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Abstrakt 
 

 Základem ekonomické prosperity vyspělých demokratických států je tržní 

hospodářství založené na fungujícím tržním mechanismu. Ten však nemůže fungovat bez 

soutěže mezi podnikateli. Efektivní soutěž na trhu zajišťuje, že podniky budou vyrábět takové 

produkty, po kterých existuje poptávka ze strany zákazníků. Soutěž navíc podporuje nové 

inovace a také stlačuje ceny. Proto existuje veřejné soutěžní právo, které má hospodářskou 

soutěž chránit. Právo hospodářské soutěže (jinak také soutěžní právo či antimonopolní právo) 

chrání jednak před zakázanými dohodami, které mohou narušit hospodářskou soutěž, jednak 

před spojováním soutěžitelů v rozporu s normami soutěžního práva a v neposlední řadě také 

před zneužíváním dominantního postavení, což je téma této práce. Práce se nezabývá 

konceptem zneužití dominantního postavení v celé jeho šíři, ale zaměřuje se na vysvětlení 

základních pojmů a na popis jednotlivých forem zneužívajících praktik. Jak název práce 

napovídá, fenomén zneužívání dominantního postavení je rozebrán z pohledu práva 

komunitárního a českého. Svět obchodu je pod neustálým bedlivým dohledem soutěžních 

orgánů a v důsledku toho se i soutěžní právo neustále vyvíjí a zdokonaluje v závislosti na 

dalších a dalších případech z praxe. Proto je věnována nemalá pozornost případům 

z judikatury. Účelem této diplomové práce je stručně nastínit koncept zneužití dominantního 

postavení z hlediska komunitárního a českého práva a podrobněji vymezit v praxi nejčastěji 

vyskytované skutkové podstaty zneužívání  na pozadí konkrétních případů.  

 Práce se zabývá hmotněprávní stránkou věci a je rozdělena do třech větších částí. 

První část je věnována obecnému úvodu do problematiky zneužívání dominantního postavení, 

vysvětlení základních pojmů jakož i pramenům právní úpravy. Druhá a třetí část se zabývají 

detailním popisem jednotlivých skutkových podstat zneužívání dominantního postavení. Jde o 

výběr toho nejpodstatnějšího a nejčastěji se vyskytujícího jednání, kterým dominantní 

podniky zneužívají svého postavení na trhu.  

 Druhá část je konkrétně věnována některým formám cenového zneužití. Dělí se dále 

na čtyři podkapitoly: i) excesivní ceny, ii) predátorské ceny, iii) diskriminační ceny a konečně 

iv) věrnostní slevy a rabaty. Také v rámci jednotlivých podkapitol je zachována určitá 



systematika: na prvním místě je vždy uvedena stručná charakteristika dané zneužívající 

praktiky, vysvětlení pojmů a základní znaky. Dále je popsáno, jak je skutková podstata 

upravena v komunitárním právu a jsou uvedeny některé příklady z judikatury. Následně je 

rozebrána česká právní úprava dané problematiky a nesmí chybět zajímavé příklady z české 

rozhodovací praxe. Na konci druhé části je uvedena komparace mezi komunitární a českou 

právní úpravou vztahující se k jednotlivým cenovým praktikám a zhodnocení celé věci.  

 Třetí část potom obsahuje výběr nejčastěji se vyskytujícího necenového zneužití a dělí 

se na pět podkapitol: i) vázané obchody, ii) zastavení nebo omezení výroby, odbytu nebo 

výzkumu, iii) odmítnutí dodávek, iv) odmítnutí přístupu k hlavním nebo podstatným 

zařízením a konečně v) výhradní dohody. Systematika výkladu je shodná s druhou částí. 

 Na závěr je uvedeno závěrečné zhodnocení celé problematiky. Samotná právní úprava 

jakož i přístup evropských a českých soutěžních orgánů k dané problematice je podroben 

kritickému pohledu a jsou vyvozeny obecné závěry z textu práce vyplývající. Cílem práce 

bylo porovnat právní úpravu ochrany před zneužívajícími praktikami soutěžitele 

v dominantním postavení z hlediska komunitárního a českého práva a na pozadí jednotlivých 

případů rozebrat přístup soutěžních orgánů k jednotlivým formám zneužívajících praktik. 

Nechť posoudí laskavý čtenář, zda bylo vytyčeného cíle dosaženo. 

 

 

 


