřeba provádět natolik detailní 
                                                 
120 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Hlava pátá: Spotřebitelské 

smlouvy, § 52 odst. 3 „Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná 
v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého 
povolání.” nebo zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 1 
písm. a) “spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci 
samostatného výkonu svého povolání”. 

121  Např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 11/04-2110/04-ORP ze dne 29.3.2004 „…Úřad konstatuje, 
že spotřebiteli se rozumí nejen koneční spotřebitelé, ale všichni odběratelé zboží, jež je předmětem 
smlouvy.”. 

122 Sdělení Komise – Pokyny o použití čl. 81 odst. 3 SES, Úř. věst. C 101, 27. 4. 2004, bod 85, 86, 87. 
123 Tamtéž, bod 87, 88. 
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analýzu. V opačné situaci bude splnění dané podmínky velmi nepravděpodobné. 

Nejkomplikovanější bude posouzení vyvážení podstatných negativních dopadů a 

podstatných přínosů, při kterém se důkladné analýze nevyhneme.124 

Komise v Pokynech poskytuje detailní výklad jejího postupu při zkoumání 

dostatečnosti přenosu výhod na spotřebitele v závislosti na typu efektivit. U přenosu 

nákladových efektivit se přihlíží zejména k faktorům, jako jsou charakteristika a 

struktura trhu, povaha a rozsah efektivit, elasticita poptávky a rozsah omezení 

soutěže. 125  Posouzení kvalitativních efektivit je obtížnější právě vzhledem k jejich 

charakteru, kdy není možné stanovit jejich přesnou hodnotu. Nové a vylepšené výrobky 

jsou však jistě zdrojem pro blaho spotřebitelů.126 

4.4.4 Podmínka zákazu vyloučení hospodářské soutěže 

Závěrečnou avšak nepostradatelnou je druhá negativní podmínka zákazu 

vyloučení soutěže na podstatné části relevantního trhu (no elimination 

of competition). 

Komise nahlíží na konkurenci mezi podniky jako na nejdůležitější hnací motor 

vzniku hospodářských efektivit. Z tohoto důvodu je ochraně konkurence dána přednost 

před potenciálními prosoutěžními přínosy. Podmínka tak odráží hlavní cíl čl. 101 

SFEU, kterým je ochrana „soutěžení“. Vyloučení soutěže mezi podniky vede k tomu, že 

jsou krátkodobé přínosy převáženy dlouhodobými ztrátami, které vyplývají z nákladů 

na udržení si pozice na trhu, neefektivního rozdělení zdrojů, snížené inovace a 

v neposlední řadě vyšších cen pro spotřebitele.127 

Podmínka vyžaduje úplné vyloučení soutěže. Jak popisuje Raus 128 , jedná se 

o narušení soutěže kvalifikovaným způsobem, jehož dopady na hospodářskou soutěž 

jsou v intenzivnější formě, než při „jakémkoli narušení“. Dohoda vylučující soutěž tedy 

nemůže tuto podmínku splnit. Posouzení předmětné dohody závisí také na výši tržních 

podílů účastníků dohody. Přesné hranice však Komise neuvádí. Je však zřejmé, že čím 

budou jejich tržní podíly vyšší, tím důkladněji bude Komise dohodu posuzovat. Není 

však samozřejmostí, že by dohoda uzavřená soutěžiteli s vysokým tržním podílem 

                                                 
124 Sdělení Komise – Pokyny o použití čl. 81 odst. 3 SES, Úř. věst. C 101, 27. 4. 2004, bod 90-92. 
125 Tamtéž, bod 95-101. 
126 Tamtéž, bod 102-104. 
127 Tamtéž, bod 105. 
128 RAUS, D., ORŠULOVÁ, A. Kartelové dohody. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 150. 
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nemohla být ze zákazu vyjmuta, což dokládají případy tzv. krizových kartelů 129 , 

o kterých bude pojednáno dále. 

Při analýze nestačí posuzovat pouze velikosti tržních podílů účastníků dohody, 

v úvahu se berou i další faktory, které nám pomohou zhodnotit intenzitu skutečné a 

potenciální konkurence. Patří mezi ně např. aktuální tržní chování stran, míra 

koncentrace trhu, bariéry vstupu potenciální konkurence na trh (mimo jiné podmínky 

regulace, náklady na vstup, pozice odběratelů), existence substitučních výrobků a služeb 

atd. 

Vyloučení hospodářské soutěže ve smyslu čl. 101 odst. 3 SFEU závisí na úrovni 

hospodářské soutěže existující před uzavřením restriktivní dohody a na jejím vlivu 

na hospodářskou soutěž po uzavření. Pokud je hospodářská soutěž na trhu již podstatně 

oslabena, stačí pouze malé omezení, aby byla vyloučena úplně. Čím je také narušení 

hospodářské soutěže dohodou větší, tím je i větší pravděpodobnost úplného vyloučení 

soutěže. 130 

Soutěž nesmí být vyloučena na podstatné části relevantního trhu, který se vztahuje 

ke zboží a službám, které jsou předmětem dohody. Raus 131  poukazuje na fakt, že 

podmínka by byla splněna i v případě, kdyby byla soutěž vyloučena na jiném 

relevantním trhu, než který by byl vymezen ohledně zboží, které je předmětem dohody. 

Komise v Pokynech jasně stanovila, že podmínku mohou splnit i restriktivní 

dohody, které byly uzavřené dominantním podnikem. Možné dominantní postavení 

účastníků dohody tak automaticky neznamená, že by byla dohoda vyloučena z možnosti 

výjimku získat. To by však nebylo možné, pokud by dohoda vedla k jednání, které by 

naplnilo znaky zneužití dominantního postavení. 132  

                                                 
129 Rozhodnutí Evropské komise ve věci Synthetic Fibres, Úř. věst. L 207, 4.7.1984, s. 17-25 nebo 

rozhodnutí Evropské komise ve věci Bayer/BP Chemicals, Úř. věst. L 150, 5.5.1988, s. 35-43. 
130 Sdělení Komise – Pokyny o použití čl. 81 odst. 3 SES, Úř. věst. C 101, 27. 4. 2004, bod 107. 
131 RAUS, D., ORŠULOVÁ, A. Kartelové dohody. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 150. 
132 Sdělení Komise – Pokyny o použití čl. 81 odst. 3 SES, Úř. věst. C 101, 27. 4. 2004, bod 106. 
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5 Uplatnění legálních výjimek v období krize 

5.1 Krizové kartely a jejich vymezení 

V české odborné literatuře najdeme více zdrojů týkajících se kartelů133, žádný z nich 

však nezmiňuje krizové kartely. Mohlo by se dokonce zdát, že tento pojem v češtině 

snad ani neexistuje. Po důkladném hledání však pár zmínek najdeme. Opravdu jen pár. 

Jedná se o skripta Obchodní nauka katedry obchodu a financí České zemědělské 

univerzity v Praze, ve kterých jsou zmíněny strukturní krizové kartely v rámci kapitoly 

o formách koncentrace a na dvou řádcích krátce definovány.134 Druhé o poznání již 

delší pojednání obsahuje diplomová práce Pavla Urbaczky z roku 2011 na téma 

Současná hospodářská krize a její výzvy pro úpravu a aplikaci soutěžních pravidel135.  

