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Úvod  

 

Základem ekonomické prosperity vyspělých demokratických států je tržní 

hospodářství založené na fungujícím tržním mechanismu. Ten však nemůže fungovat 

bez fungující soutěže mezi podnikateli. Může být narušen jednak různými intervencemi 

státu (jako například přímé či nepřímé zvýhodňování některých podnikatelů státem), ale 

také škodlivým jednáním samotných účastníků trhu, kteří se snaží dosáhnout vlastního 

prospěchu jinak než vzájemnou soutěží v kvalitě svých výrobků nebo cen. Proto 

existuje veřejné soutěžní právo, které má hospodářskou soutěž chránit. Nejde o 

soukromoprávní ochranu jednotlivců před protisoutěžním jednáním jednoho soutěžitele 

vůči jiným soutěžitelům. Tuto oblast chrání právo nekalé soutěže. Nedovolené narušení 

hospodářské soutěže znamená útok na soutěž samotnou. 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 však nezabývá 

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

vysvětlení základních pojmů a na popis jednotlivých forem zneužívajících praktik. 

Toto téma jsem si vybrala, jelikož mi přijde velice zajímavé pozorovat, jak je 

svět obchodu pod neustálým bedlivým dohledem soutěžních orgánů, které dohlíží na 

dodržování přísných pravidel práva hospodářské soutěže. Paradoxní je, že mnoho 

podnikatelů a dalších subjektů provozujících hospodářskou činnost se mnohdy tímto 

problémem nezabývá nebo si jej neuvědomí, a to až do doby než dojde k porušení 

pravidel hospodářské soutěže; například tím, že dosáhnou dominantního postavení, a 

toho poté zneužijí na úkor ostatních podnikatelů a spotřebitelů. Smyslem podnikání je 

vytvářet zisk a být úspěšnější než konkurence. Avšak aby konkurence na trhu zůstala 

zachována a tím i zdravá soutěž mezi jednotlivými podnikateli, je potřeba stanovit 

pravidla soutěže a ta dodržovat. V opačném případě by trh ovládly silné monopolní 

společnosti, které by samy určovaly ceny a jiné podmínky obchodu a nedaly by šanci na 

uplatnění menším podnikatelům. Spotřebitelé, kteří z hospodářské soutěže nejvíce 

profitují, si ve většině případů neuvědomují, že za nízkými cenami a širokou nabídkou 

zboží a služeb stojí právě ochrana hospodářské soutěže. Výše ukládaných sankcí, která 
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např. v České republice může dosáhnout až 10% z čistého obratu za poslední ukončené 

účetní období zároveň řadí soutěžní delikty mezi nejzávažněji postihované delikty 

právnických a podnikajících fyzických osob. 

Po vstupu České republiky do Evropské unie přestalo být komunitární právo 

pouhým zdrojem inspirace pro českého zákonodárce, ale stalo se na našem území 

právně závazné. Soutěžitelé u nás musí dodržovat jak ustanovení práva českého, tak  i 

komunitárního, a proto není možné komunitární úpravu a judikaturu opomíjet, spíše 

naopak. Jak název práce napovídá, fenomén zneužívání dominantního postavení bude 

rozebrán z pohledu práva komunitárního a českého.  

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

částí. První část je věnována obecnému úvodu do problematiky zneužívání 

dominantního postavení. V druhé a třetí části se budu zabývat detailním popisem 

jednotlivých skutkových podstat zneužívání dominantního postavení. Půjde o výběr 

toho nejpodstatnějšího a nejčastěji se vyskytujícího jednání, kterým dominantní podniky 

zneužívají svého postavení na trhu. Tento výběr však nebude nahodilý. Téma této práce 

má být rozpracováno jak z hlediska české právní úpravy, tak komunitární. Proto jsem se 

přiklonila k univerzálnímu členění na cenové a necenové praktiky, na kterém lze dobře 

demonstrovat rozdíly mezi těmito dvěma právními úpravami. Druhá část je věnována 

některým formám cenového zneužití a třetí část obsahuje výběr nejčastěji se 

vyskytujícího necenového zneužití. Systematičnost by měla být dodržena také v rámci 

rozpracování jednotlivých zneužívajících praktik. Struktura výkladu bude následující: 

na prvním místě vždy uvedu stručnou charakteristiku, vysvětlení pojmů a základní 

znaky zneužívající praktiky. Dále se budu zabývat tím, jak je daná skutková podstata 

upravena v komunitárním právu a uvedu příklady z judikatury. Následně bude uvedena 

česká právní úprava dané problematiky a zajímavé příklady z české rozhodovací praxe. 

Závěrem se vždy pokusím o komparaci právních úprav a kritické zhodnocení celé věci. 

Cílem práce má být pohled na právní úpravu ochrany před zneužívajícími 

praktikami soutěžitele v dominantním postavení z hlediska komunitárního a českého 

práva. Mou snahou bude provést komparaci mezi těmito dvěma právními úpravami, 

rozebrat přístup soutěžních orgánů k jednotlivým formám zneužívajících praktik, uvádět 

vhodné příklady z judikatury a vysvětlit na nich testy aktuálně používané pro zjišťování 

zneužití dominantního postavení. Smyslem není poskytnout detailní a úplný výklad 
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složité problematiky zneužívání dominantního postavení. Účelem této diplomové práce 

je stručně nastínit koncept zneužití dominantního postavení a podrobněji vymezit 

v praxi nejčastěji vyskytované skutkové podstaty zneužívání  na pozadí konkrétních 

případů. Nemělo by chybět ani zhodnocení a kritický pohled na celou rozebíranou věc. 
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1. K soutěžnímu právu a zneužití dominantního postavení 

obecně 

 

Soutěžní právo obecně neupravuje jednání státu. Je zaměřené na jednání 

subjektů, které se přímo účastní hospodářské soutěže a které přímo vykonávají 

hospodářskou činnost. České právo tyto subjekty označuje za soutěžitele, komunitární 

za podniky.1 

 Předmětem soutěžního práva pak není jakékoliv jednání podniků, ale pouze 

takové, které může fungování soutěže narušit. Zneužívání dominantního postavení je 

jednání jednostranné a velmi účinné co do narušování fungování soutěže na trhu. 

Pozornost soutěžních orgánů vzbuzují přirozeně podniky, které mají určitou tržní sílu2. 

Platí, že čím silnější jsou podniky (čím větší mají tržní sílu), tím slabší je intenzita 

hospodářské soutěže. Tržní síla bývá charakterizována jako schopnost podniku zvýšit 

ceny nad tržní úroveň, resp. přijmout takovou obchodní strategii, která mu umožní 

vytlačit z trhu své konkurenty a poté v následném kroku umožní zvýšit ceny. Tímto 

jednáním dochází k narušení hospodářské soutěže a snížení spotřebitelského blahobytu.3 

Pro dominantní podnik na trhu je charakteristické, že není v důsledku své tržní síly 

vystaven buď žádné konkurenci ze strany jiných účastníků trhu, nebo není vystaven 

konkurenci významné, anebo nemusí brát žádný nebo alespoň podstatný ohled na 

případné negativní reakce spotřebitelů na jeho chování.4  

Cílem každého podnikatele je kvalitně a levně vyrobit a prodat se ziskem, 

případně něco výhodně směnit, či výhodně koupit…obecně řečeno maximalizovat zisk 

a předstihnout svého konkurenta. Tak dochází na trhu k soutěžení. Podnik tedy může 

získat silnou pozici na trhu díky svým vynikajícím výkonům, kvalitě svých výrobků, 

snižování nákladů, technologickému rozvoji a inovacím či vybudovanému dobrému 

obchodnímu jménu. Nelze tedy sankcionovat každý podnik, který se, díky své 

                                                 
1 V anglickém jazyce undertakings.  Pojmy „soutěžitelé“ a „podniky“ je možné v považovat za synonyma, 
k tomu viz PETR, M. a kolektiv Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR. 1. Vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2010, kapitola I., podkapitola 7 – Adresáti soutěžního práva. 
2 V anglickém jazyce market power. 
3 Srovnej PETR, M. a kol., cit. dílo, str.1. 
4 Srovnej RAUS, D., NERUDA R., Hospodářská soutěž po vstupu ČR do EU. 1. Vydání. Brno : CP 
Books, 2005, str. 92. 
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efektivitě, ocitne v dominantním postavení.  Při takovém postupu by docházelo 

k diskriminaci nejúspěšnějšího soutěžitele a k uplatňování nerovných podmínek 

podnikání pro malé a střední a velké podniky. V důsledku by byl poškozen i konečný 

spotřebitel, který by nemohl využívat výhody, které mu podnik v dominantním 

postavení může nabídnout (např. nižší ceny). Je bez pochyb, že nelze někoho 

penalizovat jen proto, že je jednoduše efektivnější než jeho konkurenti. Platí, že 

„drobnost podnikatele není sama o sobě důvodem ochrany“, protože může být 

zapříčiněna i neprofesionalitou a jinými nedostatky v podnikatelské činnosti.5 Známý 

výrok soudce amerického federálního soudu Eastbrooka tuhle zásadu potvrzuje a 

podává brilantní vysvětlení: 

„Hospodářská soutěž je nemilosrdný proces. Podnik, který snižuje náklady a 

zvyšuje prodeje, zraňuje své rivaly, mnohdy i smrtelně. Podnik, který nejvíce srazí ceny, 

si zajistí největší prodeje, a tak konkurenci uštědří největší rány. Čím jsou však tyto 

rány hlubší, tím větší je potencionální prospěch spotřebitelů. Takové poškození rivalů je 

tedy vedlejším produktem intenzivní soutěže a soutěžní právo není mastí na jejich 

rány.“6 

 Evropské i české právo vychází z předpokladu, že podnikatel, který má tržní 

moc ji zneužít nemusí. Samotná existence dominantního postavení tedy není ani 

evropským ani českým právem zakázána. Zákaz se vztahuje na zneužití takového 

dominantního postavení, jinými slovy na zneužití významné tržní síly, kterou podnik 

disponuje, ve svůj prospěch. 

ESD judikoval, že dominantní podniky mají  oproti ostatním „běžným“ 

podnikům, které působí na stejném trhu, zvláštní odpovědnost („special responsibility“) 

za udržení nenarušené hospodářské soutěže na společném trhu7  a tento princip zvláštní 

odpovědnosti platí samozřejmě i v českém soutěžním právu. V praxi může dojít k 

situaci, kdy určité jednání podniku, který není v dominantním postavení, je povolené a 

nezávadné,  zatímco to samé jednání uskutečněné podnikem v dominantním postavení 

už může být považováno za zneužití, a tudíž bude posouzeno jako jednání zakázané. 

Autonomie vůle soutěžitele s dominantním postavením je tedy do značné míry omezena 

                                                 
5 MUNKOVÁ, J., SVOBODA, P., KINDL, J. Soutěžní právo. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, str. 
160. 
6 PETR, M. a kol. cit. dílo, str. 30. 
7 Srovnej např. rozsudek ESD 322/81 Michelin v. Komise [1983]  ECR 3461, odst.57. 
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v porovnání se soutěžiteli, kteří takové postavení na trhu nemají. Soutěžitel 

v dominantním postavení musí vést své jednání tak, aby jím nezpůsobil újmu jiným 

soutěžitelům nebo spotřebitelům. Standard požadavků, jež jsou na takového soutěžitele 

kladeny je tedy nutně vyšší než u požadavků kladených na ostatní soutěžitele. Na 

druhou stranu z judikatury vyplývá,8 že každý podnik, jehož obchodní zájmy jsou 

konkurencí ohroženy, má právo podniknout veškeré kroky k ochraně svých zájmů, a to i 

když se nachází v dominantním postavení. Tady se dostáváme mnohdy do svízelné 

situace. Rozlišit, zda se ještě jedná o ospravedlnitelné jednání, nebo už o zneužití 

dominantního postavení, je velmi těžké. Obecně se vždy musí jednotlivé případy 

posuzovat individuálně za přihlédnutí ke všem okolnostem. 

Z výše uvedeného úvodního výkladu jsou patrné základní cíle právní úpravy 

soutěžního práva. Tím hlavním je ochrana soutěže, tedy zajištění stávajících soutěžních 

vztahů na trhu.  Dále je to zajištění a zvyšování blaha spotřebitelů a také zajištění 

efektivního rozdělování omezených zdrojů. Takto obecně vymezené cíle soutěžního 

práva platí stejně pro právní úpravu zákazu zneužití dominantního postavení. 

 

1.1.  Komunitární právní úprava zneužití dominantního postavení 

 

1.1.1. Článek 102 SFEU (bývalý článek 82 Smluvy o ES) 

 

Zákaz zneužívání dominantního postavení je v komunitárním právu upraveno 

v čl. 102 SFEU (dřívějším čl. 82 SES), který stručně vymezuje jednání, které je 

zakázané: „S vnitřním trhem je neslučitelné, a proto zakázané, pokud to může ovlivnit 

obchod mezi členskými státy, aby jeden nebo více podniků zneužívaly dominantního 

postavení na vnitřním trhu nebo jeho podstatné části.[…]”  

Ze znění článku vyplývají čtyři základní podmínky, které musí být splněny, 

abychom určité jednání posoudili jako zakázané: (i) takové jednání musí být 

uskutečněné podnikem (případně i více podniky najednou), (ii) podnik se musí nacházet 

                                                 
8 Např. Rozsudek ESD 27/76 United Brands, [1978] ECR 207, odst. 189 
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v dominantním postavení na vnitřním trhu nebo jeho podstatné části, (iii) musí dojít ke 

zneužití dominantního postavení a konečně (iv) takové jednání ovlivní obchod mezi 

členskými státy. Tyto základní podmínky dohromady jsou také často označovány jako 

tzv. generální klauzule nebo také základní stavební kameny konceptu zneužívání 

dominantního postavení. Ze znění článku lze odvodit, že není zakázáno dominantní 

postavení jako takové, ale až jeho zneužití. Definice, jakož i vysvětlení celého konceptu  

můžeme nalézt v dnes již velmi bohaté judikatuře Evropského soudního dvora a 

Tribunálu (dříve Soudu prvního stupně).  

Pojem podnik byl definován v rozsudku ESD Höfner jako: „každá jednotka, 

vykonávající hospodářskou činnost bez ohledu na její právní formu nebo způsob jejího 

financování.“9 Za hospodářskou činnost se považuje „jakákoli činnost spočívající v 

nabízení zboží nebo služeb na určitém trhu.“10  

Definici dominantního postavení podal Evropský soudní dvůr ve svém stěžejním 

rozsudku United Brand a vymezil jej jako: „postavení ekonomické síly, kterou podnik 

má a která mu umožňuje zabraňovat zachování efektivní hospodářské soutěže na 

relevantním trhu tím, že mu dává sílu chovat se v podstatné míře nezávisle na jeho 

soutěžitelích, zákaznících a nakonec i spotřebitelích.“11 

Třetí podmínkou je zneužití podniku svého dominantního postavení. Článek 102 

SFEU podává v písm. a) až d) výčet skutkových podstat zneužití, který však není 

uzavřený. Samotný pojem „zneužití“ je stejně jako „dominantní postavení“ neurčitý 

právní pojem. Definici podal ESD v rozhodnutí ve věci Hoffmann-La Roche a vysvětlil 

jej jako: „objektivní koncept, který se vztahuje na chování podniku v dominantním 

postavení, které může ovlivnit strukturu trhu, na němž je právě v důsledku přítomnosti 

tohoto podniku stupeň hospodářské soutěže již oslabený, a jehož účinkem je to, že za 

použití prostředků odlišných od těch, které jsou používány při běžné soutěži výrobků 

nebo služeb na základě plnění hospodářských subjektů, brání zachování stupně 

hospodářské soutěže, který ještě na trhu existuje, nebo rozvoji této hospodářské 

soutěže.“12 Zneužívání dominantního postavení a jeho jednotlivé formy tvoří jádro této 

práce, a proto se jím budu zabývat v následujících kapitolách detailněji.  

                                                 
9 Rozsudek ESD C-41/90 Höfner and Elser v. Macrotron GmbH [1991] ECR I-1979, odst. 21. 
10 Rozsudek ESD 118/85, Komise v Itálie [1987] ECR 2599,odst. 7 
11 Rozsudek ESD 27/76 United Brands, odst. 65.  
12 Rozsudek ESD 85/76 Hoffmann-La Roche & Co. AG v. Komise, odst. 91 
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Poslední čtvrtá podmínka se týká vlivu na obchod mezi členskými státy. Jedná se o 

hraniční ukazatel, podle kterého se rozhoduje, zda se bude aplikovat právo evropské 

nebo vnitrostátní. Vliv na obchod mezi členskými státy zahrnuje jakýkoli přímý nebo 

nepřímý, skutečný nebo potenciální vliv na tok obchodu mezi členskými státy. Nicméně 

jen nepodstatný vliv na obchod není dostatečný .13 

 

1.1.2. Modernizace článku 102 SFEU 

  

 Znění článku 102 SFEU zůstalo od roku 1957 formálně nezměněno. Ovšem 

v průběhu času se změnilo prostředí, v němž byl čl. 102 SFEU aplikován. Došlo 

k rozšíření Evropské unie a jednotného trhu a také došlo k ekonomickým změnám, 

zejména pak ke změnám v podmínkách fungování trhu. Ruku v ruce s tímto vývojem se 

vyvíjela také interpretace a aplikace článku 102 SFEU Komisí a evropskými soudy, a to 

především s důrazem na ekonomický a na následcích založený přístup. Jedná se o tzv. 

Nový přístup, který se má odklonit od formalistického přístupu a zaměřit se na skutečné 

dopady posuzovaného jednání hodnocené s ohledem na ekonomickou teorii.14  Reforma 

čl. 102 SFEU má za hlavní cíl poskytnout dominantním podnikům jasná a srozumitelná 

pravidla, aby mohly samy předvídat, zda jejich konkrétní chování vyvolá 

pravděpodobný zásah Komise. Komise při zavádění Nového přístupu vydala tzv. 

Pokyny pro posuzování vylučovacích praktik,15 publikované v roce 2009 a které se 

věnují jednomu ze základních druhů zneužívajícího jednání, a sice vylučovacím 

praktikám. Určují pravidla pro posuzovaní vylučovacího jednání a příslušné aplikace 

článku 102 SFEU. Druhou fází zavádění Nového přístupu by měl být dokument, který 

stanoví podobná pravidla pro druhý nejčastější typ zneužívajícího jednání, a to 

vykořisťovací praktiky. Komise na něm začala pracovat v roce 2009. 

 

                                                 
13 SZYSZCZAK E., CYGAN A., Understanding EU law. Druhé vydání. London Sweet & Maxwell, 
2008, str. 220. 
14 Tzv. effect based approach neboli more economic approach. 
15 Srovnej Sdělení Komise - Pokyny k prioritám Komise v oblasti prosazování práva při používání článku 
102 Smlouvy o fungování EU na zneužívající chování dominantních podniků vylučující ostatní 
soutěžitele, 2009/C45/02. Dostupné z: 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:045:0007:0020:CS:PDF.  
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1.1.3. Výjimky ze zákazu stanoveného článkem 102 SFEU 

  

 Za povšimnutí stojí fakt, že na rozdíl od zákazů kartelů, který je prolomen řadou 

výjimek, ze zákazu zneužití dominantního postavení žádné výjimky nejsou výslovně 

stanoveny. Tento zákaz zneužití dominance ale také není absolutní. Zejména 

v posledních letech byl uznán systém obrany dominantních podniků. Zprvu jedinou 

výjimkou, která liberuje soutěžitele v dominantním postavení z odpovědnosti za jeho 

chování, byla přiměřenost jeho chování a objektivní ospravedlnění takového chování. 

Tzv. systém obran se uplatní v okamžiku, kdy dominantní podnik prokáže, že jeho 

jednání bylo objektivně odůvodnitelné nebo vedlo k efektivnosti, která převáží nad 

negativními dopady jeho jednání na soutěž. Celý systém obran je však problematický, 

zejména proto, že článek 102 SFEU neobsahuje nic, co by podpořilo jakoukoli výjimku 

ze zákazu.  

 

1.2. Česká úprava zneužití dominantního postavení 

 

Základem české úpravy je obchodní zákoník, který je východiskem pro úpravu 

českého soutěžního práva.16 Pravidla nedovoleného omezování hospodářské soutěže 

(tedy soutěžní právo), jsou pak upravena zvláštním zákonem.  

Prvním mezníkem moderního českého soutěžního práva byl zákon o ochraně 

hospodářské soutěže z roku 1991.17 Tento zákon již vycházel z principů komunitárního 

práva, obsahoval však celou řadu odchylek, které bránily plnému využití zkušeností 

nashromážděných v rámci komunitárního práva, zejména v jeho judikatuře.18 Proto byl 

přijat v rámci přípravy na přistoupení České republiky k EU dnes platný zákon o 

ochraně hospodářské soutěže (ZOHS),19 který je již plně v souladu s komunitárním 

právem.  

                                                 
16 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (Obch.Z.),v platném znění, ust. § 41, §42 
17 Zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. 
18 PETR, M. a kol., cit. dílo, str. 19. 
19Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, v platném znění. 
(ZOHS). V §1 odst. 1 ZOHS stanoví, že upravuje ochranu hospodářské soutěže proti jejímu narušení 
zakázanými dohodami, zneužíváním dominantního postavení a spojením soutěžitelů.  
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Problematika zneužití dominantního postavení, které podléhá výlučně české 

jurisdikci, tzn. že nemůže zřetelně ovlivnit obchod mezi členskými státy EU, je 

upravena v ustanovení § 10 a §11 ZOHS. Ustanovení, jsou stejně jako v komunitárním 

právu velice obecná, proto i při studiu českého práva musíme vždy přihlédnout 

k rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a soudů, které 

přezkoumávají rozhodnutí ÚOHS ve správním soudnictví. Vzhledem k tomu, že soudy 

několikrát potvrdily, že při výkladu českého soutěžního práva se má vycházet také 

z aplikační praxe Evropského soudního dvora a Komise,20 můžeme obecně říci, že 

pravidla vyvozená z evropských rozhodnutí by měla obdobně platit i v České republice. 