Zdroje informací tak tvoří čistě zahraniční odborné publikace. V polovině února 

tohoto roku se v Paříži konalo desáté světové fórum o hospodářské soutěži pod záštitou 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jako „OECD“), které se mimo 

jiné zaměřilo na krizové kartely. Dokumenty OECD a příspěvky více než 20 zemí 

včetně Evropské unie tvoří pravděpodobně nejrozsáhlejší zdroj informací o krizových 

kartelech. I když je Česká republika členem OECD, přispěvatelem nebyla. 

Pod pojmem krizový kartel (crisis cartel) si může každý představit něco jiného. 

V ekonomické literatuře se tento pojem používá nejméně ve dvou rovinách. Zaprvé 

krizový kartel odkazuje na kartel, který vznikl během ekonomického poklesu 

bez státního schválení či zákonného povolení. Druhé použití pojmu krizový kartel136 se 

vztahuje k situaci, kdy vláda povolila nebo dokonce podpořila vytvoření kartelu během 

ekonomického poklesu, nebo k situaci, kdy národní soutěžní právo vytvoření kartelu 

                                                 
133 Především od autorů Josefa Bejčka, Davida Rause, Jiřího Kindla, Michala Petra a dalších, jejichž 

díla tvoří cenné zdroje této diplomové práce. 
134 HES, A. Obchodní nauka [online]. ČZU Praha, Katedra obchodu a financí, elektronická skripta 

[cit. 1.3.2012]. Dostupné na <http://etext.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=83&idkapitola=41>. 
135 URBACZKA, P. Současná hospodářská krize a její výzvy pro úpravu a aplikaci soutěžních 

pravidel. Brno, 2011, s. 18-21. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra 
obchodního práva. Dostupné také na <http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=krizov%C3%BD%20kart
el&source=web&cd=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fis.muni.cz%2Fth%2F210126%2Fprav
f_m%2FSoucasna_hospodarska_krize_a_jeji_vyzvy_pro_upravu_a_aplikaci_souteznich_pravidel.doc&ei
=AM1gT4bSJYjSsgb9lciaBg&usg=AFQjCNFxDMaLDglblpcJo7Mp6LfQdEuQAw&sig2=v-
SBGc8SKIKFcyJqxff9lg&cad=rja>. 

136  V tomto významu někdy označovaný také jako “depression cartel“, „recession cartel“, 
„restructuring cartel“. Názvy naznačují převis výrobní kapacity nad současnou poptávkou na sektorové 
nebo národní úrovni.   
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v takovém období povoluje. 137  V rámci pojednání o krizových kartelech se nelze 

vyhnout použití ekonomické terminologie, která je nezbytná pro přesný popis pojmů a 

vyjádření některých klíčových argumentů. 

Při formování kartelu potenciální člen zvažuje, zda rozdíl mezi ziskem ze vstupu 

do kartelu a případné pokuty bude větší než zisk, kterého by dosáhl při pokračování 

v konkurenčním boji. Po vzniku kartelu pak člen zvažuje, zda setrvání v kartelu je více 

výnosné než jeho opuštění. Hospodářská krize má vliv na sklon podniků k vytváření 

kartelů a tento sklon se může lišit v závislosti na charakteru krize, zda je sektorová, 

národní nebo globální. 

Obecně je možné říci, že krize podporuje kartelizaci. Sektorová krize je spojena se 

snížením očekávaného zisku kartelu na daném trhu, což omezuje i maximální pokutu, 

která může být členům kartelu uložena, aniž by je zničila. Očekávaný je i nižší zisk 

v případě absence kartelu. Také ukládané pokuty během období krize jsou všeobecně 

nižší než v prosperujícím období. To vše zvyšuje sklon podniků uzavírat kartelové 

dohody. Mezinárodní ekonomická krize všechny zmíněné faktory posouvá z jednoho 

národního trhu na více národních trhů. V souvislosti s předpokladem nižších pokut 

v období krize se tedy může členům kartelů zdát výhodnější rozšířit své pole působnosti 

na mezinárodní úroveň. Vzhledem k hloubce a rozsahu krize se mohou podněty 

pro tvorbu kartelů lišit a nelze proto zobecňovat závěry pro všechna odvětví a časová 

období.138 

V obdobích ekonomické recese a stagnující nebo klesající poptávky mohou některá 

průmyslová odvětví strádat kvůli nadprodukci, zvyšujícím se nákladům na výrobu a 

s tím spojeným poklesem zisků či přímo utrpěním ztráty. Nadprodukce139 je hlavním 

důvodem vzniku krizových kartelů. Je to stav, kdy produkce převažuje nad poptávkou. 

Cílem účastníků krizového kartelu je společné překonání nepříznivého období tím 

způsobem, že se dohodnou na snížení produkce při zachování „férové“ cenové hladiny. 

Zúčastněným soutěžitelům také klesnou náklady na případný konkurenční boj 

mezi sebou a zvýší se jejich efektivita. 

                                                 
137  OECD Global Forum on Competition. Crisis cartels: Background Note. 

DAF/COMP/GF(2011)6 ze dne 26.1.2011[cit. 1.3.2012], s. 3,4 . Dostupné na <http://www.oecd.org/offic
ialdocuments/displaydocument/?cote=DAF/COMP/GF(2011)6&docLanguage=En>. 

138 Tamtéž, s. 6,7. 
139 Z anglického „overcapacity“, někdy také označované jako „nadkapacita“. 
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Komise rozlišuje mezi nadprodukcí strukturální a cyklické povahy. Strukturální 

nadprodukce se vyznačuje dlouhodobým snížením míry využití kapacit a poklesem 

výkonu doprovázeným provozními ztrátami u dotčených soutěžitelů a dostupné 

informace nenasvědčují zlepšení situace ve střednědobém horizontu 140 . Cyklická 

nadprodukce je způsobena ekonomickými výkyvy v hospodářském cyklu, kdy dochází 

ke střídání expanze a recese, popř. deprese (hluboký a dlouhotrvající hospodářský 

pokles). 

Cyklická nadprodukce je obvykle vyřešena působením tržních sil či soutěžního 

mechanismu, problémy strukturální dlouhodobé nadprodukce však někdy toto řešení 

nemají. Existují pro to ekonomické důvody, které vysvětluje pojem „vyhlazovací 

válka“, kdy soutěžitel čeká a snáší ekonomické ztráty po nějaký čas, než konkurence 

opustí trh. 

I když jsou kartely považovány za jedny z nejvíce poškozujících typů protisoutěžních 

praktik, neexistuje jednotný názor na jejich posouzení v období hospodářské krize. Jako 

u každého kontroverzního tématu i zde existují zastánci i odpůrci a názory, proč 

podporovat či nepodporovat krizové kartely. O přístupu ke krizovým kartelům bude 

pojednáno dále. 

5.2 Krizové kartely v Evropě 

5.2.1 Přístup ke krizovým kartelům dříve 

5.2.1.1 Evropská společenství / Evropská unie 

Od založení Evropských společenství uplynulo několik desetiletí a v jejich průběhu 

docházelo k různým změnám právních úprav včetně zakladatelských smluv. Jako první 

bylo založeno Evropské společenství uhlí a oceli a to zakládající tzv. Pařížskou 

smlouvou z roku 1951. Smlouva neudělovala výjimku krizovým kartelům, ve svém 

čl. 61 však umožňovala zásah institucí společenství na zajištění minimálních cen 

v případě, že existovala nebo hrozila krize a rozhodnutí bylo důležité pro dosažení 

základních cílů společenství. Římská smlouva z roku 1957 zakládající Evropské 

hospodářské společenství již podobné ustanovení neobsahovala a ke kartelům v období 

                                                 
140  Evropská komise. XII. zpráva o hospodářské politice [online]. 1982, [cit. 1.3.2012] bod 38. 

Dostupné na <http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/ar_1982_en.pdf>. 
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krize zvolila přísnější přístup.  Ve svém čl. 85 ukládala zákaz kartelových dohod a 

podmínky pro udělení výjimky ze zákazu. Až na pár drobných změn je toto 

hmotněprávní ustanovení shodné se současným čl. 101 SFEU. 

Dřívější přístup ke krizovým kartelům byl však jiný s ohledem na procesněprávní 

ustanovení a judikaturu. Nadprodukce nebyla a není obecně omluvou pro vytvoření 

kartelu za účelem snížení kapacity, výroby nebo investic. Byl však akceptován názor, že 

řešení nadprodukce strukturální povahy pouze působením tržních sil je někdy 

nedostatečné nebo velmi pomalé. Za těchto okolností byl krizový kartel, kdy soutěžitelé 

spolupracovali při nápravě strukturální nadprodukce, opodstatněný. Aby mohli 

soutěžitelé obdržet individuální výjimku od Komise, museli jí svou spolupráci předem 

ohlásit. Tuto povinnost obsahoval čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 17/62, podle 

kterého „Dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě typu popsaného v čl. 85 

odst. 1 Smlouvy, … a v souvislosti s nimiž strany usilují o použití čl. 85 odst. 3, musí být 

oznámeny Komisi. Dokud nebudou oznámeny, nesmí být přijato žádné rozhodnutí 

o použití čl. 85 odst. 3.” 

Komise byla ochotna udělit výjimky několika krizovým kartelům, ovšem za splnění 

přísných podmínek. Jak ukazují rozhodnutí Komise, bylo nezbytné prokázat, že dohoda 

má evidentní schopnost snížit strukturální nadprodukci a vytvořit opět zdravé 

průmyslové odvětví a zachovat dostatečné soutěžní prostředí. Z rozhodovací praxe 

Komise je patrné, že výjimku spíše obdrží dohody, které mají přínosy širšího sociálního 

charakteru a omezují propouštění nebo usnadňují přeřazení zaměstnanců.141 

Pro udělení výjimky ze zákazu předmětné dohodě bylo nezbytné stanovit, zda je 

dané průmyslové odvětví sužováno strukturální nadprodukcí a nejedná se pouze 

o cyklický pokles. V odvětví nacházejícím se v situaci strukturální nadprodukce jsou 

produkty obvykle vyráběny v zastaralých a nevýkonných zařízeních. Odvětví jsou 

charakteristická vysokými fixními výrobními náklady vyžadujícími vysokou míru 

využití kapacit. Avšak i v obdobích strukturální nadprodukce je málo pravděpodobné, 

že výjimku získají dohody, které obsahují ustanovení o fixaci cen, nákupních a 

prodejních kvótách, rozdělení trhu apod. 142 

                                                 
141  BAEL, I. Van. Competition Law of the European Community. 4th ed. Hague: Kluwer Law 

International, 2004, s. 435. 
142 Tamtéž. 
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Existují dvě poměrně široké kategorie dohod, které lze využít ke snížení strukturální 

nadprodukce. První kategorií jsou sektorové restrukturalizační dohody zahrnující téměř 

všechny podniky v daném odvětví. Druhou kategorií jsou bilaterální restrukturalizační 

dohody uzavřené mezi dvěma podniky.  

Ať už je zvoleno jakékoli z těchto řešení, vždy musí být zajištěno, že po splnění 

restrukturalizačního programu bude na trhu stále dostatečný počet výrobců a dodavatelů 

schopných zajistit efektivní hospodářskou soutěž. To je nezbytné k tomu, aby přínosy 

z pozitivních výsledků dohody využili nejen uživatelé a spotřebitelé, ale i celé tržní 

prostředí.143 

Sektorové restrukturalizační dohody obvykle cílí na snížení produkce v rámci 

celého průmyslového odvětví. Komise uvádí, že výjimka z kartelového zákazu 

za podmínek čl. 81 odst. 3 SES, resp. čl. 101 odst. 3 SFEU může být udělena pouze 

krizovým kartelům, které zahrnují většinu podniků v daném odvětví a které jsou 

uzavřeny čistě za účelem koordinace snížení nadprodukce a neomezují obchodní 

rozhodování zúčastněných podniků. Podmínky poskytnutí výjimky jsou splněny 

za předpokladu, že dohody dodrží následující144: 

‐ v rámci první pozitivní podmínky růstu efektivnosti musí dohoda obsahovat 

detailní a závazný program uzavření jednotlivých výrobních center, který 

zajišťuje trvalé odstranění nadprodukce a zamezuje vytváření nových kapacit 

v době účinnosti programu; 

‐ spotřebitelé musí obdržet nejen přiměřený prospěch z výhod plynoucích 

z kartelové dohody, jak vymezuje druhá pozitivní podmínka, ale nesmí být navíc 

zbaveni svobodné možnosti výběru mezi soutěžiteli či výhod z pokračujícího 

soutěžního jednání mezi účastníky dohody; 

‐ první negativní podmínka nezbytnosti omezení ve formě plánované 

restrukturalizace se vztahuje i k vytvořenému systému výměny informací, který 

je určen ke kontrole realizace snížení nadprodukce, ten nesmí sloužit 

ke koordinaci využití zbylých kapacit či podmínek prodeje; 

                                                 
143  BAEL, I. Van. Competition Law of the European Community. 4th ed. Hague: Kluwer Law 

International, 2004, s. 435. 
144  Evropská komise. XII. zpráva o hospodářské politice [online]. 1982, [cit. 1.3.2012] bod 38. 

Dostupné na <http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/ar_1982_en.pdf>. 
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‐ zákaz vyloučení hospodářské soutěže stanovuje druhá negativní podmínka, 

pro účastníky krizového kartelu znamená, že se nesmí vzdát svobody vlastního 

rozhodování a jednání na trhu, aby byl mezi nimi zachován určitý stupeň 

konkurence; navíc musí být dohoda již od začátku časově omezená.  

Jak bylo uvedeno v kapitole 4.4, podmínky uplatnění legální výjimky ze zákazu 

kartelů jsou kumulativní a kompletní, žádné další podmínky tedy stanovovat nelze. 

Mohlo by se zdát, že takovéto další podmínky Komise stanovuje pro krizové kartely. 

Podle mého názoru se však jedná pouze o podrobnější výklad podmínek, zaměřený 

na specifickou situaci hospodářské krize. Následuje několik příkladů z rozhodovací 

praxe Komise. 

V případu Italian Cast Glass145 Komise rozhodla v neprospěch strukturální kartelové 

dohody. Účastníci dohody domáhající se aplikace čl. 81 odst. 3 SES především nesplnili 

povinnost notifikovat předmětnou dohodu Komisi. Ta proto nemohla ani přijmout žádné 

rozhodnutí týkající se splnění podmínek. Bylo však zřejmé, že dohoda není v souladu 

minimálně s podmínkou zákazu vyloučení hospodářské soutěže na podstatné části 

relevantního trhu, když zahrnovala více jak polovinu italské produkce litého skla. 