V českém právu je zneužití dominantního postavení bez dalšího zakázáno a 

zákon nestanoví žádné výjimky.  

 

1.2.1. Vymezení dominantního postavení v §10 a generální klauzule v §11 

 

České soutěžní právo vymezuje dominantní postavení i zákaz jeho zneužívání 

principiálně shodně jako právo komunitární. 

Na rozdíl od komunitárního práva, kde je dominantní postavení definováno jen 

doktrinálně, je definice v České republice zakotvena přímo v zákoně v prvním odstavci 

§10, a to po vzoru rozhodnutí Evropského soudního dvora.21  

Druhý odstavec §10 řeší zjišťování tržní síly podniku, která je v českém právu 

považována za klíčový ukazatel existence dominantního postavení a český zákonodárce 

výslovně vyjmenovává faktory, které jsou pro ni určující. Na prvním místě mezi nimi je 

uveden tržní podíl, dále hospodářská a finanční síla soutěžitelů, překážky vstupu na trh 

a některé další. Jejich výčet je demonstrativní.22 I zde můžeme pozorovat notnou dávku 

inspirace z rozhodovací praxe evropských soudů. Zatímco evropská právní úprava 

zůstává po více než padesát let nezměněna a koncept zneužívání dominantního 

                                                 
20Srovnej například rozsudek Vrchního soudu ze dne 14.11.1996, sp.zn. 2A 6/96 (ŠKODA, automobilová, 
a.s.), který byl následně potvrzen také nálezem Ústavního soudu ze dne 29.5.1997, sp.zn. ÚS 31/97. 
21„Dominantní postavení na trhu má soutěžitel nebo společně více soutěžitelů (společná dominance), 
kterým jejich tržní síla umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo 
spotřebitelích.“ 
22 Srovnej ust. § 10 odst. 2 ZOHS.  
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postavení se dynamicky vyvíjí v rámci rozhodovací činnosti ESD a Tribunálu, český 

zákonodárce tato pravidla zhmotnil přímo do závazných norem v podobě zákona. 

Třetí odstavec §10 zakotvuje vyvratitelnou domněnku neexistence dominantního 

postavení, kdy se má za to, že dominantní postavení nezaujímá soutěžitel, který ve 

zkoumaném období dosáhl na trhu menší než 40% tržní podíl, pokud není prokázán 

opak. 

Skutková podstata zneužívání podle §11 odst. 1 OHS má charakter generální 

klauzule, na jejímž základě lze postihnout i chování, které není výslovně uvedené pod 

písmeny a) až f). Při posuzování jednání soutěžitele je totiž významné pouze to, zda své 

dominantní postavení zneužívá na újmu jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů. Pouze 

takto vymezené zneužívání dominantního postavení je zákonem zakázáno. 23 

 

1.3. Dělení zneužívajících praktik 
 

Dříve než přistoupím k detailnímu popisu jednotlivých forem zneužívajících 

praktik, myslím, že bude dobré uvést některé vyšší množiny či skupiny, do kterých lze 

skutkové podstaty zneužívání zařadit. Mnohé odborné články, ale i učebnice a odborné 

knihy zabývající se touto problematikou většinou uvádějí pouze jeden z možných 

způsobů členění nebo vyjmenovávají přímo formy zneužívání, aniž by se je autoři 

pokusili rozčlenit do určité komplexnější systematiky. Při studiu tohoto tématu jsem 

však  vyhodnotila více kritérií podle kterých se dají skutkové podstaty rozdělit a 

myslím, že nebude na škodu, když je zde uvedu. Přispěje to především ke zpřehlednění 

zpracovávaného tématu. Čtenáři bude jasné, jaké kritérium členění při dalším výkladu 

použiji já a nadto je možné také poukázat na skutečnost, jak se jednotlivé skutkové 

podstaty často prolínají a že není výjimkou, pokud podnik svým jednáním naplní znaky 

více skutkových podstat zneužití dominantního postavení v jednočinném souběhu. 

 

1.3.1. Vykořisťovatelské a vylučovací praktiky 

 

                                                 
23 Vztahem generální klauzule zneužití dominantního postavení k jeho jednotlivým, demonstrativně 
vyjmenovaným  skutkovým podstatám se obšírně zabýval Nejvyšší správní soud ve věci SAZKA, 
Rozsudek NSS sp.zn. 7 Afs  40/2007. 
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Jedním z nejčastěji uváděných dělení zneužití dominantního postavení je 

zneužití vylučovací a vykořisťovací. 

Cílem vylučovacích praktik24 je zabránění udržení nebo dalšího rozvoje 

existující soutěže na trhu. Dominantní soutěžitel se s jejich pomocí snaží buď o 

likvidaci konkurenta, nebo alespoň o omezení jeho schopností konkurovat. Vylučovací 

praktiky jsou tedy zaměřené na poškození či úplné vyloučení ostatních soutěžitelů 

z trhu a mohou vést k vážnému narušení hospodářské soutěže. Patří sem například 

predátorské ceny nebo odmítnutí obchodování. 

Při vykořisťování25 využívá soutěžitel svého dominantního postavení k tomu, 

aby získal prospěch, který by jinak na konkurenčním trhu nezískal. Jde o jednání 

dominantního soutěžitele zaměřené proti slabší tržní protistraně, tedy proti 

spotřebitelům nebo jiným soutěžitelům, kteří jsou v postavení závislých odběratelů 

výrobků či služeb. Dominantní soutěžitel v podstatě zneužívá toho, že jeho odběratelé 

nemají možnost zvolit si jiného dodavatele. Cílem dominanta je maximalizovat svůj 

zisk. Typickým příkladem je uplatňování nadsazených (excesivních) cen.  

Nastíněnou klasifikaci zneužívajících praktik na vylučovací a vykořisťovací 

používá také Komise v Pokynech. Zaznívají ovšem kritické hlasy na adresu takového 

členění a hlavním argumentem je fakt, že řada jednání dominantního soutěžitele v sobě 

zahrnuje znaky jak vylučovacího, tak i vykořisťovatelského zneužití dominantního 

postavení.  

 

1.3.2. Cenové a necenové praktiky 

  

 Dalším často uváděným dělením je dělení na cenové a necenové zneužití 

dominantního postavení. K tomuto typu dělení se přikloním i já v následujícím výkladu. 

 Cenové praktiky souvisí s cenovou politikou podniku v dominantním postavení 

na trhu. Týkají se stanovení cen, za které dominantní podniky prodávají své výrobky a 

služby svým odběratelům. Cenová soutěž, která může přerůst až v „cenovou válku“ je 

jednou z nejviditelnějších forem soupeření mezi soutěžiteli a spotřebitelům přináší 

                                                 
24V anglickém jazyce exclusionary abuses. 
25 V anglickém jazyce exploitative abuses. 
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většinou pouze krátkodobý prospěch.26 Dominantní podnik může účtovat ceny příliš 

vysoké, tzv. excesivní ceny, nebo naopak příliš nízké ceny vedené úmyslem poškodit 

konkurenty, tzv. predátorské ceny. Může účtovat také nerovné neboli diskriminační 

ceny, které jsou rozdílné pro různé zákazníky. Dalším příkladem cenového zneužití je 

stlačování marží anebo věrnostní rabaty neboli slevy s protisoutěžními cíly. 

 Necenové praktiky jsou všechny ostatní, které se netýkají stanovení cen zboží a 

služeb. Jako příklad je možné uvést vázané obchody, zastavení nebo omezení výroby, 

odbytu nebo výzkumu, odmítnutí poskytnout přístup k hlavním nebo podstatným 

zařízením či uzavírání výhradních dohod.  

 

1.3.3. Výslovně stanovené zneužívající praktiky a zneužívající praktiky 

odvozené judikaturou 

 

Katalog skutkových podstat zneužití je v zákoně o ochraně hospodářské 

soutěže27 a také v článku 102 SFEU pouze příkladný a jako zneužití může být 

posouzeno i jakékoliv jiné jednání, které naplní znaky generální klauzule. Z toho 

důvodu lze dělit zneužívající praktiky na výslovně uvedené v právní úpravě a na další 

formy zneužívajících praktik, které nejsou výslovně uvedené v zákoně či SFEU, ale 

jsou odvozené judikaturou.  

Za povšimnutí stojí fakt, že český zákonodárce se při legislativní činnosti 

inspiroval nejen textem článku 102 SFEU ale také již existující judikaturou ESD a výčet 

skutkových podstat v zákoně je bohatší než je tomu ve zmiňovaném článku. Konkrétně 

jde o dvě speciální skutkové podstaty - dlouhodobý prodej za nepřiměřeně nízké ceny 

(predátorské ceny) a odmítnutí poskytnout tzv. podstatná zařízení. 

 

1.3.4. Zneužívání aktivním nebo odmítavým způsobem 

 

                                                 
26 FURSE, M. Competition Law of the UK and EC, 3. vydání. New York : Oxford University Press, 2002, 
str. 239. 
27 Ust. § 11 odst. 1 ZOHS. 
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 Další možné dělení zneužívajících praktik je podle toho, zda  dominantní podnik  

zneužívá svého postavení aktivním způsobem nebo naopak má odmítavý přístup. 

 Dominantní podnik může zneužít svou tržní sílu aktivním jednáním, které sám 

iniciuje  a není potřeba, aby ostatní soutěžitelé na trhu projevovaly svou vůli. Jde 

například o stanovení nepřiměřeně vysokých cen, predátorských cen nebo poskytování 

věrnostních rabatů.  

 Ke zneužití dominantního postavení odmítavým způsobem je na rozdíl od 

předchozího potřeba, aby jiný soutěžitel projevil svou vůli. Například soutěžitel učiní 

dominantovi nabídku a tento na ni reaguje negativně. Zneužití odmítavým způsobem je 

písemně či ústně daný nesouhlas nebo i nečinnost dominanta.  Typickým příkladem je 

odmítnutí obchodování, ať už odmítnutí dodávat určité zboží nebo služby, nebo 

odmítnutí poskytnout podstatná zařízení. 
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2. Cenové praktiky 

 

 2.1. Excesivní ceny 
 

2.1.1. Charakteristika a základní znaky 

 

 Excesivní ceny jsou někdy v české literatuře označovány jako „nepoctivé“, 

„nepřiměřeně vysoké“, „přemrštěné“ nebo také „neodůvodněně vysoké“ ceny.28 Jde o 

typickou vykořisťovatelskou praktiku. 

 Jako excesivní je chápána cena, která je bezdůvodně vyšší než ta, která by se 

vytvořila za normálních soutěžních podmínek. Nepřiměřenost je založena absencí 

rozumného vztahu ceny k ekonomické hodnotě zboží nebo služby. Dominantní podnik 

může svým zákazníkům z pozice dodavatele účtovat příliš vysoké ceny nebo naopak 

jako odběratel požaduje ceny příliš nízké. (Typickým příkladem druhé jmenované 

možnosti je případ, kdy obchodní řetězce a supermarkety tlačí dolů ceny, za které jim 

dodávají zboží jejich dodavatelé).29 Excesivní ceny lze tedy chápat jako ceny 

nespravedlivě vysoké, v rámci nichž si dominantní podnik zajišťuje vyšší zisky, kterých 

by na plně fungujícím trhu nemohl dosáhnout.  

 Nepřiměřeně vysoké ceny vnímají i běžní spotřebitelé jako velmi zjevnou formu 

zneužití dominantního postavení, a tak by se na první pohled mohlo zdát, že případů 

řešených v této oblasti bude velké množství. Opak je však pravdou. Přestože mají 

excesivní ceny přímý dopad na blaho spotřebitelů, soutěžní orgány jsou ve vztahu k nim 

spíše zdrženlivé, protože se nemohou postavit do role jakéhosi cenového 

                                                 
28 Srovnej například MUNKOVÁ, J., SVOBODA, P., KINDL, J. Soutěžní právo. 1. Vydání. Praha : C. H. 
Beck, 2006, str. 175. V anglickém jazyce se používá výraz excessive prices někdy také unfairly high 
prices. 
29Na konci roku 2009 byl v ČR přijat zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji 
zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití. Vztahuje se na soutěžitele, kteří odebírají 
zemědělské a potravinářské produkty za účelem prodeje spotřebitelům – typicky právě obchodní řetězce; 
pokud mají tito soutěžitelé ve vztahu ke svým dodavatelům významnou tržní sílu, tedy pokud se 
dodavatel stává závislým na odběrateli ve vztahu k možnosti dodávat své zboží spotřebitelům a odběratel 
si vůči dodavateli může vynutit jednostranně výhodné podmínky, je jim zakázáno tuto tržní sílu 
zneužívat. Tento zákon nabyl účinnosti 1.2.2010, takže ještě neexistuje téměř žádná aplikační praxe. Již 
od svého přijetí byl však kritizován pro svou neurčitost. 
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kvaziregulátora, stanovujícího „správnou výši ceny.30 Rozhodnutí soutěžních orgánů o 

excesivních cenách jsou tak v podstatě ojedinělá. Navíc je v mnohých případech velmi 

obtížné vyhodnotit, zda cena je nadměrná či nikoliv. Zpravidla se používá metody  

srovnání ceny, kterou účtuje dominantní podnik se skutečně vynaloženými náklady na 

produkci. Vynaložené náklady se však u řady výrobků zjišťují velmi obtížně, protože je 

třeba zohlednit například náklady na výzkum a vývoj. Na druhé straně dominantní 

podniky tento problém zase pociťují jako významnou a nepříjemnou právní nejistotu, 

protože nevědí, jak vysoké ceny mohou beztrestně nabízet. Zákaz „vysokých“ cen je 

může zejména odradit od nových inovací a investic, které by posléze pokrývaly vyššími 

cenami.  

 Hledání hranice mezi „spravedlivě vysokou“ cenou a cenou, která již 

představuje zneužití tržní moci je velkým problémem. Cena totiž může být vysoká 

oprávněně, pokud je odměnou za úspěšné podnikatelské snažení a představuje zisky za 

zavedené inovace a investice a je výsledem efektivnosti podniku.31 Na druhé straně ale 

cena  může být skutečně nadsazená tak, že přináší dominantnímu podniku nadprůměrné 

zisky, avšak tento je například ve spojení s vysokými překážkami vstupu na relevantní 

trh chráněn a může si dovolit takové ceny účtovat aniž by ho cokoli nutilo nastavit ceny 

na konkurenční úroveň. 

 Navíc je zde silný argument proti zasahování do excesivních cen, a to jejich tzv. 

„samoopravnost“. Ta vychází z toho, že vysoké zisky dominanta přilákají nové 

soutěžitele ke vstupu na trh a tím se budou vytvářet konkurenční tlaky, které donutí 

dominanta snížit svoji cenu na více soutěžní úroveň. Tento předpoklad je však 

pravděpodobný pouze na trzích, kde neexistují významné bariéry vstupu. Existují však i 

jiné názory, které zase poukazují na to, že potencionální soutěžitelé, kteří se rozhodují 

zda vstoupí na trh, nezajímá ani tak excesivní cena před jejich vstupem, nýbrž cena, 

kterou bude dominant účtovat po jejich vstupu. Potencionální konkurenti proto musí 

vzít v úvahu, zda budou schopni uspět v cenové soutěži s dosavadním dominantem.32 

                                                 
30 ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P., JEŽEK, J. a kol., Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní 
právo. 5. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 460. 
31PETR, M., TONAROVÁ, Z.: Soutěžní právo, dominance a regulace „příliš vysokých“ cen. Právní 
rozhledy, 2010, č. 12, str. 420. 
32EZRACHI, A., GILO, D. Are excessive Prices Really Self-Correcting? Journal of  Competition Law 
and Economics,  [online] 2008, č. 5, str. 254 a n. 
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2.1.2. Komunitární úprava a rozhodovací praxe 

 

 Článek 102 písm. a) Smlouvy o fungování EU upravuje jako jednu z forem 

zneužití dominantního postavení přímé nebo nepřímé vynucování nepřiměřených 

nákupních nebo prodejních cen anebo jiných nerovných obchodních podmínek. Pod tuto 

skutkovou podstatu spadají jak nepřiměřeně vysoké (excesivní) ceny, tak i ceny 

nepřiměřeně nízké (predátorské). Srovnej níže. 

 Vzhledem k takto obecné právní úpravě je hlavním vodítkem judikatura. Mezi 

nejvýznamnější případy evropské judikatury zabývající se excesivními cenami patří 

General Motors (1976), United Brands (1978) a z novějších případů uveďme například 

Port Helsingborg (2004). 

Poprvé byla excesivní cena vymezena coby forma zneužití dominantního 

postavení ve věci General Motors, a to jako „cena, která je bez přiměřeného poměru 

k hospodářské hodnotě poskytnutého plnění.“33 V tomto případě šlo o to, že platné 

právní předpisy vyžadovaly, aby všechna vozidla vyrobená či dovezená do Belgie 

splňovala určité technické a bezpečnosti standardy. Společnost General Motors (dále jen 

„GM“) byla jediným autorizovaným subjektem oprávněným k provádění prohlídek 

automobilů a vydávání certifikátů o souladu stavu vozidla s vyžadovanými standardy za 

všechny výrobce náležející do skupiny „General motors group“. Evropský soudní dvůr 

zjistil, že společnost účtovala mnohem nižší ceny za uvedené prohlídky vozidel 

vyrobených a prodaných členem skupiny GM než u automobilů, které byly to Belgie 

dovezeny jinak než prostřednictvím standardních GM distribučních kanálů (tzv. 

paralelní importy). Cílem podle všeho bylo povzbudit zákazníky ke koupi vozů pouze 

od autorizovaných prodejců značky GM.34 Bylo také prokázáno, že náklady na 

poskytovanou službu byly ve výrazném nepoměru k účtované ceně. ESD sice v tomto 

případě rozhodnutí Komise o účtování excesivních cen zrušil. Rozhodnutí je však 

průkopnické ve dvou aspektech. Zaprvé soud poprvé potvrdil, že přemrštěné ceny 

mohou v principu být zneužitím dominance ve smyslu článku 102 SFEU a zadruhé byla 

vyslovena podmínka, že excesivnost cen je poměřována vzhledem k ekonomické 

hodnotě zboží nebo služby. Evropský soudní dvůr tak poprvé použil tzv. test 

                                                 
33 Rozsudek ESD 26/75 General Motors Continental NV v. Komise, [1975] ECR 1367, odst. 12 a 16. 
34 Srovnej FURSE, M., cit. dílo, str. 246. 
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přiměřenosti ceny založený na vztahu mezi cenou a ekonomickou hodnotou 

poskytovaného zboží. Ekonomická hodnota v tomto kontextu byla vymezena s ohledem 

na náklady dodávaného zboží.  

 Zřejmě nejvýznamnějším a nejvíce citovaným případem týkajícím se 

excesivních cen je případ United Brands.35 Společnost United Brands Company New 

York (dále jen „UBC“) byla v době rozhodování největším producentem banánů na 

světě. Vlastnila banánové plantáže ve Střední a Jižní Americe a banány také 

distribuovala mimo jiné na území ES pod ochrannou známkou „Chiquita“. Podstatné je, 

že UBC byla společností s vertikální strukturou a její podíl na trhu se „značkovými 

banány“ byl mezi 40-45%. Díky tomuto tržnímu podílu měla dostatečnou hospodářskou 

sílu kontrolovat způsob jak budou banány dále prodávány. UBC měla vyvinutou síť  

distributorů, kteří nakupovali i nezralé banány a nechávali je zrát ve speciálních 

zařízeních a potom banány dále prodávali.  

 UBC byla Komisí obviněna hned ze čtyř možných projevů zneužití 

dominantního postavení, přičemž jedním z nich bylo právě uplatňování excesivních cen. 

Společnost byla obviněna mimo jiné z toho, že prodávala svým německým, dánským, 

holandským, belgickým a lucemburským zákazníkům banány značky Chiquita za 

nepřiměřeně vysoké ceny. Komise zjistila velké cenové rozdíly mezi banány značky 

Chiquita, které byly prodávány za ceny o 30 až 40% vyšší než neznačkové banány 

podobné kvality. Také bylo zjištěno že ceny banánů Chiquita jsou pravidelně vyšší, než 

ceny nejsilnějších konkurentů, zhruba o 7%. Za klíčové považovala Komise porovnání 

výše cen, za které společnost UBC prodávala své banány na evropském kontinentu. 

Společnost prodělávala v Irsku, protože v této zemi nebyla Chiquita známou značkou a 

poptávka byla nízká, na rozdíl například od Dánska, kde značka byla velice známá a 

poptávka vysoká. Rozdíly v cenách v Německu, Dánsku a zemích Beneluxu byly oproti 

Irsku až dvojnásobné. Takováto zjištění Komisi postačila pro vyhodnocení cen jako 

excesivních a nařídila společnosti snížit ceny banánů, kromě irských odběratelů, 

alespoň o 15%. Komise přitom nijak nezdůvodnila, jak dospěla právě k oněm 15%. 

Navíc se ani nepokusila zjistit vynaložené náklady na produkci a posoudit podle toho 

přiměřenost cen.36 ESD, právě i z těchto důvodů, neshledal posouzení Komise ve vztahu 

                                                 
35 Rozsudek ESD 27/76 United Brands, [1978] ECR 207. 
36 EVANS, D., PADILLA, A. Excessive Prices: Using Economics to Define Administrable Legal Rules, 
Journal of  Competition Law and Economics,  [online] 2005, č. 1, str. 104. 
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k excesivním cenám správné. Důkaz o přemrštěné ceně měl být dle jeho názoru 

vystavěn na porovnání prodejní ceny banánů a nákladů na jejich produkci. ESD tedy 

rozhodnutí Komise v části, která se týkala nepřiměřeně vysoké ceny zrušil, protože 

podle jeho názoru nebylo prokázáno, že by účtované ceny na relevantních trzích byly 

neúměrné a znovu potvrdil důležitost vazby na ekonomickou hodnotu, když judikoval, 

že „ú čtování cen, které jsou excesivní, protože nemají žádný rozumný vztah 

k ekonomické hodnotě dodávaného produktu, je zneužitím dominance.“37 Podstatné 

v tomto rozhodnutí je, že ESD poprvé použil pro posouzení excesivnosti cen tzv. 

dvoustupňový test. První krok spočívá v posouzení výše marže, která je rozdílem mezi 

účtovanou cenou a skutečně vynaloženými náklady na produkci. Pokud je tuto marži 

možno posoudit jako excesivní, přistoupí se k druhému kroku, kdy se posuzuje, zda je 

cena nespravedlivá sama o sobě nebo ve srovnání s cenami konkurentů.38 Tento test 

však byl podroben kritice,39 především proto, že judikát nenabízí žádné měřítko, podle 

kterého by bylo možné určit, odkdy lze cenu považovat za excesivní. Nepřináší ani 

žádné bližší vodítko týkající se nákladů, které by měly být zohledněny. 

 Více světla do tohoto problému vnesl novější případ Port Helsingborg.40 

Evropská komise řešila na podnět dvou stížností provozovatelů trajektů možné zneužití 

dominance spočívající v účtování excesivních poplatků švédským přístavem 

Helsingborg na trase mezi Švédském a Dánskem.41 Komise v tomto rozhodnutí použila 

dvojstupňový test a dospěla k tomu, že poplatky účtované provozovatelem přístaviště 

byly sice nepřiměřeně vysoké oproti vynaloženým nákladům, to však samo o sobě ještě 

nemusí znamenat zneužití dominantního postavení. Komise zde rozvinula koncept 

ekonomické hodnoty, vůči které má být exesivita cen poměřována. Srovnávání poplatků 

v různých přístavech Komise zavrhla jako neúčelné z důvodu specifických podmínek a 

rozdílné nákladové struktury v jednotlivých přístavech. V odůvodnění svého rozhodnutí 

Komise uvedla,42 že při posuzování ekonomické hodnoty je nutno brát v úvahu i tzv. 

nenákladové faktory, které nesouvisejí s náklady. To znamená, že by měla být 

                                                 
37 Rozsudek ESD 27/76 United Brands, odst. 250. 
38 Tamtéž, odst. 252. 
39 Srovnej např. EVANS, D., PADILLA, A. Excessive Prices: Using Economics to Define Administrable 
Legal Rules, Journal of  Competition Law and Economics,  [online] 2005, č. 1, str. 108 a n.  
40 Rozhodnutí Evropské komise COMP/A.36.568 Skandlines Sverige v. Port Helsingborg, [2006]. 
41 Následující shrnutí případu Port Helsingborg založeno také  na rozboru cit. článku PETR, M., 
TONAROVÁ, Z.: Soutěžní právo, dominance a regulace „příliš vysokých“ cen, str. 421. 
42 Viz odst. 227-232 cit. rozh. 
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zohledněna nejen nabídková strana, tedy strana dominanta, ale také strana poptávky, 

která představuje ochotu spotřebitelů si daný produkt za nabízenou cenu koupit. 

Zákazníci jsou například ochotni připlatit si za určité připojené či nadstandardní služby 

nebo produkty, které zvyšují hodnotu primárního produktu. Nenákladovým faktorem 

byla v tomto případě vyšší hodnota přístavu Helsingborg způsobená především jeho 

jedinečným strategickým umístěním. Jeho výjimečná a pro uživatele atraktivní poloha 

sice nezpůsobovala vyšší náklady na poskytované služby ve srovnání s jinými přístavy, 

ale zvyšovala ekonomickou hodnotu poskytovaných služeb. Komise vzala v úvahu také 

výši počáteční investice a její rizikovost. Kdyby nebyla možnost dosahovat vysoké 

zisky, takové projekty a s nimi spojená rizika by podnikatelé nikdy nepodstoupili. A 

v případu přístavu Port Helsingport byly skutečně velmi výrazné počáteční náklady. 

Komise zohlednila při testu přiměřenosti také velmi vysokou cenu půdy na které byl 

přístav zbudován. Všechny tyto argumenty vedly Komisi k závěru,že nelze prokázat, že 

by se přístav dopustil zneužití dominantního postavení v podobě účtování excesivních 

cen.  

 Z uvedených příkladů z judikatury je zřejmé, že přístup evropských soutěžních 

orgánů vzhledem k excesivním cenám se postupem času vyvinul. Přesto však obtíže na 

poli prokazování těchto zneužívajících praktik patrně zůstanou. 

 

2.1.3. Česká úprava a rozhodovací praxe 

  

 Zákon o ochraně hospodářské soutěže zakazuje v § 11 odst. 1 písm. a) 

dominantním podnikům přímé nebo nepřímé vynucování nepřiměřených podmínek ve 

smlouvách s jinými účastníky trhu, zvláště vynucování plnění, jež je v době uzavření 

smlouvy v nápadném nepoměru k poskytovanému protiplnění.  

 Není pochyb o tom, že i ceny patří do obchodních podmínek, protože sjednání 

ceny je podstatnou součástí každé kupní smlouvy.43 Ze znění ustanovení § 11 odst. 1 

vyplývá, že požadování nepřiměřeně vysokých cen ze strany dodávky a nepřiměřeně 

nízkých cen ze strany poptávky (tzv. excesivní ceny) je postihováno skutkovou 

podstatou vyjádřenou v písmenu a) uvedeného ustanovení. Ani česká judikatura není 

                                                 
43 MUNKOVÁ, J., SVOBODA, P., KINDL, J. Soutěžní právo. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, 
str.175. 
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v oblasti excesivních cen příliš bohatá a český soutěžní úřad si „troufne“ postihnout 

nepřiměřené ceny jen zcela výjimečně.  

 Jako příklad uveďme již starší rozhodnutí UPC,44 které bylo následně potvrzeno 

i v rámci soudního přezkumu45. Společnost UPC působila na trhu služeb spočívajích 

v dodávkách televizního signálu. ÚOHS dospěl k závěru, že dominant v předchozích 

letech uplatňoval podnákladové neboli tzv. predátorské ceny v úmyslu ovládnout trh. 

Existence podnákladových cen však nebyla v tomto řízení hodnocena a sloužila pouze 

jako východisko pro posuzování dalšího jednání, a to skokové zvýšení cen (v jednom 

případě až o 300%). Dle názoru ÚOHS si takto razantní zvýšení cen mohl dovolit pouze 

podnik v dominantním postavení. Ve svém rozhodnutí uvádí: „Společnost zvolila 

dravou cenovou politiku k získání co největšího počtu klientů na úkor jiných 

potencionálních provozovatelů kabelové televize, kteří takovým cenám nemohli 

konkurovat. Uvedené jednání má i další aspekt, a to neférovost vůči klientům, přehlížení 

jejich reálných možností nárazově vstřebat z pohledu [dominanta] zreálněnou cenu. 

Toto by si společnost [UPC] nemohla dovolit, pokud by nezískala takové postavení, jaké 

nyní nabyla.“ Zneužití dominantního postavení bylo shledáno až v následném zvýšení 

cen za poskytované služby na újmu konečných spotřebitelů. Závěr ÚOHS byl poté 

potvrzen také soudy.46 V tomto případě se nejednalo o klasický případ excesivních cen. 

Přestože ÚOHS označil za porušení zákona jen zvýšení cen, za závadnou zjevně 

považoval celou dlouhodobou strategii dominanta. 

 Za pozornost stojí fakt, že v českém právu existuje, mimo rámec soutěžního 

práva, ustanovení § 2 odst. 3 zákona o cenách47, které prodávajícímu zakazuje 

„zneužívat svého hospodářského postavení k tomu, aby získal nepřiměřený hospodářský 

prospěch prodejem za sjednanou cenu zahrnující neoprávněné náklady nebo 

nepřiměřený zisk.“ Toto ustanovení tedy zakazuje obdobné jednání jako zneužívání 

dominantního postavení uplatňováním excesivních cen. Pojem hospodářské postavení je 

širší než dominantní postavení, a tak mohou být postihovány i subjekty, které 

                                                 
44 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 22.12.2000, sp.zn. S 85/00, (Dattelkabel).  UPC byla dříve obchodní 
společnost Dattelkabel. 
45Rozsudek KS v Brně sp.zn. 31 Ca 44/2003 (UPC) a rozsudek NSS sp.zn. 7 As 58/2006 (UPC). 
46V prvostupňovém rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byla společnosti Dattelkabel 
uložena pokuta ve výši 7,8 mil Kč. Druhostupňovým rozhodnutím Úřadu bylo sice zneužití dominance 
potvrzeno, nicméně pokuta byla kvůli uplynutí jednoroční lhůty pro ukládání pokuty stanovené tehdejším 
ZOHS zrušena. Tento závěr pak potvrdily Krajský soud v Brně a Nejvyšší soud ČR.  
47Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
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nenaplňují všechny znaky dominance. Vztah obou úprav je však stále nejasný a ani 

judikatura ani literatura nepodává přesné vymezení. Jasné je pouze to, že jde o dvě 

nezávislé právní úpravy, které mohou být aplikovány souběžně a že pojmy 

„dominantní“ a „hospodářské“ postavení jsou odlišné.48 

 

2.2. Predátorské ceny 

 

2.2.1. Charakteristika a základní znaky 

 

 Predátorské ceny jsou v české literatuře nejčastěji označovány jako 

„nepřiměřeně nízké ceny“ nebo také jako „ceny dravé“.49 V praxi představují typický 

příklad cenového zneužití dominantního postavení a je obecně řazeno mezi zneužití 

vylučovacího charakteru.  

 Predátorská cena je jednou z forem zneužívajících praktik, kdy soutěžitel 

v dominantním postavení dlouhodobě nabízí své zboží nebo služby za ceny, které jsou 

natolik nízké, že negenerují zisk a tento soutěžitel zřejmě sleduje pouze hospodářský cíl 

spočívající ve vyloučení svých konkurentů. Z judikatury ESD vyplývá, že za 

predátorskou cenu se považuje cena nižší než činí průměrné variabilní náklady na 

výrobu zboží. Jinými slovy, takové ceny jsou považovány per se za zneužívající, 

protože jediným zájmem, který může podnik mít, aby takové ceny uplatňoval, je 

vyloučení jeho soutěžitelů. Úmysl predace se rovnou předpokládá. Pokud jsou však 

ceny vyšší než průměrné variabilní náklady ale nižší než průměrné celkové  náklady50, 

je již třeba k jejich označení za zneužívající prokázat, že cenová politika dominantního 

soutěžitele byla motivována snahou konkurenci vyloučit, tzn., že byly stanoveny 

                                                 
48 K této problematice srovnej BEJČEK J. Právní význam cenových vybočení (mimořádně vysokých a 
mimořádně nízkých cen). Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. 2009, č. 6, str. 592-630. 
49Srovnej například ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P., JEŽEK, J. a kol., cit. dílo, str. 455. V anglickém 
jazyce se používá výraz predatory prices.  
50 Celkové náklady jsou součtem fixních nákladů a variabilních nákladů. Variabilní náklady jsou  
náklady, které se mění s úrovní (množstvím) výstupu. Fixní náklady jsou náklady, které vznikají bez 
ohledu na množství výstupu (rovněž režijní nebo zapuštěné náklady). 
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v rámci plánu, který má za cíl vyloučit soutěžitele. Úmysl predace je tedy nutné 

prokázat.51 

 Formální projevy predátorského jednání mohou být různé. Může se jednat o  

plošné nastavení nízkých cen nebo o selektivní zaměření pouze na určitou skupinu 

zákazníků. Nízké ceny tak mohou být projevem diskriminačního jednání dominanta, 

který například nabízí nízké ceny zákazníkům svých konkurentů, které si chce získat 

pro sebe.  

 Hlavním a prvotním účelem jednání dominantního soutěžitele není dosažení 

zisku, ale vyloučení svých konkurentů a současně upevnění svého postavení na 

příslušném relevantním trhu. Úplná eliminace konkurence však nemusí být vždy ve 

všech případech nejvýhodnější variantou pro dominanta, jelikož aktiva po subjektu, 

který ukončil svoji podnikatelskou činnost, mohou být levně prodána a na trh může 

vstoupit nový soutěžitel s nízkými vstupními náklady a aktivním nebo přímo agresivním 

soutěžních chováním. Proto dominantní soutěžitel někdy uplatňuje predátorské ceny 

s cílem, aby své konkurenty pouze „vychoval“ či „potrestal“ za jejich soutěžní 

chování.52 Dravé ceny jsou také účinným nástrojem dominantního soutěžitele, jak 

zabránit vstupu nových konkurentů na trh,53 tj. umožňují omezit budoucí hospodářskou 

soutěž. Nízké ceny zboží či služeb mají funkci odrazení nových konkurentů od vstupu 

na trh, neboť těmto se výrazným způsobem může prodloužit období, v jehož rámci 

budou schopni pokrýt své náklady související se vstupem na trh.54 

 Dominant si tímto jednáním přivodí po uvedenou dobu nevyhnutelné 

ekonomické ztráty v důsledku prodeje zboží za ceny, které jsou pod průměrnými 

náklady na jeho výrobu. Poté, co dosáhne odchodu konkurenta nebo oslabení jeho 

konkurenčních možností, zpravidla nastaví své ceny na takovou úroveň, kterou si své 

předchozí ztráty vykompenzuje. Lze zkonstatovat, že fakticky nejde o nic jiného, než o 

to, který ze soutěžitelů vydrží déle prodělávat větší sumy peněz.  

                                                 
51 Jde o tzv. cenový test, který poprvé použila Komise a byl následně potvrzen ESD v případu AKZO 
(Srovnej rozsudek ESD 62/86 AKZO, [1991] ECR I-3359, odst. 70-72). Dále byl tento cenový test 
rozvíjen v následujících judikátech. 
52 Jde o jakési „poučení“ konkurenta o tom, že pro něj bude výhodnější a „bezpečnější“ následovat 
cenovou politiku dominantního soutěžitele, než vyvíjet svoji vlastní aktivní soutěžní činnost pod hrozbou 
cenové války. 
53 Tzv. foreclosure effect. 
54 ŠEMORA, V., Nad některými skutkovými podstatami zneužití dominantního postavení vylučovací 
povahy. Právní rozhledy, 2008, č. 2, str. 44-45. 
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 Přestože se velice nízké ceny jeví zpočátku pro spotřebitele příznivě,55 

výsledkem je negativní dopad jak na ostatní soutěžitele, tak na spotřebitele, neboť po 

ovládnutí trhu má dominantní soutěžitel možnost ceny pro spotřebitele opět zvýšit, a to 

bez  obav z konkurence. 

 Na druhou stranu je třeba mít stále na paměti, že cenová rivalita mezi soutěžiteli 

je základem zdravé soutěže na trhu. Pakliže jeden ze soutěžitelů dokáže nejefektivněji 

uspokojovat potřeby a přání zákazníků v podobě nízkých cen a vysoké kvality zboží či 

služeb, doprovodných služeb, prestiže, originálních inovací apod., potom jde o legitimní 

férovou soutěž a některé konkurenční podniky musí z trhu odejít, protože nejsou 

schopny stejně kvalitně v soutěži na relevantním trhu obstát. Proto je potřeba velké 

uvážlivosti při aplikaci této dílčí skutkové podstaty a správně rozlišit, kdy jsou nízké 

ceny nástrojem přípustné metody soutěže a kdy mají sloužit ke zničení konkurenta.  

 V literatuře se objevil názor,56 že podle této skutkové podstaty by bylo možné 

posuzovat také tzv. zaváděcí ceny u nových výrobků, které jsou zpravidla nižší, takže 

jejich uplatňování po delší dobu má za následek odliv zákazníků od konkurence. S tímto 

názorem však nelze souhlasit, neboť smyslem zaváděcích cen je zjistit zájem zákazníků 

o nový výrobek a je tedy nástrojem normální cenové soutěže.57 Stejně tak případy, kdy 

sítě supermarketů a maloobchodních řetězců nabízí po určitou dobu, zpravidla po dobu 

jednoho týdne, zvýhodněné cenové nabídky na určité zboží. Smysl těchto akcí je 

nalákat zákazníky na uvedené nižší ceny, které jsou použity jako tzv. „vábnička“ 

dalších nákupů a zvýšit celkový obrat díky nákupu i jiných výrobků, na kterém již 

obchodník vydělá zisk, popřípadě chce snížit skladové zásoby či doprodat sortiment 

výrobků od dodavatele se kterým ukončil smluvní vztah a podobně. Takové praktiky je 

nutno posuzovat jako legitimní cenovou soutěž, ačkoli soutěžitel prodává své zboží po 

určitou dobu za podnákladové ceny. Můžeme uzavřít, že dominantní podnik zneužívá 

svého postavení, pokud vede dlouhodobou a systematickou válku proti menším 

soutěžitelům s cílem vyloučit je z trhu a upevnit své postavení. 

 

                                                 
55 Predátorské ceny, jejichž projevem je snížení cen, přinášejí benefity pro spotřebitele. Tyto benefity jsou 
však jen krátkodobé a z dlouhodobého hlediska jsou předpokladem pro vyšší ceny, které bude uplatňovat 
dominantní subjekt v budoucnu. 
56BEDNÁŘ, J., Aplikace soutěžního práva v rozhodovací praxi. Z rozhodnutí Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže, Komise a Evropského soudního dvora. Praha : C. H. Beck, 2005, str. 161. 
57Srovnej MUNKOVÁ, J., KINDL, J. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 2. vydání. Praha 
: C.H. Beck, 2009, str.124. 
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2.2.2. Komunitární úprava a rozhodovací praxe 

 

 Predátorské ceny nejsou výslovně zakotveny v demonstrativním výčtu zneužití 

dominantního postavení v článku 102 SFEU, nicméně v rozhodovací praxi Komise, 

Tribunálu a ESD jsou opakovaně judikovanou zakázanou praktikou a jako takové jsou 

subsumovány pod generální klauzuli uvedeného článku. Někteří autoři58 tyto praktiky 

podřazují pod dílčí skutkovou podstatu vyjádřenou v čl. 102 písm. a) SFEU, a sice pod 

přímé nebo nepřímé vynucování nepřiměřených nákupních nebo prodejních cen anebo 

jiných nerovných obchodních podmínek.  

 Komise vyjádřila svůj postoj k predátorským cenám v Pokynech pro posuzování 

vylučovacích praktik.59 

 Stejně jako v případě excesivních cen, i zde má klíčový význam judikatura. 

Mezi nejvýznamnější na poli predátorských cen patří případy AKZO (1991), Tetra Pak 

II (1996) a z poslední doby případ France Télécom (2009). 

 Prvním, a co se týče vlivu na formování přístupu k predátorským cenám 

nejvýznamnějším leading case je rozhodnutí ve věci AKZO.60 Společnost AKZO 

Chemie BV, patřící k silné nadnárodní skupině, byla dominantním soutěžitelem na trhu 

organických peroxidů, které se používají jednak pro účely výroby plastů, a jednak jako 

přísady do mouky. Na trhu přísad do mouky konkurovala společnosti AKZO ve Velké 

Británii a Irsku společnost ECS. Tato relativně malá britská společnost se rozhodla, že 

rozšíří své aktivity a že bude dodávat své produkty i na mnohem důležitějším 

evropském trhu materiálů pro výrobu plastů. S tímto záměrem oslovila jednoho 

z velkých německých odběratelů61. Těchto dodávek se ale již účastnila společnost 

AKZO, která se odmítla smířit s proniknutím svého konkurenta i na tento trh a 
                                                 
58 Např. PETR, M. a kol., cit. dílo, str.326. 
59Predace je vysvětlena jako jednání, kterého se může dominantní podnik dopustit tak, že si 
v krátkodobém horizontu úmyslně způsobuje ztráty, popř. si nechává ujít zisky, čímž v zájmu zachování či 
posílení své tržní síly sleduje cíl uzavřít trh svým konkurentům, ať již jejich vytlačením z trhu či 
vytvořením zábran pro jejich vstup na něj, to vše ke škodě spotřebitelů. V tomto dokumentu Komise také 
popsala jakým způsobem a jakými testy prokazuje zneužití dominantního postavení formou 
predátorských cen. V podrobnostech srovnej: Pokyny k prioritám Komise v oblasti prosazování práva při 
používání článku 102 Smlouvy o fungování EU na zneužívající chování dominantních podniků vylučující 
ostatní soutěžitele., ÚV C 45, 24.2.2009, odst. 63 a násl. 
60Rozhodnutí Evropské komise ECS/AKZO Chemie, [1985] OJ 1985 L 374/1 3 CMLR 273, Rozsudek 
ESD 62/86 AKZO Chemie BV v. Komise, [1991] ECR I-3359. Rozbor případu na základě FURSE, M. 
Competition Law of the UK and EC, 3. vydání. New York : Oxford University Press, 2002, str. 241-2 a 
GOYDER, D. EC Competition Law, 4. vydání, New York : Oxford University Press, 2003, str. 286-7.  
61 Společnost BASF, jeden z největších zákazníků společnosti AKZO. 
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přistoupila k výslovné výhružce směrem k ECS, že neupustí-li od svého plánu na 

zahájení dodávek v odvětví plastů, použije svoji tržní sílu k úplnému vytlačení ECS i 

z původního trhu. ECS však od své obchodní politiky neustoupila a AKZO následně 

skutečně provedla svůj ohlášený útok a začala cíleně nabízet zákazníkům ECS dodávky 

přípravků do mouky za takové ceny, které byly pod ekonomicky udržitelnou úrovní. 