Nesplňovala ani podmínky blokové výjimky pro specializační dohody. Dohoda totiž 

zahrnovala množstevní dělení výroby a prodeje a výměnu obchodních informací. Navíc 

odůvodnění uzavření dohody s odkazem na období sektorové krize Komise odmítla. 

Jedním důvodem bylo to, že čl. 81 odst. 3 SES v podmínkách nezmiňuje obdobnou 

situaci, a druhým, že dohoda neobsahovala žádné rozhodnutí o snížení výrobních 

kapacit, jednalo se jim o jednostranné stanovení množstevních podílů na prodeji 

s přínosy pouze pro výrobce. Nebylo proto možné povolit dohodu jako omezení 

hospodářské soutěže „schovávající se“ za označení krizový kartel, která nebyla 

nezbytná. 

V roce 1984 Komise udělila jednu z prvních výjimek podle článku 81 odst. 3 SES 

dohodě snižující produkci syntetických látek ve věci Synthetic Fibres 146 , 147 . Deset 

největších evropských výrobců se dohodlo na snížení výrobní kapacity o 18 %, 

v dohodě byla dále stanovena kompenzace ostatním výrobcům při nedodržení objemu 

dohodnutého snížení. Komise požadovala vynechání určitých ustanovení z dohody, 

                                                 
145 Rozhodnutí Evropské komise ve věci Italian Cast Glass, Úř. věst. L 383, 31.12.1980, s. 19-26. 
146 Rozhodnutí Evropské komise ve věci Synthetic Fibres, Úř. věst. L 207, 4.7.1984, s. 17-25. 
147 Udělení výjimky předcházely dva neúspěšné pokusy o notifikaci v letech 1972 a 1978. 
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konkrétně ustanovení týkající se zákazu investic vedoucích ke zvýšení produkce 

bez souhlasu všech ostatních účastníků a požadavek na činnost továren maximálně 

na 95 % kapacity. Tato omezení by totiž umožnila účastníkům kontrolovat výstup a 

dodávky. Komise zohlednila selhání a pomalou reakci tržních sil při snaze o snížení 

produkce v daném odvětví. Rozhodla, že dohoda splňuje požadovaná kritéria 

na výjimku ze zákazu. Dohoda umožňuje podnikům dosáhnout vyšší míry využití 

kapacit a lepší individuální specializaci. Navržená restrukturalizace je v souladu 

se sociálními zájmy v tom smyslu, že umožňuje snadnější přeřazení zaměstnanců a 

jejich rekvalifikaci. Restrukturalizace zabezpečí spotřebitelům zdravé soutěžní prostředí 

v daném odvětví s dostatečným počtem dodavatelů a dodávkou kvalitnějších produktů 

díky zvýšené specializaci. Dohoda také neomezuje hospodářskou soutěž na celém 

relevantním trhu a ponechává prostor dalším dodavatelům, importu ze třetích zemí 

i substitučním výrobkům. Komise tak udělila výjimku s poukazem na to, že dohoda 

omezuje svobodné rozhodování účastníků pouze v rámci snížení produkce a že 

dostatečně silné soutěžní prostředí zůstává zachováno. 

V rozhodnutí Stichting Baksteen148  označovaném také jako Dutch bricks Komise 

na rozdíl od dříve zmíněných případů rozhodla o udělení výjimky restrukturalizační 

dohodě, která byla limitovaná svým rozsahem pouze na území jednoho členského státu, 

Nizozemska. V době ekonomického zpomalení po roce 1990 se do problémů dostali 

výrobci cihel z důvodů změn ve struktuře poptávky, zvýšené konkurence substitučních 

stavebních materiálů (např. beton, hliník, ocel) a technologického vývoje ve výrobě. 

Vzhledem k selhání tržních sil při snížení produkce nezbytné k znovuobnovení efektivní 

soutěže se zdála být spolupráce v podobě dohody ospravedlnitelná. Účelem dohody 

mezi výrobci, kteří zahrnovali 90 %, trhu bylo odstranění nevýkonných kapacit a 

umožnění moderním výrobním zařízením provoz při vyšší míře využití výrobních 

kapacit. Většina z výrobců vlastnila pouze jedno výrobní zařízení, proto vlastníci více 

zařízení dostali od ostatních náhradu za jejich uzavření. Poté, co byly z dohod 

vypuštěny ustanovení o fixních výrobních kvótách doplněných o pokuty za jejich 

překročení, povolila Komise v roce 1994 výjimku na základě čl. 81 odst. 3 SES. 

 

                                                 
148 Rozhodnutí Evropské komise ve věci Stichting Baksteen, Úř. věst. L 131, 29.4.1994, s. 15-22. 
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Bilaterální restrukturalizační dohody se týkají reciproční specializace, která 

stranám dohody umožňuje snížit produkci a zvýšit míru využití výrobních kapacit. 

Komise přistoupila k těmto dohodám obdobně jako k sektorovým restrukturalizačním 

dohodám. 

V roce 1984 povolila restrukturalizační dohodu dvěma britským společnostem 

v petrochemickém průmyslu ve věci BPCL/ICI 149 . Součástí dohody byl vzájemný 

prodej částí podniků stran, včetně goodwillu. Snížení kapacit bylo nevyhnutelným 

důsledkem aplikace dohody, i když její součástí nebylo. 

Petrochemického průmyslu se týkal i případ Bayer/BP Chemicals150 . Jednalo se 

o dvě dohody mezi německou a britskou společností, pomocí nichž proběhla 

restrukturalizace ve dvou vlnách v letech 1984 a 1988. Dohody obsahovaly ustanovení 

o výměně technických informací, technické spolupráci a o restrukturalizaci 

distribučního systému. Strany měly povinnost pravidelně informovat Komisi 

o jakýchkoli změnách v dohodách, odchylkách jejich výkonnosti a posílat zprávy 

týkající se implementace schválené Komisí. Oproti dřívějším výjimkám uděleným 

bilaterálním dohodám, které obsahovaly informační povinnost, Komise odkázala 

platnost této dohody v závislosti na dalším vývoji trhu. 

Restrukturalizace v petrochemickém průmyslu proběhla i v Itálii, kdy byla udělena 

výjimka dohodám ve věci ENI/Montedison 151  v roce 1987. O rok později obdržely 

výjimku ve stejné oblasti italská a britská společnost v případu Enichem/ICI152. 

5.2.1.2 Německo 

Specifický byl svým způsobem německý zákon proti omezování hospodářské 

soutěže153, který ve svém § 6 povoloval strukturální krizové kartely (pouze v obdobích 

strukturální krize, kdy se nedalo očekávat dlouhodobé zlepšení v důsledku zásadních 

strukturálních změn v daném hospodářském odvětví). Soutěžní úřad mohl povolit 

výjimku v případě poklesu prodeje zapříčiněném trvalými změnami v poptávce, a 

pokud bylo rozhodnutí nezbytné pro sladění produkce a poptávky. Za více jak pět 

desetiletí obdržel německý soutěžní úřad pouze deset formálních žádostí založených 

                                                 
149 Rozhodnutí Evropské komise ve věci BPCL/ICI, Úř. věst. L 212, 8.8.1984, s.1-12. 
150 Rozhodnutí Evropské komise ve věci Bayer/BP Chemicals, Úř. věst. L 150, 5.5.1988, s. 35-43. 
151 Rozhodnutí Evropské komise ve věci ENI/Montedison, Úř. věst. L 5, 7.1.1987, s.13-22. 
152 Rozhodnutí Evropské komise ve věci Enichem/ICI, Úř. věst. L 50, 24.2.1988, s. 18-28. 
153 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen z roku 1958. 
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na § 6 a pouze dvě byly nakonec schváleny. V roce 1983 byl na dobu tří let 

(s dvouletým prodloužením) povolen kartel na výrobu a prodej ocelového svařovaného 

pletiva používaného ve stavebnictví, v roce 1987 na půl roku kartel na výrobu a prodej 

odlehčených stavebních desek. Jedním z posledních pokusů o povolení byl v roce 2005 

kartel v betonovém průmyslu, dotčené společnosti však nedodaly detailní plán snížení 

produkce za současného neomezení ostatních společností. S účinností sedmé novely 

výše zmíněného zákona bylo v roce 2005 ustanovení o strukturálních krizových 

kartelech zrušeno s ohledem na jeho malé využití a na harmonizaci s evropským 

právem. 154 

5.2.2 Přístup ke krizovým kartelům dnes 

5.2.2.1 Evropská společenství / Evropská unie 

Komise považuje kartely za velmi závažná porušení soutěžního práva a pokládá 

za důležité zajistit jednotné uplatňování evropských soutěžních pravidel týkajících se 

kartelů v jednotlivých členských státech. Hospodářská krize je proto výzvou 

pro národní soutěžní úřady, které nesmí ustoupit ze zásadních principů ochrany 

hospodářské soutěže. Některé země mají totiž snahu zasahovat do volného trhu, avšak 

zmírňování krize prostřednictvím rozvolnění soutěžních pravidel není přínosné. 155 

Jak již bylo naznačeno, prostor pro legální krizový kartel existuje i dnes. Možnou 

cestou je i nadále uplatnění výjimky ze zákazu v článku 101 odst. 3 SFEU za podmínek 

popsaných ve třetí kapitole. Výraznou změnu však přineslo Nařízení 1/2003, které 

zrušilo notifikační režim dohod ke Komisi pro získání individuální výjimky. Nově je 

zaveden režim posuzování splnění podmínek výjimky ze zákazu samotnými účastníky 

předmětné dohody. To s sebou přináší značnou nejistotu a riziko při posouzení 

potenciální aplikace čl. 101 odst. 3 SFEU na krizovou dohodu. 

V souvislosti se současným ekonomickým poklesem se mnoho podniků z různých 

odvětví snaží ospravedlnit dohody omezující hospodářskou soutěž s odvoláním se 

na nadprodukci nebo ekonomickou krizi v daném sektoru. 

                                                 
154  OECD Global Forum on Competition. Crisis Cartels: Contribution from Germany [online]. 

DAF/COMP/WD(2011)28 ze dne 2.2.2011 [cit. 1.3.2012]. Dostupné na <http://www.oecd.org/officialdoc
uments/displaydocument/?cote=DAF/COMP/GF/WD(2011)28&docLanguage=En>. 

155 OECD Global Forum on Competition. Crisis Cartels: Contribution from the European Union 
[online].DAF/COMP/WD(2011)20 ze dne 27.1.2011 [cit. 1.3.2012]. Dostupné na <http://www.oecd.org/
officialdocuments/displaydocument/?cote=DAF/COMP/GF/WD(2011)20&docLanguage=En>. 
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Příkladem krizového kartelu z nedávné doby je případ Irish beef156. V rozhodnutí je 

podrobně rozebráno vymezení rozdílu mezi protiprávním jednáním „svým cílem“ a 

„svým výsledkem“. Případ se týká předběžné otázky o výkladu článku 81 odst. 1 SES, 

kterou předložil Evropskému soudnímu dvoru irský soutěžní úřad. V roce 2002 deset 

zpracovatelů hovězího a telecího masa vytvořilo Beef Industry Development Society 

Ltd., která v důsledku přebytku v daném odvětví 157  připravila plán na snížení 

zpracovatelských kapacit o 25 % a to prostřednictvím dohod mezi podniky, které měly 

zůstat na trhu, a těmi, co měly z trhu odejít. Zpracovatelé představovali asi 93 % trhu 

pro dodávky hovězího a telecího masa v Irsku. Plán zahrnoval odškodnění 

odcházejících podniků, které se zavázaly vyřadit z užívání svá zařízení, 5 let k daným 

účelům nevyužívat své pozemky a 2 roky dodržovat konkurenční doložku. 

Podle Soudního dvora je třeba se soustředit na znění ustanovení dohody a na objektivní 

cíle, kterých má dosáhnout. V tomto případě tedy není relevantní jednání stran, jehož 

subjektivním úmyslem není omezit hospodářskou soutěž, ale naopak napravit účinky 

krize v odvětví. Provádění společné politiky a omezení nadprodukce odchodem 

některých podniků z trhu odporuje autonomnímu způsobu určování politiky, která je 

vlastní ustanovením o hospodářské soutěži. 

Dalším příkladem je „Baltic Max Feeder scheme“ – plán, vypracovaný německými 

daňovými poradci, pomocí kterého chtěli v roce 2008 majitelé nákladních plavidel 

snížit kapacitu úhradou nákladů na odstavení některých plavidel. Jednalo se o menší 

kontejnerová plavidla, která přepravovala zásilky do nebo z centrálních přístavů a 

tvořila první nebo poslední článek dopravního řetězce. Komise začala případ vyšetřovat 

na začátku roku 2010158, od plánu však bylo upuštěno a Komise případ uzavřela. 

5.2.2.2 Řecko 

V Řecku na začátku roku 2008 předložilo pět nejsilnějších společností zabývajících 

se chovem ryb soutěžnímu úřadu memorandum o spolupráci. Důvodem byla krize 

v daném sektoru a nadprodukce, které vedly k dlouhodobému prodeji pod průměrnými 

náklady. Plán obsahoval určování a ovlivňování prodeje stanoveného množství výrobků 

a rozmezí požadovaných prodejních cen na týdenní bázi, a to jak celkově tak 

                                                 
156  Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-209/07 Competition Authority proti Beef Industry 

Development Society Ltd., Barry Brothers (Carrigmore) Meats Ltd., ze dne 20.11.2008. 
157 Přebytek byl na základě nejvyšší výroby odhadován na 32 %. 
158 Rozhodnutí Evropské komise ve věci COMP/39699 Baltic Max Feeder. 
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pro každou společnost zvlášť. Délka opatření byla dohodnuta na dobu určitou a to šest 

měsíců. Zatímco ministerstvo zemědělství tuto iniciativu podporovalo, řecký soutěžní 

úřad zahájil vyšetřování pro porušení čl. 101 SFEU. Podle řeckého soutěžního úřadu 

dohoda už svým cílem omezuje hospodářskou soutěž tím, že omezuje možnost stran 

určovat nezávisle prodejní ceny a množství a způsob prodeje. Podle dotčených 

společností byla však dohoda pouze krátkodobá, její snahou bylo zlepšit tok hotových 

výrobků a změnit prodejní ceny na úroveň blížící se výrobním nákladům. Soutěžní úřad 

zamítl tyto argumenty, které podle něj nebyly podpořeny dostatečnými důkazy. 