Tyto dodávky byly jednoznačně ztrátové. ECS vznesla vůči tomuto jednání stížnost, na 

jejímž základě zahájila Komise šetření. Dle stížnosti se AKZO snažila vytlačit ECS 

z trhu přípravků do mouky za použití zejména diskriminačních a predátorských 

cenových praktik, čímž ji připravovala o stěžejní část obratu a znemožňovala jí 

financovat plánovanou expanzi na trh organických peroxidů pro výrobu plastů. Komise 

shledala na základě všech podkladů existenci systematického plánu, kterým AKZO 

sledovala oslabení a/nebo vyloučení ECS z trhu organických peroxidů a vydala 

rozhodnutí, kterým zkonstatovala porušení článku 102 SFEU.62 Tento případ je velice 

důležitý proto, že zde byl poprvé definován tzv. test cenového predátorství spočívající 

ve zkoumání průměrných variabilních a průměrných celkových nákladů.63 

 Cenový test byl znovu použit a dále rozpracován v případu Tetra Pak II.64 

Společnost Tetra Pak International SA působila na trhu kartónových obalů (krabic 

užívaných jako obalový materiál pro mléko zpracovávané za vysokých teplot – UHT 

mléko) a balících strojů na jejich zpracování pro balení potravin v tekutém stavu. Na 

příslušných relevantních trzích disponovala dominantním postavením.65 V Itálii 

konkurovala Tetra Paku společnost Elopak, která vznesla proti jednání Tetra Pak 

Italiana stížnost ke Komisi. Ve své stížnosti uvedla, že se Tetra Pak pokouší omezit její 

konkurenční schopnosti prostřednictvím zneužívajících praktik, zejména uplatňováním 

predátorských cen u některých druhů obalů, ukládáním „nefair“  podmínek při prodejích 

balicích strojů a v některých případech rovněž prodejem těchto strojů za dravé ceny. 

Komise zjistila, že společnost Tetra Pak uplatňovala po dobu delší než 7 let ceny, které 

byly pod úrovní průměrných variabilních nákladů. Po uplatnění cenového testu, podle 

                                                 
62 Komise uložila společnosti AKZO pokutu ve výši 10 mil. Eur. ESD následně závěry Komise s několika 
výjimkami potvrdil a mimo jiné snížil uloženou pokutu na 7,5 mil eur. 
63 Cenový test je blíže vysvětlen v úvodním výkladu o predátorských cenách, v kap. 2.2.1. 
64 Rozsudek Tribunálu T-83/91 Tetra PakII, [1994] ECR II-755 a Rozsudek ESD C-333/94 P Tetra Pak 
II , [1996] ECR I-5951. Rozbor případu na základě BEDNÁŘ, J., cit. dílo, str. 330 a n. 
65Tržní podíl Tetra Paku na obou trzích byl velice vysoký: 92% na trhu strojů  a 89% na trhu kartónových 
obalů. 
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kterého ceny pod touto úrovní jsou automaticky považovány za predátorské, a tedy za 

zneužívající, již důkaz o úmyslu vyloučit konkurenty nebyl nutný.66  

 Případ Tetra pak II přinesl další konkretizaci a rozpracování zneužívající 

praktiky v podobě predátorských cen. ESD se totiž zabýval také námitkou společnosti 

Tetra Pak, že ztrátové prodeje mají predátorský charakter jen za předpokladu, kdy lze 

důvodně očekávat jejich následnou kompenzaci. Jde o tzv. podmínku recoupment 

neboli nahrazení ztrát. ESD tuto námitku odmítl a konstatoval, že musí být možné 

penalizovat predátorské jednání i tam, kde je riziko, že může dojít k eliminaci 

soutěžitele, a to bez potřeby prokázání, že ztráty způsobené jako důsledek 

predátorských praktik budou predátorovi následně kompenzovány nebo nikoliv.  

 Komise dále v tomto případě zkoumala, zda pro jednání Tetra Paku v dané 

situaci neexistoval nějaký objektivní důvod, který by uvedené jednání ospravedlňoval. 

ESD potom toto uvažování ještě rozšířil a zobecnil tak, že pro podnik v dominantním 

postavení může být za určitých okolností přijatelné prodávat se ztrátou a připustil, že i 

dominantní podnik má právo podniknout přiměřené kroky k obraně svých obchodních 

zájmů. Byla zde tedy naznačena otázka objektivního ospravedlnění dle soudcovského 

práva. U společnosti Tetra Pak však žádné důvody pro objektivní ospravedlnění 

shledány nebyly. 

 Na výše uvedené případy navazuje rozhodnutí ve věci Francé Télécom,67 které 

vydal ESD na jaře roku 2009. Jde tak o nejnovější judikát postihující predátorské ceny. 

Společnost Wanadoo Interactive SA („WIN“), dceřinná společnost France Télécom, 

poskytovala služby v oblasti vysokorychlostního přístupu k internetu včetně ADSL a na 

francouzském trhu měla tato společnost dominantní postavení. Komise zahájila šetření 

v rámci něhož se zabývala cenami, jež WIN účtovala za poskytování 

vysokorychlostního internetu pro bytové jednotky ve Francii. Bylo zjištěno, že WIN 

účtovala ceny, které nebyly schopné pokrýt průměrné variabilní náklady od března do 

srpna 2001. Od srpna 2001 do října 2002 byly její ceny pod průměrnými celkovými 

náklady a zároveň byly součástí plánu směřujícího k ovládnutí tohoto trhu v klíčové fázi 

                                                 
66 Komise uložila společnosti Tetra Pak za zneužití dominantního postavení pokutu 75 mil. eur. Tribunál i 
ESD rozhodnutí Komise potvrdily. 
67 Rozsudek Tribunálu T-340/03 Francé Télécom, [2007] ECR II-107 a Rozsudek ESD C-202/07 P 
Francé Télécom SA v. Komise, ze dne 2.4.2009,  jedná se o soudní pokračování případu Wanadoo. Případ 
zpracován dle EZRACHI, A., EC Competition Law, An Analytical Guide to the Leading Cases, 1. vydání. 
Portland, Oregon : Hart Publishing, 2008, str. 138. 
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jeho rozvoje. Komise použila pravidla již dříve definovaná v rozhodnutích AKZO a 

Tetra Pak II a dospěla k závěru, že společnost WIN zneužila svého dominantního 

postavení tím, že účtovala predátorské ceny.68 Závěr Komise byl poté potvrzen 

rozsudkem Tribunálu a věc se nakonec dostala k Evropskému soudnímu dvoru, od 

kterého se očekával možný odklon od ustálené judikatury a použití  méně formálního 

přístupu k prosazování predátorské cenové praktiky. ESD se však držel pravidel 

zavedených v dřívější judikatuře, rozhodnutí Tribunálu potvrdil a tím zároveň také 

platnost cenového testu. Dále bylo potvrzeno, že k prokázání zneužívající praktiky 

predátorství není potřeba prokazovat následnou možnost pokrytí ztrát, které dominantní 

podnik při uplatňování své cenové politiky utrpěl. 

 

2.2.3. Česká úprava a rozhodovací praxe 

 

 V českém právu je zákaz predátorských cen výslovně uveden v demonstrativním 

výčtu zneužívajících praktik. Zneužitím dominantního postavení je podle §11 odst. 1 

písm. e) ZOHS dlouhodobé nabízení a prodej zboží za nepřiměřeně nízké ceny, které má 

nebo může mít za následek narušení hospodářské soutěže. Záměrem zákonodárce 

zřejmě bylo postihnout formu cenové soutěže, která je někdy označována jako 

„zničující soutěž“, a má za následek oslabení nebo vyloučení hospodářské soutěže na 

trhu a nikoli snížení cen ve prospěch soutěžitelů. Ze znění ustanovení § 11 odst. 1 písm. 

e) však tento záměr přímo nevyplývá a museli bychom použít extenzivní výklad, 

abychom se k němu dopracovali. Podle tohoto ustanovení musí být především splněny 

dvě podmínky: zaprvé musí jít o dlouhodobé, a tedy systematické nabízení výrobků 

nebo služeb za příliš nízké ceny, a zadruhé takové jednání má nebo může mít za 

následek narušení hospodářské soutěže. Je nutné zmínit, že toto ustanovení je terčem 

kritiky a je chápáno jako velmi kontroverzní, především proto, že nepřiměřeně nízká 

cena není zákonem dále definována a není vůbec zřejmé, vzhledem k jakým nákladů se 

                                                 
68 Komise uložila svým rozhodnutím společnosti WIN pokutu ve výši 10,35 mil eur. 
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bude posuzovat. Není též jasné, proč zákonodárce omezil tuto skutkovou podstatu jen 

na nabídkovou stranu.69 

 Nejvýznamnějším příkladem z rozhodovací praxe je nedávné rozhodnutí ve věci 

Student Agency,70 kterým byla uložena na české poměry rekordní pokuta ve výši 6,2 

milionu korun. Celá kauza má u nás zároveň precedenční ráz, neboť Úřad zde poprvé 

definoval, co je predátorské jednání. Společnost Student Agency působila na 

relevantním trhu poskytování služeb veřejné linkové osobní autobusové dopravy na 

lince Praha – Brno a zpět, kde zaujímala dominantní postavení.71 Tomuto soutěžiteli 

bylo vytýkáno, že v období od prosince 2007 do března 2008 na autobusové lince Praha 

– Brno, kdy na této lince začala jezdit i konkurenční Asiana, uplatňoval nepřiměřeně 

nízké ceny. Soutěžitel snížil cenu kreditových jízdenek na jednosměrnou přepravu na 50 

Kč, později na 95 Kč, a to s cíleným záměrem vytlačit společnost Asiana z této 

autobusové linky. Student Agency uplatňovala selektivní snižování cen kreditových 

jízdenek pouze v časech odjezdů spojů konkurenční společnosti Asiana, která tomuto 

intenzivnímu tlaku nedokázala čelit a z trhu skutečně odešla. Po odchodu svého 

konkurenta Student Agency navýšila cenu jízdného nad úroveň před vstupem 

konkurence. Toto jednání mělo podle Úřadu za následek narušení hospodářské soutěže 

na daném trhu na újmu společnosti Asiana, a v konečném důsledku i na újmu 

koncových spotřebitelů. Společnost Student Agency měla v daném období uplatňovat 

ceny, které byly sice vyšší než průměrné variabilní náklady, ale nižší než průměrné 

celkové náklady na poskytování služeb v oblasti autobusové přepravy. V takovém 

případě je podle stávající evropské judikatury potřeba prokázat úmysl vytlačit 

konkurenci z trhu. Ten byl spolehlivě doložen e-mailovou korespondencí managementu 

společnosti. Úřad v tomto případě aplikoval pravidla prokázání predačního jednání tak, 

jak jsou popsána v Pokynech Komise a jak vyplývají z ustálené evropské judikatury.  

 Toto rozhodnutí je precedentní, a to hned z několika důvodů. ÚOHS totiž poprvé 

autoritativně deklaroval, co považuje za predátorské jednání a současně se jedná o 
                                                 
69 K tomu srovnej ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P., JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná 
část. Soutěžní právo. 5. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, str.498 nebo MUNKOVÁ, J., SVOBODA, P., 
KINDL, J. Soutěžní právo. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, str. 182. 
70 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 3.11.2010, (Student Agency), rozbor případu na základě internetových 
stránek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ČR: http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-
z-hospodarske-souteze/student-agency-dostala-pokutu-za-zneuziti-dominance.    
71 ÚOHS při věcném vymezení relevantního trhu vyšel z ekonomických analýz, ze kterých mj. vyplynulo, 
že osobní železniční přeprava na trase Praha – Brno a osobní autobusová přeprava na téže trase nejsou 
součástí téhož relevantního trhu. 
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vůbec první rozhodnutí ÚOHS plně opřené o reálnou ekonomickou analýzu, která byla 

použita pro vymezení trhu i hodnocení jednání. Student Agency však podala proti 

rozhodnutí rozklad, a proto bude velmi důležité, jak se Úřad vypořádá s její obranou – 

společnost totiž tvrdí, že pouze reagovala na obdobné chování konkurence. Způsob 

posouzení těchto otázek pak bude mít mimořádný význam i pro podniky působící v 

jiných sektorech, které čelí razantnímu vstupu nových konkurentů na trh.  

 

2.3. Diskriminační ceny 

 

2.3.1. Charakteristika a základní znaky 

 

 Cenová diskriminace patří mezi nejčastější případy uplatňování rozdílných 

podmínek a dominantní podniky se při ní dopouštějí diskriminačního jednání s cílem 

maximalizovat své zisky, rozdělit národní trhy či vyloučit soutěž na trhu. Jde o velmi 

rozšířený a obecný jev a velmi často je spjat i s jinými formami zneužívání.72 Jedná se o 

případ, kdy soutěžitel v dominantním postavení účtuje bez ospravedlnitelného důvodu 

svým obchodním partnerům rozdílné ceny za rovnocenné plnění, anebo opět bez 

ospravedlnitelného důvodu přistoupí ke zvýšení či snížení cen jen u některých z jeho 

kontrahentů. Diskriminace tedy může být uplatňována hned několika různými způsoby: 

Dominant může účtovat za stejné produkty rozdílné ceny na rozdílných místních trzích 

(například v jednotlivých státech) a potom se bude snažit izolovat tyto trhy, aby zabránil 

paralelním dovozům. Jde o tzv. geografickou cenovou diskriminaci. Může se také 

jednat o uplatňování různých slev a rabatů různým skupinám zákazníků apod.73  

 Účtovat rozdílné ceny různým skupinám zákazníků si většinou může dovolit 

pouze soutěžitel, který zaujímá na trhu silné dominantní postavení. V extrémním 

případě by mohl monopolní podnik účtovat každému jednotlivému zákazníkovi jinou 

cenou podle toho jakou maximální cenu je ještě ochoten zaplatit.74 Na trhu, kde funguje 

                                                 
72 Cenová diskriminace může například doprovázet komplexní predátorskou strategii dominanta. To jen 
dokazuje, jak jsou jednotlivé zneužívající praktiky velmi úzce propojeny. 
73 CRAIG. P., BÚRCA, G. EU Law: text, cases and materials, 4. vydání. New York: Oxford University 
Press, 2008, str.1029. 
74 FURSE, M. Competition Law of the UK and EC, 3. vydání. New York : Oxford University Press, 2002, 
str. 250. 



34 
 

zdravé soutěžní prostředí, si soutěžitelé těžko mohou dovolit účtovat rozdílné ceny, 

jelikož zákazníci by lehce mohli přejít ke konkurenci. Avšak je třeba mít na paměti, že 

ne vždy jsou rozdílné ceny zakázané. Soutěžitel, který není dominantem, úplně běžně 

vyvíjí cenové strategie v podobě různých slev a zvýhodnění s cílem nalákat nové 

zákazníky či zvýšit své obraty75. Stejně tak i dominantní soutěžitel má v určitých 

případech možnost nabízet například množstevní slevy, které jsou uplatňovány plošně 

vůči všem zákazníkům stejně, a tudíž nejsou diskriminační. Zákaz se však vztahuje na 

tzv. věrnostní rabaty, které jsou jakožto zvláštní zneužívající praktika rozebrány 

samostatně níže. 

 Nezbytnou podmínkou zákazu uplatňování diskriminačních cen je, že 

předmětem obchodování jsou rovnocenná plnění. Rovnocenné plnění neznamená totéž 

co identické plnění. Dvě dodávky stejného počtu kusů konkrétního zboží nemusí 

představovat shodná plnění, jestliže jsou s dodávkou spojena vyšší rizika či vyšší 

náklady. Uplatňování rozdílných cen je tak přípustné nejen tam, kde je dodáváno jiné 

množství zboží, nýbrž i tam, kde je dodáváno partnerovi s horší platební morálkou, 

pouze příležitostnému odběrateli oproti pravidelnému nebo jde-li o dodávku v krátkém 

čase.76 Partneři dominantního podniku musí dále prokázat, že byli cenovou diskriminací 

v soutěži znevýhodněni.  

 Podezření ze zneužívání je možné vyvrátit, pokud dominant dokáže existenci 

objektivně ospravedlnitelných důvodů k diskriminaci. Velice často používaným 

argumentem je, že diskriminace byla nutná, aby dominant mohl získat od zákazníka 

zakázku na silně konkurenčním trhu.77  

  

2.3.2. Komunitární úprava a rozhodovací praxe 

 

 V komunitárním právu je uplatňování diskriminačních cen zakázáno článkem 

102 písm. c) Smlouvy o fungování EU, protože zneužívání dominantního postavení 

                                                 
75 Jedná se o různé studentské slevy, slevové kupóny, množstevní slevy, slevy poskytované v závislosti na 
denní době, jako například zlevněné polední menu v restauraci, nebo třeba slevy pro děti. Takovéto 
praktiky jsou zcela běžné a velmi rozšířené a nejedná se o diskriminaci pokud jsou takové slevy 
uplatňovány stejně vůči všem zákazníkům, kteří splní dané podmínky. 
76 RAUS, D., NERUDA R., cit. dílo, str. 119. 
77 ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P., JEŽEK, J. a kol. cit. dílo, str. 457. 
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může také spočívat v uplatňování rozdílných podmínek vůči obchodním partnerům při 

plnění stejné povahy čímž jsou někteří partneři znevýhodňováni v hospodářské soutěži. 

Takto obecně vyjádřená skutková podstata zákazu uplatňování rozdílných podmínek 

zahrnuje samozřejmě i zákaz diskriminačních cen. 

 Co se rozhodovací praxe týče, diskriminační prvky jsou přítomny v mimořádně 

široké řadě judikovaných případů, protože bývají častokrát součástí komplexních 

vylučovacích (někdy i vykořisťovacích) strategií, takže byly uplatněny také v některých 

 již výše zmíněných případech. Jako konkrétnější příklady uvedu následující: United 

Brands (1987) a Clearstream (2004).  

 Typickým příkladem geografické cenové diskriminace je případ United Brands, 

jehož skutkový stav byl popsán výše. Bylo zjištěno, že existoval 10% rozdíl mezi 

cenami banánů prodávanými distributorům v Irsku, kde Chiquita nebyla známou 

značkou a poptávka byla nízká, a cenami za banány prodávanými distributorům 

v Dánsku, kde značka byla velmi známá a poptávka vysoká. Rozdíly existovaly taktéž 

mezi cenami za banány účtovanými dánským distributorům a distributorům v dalších 

členských státech EU, a takové rozdíly nebyly ekonomicky ospravedlnitelné.78 Proto 

Komise tyto skutečnosti posoudila jako zneužití dominantního postavení v 

podobě uplatňování diskriminačních cen a ESD tento závěr potvrdil. 

 Jako další příklad uplatňování diskriminačních cen uveďme aktuální případ 

Clearstream,79 kde šlo o vůbec první rozhodnutí v tak složité oblasti jako je zúčtování a 

vypořádání obchodů s cennými papíry. Společnost Clearstream Banking AG byla 

jediným centrálním depozitářem cenných papírů, u kterého se ukládaly do úschovy 

cenné papíry emitované podle německého práva a uložené v hromadné úschově. Byla 

tedy jediným subjektem, který mohl provádět primární zúčtování a vypořádání obchodů 

s těmito cennými papíry a na relevantním trhu držela faktický monopol, tj. byla 

obchodním partnerem, kterého nebylo možné obejít. Této společnosti bylo vedle 

zneužívajícího odmítnutí dodávek vytknuto také diskriminační jednání, a to 
                                                 
78 Jednalo se banány stejné kvality, které byly dopravovány do Evropy za stejných transportních nákladů, 
a které byly dále prodávány zákazníkům z různých členských států za výrazně odlišné ceny. Společnost 
United Brands účtovala rozdílné ceny pro rozdílné trhy tak, aby na takových trzích dosáhla pokud možno 
nejvyšších možných cen.  
79 Rozsudek Tribunálu T-301/04 Clearstream v. Komise. Rozbor případu také na základě JONES A., 
SUFRIN B., EC Competition Law: text, cases and materials, 3. vydání. New York: Oxford University 
Press, 2008, str.552-553. Na tomto místě se budu zabývat pouze cenovou diskriminací. Otázkou 
odmítnutí dodávek, která byla v této věci také řešena, se budu zabývat níže v souvislosti s výkladem  této 
speciální zneužívající praktiky. 
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diskriminace společnosti Euroclear Bank SA (dále jen „EB“), pokud se jednalo o 

poskytování služeb přeshraničního zúčtování a vypořádání obchodů s cennými papíry a 

ukládání diskriminačních cen za poskytované služby. Diskriminační cenové chování 

Clearstreamu vůči EB bylo dovozeno z toho, že uplatňovala vůči EB vyšší ceny za 

transakce v době, kdy ostatní centrální depozitáři mimo Německo účtovali za stejné 

služby ceny nižší, aniž by toto jednání bylo objektivně odůvodněno a aniž by z něj 

vznikly výhody pro zákazníky80. Tribunál shledal závěry Komise za opodstatněné a ve 

svém rozhodnutí uvedl: „ [dominantní] podnik nemůže používat umělé cenové rozdíly, 

které mohou způsobit znevýhodnění jeho zákazníků a narušit hospodářskou soutěž.” Své 

rozhodnutí uzavřel slovy: “[v] projednávané věci použití, vůči obchodnímu partnerovi, 

rozdílných cen za rovnocenné služby, a to nepřetržitě v průběhu pěti let a podnikem 

majícím faktický monopol na předcházejícím trhu, nemohlo nezpůsobit soutěžní  

znevýhodnění téhož partnera.“81   

  

2.3.3. Česká úprava a rozhodovací praxe 

 
 Ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) ZOHS zakazuje uplatňování rozdílných 

podmínek při shodném nebo srovnatelném plnění vůči jednotlivým účastníkům trhu, 

jimiž jsou tito účastníci v hospodářské soutěži znevýhodňováni. Do takto vymezeného 

rámce samozřejmě spadá i zákaz uplatňování rozdílných neboli diskriminačních cen. 

 Diskriminační praktiky obecně patří mezi jedny z ÚOHS nejčastěji 

vyšetřovaných praktik. Jako příklad uvedu případ cenové diskriminace ve věci ČEZ.82 

ÚOHS vyšetřoval zneužití dominantního postavení na trhu dodávek hnědého uhlí ze 

strany největšího výrobce elektrické energie v České republice, společnosti ČEZ, a.s. 

Dle stěžovatele, společnosti Sokolovská uhelná, a.s. (dále jen „SU“), spočívalo zneužití 

dominantního postavení „v uplatňování rozdílných podmínek při shodném nebo 

srovnatelném plnění vůči společnosti SU, a to ve srovnání s ostatními producenty 

hnědého uhlí v České republice, kterými jsou společnosti Severočeské doly, a.s., (dále 

                                                 
80 Zajímavostí je, že vzhledem k tomu, že šlo o první případ v rozvíjející se oblasti příhraničního 
zúčtování a vypořádání, Komise nakonec pouze zkonstatovala porušení čl. 102 SFEU, aniž by ukládala 
pokutu.  
81 Odst. 193 a 194 cit. rozh. 
82 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 30.11.2006, č.j. Č.j. S 273/06-21087/06/610 (ČEZ) 
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jen „SD“) a společnost Mostecká uhelná, a.s.,(dále jen „MU“) čímž se cítí být 

společnost SU v hospodářské soutěži znevýhodňována. […] společnost ČEZ, jako 

dominantní odběratel hnědého energetického uhlí, neuplatňuje vůči všem svým 

dodavatelům této suroviny stejné podmínky, které spočívají zejména v cenových 

ujednáních smluv týkajících se dodávek hnědého energetického uhlí a dále v délce 

období platnosti smluv na dodávky hnědého energetického uhlí“83.  

  Z šetření ÚOHS vyplynulo, že podnět společnosti SU byl oprávněný. Společnost 

upravovala bez objektivně ospravedlnitelných důvodů odlišně cenový vzorec, na 

základě něhož dochází k určení ceny hnědého uhlí dodávaného do společnosti ČEZ a ve  

smlouvách SU byl nárůst cen za hnědé uhlí jen minimální a navíc byl zastropen. U 

konkurence (společnosti SD a MU) je tento nárůst podstatně vyšší. 

 V průběhu správního řízení navrhla společnost ČEZ opatření k nápravě 

závadného stavu, které ÚOHS uznal jako dostatečné. Zavázala se uzavřít se společností 

SU smluvní dodatek ke kupní smlouvě, směřující k úpravám cen ve prospěch 

Sokolovské uhelné a navíc se zavázala uzavřít dlouhodobou kupní smlouvu s SU do 

vyuhlení dolů. Dle ÚOHS nemělo jednání společnosti ČEZ za následek podstatné 

narušení hospodářské soutěže a bylo poměrně krátkodobé. Na základě tohoto závazku 

proto Úřad správní řízení se společností ČEZ zastavil a upřednostnil provedení nápravy 

ze strany účastníka řízení namísto uložení možné pokuty. 

 Novější případ, kterým se zabýval také Krajský soud v Brně je věc Linde Gas 

a.s.84 Společnost Linde Gas a.s. (dále jen „Linde“) byla dominantním soutěžitelem na 

trhu technických plynů v lahvích. Ve smlouvách o dodávkách zavazovala své 

zákazníky, aby odebírali výhradně od ní a vedle toho uplatňovala výrazně rozdílné ceny 

ve vztahu ke stejným nebo srovnatelným dodávkám, a to bez objektivně 

ospravedlnitelných důvodů. Ceny účtované zákazníkům s obdobným ročním odběrem 

za stejné množství jednoho výrobku (tedy za shodné plnění) se lišily i o trojnásobek. 

Linde tak způsobila újmu těm zákazníkům, kteří odebírali technické plyny za vyšší ceny 

než jiní zákazníci s obdobným objemem odběru. Mimo jiné újma vznikla i ostatním 

soutěžitelům na relevantním trhu. Společnost Linde jednala úmyslně, čemuž svědčí 

                                                 
83 Viz cit. rozh. 
84 Společnost Linde Gas a. s. byla dříve LINDE TECHNOPLYN a. s., Srovnej rozhodnutí předsedy 
ÚOHS ze dne 14.3.2008 č.j. R 035/2008/01-05760/2008/310, kterým bylo potvrzeno předchozí 
rozhodnutí ÚOHS ze dne 17.1.2008, č.j. S 199/2002-01259/2008/820 a rozsudek KS v Brně sp.zn. 62 Ca 
35/2008. Případ zpracován na základě BEDNÁŘ, J, cit. dílo, str. 148-150. 
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například výpověď konkurenčního soutěžitele, který v rámci řízení vypověděl, že se 

v řadě případů setkal s praktikou společnosti Linde, kdy tento soutěžitel cíleně snižoval 

ceny svých dodávek technických plynů v případech zákazníků oslovených nabídkou 

konkurenčních soutěžitelů, popřípadě zákazníků, kteří se již rozhodli přejít ke 

konkurenci a podali  Linde výpověď ze smlouvy. Nabízení nízkých cen pouze některým 

zákazníkům mělo za cíl udržet si je v případě, kdy tito získali výhodnější konkurenční 

nabídku. Uvedené nízké ceny však byly nabízeny na úkor cen vysokých, které museli 

platit ostatní klienti. Soud v této věci  bezpečně prokázal existenci všech základních 

podmínek pro aplikaci ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) ZOHS: Byly uplatňovány 

rozdílné (cenové) podmínky za shodná nebo srovnatelná plnění a došlo tím k 

znevýhodnění jiných účastníků v hospodářské  soutěži. Soud tak potvrdil závěry ÚOHS, 

že v tomto případě došlo ke zneužití dominantního postavení mimo jiné také formou 

uplatňování rozdílných cenových podmínek pro srovnatelné kategorie zákazníků. 

 

2.4. Věrnostní rabaty a slevy 

 

2.4.1. Charakteristika a základní znaky 

 

 Pojem „rabat“ vyjadřuje jakoukoliv srážku z ceny poskytnutou při splnění 

daných podmínek. Jde o slevu ze základní ceny.85 Rabat může být konstruován jako 

negativní  odpočet z ceny, nebo jako pozitivní bonus. Slevy jsou běžným nástrojem 

cenové soutěže a cenové soupeření včetně nejrůznějších rabatů lze  pokládat za zcela 

legitimní a přirozený prostředek v boji o zákazníky. Problém však může vyvstat na trhu, 

kde je soutěž omezena přítomností dominantního podniku.  

 Systém slev a rabatů zahrnuje celou řadu možných jednání. V dalším výkladu se 

zaměřím na tzv. věrnostní rabaty,86 které jsou zřejmě nejnebezpečnější hrozbou pro 

zachování soutěže na trhu, protože mají vylučující charakter.  

 Podstatou věrnostních rabatů je vynucené připoutání odběratele k dodavateli 

formou poskytování cenových slev za to, že odběratel nebude nakupovat a distribuovat 

                                                 
85 Pojmy „rabat“ a „sleva“ jsou v rámci soutěžního práva používány víceméně jako synonyma. 
86 V anglickém jazyce jsou označovány jako fidelity rebates. 
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jiné konkurenční výrobky. Nezáleží přitom, zda se jedná o konečného spotřebitele, 

distributora zboží dominantního podniku nebo zpracovatele dominantním soutěžitelem 

dodávané suroviny či zboží, s jehož pomocí vytváří tento zpracovatel svůj finální 

produkt.87 Jde o jakýsi finanční stimul, který má vést zákazníky k tomu, aby poptávali 

zboží výlučně od dominantního podniku a cílem je vyloučení či omezení konkurenčních 

možností ostatních soutěžitelů88.  

 Z judikatury ESD vyplývá, že ne všechny slevy a prémie, které dominant 

poskytuje svým smluvním partnerům, jsou nutně zneužívající povahy. Zakázané jsou 

pouze takové rabaty, které nejsou odůvodněny žádným plněním hospodářské povahy 

čili ekonomicky nepodmíněné rabaty, jejichž podstatou je připoutání odběratelů 

a zamezení odebírání zboží či služeb od konkurentů dominantního soutěžitele. 

V jednom ze svých judikátů se ESD vyjádřil k množstevním slevám, které podle něj 

nejsou na rozdíl od věrnostních rabatů závadné a uvedl: „na rozdíl od množstevní slevy, 

která je spojena výhradně s objemem odběru od dotčeného výrobce, věrnostní rabat, 

který nabízením finančních výhod zákazníkům tenduje k tomu, aby jim bránil v získávání 

jejich dodávek od konkurenčních výrobců, je zneužitím ve smyslu článku [102 SFEU].89 

Můžeme shrnout, že komunitární judikatura a dle jejího vzoru i česká rozhodovací 

praxe přistupují k posuzování rabatů podle toho, za jakým účelem jsou poskytovány. 

Množstevní rabaty, které jsou závislé na objemu objednávek, pokládají zásadně za 

přípustné, kdežto věrnostní rabaty, které jsou poskytovány za to, že zákazník nepřejde 

k jinému dodavateli, považují za nepřípustné.  

 Jiní odběratelé, kteří nakupují od dominanta sice stejná množství, ale zároveň i 

výrobky od jiných dodavatelů, nemají na věrnostní rabat nárok a nezískají ho, což je 

znevýhodňuje v hospodářské soutěži. Nabízené slevy a výhody jsou však pro zákazníky 

natolik zajímavé a lákavé, že většinou přistoupí na podmínky dominanta a nemají 

sebemenší zájem přejít ke konkurenčním soutěžitelům a tím tyto výhody ztratit a 

případně ještě navíc zaplatit sankce. Věrnostní rabat potom není odměna za lepší výkon, 

                                                 
87 ŠEMORA, V., Nad některými skutkovými podstatami zneužití dominantního postavení vylučovací 
povahy. Právní rozhledy, 2008, č. 2. 
88 PETR, M. a kol. Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR. 1. Vydání. Praha : C. H. 
Beck, 2010, str. 360. 
89Srovnej rozsudek ESD 322/81 Michelin, odst. 71. 
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ale za zkreslení podmínek na trhu.90 Jejich poskytování dominantním soutěžitelem vede 

k tomu, že ostatní soutěžitelé mají velice znesnadněnou pozici v boji o zákazníky a 

v konečném důsledku může vést až k úplnému vytlačení konkurence z trhu, na což 

následně doplatí nejvíce samotní spotřebitelé. 

 Mezi základní znaky uplatňování věrnostních rabatů tedy patří zakotvení 

takových ustanovení do smluv mezi dominantním soutěžitelem a odběratelem na jejichž 

základě tento dobrovolně nebo pod nátlakem odebírá část nebo veškerou svoji spotřebu 

zboží či služeb právě od dominantního soutěžitele, tato ustanovení ve smlouvách nemají 

objektivní povahu (nejsou ekonomicky podmíněna) a jejich cílem je připoutání 

odběratele. Současně neexistují objektivně ospravedlnitelné důvody pro toto jednání 

dominanta.91 

 

2.4.2. Komunitární úprava a rozhodovací praxe 

 

 Věrnostní rabaty jsou v komunitárním právu zakázané. Někteří autoři je označují 

za zneužívající praktiku, která není výslovně „pokryta“ ustanovením čl. 102 SFEU, 

spadající však pod generální klauzuli.92 Jiní je považují za uplatňování rozdílných 

podmínek při stejném nebo srovnatelném plnění, tedy za diskriminační cenovou 

praktiku spadající pod článek 102 písm. c) SFEU93. 

 Judikatura je v této oblasti velmi bohatá, počínaje rozhodnutím Hoffmann-La 

Roche (1979), kdy ESD uznal, že rabaty a slevy poskytované dominantním podnikem 

mohou být zneužívající praktikou, pokud nuceně podporují loajalitu k dominantovi. 

Následovaly případy Michelin I (1983) a Michelin II (2003). Z novějších rozhodnutí 

uveďme například věc Intel (2009). Je potřeba zmínit, že evropské soudy stále zaujímají 

vzhledem k věrnostním rabatům velice formalistický přístup, jak je patrné níže z 

popsaných případů a byly za něj také mnohokrát kritizovány.94 

                                                 
90 MUNKOVÁ, J., KINDL, J. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 2. vydání. Praha : C.H. 
Beck, 2009, str.121. 
91 Srovnej ŠEMORA, V., cit. článek, str. 53 
92 Srovnej například PETR, M. a kol. cit. dílo, str. 360.  
93 Srovnej MUNKOVÁ, J., SVOBODA, P., KINDL, J. Soutěžní právo. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 
2006, str. 178. 
94 Srovnej WAELBROECK, D. Michelin II: A Per se Rule against Rebates by DominantCompanies? 
Journal of Competition Law and Economics, 2005, č. 1, str. 149-171. 
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Případ Hoffmann-La Roche95 je jedním z nejznámějších případů vůbec 

v souvislosti se zneužitím dominantního postavení. Společnost Hoffmann–La Roche 

zaujímala dominantní postavení na trhu s vitamíny, které vyráběla a distribuovala. Byla 

na tomto poli světovým leadrem a doslova průkopníkem, což byla její nesporná výhoda 

oproti ostatním.96 Společnost měla smlouvy s 22 velkými distributory a prodejci, včetně 

společností jako např. Merck a Unilever a poskytovala jim věrnostní slevy, čímž chtěla 

zabránit tomu, aby nakupovali jinde. Jak Komise zjistila, společnost uzavírala věrnostní 

smlouvy, pro které bylo příznačné, že zavazovaly odběratele k odběru celé své potřeby 

vitamínů nebo její podstatné části (minimálně 90 %) od společnosti Hoffman-La Roche, 

či od jejích dceřiných společností (skupina Roche).97 Nadto byla skupina Roche 

zavázaná zásobovat své odběratele všemi  či většinou požadovaných druhů vitamínů za 

nejvýhodnější cenu dosažitelnou na domácím národním trhu. Podle těchto smluv platila 

skupina Roche na konci každého kalendářního roku rabat těm odběratelům, kteří 

uspokojili celou svou potřebu vitamínů nebo její podstatnou část odběry od skupiny 

Roche. Výše rabatu závisela na objemu všech vitamínů nakoupených za daný rok 

příslušným odběratelem od skupiny Roche. Čím větší část dodávek od dominantního La 

Roche byla učiněna, tím větší rabat byl poskytnut. Šlo o tzv. exkluzivní rabaty, které 

byly jednoznačně věrnostního charakteru. 

Odběratelské smlouvy obsahovaly také tzv. „English clause“, podle níž byli 

odběratelé zavázáni La Roche informovat v případě, že jakýkoli konkurenční producent 

vitamínů nabídne za dodávky vitamínů nižší cenu. Teprve pokud skupina Roche 

nesnížila cenu na nabídnutou úroveň, mohli její odběratelé přistoupit na konkurenční 

nabídku, aniž by ztratili nárok na věrnostní rabat za odběry od skupiny Roche. Sankcí 

za porušení tohoto závazku bylo kompletní zrušení rabatu pro daného odběratele. 

Skupina Roche si touto klauzulí v podstatě zajistila přístup k informacím o podmínkách 

na trhu, o alternativách, které se nabízely, a o jednání jejich konkurentů, což mělo 

                                                 
95 Rozhodnutí Komise IV/29.020 Hoffmann-La Roche ze dne 9. 6. 1976 a rozsudek ESD 85/76 Hoffman –
La Roche v Komise, [1979] ECR 461. Případ zpracován take na základě: TICHÝ L. a kolektiv, 
Dokumenty ke studio evropského práva. 3. vydání, Praha : Linde, 2006, str. 772 a n a BEDNÁŘ, J. 
Aplikace soutěžního práva v rozhodovací praxi. Z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 
Komise a Evropského soudního dvora. Praha : C. H. Beck, 2005, str. 313 a n.  
96 Jednalo se o vitamíny A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D, E, K, PP, B3, H a M a protože tyto skupiny 
vitamínů jsou vzájemně nezastupitelné, tvoří každá skupina samostatný trh, přičemž Hoffmann – La 
Roche měla domininantní postavení téměř na všech těchto trzích. 
97 Jde o tzv. výhradní dohody, srovnej níže. 



42 
 

velkou cenu pro vypracování její tržní strategie. Navíc měla možnost přizpůsobit se 

vždy konkurenční nabídce a zachovat si tak exkluzivitu ve vztahu k danému odběrateli. 

 Motivace k co nejtěsnějšímu loajálnímu připoutání a věrnosti k jedinému 

partneru, a tedy oslabení možností účinné soutěže mezi různými nabídkami, byla 

zřejmá. Komise je označila za zneužívající praktiku ve smyslu článku 102 písm. c) 

SFEU, neboť tento systém narušuje rovnost v zacházení s odběrateli a vede k 

znevýhodňování jak těch odběratelů skupiny Roche, kteří nemají nárok na rabat, tak 

těch odběratelů, kteří nárok na rabat mají. Tento systém vede ke stanovení rozdílných 

cen pro dva odběratele, kteří nakoupili od skupiny Roche stejná množství vitamínů, 

přičemž jeden z těchto odběratelů nakoupil určité množství vitamínů i od 

konkurenčního výrobce a jde tedy o aplikaci rozdílných podmínek na rovnocenné 

transakce. Tento systém navíc upírá konkurenčním výrobcům vitamínů přístup 

k odběratelům od skupiny Roche, neboť sazba rabatu je pro jakékoliv významnější 

množství odebraného produktu taková, že prakticky znemožňuje nebo činí 

přinejmenším velice obtížné konkurenčním výrobcům prodávat vitamíny odběratelům 

skupiny Roche a tím je narušena hospodářská soutěž na trhu. Případ Hoffman-La Roche 

byl jedním z prvních případů Komise, ve kterém zaujala komplexní postoj k celé řadě 

forem zneužití vylučovací povahy včetně věrnostních rabatů. Závěr Komise, následně 

potvrzený rozsudkem ESD, se stal východiskem pro posuzovaní vylučovacích praktik 

v dalších obdobných případech.98 

Vedle výše zmíněného případu se ESD zabýval věrnostními rabaty také ve věci 

Michelin.99 Společnost NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin (dále jen 

„Michelin“) dodávala distributorům nové náhradních pneumatiky pro nákladní vozidla, 

autobusy a jiná podobná těžká vozidla. V Nizozemí měla společnost Michelin 

dominantní postavení na trhu a nabízela svým odběratelům proměnlivé roční věrnostní 

rabaty založené na tom, kolik pneumatik odebrali v předchozím roce. Poskytované 

slevy byly tedy vázány na určité cíle a odběratel je získal jen tehdy, pokud dosáhl 

ročních objemů odběrů stanovených společností Michelin pro každého odběratele 

individuálně. Komise dospěla k závěru, že Michelin pomocí svého systému rabatů 

                                                 
98 Za zjištěná porušení čl. 102 SFEU byla společnosti Hoffmann-La Roche uložena pokuta ve výši 300 
tis. eur, která však byla posléze rozhodnutím ESD snížena na 200 tis. eur. 
99 Rozsudek ESD 322/81 NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin v Komise, [1983] ECR 3461. 
(Michelin I). 
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systematicky připoutával odběratele a navíc uplatňoval různé výše rabatů vůči různým 

odběratelům při obdobných transakcích, a to vše bez existence objektivně 

ospravedlnitelných důvodů. Jednalo se tedy o individuálně stanovené cílové rabaty a 

ESD je zhodnotil jako zneužívající, a to zejména kvůli stanovení individualizovaných 

prodejních cílů, poměrně dlouhé posuzované období jednoho roku a jejich 

netransparentnosti. Na rozdíl od případu Hofmann-La Roche, společnost Michelin sice 

nevyžadovala uzavírání exluzivních či věrnostních smluv a odběratelé ani neměli 

smluvní povinnost celkového nebo částečného odběru od tohoto podniku. Společnost 

Michelin však měla vypracovaný takový systém slev a bonusů, že odběratelé byli 

zejména na konci roku pod velkým tlakem a byli nuceni zvýšit své objednávky tak, aby 

dosáhly předem stanoveného objemu (cíle) a získali roční slevu. V opačném případě by 

riskovali ztrátu za celé předešlé roční období. Michelin tak v podstatě tímto způsobem 

zabránila svým odběratelům, aby si svobodně vybrali z dostupné nabídky na trhu a 

připoutala si je k sobě, čímž i podstatně ztížila vstup na trh svým konkurentům.100  

O několik let později zahájila Evropská komise další řízení pro podezření ze 

zneužití dominance společností Michelin formou uplatňování věrnostních slev, tentokrát 

na francouzském trhu s náhradními pneumatikami pro nákladní vozidla a autobusy. 

Případ, který se označuje jako Michelin II,101 byl v poslední době velice často 

diskutován v odborné literatuře a vzbudil velkou pozornost, zejména díky tomu, že zde 

byl uplatněn rabatní systém standardizovaný a nikoli individualizovaný, tedy 

uplatňovaný pro všechny odběratele stejně.102 Komise zaujímala až dosud ke 

standardizovaným množstevním rabatům shovívavý postoj. Jako zneužívající praktiku 

s věrnostními prvky jej odsoudila až v tomto rozhodnutí, které bylo dosud potvrzeno jen 

rozsudkem Tribunálu a konečný verdikt Evropského soudního dvora ještě nebyl vyřčen. 