Rozhodl, že dohoda neřeší trvale dlouhodobou krizi (restrukturalizaci), ale snaží se 

pouze okamžitě stabilizovat a zvýšit ceny kontrolou množství produkce. Výměna 

informací o cenách a množství k prodeji na týdenní bázi mezi společnostmi je 

porušením soutěžních pravidel per se a nemůže být považována za nezbytnou nebo 

přiměřenou. Řecký soutěžní úřad se přiklonil k přísnějšímu pohledu na krizový kartel a 

následoval tak přístup evropské judikatury. Všem pěti společnostem uložil pokutu 

v celkové výši 677 885 eur. 159 

5.3 Krizové kartely ve světě 

I když je práce zaměřena na evropskou oblast, jistě stojí za povšimnutí a krátkou 

zmínku i přístup dalších států světa ke krizovým kartelům. Zajímavý je především vývoj 

a přístup v asijské oblasti. V roce 1997 začala tzv. Asijská finanční krize, která ovlivnila 

hospodářství téměř celé jihovýchodní Asie. Nejvíce zasaženy byly Indonésie, Korejská 

republika a Thajsko. Krize podstatně ovlivnila i Filipíny, Malajsii, Hongkong a Laos. 

Další země byly postihnuty již méně. Právě některé tyto státy mají i ve svých dnešních 

právních úpravách zavedena opatření pro krizová období. 

Filipínský cenový zákon160 z roku 1992 namísto sankcionování fixace cen či dělení 

produkce v krizových obdobích poskytuje mechanismus stabilizace cen nezbytných a 

základních komodit během mimořádných událostí a obdobných situací. Existuje seznam 

nezbytných komodit (např. rýže, chleba, ryby, vajíčka, zelenina, káva, cukr, olej, sůl, 

čisticí prostředky, dřevo na topení, svíčky, některé léky atd.) a seznam základních 

komodit (např. ovoce, mouka, cibule, sojová omáčka, některé stavební materiály, 

                                                 
159  Hellenic Competition Commission. Press release from 24 February 2010 [online]. 24.2.2010 

[cit. 1.3.2012]. Dostupné na <http://www.epant.gr/img/x2/news/news338_1_1298558886.pdf>. 
160 Z anglického názvu “Price Act“. 
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baterie, žárovky atd.). Režim cenové kontroly a cenových stropů se automaticky 

uplatňuje ve stanovených případech, jakými jsou období přírodních katastrof, vyhlášení 

stavu nouze, povstání, války a další. Zákon obsahuje výčet podmínek zavedení 

cenových stropů a také faktory stanovení jejich výše. Na dodržování pravidel dohlíží 

Rada pro cenovou koordinaci161 . Mezi nezákonná jednání však podle zákona patří 

jednání týkající se manipulace s cenami nezbytných nebo základních komodit ve formě 

hromadění, šmelinářství nebo kartelové dohody. Kartelová dohoda je definována jako 

dohoda dvou a více osob zabývajících se výrobou, zpracováním, skladováním, 

dodávkou, distribucí, marketingem, prodejem nebo dispozicí s jakoukoli nezbytnou 

nebo základní komoditou, uzavřená za účelem umělého a bezdůvodného zvyšování 

nebo manipulace jejich cen.162 

Z úpravy vyplývá, že koordinovaná manipulace s cenami ve formě kartelové dohody 

je nezákonná. Zákaz se však vztahuje pouze na ceny nezbytných a základních komodit. 

Zákon tak nechrání soutěžní prostředí celého trhu, ale jen jeho část zahrnující zboží 

nutné „k přežití“. Ochrana je navíc umocněna v mimořádných obdobích státními zásahy 

ve formě fixace cen. To vše má jistě nepostradatelné přínosy pro spotřebitele, naopak 

hospodářská soutěž tím trpí.  

V Koreji uplatňuje Komise pro spravedlivé obchodování 163  již od roku 1986 

„Systém pro schvalování kartelů“, v rámci něhož mohou být potenciální protisoutěžní 

jednání povolena za specifických podmínek jako je např. hospodářská recese. V praxi je 

však tento systém využíván velmi málo. Systém funguje v rámci korejského soutěžního 

práva reprezentovaného Zákonem o regulaci monopolů a spravedlivém obchodování164. 

Podle tohoto zákona jsou společná jednání, která nezákonně zmenšují hospodářskou 

soutěž v zásadě zakázaná. Pro specifické účely jsou však některá z těchto jednání 

vyjmuta ze zákazu. Těchto účelů je celkem šest, jedná se o racionalizaci průmyslového 

odvětví, výzkum a vývoj, oživení z hospodářské recese, průmyslovou restrukturalizaci, 

racionalizaci podmínek transakce a podpoření konkurenceschopnosti malých a středních 

podniků. Každý z účelů vyžaduje jiné požadavky pro schválení a všechny 

                                                 
161 Z anglického názvu “Price Coordinating Council“. 
162 OECD Global Forum on Competition. Crisis Cartels: Contribution from the Phillipines [online]. 

DAF/COMP/WD(2011)35 ze dne 9.2.2011 [cit. 1.3.2012]. Dostupné na <http://www.oecd.org/officialdoc
uments/displaydocument/?cote=DAF/COMP/GF/WD(2011)35&docLanguage=En>. 

163 Z anglického názvu “Korean Fair Trade Commission“. 
164 Z anglického názvu “Monopoly Regulation and Fair Trade Act“. 
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ze stanovených požadavků musí být splněny, aby byl kartel povolen. Společnosti, které 

usilují o povolení kartelu, musí podat oficiální přihlášku společně s dalšími nezbytnými 

dokumenty. Protože je schválení závislé na kumulativním splnění různých požadavků, 

je pro společnosti velmi obtížné povolení od Komise pro spravedlivé obchodování 

získat. Dosud povolila pouze jeden kartel a to v roce 1988, týkal se výrobců ventilů a 

povolen byl na 5 let. Nedávným případem, který Komise pro spravedlivé obchodování 

rozhodovala na začátku roku 2010, byla žádost o povolení kartelu v odvětví 

betonářského průmyslu. Podmínky pro oživení z hospodářské recese nebyly splněny a 

kartel nebyl povolen.165 

Zákonná úprava udělení výjimky v období hospodářské krize v Koreji existuje, 

splnění všech podmínek je však velmi obtížné. Byl zde tedy zvolen poměrně přísný 

přístup ke krizovým kartelům, což dokládá i dosud jediná udělená výjimka. 

5.4 Jsou krizové kartely jediným či nejlepším řešením? 
Argumenty ve prospěch krizových kartelů mají v dnešní době málo zastánců. 

Důkazy z historické i současné rozhodovací praxe o vhodnosti krizového kartelu jako 

nejlepšího řešení problémů krizového období nejsou přesvědčivé. Hrozí zde nebezpečí, 

že stát nezůstane jenom u tohoto jednoho zásahu, ale že bude pokračovat. Vytvoření či 

povolení krizového kartelu tak může nastartovat dalekosáhlé státní zásahy v daném 

průmyslovém odvětví. 