Společnost měla vypracovaný komplexní systém množstevních rabatů, bonusů a 

různých obchodních smluv, které jako celek vytvářely věrnostní diskriminační systém, 

                                                 
100 EZRACHI, A., EC Competition Law, An Analytical Guide to the Leading Cases, 1. vydání. Portland, 
Oregon : Hart Publishing, 2008, str. 147, 148. 
101 Rozhodnutí Evropské komise COMP/E-2/36.041/PO Michelin II, ze dne 20.6.2001 a Rozsudek 
Tribunálu T-203/01 Manufacture franc¸aise des pneumatiques Michelin v Commission, [2003] ECR II-
4071. (Michelin II). 
102 MOTTA, M. Michelin II – The Treatment of Rebates. 2006, str. 2. Dostupný z 
http://www2.dse.unibo.it/mmotta/Papers/Michelin_II.pdf.  
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který vázal dealery ke značce Michelin.103 V důsledku toho byli dealeři omezeni 

v možnosti nabízet i pneumatiky konkurenčních výrobců a na francouzském trhu se tak 

vytvořily silné bariéry vstupu pro ostatní výrobce pneumatik. Distributoři prodávali 

pneumatiky se ztrátou. Systém věrnostních rabatů jim však umožnil kompenzaci ztrát 

od výrobce. Problém byl v tom, že k úhradě těchto ztrát došlo vždy až rok po ukončení 

daného prodejního roku a dealeři tak nemohli přesně vykalkulovat cenu pneumatik a 

nemohli tedy ani objektivně  srovnat ceny ostatních konkurenčních výrobců. Tato 

skutečnost byla shledána jako způsob vyjádření tržní síly společnosti Michelin a jako 

diskriminační praktika.104 Tento případ ukázal, že formálně založený přístup rozlišení 

rabatů na „množstevní“, které jsou dovolené a „věrnostní “, které jsou zakázané není 

spolehlivý a vždy je třeba zkoumat praktické účinky a dopady na soutěž jako takovou. 

Je třeba zejména zodpovědět otázku, zda uplatňované rabaty mají skutečně 

protisoutěžní účinky? A zda naopak nemají takové rabaty spíše pozitivní dopad na 

soutěž?105 

Nakonec zmíním ještě rozhodnutí Komise ve věci Intel,106 které bylo vydáno 

teprve nedávno po dlouhých letech samotného šetření případu a ve kterém byla uložena 

rekordní pokuta 1,06 miliardy euro za zneužití dominantního postavení. Toho se měla 

společnost Intel dopustit tím, že uplatňovala obchodní strategii, jejímž cílem bylo 

uzavřít trh s mikročipy počítačů, které jsou klíčovou součástí každého počítače, pro 

konkurenty. Konkrétně se jednalo o zneužívající praktiky cílené proti podniku AMD, 

(jediný významnější konkurent podniku Intel), které mu měly zabránit vstoupit na trh 

s mikročipy (procesory). Komise zjistila, že společnost Intel provozovala své 

protisoutěžní praktiky na dvou úrovních distribučního řetězce: jednak vůči hlavním 

                                                 
103 V podrobnostech  viz MOTTA, M. Michelin II – The Treatment of Rebates. 2006, str. 1-27 a 
WAELBROECK, D. Michelin II: A Per se Rule against Rebates by DominantCompanies? Journal of 
Competition Law and Economics, 2005, č. 1, str. 149-171. 
104 V případu Michelin I uložila Komise za zneužití dominance ve formě uplatňování věrnostních rabatů 
pokutu ve výši 680 tisíc eur, kterou však ESD snížil na 300 tisíc eur. V případu Michelin II už Komise 
uložila pokutu ve výši 19,76 mil. eur a Tribunál výši pokuty potvrdil, mimo jiné také proto, že se jednalo 
ze strany společnosti Michelin o opakované porušení. 
105Srovnej MOTTA, M. cit. dílo, str. 18 a n a KALLAUGHER, J. Rebates Revisited (Again) – The 
Continuing Article 82 Debate. Příspěvek prezentovaný na 2nd Annual Conference on The Modernization 
of Article 82, Brusel, 2005. [citováno 8.7.2011] Dostupné z: 
http://www.coleurop.be/template.asp?pagename=gclcsecondannualdocuments. 
106 Rozhodnutí Evropské komise COMP/C-3/37.790 Intel ze dne 13.5.2009. Případ zpracován na základě 
PETR, M. a kol., cit.dílo, str. 364 a 365 a Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 13. května 2009 
vztahující se k řízení podle článku 82 Smlouvy o ES a článku 54 Dohody o EHP (ve věci COMP/C-
3/37.790 -  Intel), dostupné z : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:227:0013:0017:CS:PDF.  
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výrobcům počítačů107 a jednak vůči hlavní spolupracující maloobchodní společnosti, 

která byla zároveň největší evropskou maloobchodní společností obchodující 

s počítači108 a za zneužívající praktiky označila podmíněné rabaty a tzv. čistá omezení. 

Rabaty byly poskytovány výrobcům počítačů za podmínky, že výrobci budou 

nakupovat veškeré nebo většinu počítačových mikročipů od společnosti Intel. Komise 

tyto podmíněné slevy vyhodnotila jako věrnostní rabaty v návazností na rozhodnutí ve 

věci Hoffmann-La Roche. Vedle toho fungoval mechanismus vyplácení přímých plateb 

společnosti MSH, které však byly podmíněné tím, že uvedená společnost bude prodávat 

výhradně počítače s mikročipy od společnosti Intel. Co se týká tzv. čistých omezení, šlo 

o to, že Intel poskytoval přímé platby výrobcům počítačů, které měly za cíl zastavit či 

zpozdit vypuštění specifických produktů obsahujících čipy od konkurentů na trh a 

omezit tak prodej konkurenčních výrobků.  Tato jednání vedla jednak k uzavření trhu s 

mikročipy pro konkurenci a mimo jiné měla dopad také na  konečné zákazníky, kterým 

bylo uměle bráněno volit si počítače podle vlastních představ. 

Toto rozhodnutí je přelomové, a to hlavně z toho důvodu, že Komise již 

postupovala při posuzování rabatů v souladu s tzv. Novým přístupem a provedla 

ekonomickou analýzu při které použila test stejně výkonného soutěžitele.109 Dále se 

řídila kritériem narušení hospodářské soutěže, újmy způsobené spotřebitelům a 

zabývala se také objektivními důvody pro ospravedlnění, které společnost Intel 

předkládala. Nakonec dospěla k závěru, že podmíněné rabaty představovaly zneužití 

dominantního postavení. Společnost Intel pochopitelně s výsledkem nesouhlasila a proti 

rozhodnutí Komise se brání u Tribunálu.110 Závěrem je možné v této věci shrnout, že se 

Komise snažila odložit svůj striktní formalistický přístup vzhledem k posuzování 

věrnostních slev a rabatů a pokusila se o ekonomický a na následcích založený přístup. 

                                                 
107 Společnosti Dell, HP, NEC, Lenovo a Acer. 
108 Společnost Media Saturn Holding, dále jen „MSH“. 
109 Tzv. „as efficient competitor test“. Komise používá tento test jako měřítko pro zjištění, zda jsou 
cenové praktiky dominanta vylučovací povahy či nikoliv. Pouze když je dominantova tržní síla použita 
proti stejně či více efektivní společnosti, právo musí zakročit, aby nevznikl monopol, který vylučuje 
soutěž a navíc ani není efektivní. Pokud se na základě testu ukáže, že jednání dominantního podniku by 
mohlo vyloučit pouze méně efektivní podniky, ale nikoliv stejně efektivní, potom o zneužití nejde. Viz 
GERADIN, D. The decision of the Commission of 13 May 2009 in the Intel case: Where is the 
Foreclosure and Consumer Harm? Journal of European Competition Law & Practice, 2010 [online], str. 
15 a n. dostupný z: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1490114##. 
110 Věci byla přidělena značka T-286/09 a v současné době ještě nebylo Tribunálem rozhodnuto. 
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Výsledky její snahy však přesto sklidily vlnu kritiky.111 Jasnější a srozumitelnější 

pravidla pro posuzování rabatů a slev poskytovaných dominantním podnikem snad 

můžeme očekávat od budoucího rozsudku Tribunálu, příp. ESD v této věci. 

 

2.4.3. Česká úprava a rozhodovací praxe 

 

 Tak jako v komunitárním, i v českém právu jsou věrnostní rabaty poskytované 

dominantním soutěžitelem považovány za zakázanou zneužívající praktiku spadající 

obecně pod generální klauzuli ustanovení § 11 odst. 1 ZOHS. 

 Problematika věrnostních rabatů byla v českém prostředí projednávána zejména 

v telekomunikačním sektoru. Za všechny případy uvedu rozhodnutí ve věci ČESKÝ 

TELECOM,112 kde byla řešena otázka rozdílu mezi množstevními a věrnostními rabaty. 

Společnost ČESKÝ TELECOM a.s. zneužila svého dominantního postavení na trhu 

poskytování veřejných telefonních služeb určených podnikatelským subjektům 

prostřednictvím veřejných pevných telekomunikačních sítí. ČESKÝ TELECOM 

uzavíral se svými zákazníky smlouvy, ve kterých je zavazoval provolat každý měsíc 

minimální stanovený objem hovorů, přičemž pokud byl objem uskutečněných 

odchozích hovorů nižší, vyúčtoval svému zákazníkovi kromě ceny za uskutečněné 

hovory ještě rozdíl mezi výší smluvního a uskutečněného hovorného. Zákazníci 

získávali různé slevy či výhody, pokud se zavázali odebírat předem stanovené množství 

služeb. Zásadní právní otázkou, kterou předseda Úřadu řešil ve svém rozhodnutí, bylo 

stanovení odlišností mezi věrnostními a množstevními rabaty: […] množstevní slevy, 

tedy slevy poskytované v návaznosti na odebrané množství zboží (služeb), nelze za 

protisoutěžní považovat, a to zejména za předpokladu, že podmínky pro poskytnutí 

takové slevy jsou předem známy a jsou pro všechny potencionální zájemce stejné. Na 

                                                 
111 Srovnej GERADIN, D. , cit. článek. Kritika se vztahuje především k tomu, že samotná analýza podle 
testu stejně výkonného soutěžitele zřejmě nemůže postačovat k odsouzení rabatních schémat jako 
zneužívající a zejména pokud další uvažovaná kritéria poškození hospodářské soutěže a újmy způsobené 
spotřebitelům byla pouze v teoretické rovině a skutečné dopady poskytovaných slev a rabatů na soutěž a 
na spotřebitele nebyly zkoumány. Nadto přístup Komise k objektivním důvodů pro ospravedlnění je 
podle kritiků nejen velice úzce zaměřen, ale zároveň klade i velké důkazní břemeno na podnik, které 
téměř není možné unést. 
112 Srovnej rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 19.1.2004, č.j. R 20/2003, kterým zčásti změnil a zčásti 
potvrdil rozhodnutí ÚOHS ze dne 30.6.2003, č.j. S 1/03-3250/03-ORP, rozsudek Krajského soudu v Brně 
ze dne 31.7.2006, č.j. 31 Ca30/2004 – 157, který byl zrušen rozsudkem NSS sp.zn. 8 Afs 57/2007 
(Teléfonica O2 Czech Republic, dříve ČESKÝ TELECOM). 
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druhé straně však existují i slevy, které, pokud jsou poskytovány soutěžitelem 

v dominantním postavení, vedou k narušení hospodářské soutěže na daném trhu. 

Typicky se jedná o tzv. „věrnostní rabaty“, tedy slevy či jiné výhody poskytované 

dodavatelem těm jeho zákazníkům, kteří se zaváží např. k odběru celého sortimentu, 

zaváží se k využívání služeb či výrobků výlučně od dodavatele, zaváží se k odběru 

určitého minimálního množství výrobků či služeb apod. Jako věrnostní rabat lze tedy 

posoudit i případ, kdy sleva není poskytnuta na základě kvantity, kterou zákazník již 

odebral, nýbrž na základě předpokládaného objemu odběru, který je pouhým odhadem 

budoucí spotřeby.113  

   

2.5. Komparace právních úprav v oblasti cenových praktik, shrnutí a 

zhodnocení věci 

 

2.5.1. Komparace mezi českou a komunitární právní úpravou v oblasti 

cenových praktik 

 
 Ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) ZOHS a čl. 102 písm. a) SFEU se nepochybně 

vztahují na ceny. Obě jsou postavena na kritériu přiměřenosti, neboli také poctivosti 

ceny a vztahují jak na vztahy s konečnými spotřebiteli, tak s jinými podniky, se kterými 

dominant vstupuje do obchodních vztahů. Co mají obě ustanovení dále společné, je 

jejich obecnost. Proto v obou případech hraje nezastupitelnou roli rozhodovací praxe, 

která konkretizuje jejich podobu a přináší jasnější představu o tom, jakými testy a 

jakými standardy má být ona „přiměřenost“ hodnocena. Rozdíl spíše formálního 

charakteru můžeme spatřovat v tom, že v ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) ZOHS stojí 

na prvním místě vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách, naproti tomu v čl. 

102 písm. a) SFEU stojí na prvním místě jako forma zneužití dominantního postavení 

vynucování nepřiměřených nákupních nebo prodejních cen a teprve v druhém plánu jde 

                                                 
113 Srovnej BEDNÁŘ, J., cit. dílo, str. 143, 144. K tomuto případu lze ještě doplnit, že zákazníci 
ČESKÉHO TELECOMU byli dále ještě smluvně vázáni povinností nevypovědět smlouvy na poskytnutí 
cenového plánu před určitým pevně stanoveným datem a povinností využívat na pevných telefonních 
linkách k hlasovému provozu pouze služeb od této společnosti. Nešlo tedy pouze o zneužití dominance 
formou uplatňování věrnostních slev a rabatů, ale také formou „výhradních dohod“, srovnej níže. ÚOHS 
uložil společnosti ČESKÝ TELECOM pokutu ve výši 81,7 mil. Kč,-. 
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o obchodní podmínky. Dalším rozdílem mezi českou a komunitární právní úpravou je, 

že zatímco na základě čl. 102 písm. a) SFEU je možné postihovat cenové praktiky 

dominantního podniku účtujícího nepřiměřeně vysoké ceny, tak jejich protějšek, ceny 

nepřiměřeně nízké, ZOHS má jinou strukturu a nepřiměřeně nízké ceny účtované 

dodavatelem jsou postihovány zvláštní skutkovou podstatou uvedenou v ustanovení § 

11 odst. 1 písm. e). 

 Cenové diskriminace spadají v rámci struktury ustanovení § 11 odst. 1 ZOHS 

pod písm. c) a v právu komunitárním jsou zakázány čl. 102 písm. c) SFEU. Rozdíl 

oproti článku 102 SFEU, odkud je tato další skutková podstata převzata do českého 

zákona, spočívá v tom, že komunitární úprava se dotýká diskriminace obchodních 

partnerů, kdežto český zákon vymezuje okruh dotčených osob obecně jako účastníky 

trhu. Je třeba mít na paměti, že aplikaci této skutkové podstaty nelze vztáhnout i na 

spotřebitele, neboť podmínkou aplikace je znevýhodnění v soutěži, a na té se spotřebitel 

aktivně nepodílí.114 Na druhou stranu při posuzování těchto zneužívajících praktik se 

v praxi přihlíží i k tomu, zda uvedené jednání mělo nějaký dopad i na konečné 

spotřebitele. Většinou se tím dokazuje subjektivní prvek deliktního jednání dominanta. 

 Vzhledem k věrnostním rabatům je právní úprava složitější. V komunitárním 

právu by zneužívající rabaty v podstatě mohly spadat pod všechna čtyři písmena, jelikož 

mohou být „nosičem pro predátorské (písm. a), junktimační (písm. d), nejčastěji pak pro 

diskriminační (písm. c)  a věrnostní vylučovací praktiky (písm. b). V českém zákoně o 

ochraně hospodářské soutěže je to v tomto ohledu obdobné.115 Pokud by věrnostní 

rabaty nebylo možno podřadit pod žádné výslovně uvedené jednání, vždy se na ně bude 

vztahovat generální klauzule ať už obsažená v článku 102 SFEU nebo v ustanovení § 11 

odst. 1 ZOHS. 

 

2.5.2. Shrnutí a zhodnocení věci 

  

                                                 
114 Srovnej MUNKOVÁ, J., SVOBODA, P., KINDL, J. Soutěžní právo. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 
2006, str. 178. 
115 Srovnej ŠILHÁN, J. Dominantní postavení a jeho zneužití cenovými praktikami. 2009. 228 s. 
Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Josef Bejček. Dostupná také z 
http://is.muni.cz/th/53649/pravf_d/, str. 173. 
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Co se excesivních cen týče, jejich stíhání  je velmi obtížné a rozhodnutí o nich, ať už na 

základě § 11 odst. 1 písm. a) ZOHS či čl. 102 písm. a) SFEU jsou jen ojedinělá. 

Soutěžní orgány jsou ve vztahu k nim zdrženlivé, aniž by však tento přístup 

jednoznačně deklarovaly. Podniky jsou v nejistotě ve vztahu k tomu, jaké jednání je již 

zakázané a jaké ještě ne, jak vysoké ceny jim ještě „projdou“ a kdy již vzbudí pozornost 

soutěžních orgánů. Jasnější stanovisko Komise k této problematice by tak mohlo 

rozhodování dominantních podniků značně zjednodušit. Vzhledem k situaci v České 

republice by bylo zvláště užitečné jasné stanovisko soutěžních a cenových orgánů 

týkající se vztahu zneužití dominantního postavení podle ZOHS a výhodnějšího 

ekonomického postavení podle zákona o cenách. Podle mého názoru by bylo zcela 

dostatečné, kdyby se excesivními cenami ve smyslu cen nepřiměřeně ziskových 

zabývaly toliko orgány cenové.  

 Prokazování zneužití dominantního postavení formou uplatňování predátorských 

cen představuje pro soutěžní orgány další velký problém, neboť dravé ceny lze 

v aplikační praxi jen velmi obtížně odlišit od běžných projevů soutěžního chování 

konkurujících si subjektů. Snižování cen zboží patří mezi základní nástroje pomocí 

nichž soutěžitelé soupeří o zákazníky a jako takové je považováno za běžný, legitimní a 

žádoucí nástroj cenové konkurence a je pozitivně vnímáno také konečnými spotřebiteli. 

Proto musí být každé podezření na uplatňování predátorských cen dominantním 

soutěžitelem posuzováno individuálně, ad hoc, v kontextu konkrétní situace příslušného 

relevantního trhu.  

 Na tomto místě bych se ještě ráda pár poznámkami vrátila k výše uvedenému 

případu UPC, jelikož tato kauza demonstruje složitost postihování excesivních a 

predátorských cen a může také leccos vypovědět o přístupu Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže k problematice cenového zneužití. Případ je velmi specifický, 

protože soutěžitel byl potrestán za účtování cen nepřiměřeně vysokých ačkoliv se na 

první pohled zdá, že se v něm řeší otázka účtování cen nepřiměřeně nízkých, kterými se 

soutěžitel snažil nalákat co nejvíce nových zákazníků. Z pohledu ÚOHS prý společnost 

UPC svým jednáním vyvolávala u zákazníků „dojem, že se ceny nebudou do budoucna 

zvyšovat“. Je ovšem otázka, která firma se snaží vyvolávat dojem, že své ceny zvyšovat 

bude a nesnaží se získat co nejvíce nových zákazníků? Spotřebitelé mohli po celé tři 

roky těžit z velmi nízkých cen a po jejich zvýšení na úroveň, která více odpovídala 
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vynaloženým nákladům, mohli zákazníci přejít na jinou formu příjmu televizního 

signálu. Závěr ÚOHS o tom, že příjem kabelové televize je nezastupitelný jinými zdroji 

příjmu televizního signálu, neodpovídá podle mého názoru realitě. Vyhodnocení 

monopolního postavení kabelové televize, která poskytuje signál ve vyšší kvalitě než 

klasické televizní antény a některé jiné programy než satelitní přijímače, není podle 

mého názoru úplně v pořádku. Vždy záleží na individuálních preferencích spotřebitele. 

Pokud nejsou spokojeni s nabízenými cenami nebo službami, mají vždy možnost volit 

alternativu. Myslím, že v tomto případě zásah ÚOHS nepřinesl zamýšlený efekt 

zlepšení konkurenčního prostředí a tím i více výhod pro spotřebitele. Společnost UPC 

se totiž chovala velmi konkurenčně již v době před jeho zásahem, kdy se snažila nalákat 

nové zákazníky. Zvolila rizikovou strategii nízkých cen, kdy neměla jisté, zda se jí tento 

krok v budoucnosti vrátí a riskovala tím finanční ztráty. Poté co získala určité postavení 

na českém trhu, zvýšila ceny tak, aby je dostala na reálnější úroveň vzhledem 

k nákladům. Vzhledem k tomu, že v dnešní době existuje více alternativních zdrojů 

příjmu televizního signálu, nepovažuji jednání společnosti za protisoutěžní. Podle mého 

názoru bylo spíše pro-soutěžní. 