Navzdory tomu by vlády měly být z praktického hlediska připraveny a mít 

prostředky a jasné postupy pro hodnocení návrhů na vytváření kartelů během 

hospodářské krize. V tomto směru hrají důležitou roli soutěžní orgány, které takové 

transparentní postupy s konkrétně stanovenými kritérii pro posuzování krizových 

kartelů vytváří v rámci jejich soutěžněprávní pravomoci. Základní podmínkou pro 

udělení výjimky by měla být časová omezenost krizového kartelu. Stanoveno by také 

mělo být, který orgán bude případné povolení udělovat. Neméně důležité jsou také 

kontrolní procesy již schváleného krizového kartelu. 

                                                 
165  OECD Global Forum on Competition. Crisis Cartels: Contribution from Korea [online]. 

DAF/COMP/WD(2010)73 ze dne 22.12.2010 [cit. 1.3.2012]. Dostupné na <http://www.oecd.org/officiald
ocuments/displaydocument/?cote=DAF/COMP/GF/WD(2010)73&docLanguage=En>. 
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Z příspěvků 166  různých států z celého světa na konferenci OECD vyplývá, že 

využívání krizových kartelů je v posledních letech poměrně vzácné. Tento závěr však 

také může být varováním, že některé krizové kartely zůstávají utajeny. Spíše než 

povolování kartelů v období krize se vlády zapojily do subvencování společností, které 

se ocitly v nesnázích. 

Takovéto peněžní „injekce“ jsou efektivnější než kartely v tom směru, že 

společnostem poskytují peněžní prostředky na zaplacení dodavatelům a svým 

pracovníkům okamžitě, ještě než obdrží výnosy ze své činnosti. Díky rychlosti jejich 

poskytování jsou tak schopny v krátké době zlepšit účetní bilanci společností. Mají také 

opačný efekt na ceny v dotčeném sektoru než krizové kartely, jejich výsledkem jsou 

nižší ceny a tím pádem vznikají i potenciální přínosy pro spotřebitele. Kartelu naproti 

tomu trvá mnohem déle, než dojde k ovlivnění cen, prodejů a s tím souvisejících výnosů 

členů dohody. V této souvislosti je však třeba poukázat na to, že rozvíjející se země 

nemají dostatek prostředků, aby mohly poskytovat dotace z jejich státních rozpočtů. 

Některé tak zaměřily své bankovní systémy na poskytování úvěrů společnostem v tísni 

a poskytují tím dotace nepřímou formou. 167 

Soutěžitelé mají další soukromoprávní alternativy, jak řešit tíživou situaci během 

krize. Patří mezi ně fúze, akvizice, joint ventures a další formy legální kooperace. Jedná 

se o zavedené prostředky pro restrukturalizaci v podmínkách tržního hospodářství. 

I když mohou takové fúze zmenšit konkurenci mezi „přežívajícími“ společnostmi, újma 

způsobená spotřebitelům je značně menší než v případě krizových kartelů, které zcela 

omezují soutěž mezi konkurenty, jak tvrdí Evenett v příspěvku168. Jak ovšem vyplývá 

z podmínek pro povolení krizového kartelu, i v takových případech musí být zajištěno, 

že nedojde k úplnému vyloučení hospodářské soutěže a na podstatné části relevantního 

trhu zůstane zachována. 

Pro tvůrce pravidel z toho vyplývá závěr, že neexistuje jedno jediné nejlepší řešení, 

jak pomoci společnostem v období hospodářské krize. Vždy by se měla brát v úvahu 
                                                 
166  OECD Global Forum on Competition. Policy Roundtables. Crisis cartels [online]. 

DAF/COMP/GF(2011)11 ze dne 18.10.2011 [cit. 1.3.2012]. Dostupné na <http://www.oecd.org/dataoecd
/26/61/48948847.pdf>. 

167 OECD Global Forum on Competition. Policy Roundtables. Crisis cartels: Executive summary 
[online]. DAF/COMP/GF(2011)11 ze dne 18.10.2011, s. 10,11 [cit. 1.3.2012]. Dostupné na <http://www.
oecd.org/dataoecd/26/61/48948847.pdf>. 

168  OECD Global Forum on Competition. Crisis cartels: Background Note [online]. 
DAF/COMP/GF(2011)6 ze dne 26.1.2011, s. 3,4 [cit. 1.3.2012]. Dostupné na <http://www.oecd.org/offic
ialdocuments/displaydocument/?cote=DAF/COMP/GF(2011)6&docLanguage=En>. 
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dostupnost a potenciální vhodnost či potřebnost daného státního opatření. 

Proto navrhovatelé krizového kartelu musí prokázat, že jejich návrh je méně škodlivý 

než další dostupné prostředky a řešení. 

Současné prosazování antimonopolního práva v Evropě je ovlivněno neoklasickou 

analýzou vlivu kartelů na jinak fungující trhy.169 Tato analýza poukazuje na to, že 

kartelové dohody typicky omezují prodané množství výrobků a služeb a tím umožňují 

i efektivní zvyšování cen. Dochází tak ke snížení alokační efektivity tržního 

mechanismu.  Tento ekonomický argument podporuje právní úpravu omezující kartely 

prosazovanou v posledních dvaceti letech a podporuje přísné postihování kartelů 

i během ekonomických krizí. Přílišná tolerance krizových kartelů by byla v rozporu se 

současným vývojem přísnějšího posuzování kartelů jak v rozvíjejících se tak 

v průmyslových zemích a znamenala by krok zpět v převažujícím pohledu 

na postihování kartelů. Cyklickou i strukturální nadprodukci mohou soutěžitelé i vlády 

řešit vhodnějšími způsoby.  

                                                 
169  OECD Global Forum on Competition. Crisis cartels: Background Note [online]. 

DAF/COMP/GF(2011)6 ze dne 26.1.2011, s. 4 [cit. 1.3.2012]. Dostupné na <http://www.oecd.org/official
documents/displaydocument/?cote=DAF/COMP/GF(2011)6&docLanguage=En>. 
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6 Závěr 
Cílem diplomové práce bylo poskytnout komplexní pohled na problematiku 

legálních výjimek z kartelového zákazu. Toto téma je pro soutěžitele důležité z hlediska 

každodenní konfrontace jejich jednání s právními předpisy. Musí si odpovědět 

na otázku, zda se ještě pohybují ve vymezeném prostoru či již porušují stanovený zákaz. 

Při analýze české a evropské hmotněprávní úpravy zákazu kartelu můžeme dojít 

k závěru, že úprava pomocí generálních klauzulí vycházejících z obecných pojmů, které 

zpravidla nemají legální definice, nezbytně vyžaduje dodatečný výklad. Ten obstarala 

detailní rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie i Evropské komise. Zákaz postihuje 

kartely, které mají závažné negativní dopady na hospodářskou soutěž. 

Naplnění znaků skutkové podstaty kartelu však ještě neznamená jejich automatický 

zákaz. Protisoutěžní jednání mohou být vyvážena nebo dokonce převážena přínosy 

pro trh i spotřebitele. Stejně jako kartelový zákaz i čtyři kumulativní podmínky 

pro uplatnění výjimky ze zákazu obsažené v § 3 odst. 4 ZOHS a čl. 101 odst. 3 SFEU 

vyžadují dodatečné vysvětlení. Pro doplnění existující judikatury a ulehčení situace 

soutěžitelům vydala Evropská komise Pokyny o použití čl. 81 odst. 3 SES, resp. čl. 101 

odst. 3 SFEU.  

Pokyny poskytují bližší výklad podmínek, odkazují na judikaturu a vysvětlují postoj 

Komise k otázkám, které dosud judikatura neřešila. I když nejsou závazné, poskytují 

vodítko soudům a národním soutěžním úřadům při aplikaci čl. 101 odst. 1 a 3 SFEU. 

Pokyny jsou tak vodítkem i pro český Úřad, který obdobný dokument zatím nevydal. 

Domnívám se, že důvodem je dosavadní rozhodovací praxe Úřadu, která řeší poměrně 

jednoznačné případy hardcore kartelů, u kterých je velmi malá pravděpodobnost splnění 

podmínek pro výjimku ze zákazu. To však není důvodem, proč nestanovit jasnější 

pravidla v českém výkladovém dokumentu nebo alespoň evropské Pokyny přeložit a 

soutěžitele na ně odkázat. 

Změna režimu udělování individuálních výjimek na režim založený na automatickém 

vynětí ze zákazu sice ulehčuje procesní postavení národních soutěžních orgánů 

i Komise, avšak soutěžitelům může přinášet právní nejistotu. Posouzení podmínek totiž 

vyžaduje vysokou právní i ekonomickou odbornost, která soutěžitelům chybí, a celková 

analýza tohoto posouzení je velmi náročná. 
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Cílem práce bylo také zaměření se z praktického pohledu na uplatnění legálních 

výjimek v oblasti krizových kartelů, konkrétně na jejich využití ze strany soutěžitelů a 

na přístup ke krizovým kartelům ze strany národních soutěžních úřadů, Komise 

i soutěžních úřadů v dalších vybraných státech světa. 

Hospodářská krize má vliv na sklon soutěžitelů k vytváření kartelů. Hlavním 

důvodem vzniku krizových kartelů je nadprodukce. Soutěžitelé se tak snaží společně 

překonat nepříznivé období tím způsobem, že se dohodnou na společném postupu 

na trhu, především na snížení produkce a zachování ceny. 

I když jsou kartely obecně považovány za jedny z nejvíce poškozujících typů 

protisoutěžního jednání, názory na jejich posouzení v období hospodářské krize se liší. 

Rozdílný přístup můžeme vidět u Evropské komise, která byla dříve více ochotna 

udělovat výjimky krizovým kartelům za účelem nápravy strukturální krize v určitých 

odvětvích, samozřejmě za splnění přísných podmínek. Dnešní postoj Komise a ji 

následujících členských států Evropské unie je přísnější v tom smyslu, že pevně 

stanovená pravidla pro zákaz a výjimky ze zákazu se musí dodržovat a že hospodářská 

krize není důvodem pro jakékoli ústupky. Obdobně striktní přístup však není 

celosvětový, jak dokreslují příklady přístupu Filipín a Koreji. 

Soutěž je důležitým dlouhodobým hnacím mechanismem efektivity a inovace. Její 

omezení by proto mělo být co nejmenší. Otázku, jestli je krizový kartel tím nejlepším 

řešením, je nutné posoudit s ohledem na konkrétní situaci. Alternativami ke krizovým 

kartelům mohou být například veřejné podpory nebo fúze a akvizice. Z nabízených 

možností se tak musí vždy volit ta varianta, která bude méně škodlivá pro hospodářskou 

soutěž, protože hlavním cílem je její ochrana. 
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narušujících soutěž, při jejichž splnění lze stranám takových zakázaných dohod 
neuložit pokutu nebo výši pokuty podstatně snížit (dále též „Leniency program“) 

4. Zásady postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše 
pokut podle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, 
v platném znění 
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Legální výjimky z kartelového zákazu s přihlédnutím ke krizovým kartelům 

Abstrakt 

 

Cílem diplomové práce je poskytnout komplexní pohled na problematiku legálních 

výjimek z kartelového zákazu, provést podrobnou analýzu české i evropské 

hmotněprávní úpravy obsažené v § 3 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů a čl. 101 odst. 3 Smlouvy 

o fungování Evropské unie, z praktického pohledu se zaměřit na uplatnění legálních 

výjimek v oblasti krizových kartelů, konkrétně na jejich využití ze strany soutěžitelů a 

na přístup ke krizovým kartelům ze strany národních soutěžních úřadů, Evropské 

komise i soutěžních úřadů v dalších vybraných státech světa. 

Práce je rozdělena do čtyř částí. První část se věnuje základní charakteristice 

kartelových dohod, přibližuje pojem kartelu, evropské i české prameny právní úpravy 

kartelových dohod i hospodářské soutěže obecně a člení kartelové dohody podle forem 

a vzájemného vztahu účastníků. Druhá část se zaměřuje na zákaz protisoutěžního 

jednání ve formě kartelových dohod, popisuje jednotlivé znaky skutkové podstaty 

kartelu a poukazuje na důsledky porušení zákazu. Základní vymezení kartelu a jeho 

zákazu je nezbytné pro další části práce. Třetí část tvoří základ teoretické části a 

soustředí se na výjimky z kartelového zákazu, jejich zakotvení v právní úpravě a 

detailní popis podmínek, které musí být splněny, aby mohla být výjimka uplatněna. 

Čtvrtá část se z praktického pohledu zabývá uplatněním legálních výjimek v období 

krize, definuje pojem krizový kartel, pojednává o přístupu ke krizovým kartelům 

v Evropě i ve světě a odpovídá na otázku, zda jsou krizové kartely tím jediným či 

nejlepším řešením. 
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soutěžní právo 

výjimky z kartelového zákazu 

krizový kartel 
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The Legal Exceptions from the Cartel Prohibition with Regard to Crisis Cartels 

English summary 

 

The purpose of the thesis is to provide a comprehensive perspective on the issue 

of the legal exceptions from the cartel prohibition, carry out a detailed analysis of Czech 

and European material regulation contained in the Article 3 paragraph 4 of the Act 

No. 143/2001 Coll. on Protection of Competition, as amended and in the Article 101 

paragraph 3 of the Treaty on the Functioning of the European Union, focus 

on the application of the legal exceptions to the crisis cartels from the practical point 

of view, particularly on their usage by undertakings and on the approach to the crisis 

cartels by national competition authorities, European Commission and competition 

authorities from other selected countries outside Europe. 

The thesis is composed of four parts. The first part deals with the basic 

characteristics of the cartel, describes the concept of cartel, European and Czech 

legislation regarding cartels and competition in general and divides the cartels according 

to their form and relationship of participants. The second part focuses on the prohibition 

of anticompetitive conduct in the form of cartels, examines the merits of the cartel and 

highlights the consequences of breaching the prohibition. It is necessary to define 

the term cartel and its prohibition for better understanding following parts of the thesis. 

The third part forms the basis of the theoretical part and it concentrates 

on the exceptions from the cartel prohibition, their legal regulation and detailed 

description of the conditions that must be met in order to apply the exception. 

The fourth part addresses the application of legal exceptions in times of crisis 

from the practical point of view, it explains the term crisis cartel, discusses the approach 

to crisis cartels in Europe and other countries outside Europe and it answers 

the question whether the crisis cartel is the only one or the best solution. 

 

Key words: 

competition law 

exceptions from the cartel prohibition 

crisis cartel 
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