 Uplatňování diskriminačních cen patří do širšího rámce diskriminačního jednání 

dominantního podniku, které může mít řadu dalších projevů. Ty jsou však téměř vždy 

doplněny účtováním rozdílných cen za rovnocenné neboli ekvivalentní plnění podle 

druhu zákazníka nebo podle různých zeměpisných trhů. Cenová diskriminace je 

komplexní problém a může být součástí mnoha jiných nikoli pouze cenových 

protisoutěžních jednání (jako například při uplatňování věrnostních slev a rabatů, 

výhradních dohod, vázaných obchodů apod). Diskutovanou otázkou v této souvislosti  

je, zda rozdílné ceny skutečně mají a priori negativní dopad na soutěž a blaho 

spotřebitelů. Důkladná ekonomická analýza účinků protisoutěžního jednání ze strany 

soutěžních orgánů je proto namístě. Zatímco Evropská komise a evropské soudy se 

snaží v rámci Nového přístupu klást důraz na zjišťování skutečných následků 

zkoumaného jednání na soutěž, a proto provádějí důkladnou ekonomickou analýzu, 

stávající česká praxe stále setrvává na formalistickém přístupu ke zneužití dominantního 

postavení, což bylo předvedeno právě v uvedeném rozhodnutí ve věci Linde Gas. 

V tomto rozhodnutí totiž stačilo, že byly shledány některé formální znaky 

zneužívajícího jednání a nikdo neřešil otázku, zda to bylo s narušením hospodářské 
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soutěže na trhu skutečně tak „žhavé“? V daném případě se totiž na trhu objevili někteří 

konkurenti, kteří přes dominantovo jednání dokázali být úspěšní a podařilo se jim 

praktiky společnosti Linde Gas překonat. Na tuto skutečnost však ze strany ÚOHS 

nebyl brán zřetel a tentýž přístup lze pozorovat na straně soudů, když důkladnou 

ekonomickou analýzu účinků protisoutěžního jednání po ÚOHS zatím nevyžadovaly a 

naopak se spokojily s tím, že shledaly toliko formální znaky závadného jednání.  

 Stejně tak v uvedeném případu ČEZ není podle mého názoru jasné, jakým 

způsobem pomohl zásah ÚOHS ke zvýšení konkurenčního prostředí na relevantním 

trhu. Mezi třemi výše zmíněnými těžařskými společnostmi konkurence existovala a sám 

ÚOHS uznal, že společnost ČEZ se svým jednáním nedopustila podstatného narušení 

hospodářské soutěže. I když ČEZ nakupoval od jedné společnosti uhlí za jiné ceny, 

soutěž o dodávky mezi těžaři probíhala dál a konkurence nebyla narušena. Vedle toho je 

nutno podotknout, že zásah ÚOHS patrně nevedl ani k ochraně spotřebitele. Právě 

naopak - pokud se společnosti ČEZ zdraží nákupy surovin, může se to následně 

promítnout do konečných cen elektrické energie, což je přímo proti zájmu spotřebitelů. 

Smlouvy uzavírané v soukromoprávním sektoru jsou věcí dohody a záleží jen na 

schopnostech smluvních stran, jaké podmínky si spolu dokážou vyjednat. Společnosti 

Sokolovská uhelná se nepodařilo vyjednat si tak výhodné podmínky, jako se to povedlo 

ostatním dvěma společnostem, a proto se obrátila s žádostí o pomoc na ÚOHS, který 

v následném správním řízení v podstatě vynahradil společnosti SU, co se jí nepovedlo 

prosadit do smlouvy. Nevyhnutelně tak vyvstává otázka, zda v tomto případě nešlo 

spíše o ochranu menších konkurentů před těmi většími? 

 V souvislosti s postihováním rabatů a slev byl přístup evropských soudů také 

mnohokrát kritizován pro jejich přílišný formalismus. Cenová politika dominantního 

podniku, který uplatňuje různé formy slev, včetně věrnostních rabatů, nemusí totiž být 

vždy protisoutěžní, spíše naopak, může soutěž účinně stimulovat a podporovat. Navíc 

požadavek, aby dominantní podnik ekonomicky odůvodnil svůj systém rabatů, může 

být v praxi velice těžko proveditelný. Soutěžní orgány v současné době zaujímají 

takový postoj, že veškeré rabatní systémy, které podporují loajalitu, způsobují 

automaticky poškození  soutěže a navíc vůbec neberou v potaz možné příznivé dopady 

těchto slev. Slevy mohou motivovat odběratele k větším nákupům a tito zase prodají 

více konečným spotřebitelům. V konečném důsledku se tedy mohou zvýšit celkové 



52 
 

prodeje na relevantním trhu.116 Proto by se i v tomto případě mělo přistoupit 

k podrobnější analýze skutečných dopadů na soutěž na trhu a nebylo by od věci, aby 

soud stanovil jasnější a srozumitelnější pravidla pro rozlišení mezi dovolenými rabaty a 

rabaty, které jsou v důsledku svých negativních dopadů na soutěž zakázané. Jistý posun 

v tomto přístupu již byl učiněn v posledním zmiňovaném rozhodnutí Komise ve věci 

Intel. Je však potřeba, aby závěry z tohoto rozhodnutí byly  potvrzeny soudem a aby o 

nich nebylo pochyb. Je nutné si uvědomit, že soutěž je o vítězích a poražených a 

soutěžní pravidla nechrání soutěžitele jako takové, ale chrání zachování soutěže na trhu, 

kde více efektivní podniky vyhrávají na úkor méně efektivních rivalů. Naskýtá se proto 

otázka, zda je správné penalizovat dominantní podnik proto, že poskytuje slevy a 

zvyšuje se tak jeho tržní podíl na trhu a zda je rozumné považovat rabaty poskytované 

dominantním soutěžitelem per se za zneužívající a zcela je zakázat?117 

   

  

   

                                                 
116KALLAUGHER, J. Rebates Revisited (Again) – The Continuing Article 82 Debate. Příspěvek 
prezentovaný na 2nd Annual Conference on The Modernization of Article 82, Brusel, 2005. Dostupné z: 
http://www.coleurop.be/template.asp?pagename=gclcsecondannualdocuments. 
117 Ke kritice postihování rabatních systémů dále srovnej WAELBROECK, D. Michelin II: A Per se Rule 
against Rebates by DominantCompanies? Journal of Competition Law and Economics, 2005, č. 1, str. 
151. 
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3. Necenové praktiky 

 

3.1. Vázané obchody 

 

3.1.1. Charakteristika a základní znaky 

 

Vázané obchody neboli junktimy118 jsou označovány za zneužívající praktiku, 

pokud soutěžitel v dominantním postavení podmiňuje dodání určitého zboží současným 

odebráním zboží dalšího, které věcně ani podle zvyklostí s požadovaným předmětem 

smlouvy nesouvisí.119 Typickým příkladem je situace, kdy dodavatel je ochoten dodávat 

určitý výrobek ohledně kterého má dominantní postavení pouze za podmínky 

současného odběru jiného zboží, na jehož trhu takovým postavením nedisponuje. 

Dominantní podnik si takové jednání může dovolit, jelikož v mnoha případech je 

nevyhnutelným obchodním partnerem a odběratelům často nezbývá nic jiného než 

přistoupit na podmínku odběru i vázaného produktu.120 Snahou dominanta pak je 

zajištění odbytu pro hůře prodejné zboží, vytlačení konkurence a získání  dominantního 

postavení i na trhu vázaného produktu. Dominant tak vyvíjí tlak na slabší a závislou 

tržní protistranu, která je nucena odebrat i plnění, na kterém nemá zájem, nebo které by 

si byla schopna obstarat samostatně u jiného dodavatele, a to i za výhodnějších 

                                                 
118 Slovo junktimace pochází z latinského „iunctim“, které označuje spojení věcí. Jako synonyma jsou 
používány rovněž označení „vázané prodeje“ či „vázané praktiky“. 
119 V teorii se rozlišuje mezi vázaným prodejem (tying) a spojeným prodejem (bundling), který lze dále 
rozdělit na čistý spojený prodej (pure bundling) a smíšený spojený prodej (mixed bundling). Pokud dva 
produkty A a B mohou být nakoupeny pouze společně pak se jedná o tzv. čistý spojený prodej. U 
smíšeného spojeného prodeje mohou být produkty A i B nakoupeny odděleně, avšak při jejich společné 
koupi je poskytnuta sleva. Vázaný prodej se pak vztahuje k situacím, kdy prodej produktu A (vázající) je 
podmíněný také nákupem produktu B (vázaný), a produkt A nemůže být zakoupen odděleně, zatímco 
produkt B ano. Srovnej RIDYARD, D., BALDAUF, M. Microsoft v. Commission: A pricing perspective 
on non-price abuses, str. 371 a n. in RUBINI, L. Microsoft on Trial – Legal and Economic Analysis of a 
Trandatlantic Antitrust Case, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2010. Vzhledem k tomu, že 
jak vázaný, tak spojený prodej mají obdobné účinky na soutěž a detailní rozlišení není nezbytné, nebudou 
tyto pojmy v dalším výkladu zvlášť rozlišovány. 
120 JONES A., SUFRIN B., cit. dílo, str. 514. 
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podmínek.121 Takové jednání způsobuje jednak újmu spotřebitelům, ale zejména 

konkurentům, pro něž se snižuje možnost konkurovat dominantnímu soutěžiteli 

a dochází k uzavírání trhu. 

U této formy zneužití dominantního postavení je klíčové posouzení, zda zboží 

spolu věcně nebo podle zvyklostí souvisí, protože pokud tu taková souvislost existuje, 

tak jejich současné nabízení není zakázaným jednáním, ani když se jej dopouští 

dominant. Při posuzování vždy závisí na konkrétních okolnostech případu. Věcná 

souvislost může být například vázanost odebrání určitého zboží na odebrání jeho 

součásti nebo příslušenství, které je nezbytné pro používání věci hlavní.122 V případě 

příslušenství je však na místě náležitého zvážení věcné souvislosti, která se navíc může 

v daném místě a čase s vývojem technologických možností měnit a je nutno přihlédnout 

k charakteru nabízeného zboží či služeb, situaci na konkrétním relevantním trhu, jakož i 

k nákupním zvyklostem spotřebitelů. To samé platí i pro přípustnou souvislost dvou 

výrobků na základě působení obchodních zvyklostí.123 Co je zvykem v jednom odvětví, 

to nemusí být z různých důvodů obvyklé v jiném odvětví. Přípustné jsou vázané 

obchody zejména tam, kde odběr hlavního zboží spolu s příslušenstvím je nezbytnou 

podmínkou řádné funkčnosti hlavního zboží, jeho kvality a bezpečnosti jeho 

používání.124 

 

3.1.2. Komunitární úprava a rozhodovací praxe 

  

 Vázané obchody jsou zvláštní skutkovou podstatou zneužití dominantního 

postavení, kterou ustanovení článku 102 Smlouvy o fungování EU výslovně zmiňuje 

pod písmenem d) a jedná se o podmiňování uzavření smluv tím, že druhá strana přijme 

další plnění, která ani věcně, ani podle obchodních zvyklostí s předmětem těchto smluv 

nesouvisejí. 

 V rozhodovací praxi je tato praktika zvláště závažným a neospravedlnitelným 

porušením SFEU, protože je jedním z nejefektivnějších prostředků, jak přenést 
                                                 
121 ŠEMORA, V., cit. dílo, str. 55. 
122 Věcná souvislost je dána mezi automobilem a pneumatikami či botami a tkaničkami.  Jako zakázanou 
vázající praktiku by však bylo nutno posoudit podmiňování nákupu bot současným nákupem ponožek. 
123 V anglickém jazyce commercial usage 
124 RAUS, D., NERUDA R., cit. dílo, str. 118. 
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dominantní postavení z jednoho trhu na druhý. Za všechny případy uvedu věc 

z poslední doby, která vzbudila velkou pozornost i široké veřejnosti, případ Microsoft 

(2007). 

 Základy pro posuzování vázaných obchodů položily případy Hilti  a Tetra Pak II, 

ze kterých později Komise jakož i Tribunál vycházely při rozhodování ve věci 

Microsoft.125 Americká společnost Microsoft Corporation (dále jen „Microsoft“) 

disponovala obrovským celosvětovým tržním podílem a zaujímala téměř monopolní 

postavení na trhu operačních systémů pro osobní počítače. Vedle toho figurovala i na 

trhu operačních systémů pro malé servery a na trhu přehrávačů médií. S přihlédnutím 

k téměř 95% podílu společnosti Microsoft na trhu operačních systémů, zákazníci neměli 

téměř žádnou šanci zvolit si jiný operační systém. Microsoft do svých operačních 

systémů Windows automaticky vkládal zdarma některé další výrobky, mimo jiné i 

Windows Media Player (dále jen „WMP“), což je multimediální přehrávač filmů a 

hudby. Tím, že Microsoft poskytoval tento přehrávač zdarma, koneční spotřebitelé již 

nebyli motivováni kupovat alternativní software od jiných výrobců. Zákazníkům navíc 

nebylo umožněno pořídit si operační systém Windows bez WMP. Takové jednání pak 

logicky zabránilo vstupu nových konkurentů na trh s přehrávači médií a těm stávajícím 

to znemožnilo účinně soutěžit. Microsoft se touto praktikou snažil rozšířit své 

dominantní postavení z trhu s operačními systémy na trh s multimediálními přehrávači 

pomocí tzv. pákového efektu.126  

Microsoft dále neposkytoval konkurenčním výrobcům dostatek informací a ti 

pak kvůli tomu nemohli vyvíjet své síťové operační systémy, které by komunikovaly 

s Windows na osobních počítačích stejně dobře jako produkty od firmy Microsoft.  

Komise tedy shledala porušení článku 102 SFEU ze strany společnosti Microsoft 

dvojím způsobem: jednak se Microsoft dopustil neoprávněného odmítnutí poskytnout 

svým soutěžitelům „informace týkající se interoperability“ a povolit jejich využití pro 

vývoj a distribuci výrobků konkurujících výrobkům společnosti Microsoft (odmítl 

                                                 
125 Rozhodnutí Evropské komise COMP/C 3.37.792) Microsoft ze dne 24.5.2004 a rozsudek Tribunálu T-
201/04 Microsoft [2007], ECR II-1501. Případ zpracován take na základě BEDNÁŘ, J, cit. dílo, str. 345 a 
n. a RUBINI, L. Microsoft on Trial – Legal and Economic Analysis of a Trandatlantic Antitrust Case, 
Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2010. 
126Tzv. Leverage effect, kdy podnik, který je dominantem na jednom trhu, bude směřovat k rozšíření 
dominantního postavení  i na trh s komplementárním produktem a tak zdvojnásobit své zisky. Tento efekt 
umožňuje několik různých praktik, mezi nimi právě i vázaný prodej. Srovnej RIDYARD, D., 
BALDAUF, M. cit. dílo, str. 372 a n. 
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poskytnout licenci) a za druhé neoprávněně vázal prodej přehrávače WMP na prodej 

operačního systému Windows.127 V rámci této kapitoly se budu dále zabývat pouze 

vázající praktikou, zatímco druhá protisoutěžní praktika ve formě odmítnutí dodávek 

bude rozebrána v rámci kapitoly 3.3.2. 

Společnosti Microsoft nebyla v souvislosti s vázanými prodeji vytýkána samotná 

integrace WMP do systému Windows, ale skutečnost, že na trhu nabízí výlučně verzi 

Windows, do které je WMP přímo integrován. Tedy, že neumožňuje výrobcům zařízení 

a spotřebitelům získat Windows bez WMP nebo alespoň odejmutí přehrávače z celku 

tvořeného Windows a WMP.128 

Komise použila test vycházející ze čtyř základních podmínek, aby zjistila zda 

chování dominantního podniku představuje zneužívající vázaný prodej: (i) dotčený 

podnik má dominantní postavení na trhu vázajícího výrobku (v našem případě je to trh 

operačních systémů pro PC), (ii) vázající a vázaný výrobek jsou dva odlišné výrobky 

(iii) uvedený podnik nedává spotřebitelům volbu získat vázající výrobek bez vázaného 

výrobku a (iv) takové jednání omezuje hospodářskou soutěž.129 Tribunál tato kritéria 

potvrdil a připojil, že Komise musí také zohlednit skutečnost, zda vázaný prodej není 

objektivně odůvodněn.  

Microsoft se v řízení hájil argumentem, že v daném případě se nejedná o dva 

odlišné produkty. Tvrdil, že WMP je nedílnou součástí operačního systému Windows a 

jde jen o další krok ve vývoji celkové funkčnosti tohoto operačního systému. Otázka 

zda se jedná o dva rozdílné produkty či o jeden celek byla klíčovou pro posouzení 

vázacích praktik. Tribunál argument Microsoftu odmítl s tím, že otázka, zda jsou 

výrobky odlišné, musí být posouzena s ohledem na poptávku spotřebitelů130 a doplnil, 

že spotřebitelé často mohou požadovat komplementární produkty (v tomto případě 

operační systém a multimediální přehrávač), ovšem nikoli nezbytně z téhož zdroje.  Na 
                                                 
127 BANASEVIC, N., HELLSTRÖM, Windows into the Word of abuse of dominance: An analysis of the 

Commission´s 2004 Microsoft Decision and the CFI´s 2007 judgement, str. 47 in RUBINI, L. Microsoft 

on Trial – Legal and Economic Analysis of a Transatlantic Antitrust Case, Cheltenham: Edward Elgar 
Publishing Limited, 2010.  
128 V tomto případě šlo o specifickou podobu vázaných prodejů, tzv. spojené prodeje (bundling), kdy není 
jiná možnost, než pořídit oba produkty společně. 
129 BANASEVIC, N., HELLSTRÖM, P., cit. dílo, str. 63. 
130 Test poptávky spotřebitelů je často vysvětlován na příkladu bot a tkaniček do bot. Měli by zákazníci 
zájem o koupi samotných bot bez tkaniček? Záporná odpověď na tuto otázku značí, že v tomto případě se 
nejedná o dva samostatné, ale na sebe navázané produkty. Stejně tak automobil a pneumatiky. Srovnej 
EVANS, D.S., PADILLA A.J., Tying under Article 82 and The Microsoft Decision in JONES A., 
SUFRIN B., cit. dílo, str. 525. 
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trhu navíc existovaly nezávislé společnosti specializované v oblasti výroby a prodeje 

vázaného výrobku.131 Argument společnosti Microsoft, že se nemohlo jednat o vázání, 

když poskytování Windows Media Player nebylo nijak zpoplatněno a tvrzení, že vázaný 

produkt WMP nijak neomezoval spotřebitele v tom, aby si vybrali jiný multimediální 

přehrávač, který si navíc mohli stáhnout zdarma, také neobstál, protože soud tvrdil, že 

ani z článku 102 SFEU ani z judikatury nevyplývalo, že by spotřebitelé museli buď 

platit za vázaný výrobek, a není ani vyžadováno, aby spotřebitelé byli nuceni používat 

vázaný výrobek.132  

Microsoft se dále hájil tím, že navázání WMP k Windows je objektivně 

ospravedlnitelné pro své pro-soutěžní efekty. Podle jeho názoru vede vázaný prodej 

k nárůstu efektivnosti, který kompenzuje protisoutěžní účinky. S tím však před Komisí 

ani před soudem neobstál. Pozitivní efekty by totiž mohly být dosaženy i bez vázání 

prodejů. Zvýšení pohodlí spotřebitele ani pozitivní efekt na distribuci nebyl uznán za 

dostatečné zdůvodnění vázaných prodejů. Hlavním důvodem, pro který však byly tzv. 

efficiencies odmítnuty bylo, že společnosti Microsoft se nepodařilo dostatečným 

způsobem prokázat žádnou skutečnou technickou výhodu, kterou spojení produktů 

Windows a WMP přináší. Tribunál podpořil zjištění Komise a uvedl, že vázání 

postavilo konkurenty společnosti Microsoft do nevýhodného postavení na trhu, 

zmrazilo inovace a odradilo od dalších investic na trhu. 

Komise v tomto případě uložila rekordní pokutu 497 miliónů Euro a navíc 

nařídila nabízet svůj systém Windows ve dvou verzích, z nichž jedna nebude Windows 

Media Player obsahovat, a pokud si zákazník vybere Windows samostatný, může do něj 

instalovat konkurenční multimediální přehrávač. Microsoftu bylo zakázáno účtovat více 

za samostatnou verzi Windows bez WMP. Slabinou rozhodnutí však bylo, že už nebylo 

vyžadováno, aby Microsoft účtoval nižší ceny pro samostatnou verzi než za verzi 

vázanou.133 Pozitivní přínos případu Microsoft můžeme shledat v tom, za určitých 

okolností Tribunál připouští, aby spojení produktů bylo ospravedlnitelné. Základním 

                                                 
131 Srovnej BANASEVIC, N., HELLSTRÖM, P., cit. dílo, str. 64 a n. 
132ANDREANGELI, A. Tying, technological integration and Article 82 EC: Where do we go after 
Microsoft case? str. 329 in RUBINI, L. Microsoft on Trial – Legal and Economic Analysis of a 
Trandatlantic Antitrust Case, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2010. 
133 Microsoft potom tedy prodával samostatnou verzi Windows N, za kterou však účtoval stejnou cenu 
jako za plnou verzi Windows včetně WMP. Srovnej AHLBORN, CH., EVANS, S.D. The Microsoft 
Judgement and its Implications for Competition Policy towards Dominnat firm in Europe, dostupné z: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1115867, str. 5 [navštíveno dne 20.7.2011]. 
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předpokladem však je, že spojení produktů přinese konkrétní technické zefektivnění, 

které povede k vyššímu stupni technologického vývoje. 

Společnost Microsoft se rozhodla rozsudek dále nerozporovat a nepodala žalobu 

k Evropskému soudnímu dvoru. Místo toho se rozhodla plně spolupracovat s Komisí, 

aby se tak vyhnula dalším pokutám. Komise však „své zbraně nesložila“ a na počátku 

roku 2008 zahájila řízení proti Microsoft pro možné protiprávní svazování operačního 

systému Windows s internetovým prohlížečem Internet Explorer, které již skončilo 

vydáním rozhodnutí o závazcích.134 Komise dále vede řízení v dalších dvou případech 

možného zneužití dominance, jednak opět na základě interoperability a jednak ve formě 

vázaného prodeje opět pro svazování operačního systému Windows s internetovým 

prohlížečem Internet Explorer (zahájené z podnětu stížnosti jiného poskytovatele 

prohlížeče Opera).135 

 

3.1.3. Česká úprava a rozhodovací praxe 

 

 Obdobně jako článek 102 písm. d) také v ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) ZOHS 

se zakazuje dominantním podnikům vázání souhlasu s uzavřením smlouvy na podmínku, 

že druhá smluvní strana odebere i další plnění, které s požadovaným předmětem 

smlouvy věcně ani podle obchodních zvyklostí nesouvisí. 

Jako příklad z rozhodovací praxe uvedu rozhodnutí ve věci Likérka Stock Plzeň-

Božkov,136 které bylo na našem území jedním z prvních rozhodnutí týkající se vázaných 

obchodů. V této věci monopolní výrobce značkového a u spotřebitelů velmi oblíbeného 

likéru Fernet Stock, Likérka STOCK Plzeň-Božkov, a.s., vázal jeho prodej odběratelům 

na odběr i jiných produktů likérky, které byly zaměnitelné s produkty jiných výrobců a 

na trhu tak byla větší konkurence.137 Likérka se vázaným prodejem snažila zajistit odbyt 

i ostatních lihovin, které vyráběla a případně si zlepšit své postavení na trhu s nimi. 

Námitka Likérky, že všechny alkoholické nápoje, které vyrábí, spolu věcně souvisí 

                                                 
134 Srovnej Rozhodnutí Evropské Komise COMP/C-3/39.530 Microsoft ze dne 16.12.2009. 
135Viz tisková zpráva Komise MEMO/08/19 ze dne 14.1.2008, dostupná na: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/19&format=HTML&aged=1&langu
age=EN&guiLanguage=cs (navštíveno dne 19.7.2011). 
136 Rozhodnutí ministra pro hospodářskou soutěž č.j. R 20/1995 ze dne 11.4.1996, kterým změnil 
rozhodnutí Ministerstva pro hospodářskou soutěž č.j. S 21/95-240 ze dne 21.7.1995. 
137 MUNKOVÁ, J., SVOBODA, P., KINDL, J., cit. dílo, str. 178. 
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jelikož jsou obchodovány pod stejným obchodním jménem a pod stejnou ochrannou 

známkou, nebyla uznána. V rozhodnutí byly totiž vymezeny dva věcné trhy, a to trh 

alkoholických nápojů fernetového typu a nefernetového typu. V tomto případě proto 

nešlo tvrdit, že všechny alkoholické nápoje, které Likérka vyrábí, spolu věcně souvisejí. 

Vázání souhlasu s uzavřením smlouvy na podmínku, že druhá smluvní strana odebere 

mimo nápoje Fernet Stock i jiný alkoholický nápoj nefernetového typu, musel být tedy 

považován za tzv. vykořisťování dominance.138 Důsledkem jednání plzeňské likérky tak 

vedlo či mohlo vést ke snížení zisků ostatních soutěžitelů a způsobilo újmu i 

spotřebitelům, kteří neměli možnost volby a byli nuceni kupovat zboží, které by si za 

běžných okolností nekoupili nebo by si je opatřili jinde třeba i za výhodnějších 

podmínek.  

 

3.2. Zastavení nebo omezení výroby, odbytu nebo výzkumu 

 

3.2.1. Charakteristika a základní znaky 

 

 Předpokladem pro naplnění skutkové podstaty zastavení nebo omezení výroby, 

odbytu nebo výzkumu je skutečnost, že takovým jednáním je způsobena újma 

spotřebitelům, která bude nejčastěji zapříčiněná vyššími cenami. Dominant záměrně 

zastaví nebo omezí výrobu či odbyt, čímž dojde ke zvýšení poptávky po daném 

produktu na trhu. Toho dominant využije tím, že začne výrobek na trh znovu dodávat, 

ovšem nyní již za vyšší ceny. Cílem takového jednání dominanta tedy může být 

spekulace na zvýšení ceny. Dominant úmyslně na přechodnou dobu způsobí 

jednorázový převis poptávky nad nabídkou a v důsledku toho dojde k růstu cen nebo 

nechá trh „vyhladovět“ prostřednictvím omezení dodávek a posléze jej nasytí za vyšší 

ceny. 

 Pro posuzování naplnění znaků této skutkové podstaty neexistují jednoznačná 

kritéria. Množství a kvalita výstupu dominantního podniku závisí na okolnostech 

každého jednotlivého případu. Podezření ze zneužití nejčastěji vzniká, není-li možné 

takový výpadek odůvodnit rozumnými obchodními cíli. Všeobecně však můžeme říci, 

                                                 
138 BEDNÁŘ, J., cit. dílo, str. 134. 
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že dominantní podnik zneužívá svého postavení, pokud produkuje menší množství 

výrobků nebo inovací, než by produkoval v soutěžním prostředí.139 

 Je zřejmé, že tohoto typu zneužití se mohou dopustit zejména ty subjekty, jejichž 

tržní síla se blíží monopolu, neboť v jiných, méně jednoznačných případech může být 

chybějící nabídka snadno nahrazena dodávkami ostatních konkurentů.140  

 Ne každé zastavení výroby nebo dodávek je zneužitím. Důvodem pro objektivní 

ospravedlnění může být taková změna tržních podmínek, kdy i dominantní soutěžitel 

bude nucen přistoupit k určitým restrikcím. Například z důvodu náhlého nedostatku 

vstupních surovin potřebných k produkci předmětného zboží, nebo pokud soutěžitel 

zjistí, že o daný produkt již není na trhu zájem nebo i z důvodu chování obchodního 

partnera a neplnění jeho závazků. O zneužití dominantního postavení nepůjde ani tehdy, 

pokud se soutěžitel rozhodne směřovat své obchodní aktivity jinam, protože ani po 

dominantním podniku nelze spravedlivě požadovat, aby trvale vyráběl a distribuoval 

zboží způsobem, který již neodpovídá jeho obchodní strategii.141 

 Za porušení zákona naopak lze považovat situace, kdy dominantní dodavatel 

vypoví kupní smlouvu svému dlouhodobému  odběrateli, který se spoléhá na pravidelné 

dodávky určitého zboží, aniž by byl na toto rozhodnutí předem upozorněn 

v přiměřeném časovém předstihu a také bezdůvodné odmítnutí dodávat zboží jen 

některému nebo některým odběratelům.142 

   

3.2.2. Komunitární úprava a rozhodovací praxe 

  
 Formou zneužití dominantního postavení výslovně uvedenou v čl. 102 písm. b) 

SFEU je omezování výroby, odbytu nebo technického vývoje na úkor spotřebitelů.  

 V komunitární praxi dosud nebyly zaznamenány případy úmyslného vytvoření 

přetlaku na poptávkové části trhu dominantem s cílem uspokojit zákazníky později za 

                                                 
139 ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P., JEŽEK, J. a kol., cit. dílo, str. 461. 
140 RAUS, D., NERUDA R., cit. dílo, str. 119. 
141 BEDNÁŘ, J, cit. dílo, str. 154. 
142 Tamtéž. Protože je problematika odmítnutí dodávek poměrně široká a existuje k ní bohatá judikatura, 
je této zneužívající praktice věnována následující samostatná kapitola 3.3. 
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zvýšené ceny.143 V rámci této skutkové podstaty se Komise a komunitární soudy 

zabývaly nejčastěji protisoutěžním odmítnutím dodávek.144 

  

3.2.3. Česká úprava a rozhodovací praxe 

 
 Soutěžiteli v dominantním postavení český zákon výslovně zakazuje zastavení 

nebo omezení výroby, odbytu nebo výzkumu a vývoje na úkor spotřebitelů v ustanovení 

§11 odst. 1 písm. d) ZOHS. Příklady z rozhodovací praxe se v rámci této problematiky 

váží především k odmítnutí dodávek.145 

 

3.3. Odmítnutí dodávek  

 

3.3.1. Charakteristika a základní znaky 

 
 Všeobecně v tržní ekonomice platí, že každá společnost si může v rámci svého 

podnikání svobodně vybrat subjekt s kterým bude obchodovat.146 Na druhou stranu 

dominantní podnik má zvláštní odpovědnost za udržení soutěže na trhu, a proto je 

uznáváno, že „[i] když si mohou podniky v zásadě zvolit své obchodní partnery, 

odmítnutí dodávat učiněné podnikem v dominantním postavení může být za určitých 

okolností, a není-li objektivně odůvodněné, zneužitím dominantního postavení ve smyslu 

článku [102 SFEU].“147 

                                                 
143 Srovnej MUNKOVÁ, J., SVOBODA, P., KINDL, J., cit. dílo, str. 180. 
144 Této problematice je věnována kapitola 3.3.2. 
145 Srovnej kapitolu 3.3.3. 
146 Komise k tomu ve svých v Pokynech pro posuzování vylučovacích praktik  v  odst. 75 uvádí: „Obecně 
vzato by jakýkoli podnik bez ohledu na to, zda má dominantní postavení, či nikoli, měl mít právo vybrat si 
své obchodní partnery a volně nakládat se svým majetkem. Komise se proto domnívá, že zásah na základě 
práva hospodářské soutěže vyžaduje pečlivé zvážení, pokud by uplatnění článku 102 vedlo k uložení 
povinnosti dominantnímu podniku zajišťovat dodávky. Existence takovéto povinnosti (i za spravedlivou 
odměnu) může narušit motivaci podniku investovat a inovovat, a tím případně poškodit spotřebitele. 
Vědomí, že mohou mít povinnost zajišťovat dodávky proti své vůli, může vést dominantní podniky (nebo 
podniky, které předpokládají, že by se mohly stát dominantními) k tomu, aby do dotyčné činnosti 
neinvestovaly nebo investovaly méně. Rovněž konkurenti mohou být v pokušení parazitovat na investicích 
uskutečněných dominantním podnikem, místo aby investovali sami. Žádný z těchto důsledků není z 
dlouhodobého hlediska v zájmu spotřebitelů.“ 
147 Srov. rozs. T-201/04 Microsoft, odst. 319. 
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 Zákaz odmítnutí dodávek se vztahuje jak na zboží tak i služby. Tohoto typu 

zneužití se často dopouštějí vertikálně integrovaní soutěžitelé,148 kteří odmítnou dodávat 

své zboží nebo služby na velkoobchodní úrovni trhu a tím se jim podaří eliminovat své 

konkurenty na maloobchodní úrovni trhu, kde taktéž sami vystupují.149 Dále se zákaz 

vztahuje na  odmítnutí poskytnout informace, pokud na přístupu k nim závisí přístup 

soutěžitelů na trh či na odmítnutí žádosti o poskytnutí licence k právům duševního 

vlastnictví. V neposlední řade může jít o odmítnutí přístupu k důležitým zařízením a 

sítím.150 Jedná se o vylučovací zneužívající praktiku s cílem vyloučit stávající nebo 

nové potenciální konkurenty z trhu formou jednostranného náhlého ukončení 

probíhající spolupráce nebo odmítnutím započetí nové spolupráce. 

 Zákaz odmítnutí dodávek by měl být spíše výjimkou ze zásady smluvní svobody 

a se uplatní jen tam, kde dominant tímto jednáním oslabí soutěž na trhu. Vždy je třeba 

brát v úvahu možné objektivní ospravedlnění a jako ospravedlňující faktory může 

sloužit například nedostatek kapacity na uspokojení vlastních potřeb, insolventnost 

obchodního partnera či jeho špatná pověst ohledně platební morálky, upřednostnění 

stálých zákazníků před příležitostnými v případě nedostatku apod.151 To ostatně potvrdil 

i Tribunál, který ve věci Bayer152 judikoval: „Judikatura ESD nepřímo uznává význam 

zabezpečení svobodného podnikání při aplikaci soutěžních pravidel zakotvených ve 

Smlouvě, když výslovně připouští, že i podnik v dominantním postavení může, v určitých 

případech, odmítnout jednat či změnit jeho dodavatelskou politiku.“ 

 V praxi můžeme rozlišit dvě základní situace: odmítnutí dodávek konkurujícímu 

podniku a nekonkurujícímu podniku. Přitom první kategorii můžeme ještě dále rozlišit 

na další dvě podkategorie, a to na odmítnutí dodávek existujícímu konkurentovi anebo 

odmítnutí dodávek novému či potenciálnímu konkurentovi.153 

 

                                                 
148 Vertikálně integrovaní soutěžitelé jsou ti, kteří současně disponují dominantním postavením na 
velkoobchodní i maloobchodní úrovni trhu zboží, nebo kteří jsou zároveň soutěžitelé na trhu suroviny a 
následného produktu z něj vyrobeného. Jde o situaci, kdy dominantní podnik je aktivní  na tzv. 
předřazeném trhu a dodává nezbytné vstupy (klíčové „suroviny“ pro finální výrobek) nezávislým 
soutěžitelům na trhu podřazeném, přičemž tohoto následného trhu se také sám aktivně účastní. 
149 EZRACHI, A., cit. dílo, str. 124. 
150 Ohledně odmítnutí k přístupu k hlavním nebo podstatným zařízením viz následující kap. 3.4. 
151 ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P., JEŽEK, J. a kol., cit. dílo, str. 452-3. 
152 Rozsudek Tribunálu ve věci Bayer AG v Komise T-41/96 [2000] ECR II-3383, odst. 180. 
153 PETR, M. a kol., cit. dílo, str. 337. 



63 
 

3.3.2. Komunitární úprava a rozhodovací praxe 

 
 Odmítnutí dodávek lze podřadit pod výslovně uvedený zákaz omezování výroby, 

odbytu nebo technického vývoje na úkor spotřebitelů v článku 102 písm. b) SFEU.154 

Někteří autoři zase označují odmítnutí obchodovat za diskriminační jednání a jako 

takové zakázané článkem 102 písm. c) SFEU.155 Tato klasifikace naznačuje, že 

zneužívající praktiky se často prolínají a někdy je těžké určité jednání podřadit pod 

výslovně uvedenou skutkovou podstatu. Můžeme shrnout, článek 102 SFEU obecně 

zakazuje zneužití dominantního postavení ve formě odmítnutí dodávek.  

 Mezi klasické případy odmítnutí dodávek stávajícímu konkurentovi bývá 

v literatuře nejčastěji uváděno rozhodnutí ESD ve věci Commercial Solvents (1974) a 

nejčastěji uváděným případem odmítnutí dodávek nekonkurentovi je věc United Brands 

(1978). V této práci raději uvedu novější rozhodnutí ve věci Sot. Lélos kai Sia (2008), 

kde se ukázalo, že odmítnutí dodávek může sloužit také jako prostředek k zabránění 

paralelních vývozů či dovozů. Jelikož na poli práva duševního vlastnictví může také 

dojít k odmítnutí dodávek, rozeberu dále rozhodnutí ve věci Microsoft (2007). 

 ESD řešil ve věci Sot. Lélos kai Sia,156 předběžnou otázkou, zda farmaceutický 

podnik, který má dominantní postavení na vnitrostátním trhu léčivých přípravků, 

zneužívá své postavení tím, že přestane vyřizovat objednávky řeckých 

velkoobchodníků, protože tito provádějí paralelní vývoz uvedených léčivých přípravků 

do jiných členských států. Konkrétně šlo o situaci, kdy řecká dceřinná společnost 

společnosti GlaxoSmithKline přerušila dodávky léčivých přípravků svým dlouholetým 

distributorům, kteří je distribuovali na řeckém trhu, ale vyváželi je i do jiných členských 

států. Společnost pak sama pak začala dodávat příslušné léčivé přípravky řeckým 

nemocnicím a lékárnám, čímž změnila svůj systém distribuce. Cílem takového jednání 

bylo omezení paralelních vývozů na trhy jiných členských států, na kterých byla 

prodejní cena dotčených léčivých přípravků vyšší. ESD ve svém rozhodnutí potvrdil 

dosavadní pravidlo, že „odmítnutí podniku v dominantním postavení na trhu daného 

                                                 
154 Tamtéž, str. 336. 
155 Srovnej MUNKOVÁ, J., KINDL, J. . Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 2. vydání. 
Praha : C.H. Beck, 2009, str. 121 nebo MUNKOVÁ, J., SVOBODA, P., KINDL, J. Soutěžní právo. 1. 
Vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, str. 179. 
156 Rozsudek ESD ve spojené věci C-468/06 až C-478/06 Sot. Lelos kai Sia EE v GlaxoSmithKline AEVE 
[2008] ECR II-2969. Někdy je tento případ označován jako Syfait II . 
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výrobku vyhovět objednávkám bývalého zákazníka je zneužitím tohoto dominantního 

postavení ve smyslu článku [102 SFEU], jestliže toto chování, aniž by bylo objektivně 

odůvodněné, může vyloučit hospodářskou soutěž ze strany obchodního partnera“157 a 

dále se vyjádřil k povaze těchto praktik omezujících paralelní vývozy do ostatních 

členských států slovy: „praktiky podniku v dominantním postavení směřující k zamezení 

všem paralelním vývozům z jednoho členského států do jiných členských států, tedy 

praktiky, které oddělováním vnitrostátních trhů odstraňují výhody účinné hospodářské 

soutěže v oblasti zásobování a cen, které tyto vývozy přinášejí konečným spotřebitelům 

nemohou být […] vyňaty ze zákazu uvedeného v článku [102 SFEU]”.158 V tomto 

případě tedy farmaceutický podnik zneužil svého dominantního postavení, když odmítl 

vyhovět obvyklým objednávkám velkoobchodníků, aby zabránil paralelním vývozům. 

Obvyklý charakter objednávek byl přitom vymezen vzhledem k potřebám dotčeného 

vnitrostátního trhu a dřívějším obchodním vztahům.159 

 V souvislosti s odmítnutím dodávek na poli práva duševního vlastnictví uvedu 

dosud vrcholné rozhodnutí Tribunálu ve věci Microsoft, o kterém již byla řeč 

v souvislosti s vázanými prodeji, což byla druhá protisoutěžní praktika, která byla 

společnosti Microsoft vytknuta.160 První zneužívající praktiku spatřovala Komise 

v odmítnutí poskytnout licenci. Společnost Microsoft byla obviněna z toho, že odmítla 

svým soutěžitelům poskytnout informace týkající se interoperability, což je 

zjednodušeně řečeno schopnost dvou programů vzájemně si vyměňovat a užívat 

informace za účelem umožnit každému z nich fungovat všemi stanovenými způsoby. 

Zveřejnění informací k zajištění interoperability bylo dle názoru Komise nezbytné, 

protože bez jejich znalostí operační systémy konkurenčních společností nebyly schopny 

komunikovat s operačním systémem Windows od společnosti Microsoft. Ve světle 

kvazi-monopolního postavení Microsoftu byli uživatelé konkurenčních operačních 

systémů značně omezeni, jelikož jejich systémy nebyly schopné komunikovat 

s většinou ostatních uživatelů Windows. Komise shledala odmítnutí poskytnout 

informace ze strany společnosti Microsoft za riziko odstranění hospodářské soutěže na 

                                                 
157 Odst. 34 cit. rozh. 
158 Odst. 66 cit. rozh.  
159 Srovnej Tisková zpráva ze dne 16.9.2008 č. 65/08, Rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech C-
468/06 až C-478/06 Sot. Lelos kai Sia EE v GlaxoSmithKline AEVE  Dostupná na: 
http://curia.europa.eu/cs/actu/communiques/cp08/aff/cp080065cs.pdf, (navštíveno dne 18.7.2010). 
160 Srovnej kap. 3.1.2. 
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relevantním trhu, které v důsledku omezování technického rozvoje poškozovalo i 

konečné spotřebitele.161 

 Tribunál provedl analýzu povahy operačních systémů a s tím související nutnosti 

poskytnout určité informace pro jejich vzájemnou interoperabilitu. Ve svých úvahách 

například odmítl námitku, že napadené rozhodnutí Komise požaduje, aby byly 

zpřístupněny informace, které konkurentům umožní vyvinout a uvést na trh operační 

systémy, které budou identickými kopiemi systému Windows.162 Soud také odmítl 

námitku, kterou se Microsoft dovolával ochrany svých práv duševního vlastnictví, která 

podle jeho názoru měla být dostatečným důvodem pro odmítnutí zpřístupnění 

technických informací. Podle Microsoftu jsou „tato práva určena k ochraně výsledků 

miliardových investic do softwarových vlastností, funkcí a technologií. Toto je podstata 

ochrany práv z průmyslového vlastnictví. Jejich prozrazení by popíralo takovou 

ochranu a vylučovalo budoucí motivaci investovat více do duševního vlastnictví.“163 

Fakt, že zpřístupnění požadovaných technických informací negativně ovlivní zájem 

Microsoftu inovovat své výrobky do budoucna, nebyl Komisí uznán jako 

ospravedlňující důvod. 

  Při svém rozhodnutí Tribunál vycházel z dřívější judikatury, kterou dále 

rozvinul, když stanovil,  že odmítá-li podnik v dominantním postavení „[…] poskytnout 

třetí osobě licenci na užití výrobku, který je předmětem práva duševního vlastnictví, 

nemůže být [tato skutečnost] sama o sobě zneužitím dominantního postavení ve smyslu 

článku [102 SFEU]. Výkon výlučného práva majitelem práva duševního vlastnictví 

může vést k takovému zneužití pouze za výjimečných okolností.“ Přitom vymezil 

výjimečné okolnosti jako „[…] za výjimečné musí být považovány zejména následující 

okolnosti: zaprvé, odmítnutí se týká výrobku nebo služby nezbytné pro výkon dané 

činnosti na sousedním trhu; zadruhé, odmítnutí může vyloučit veškerou účinnou 

hospodářskou soutěž na sousedním trhu; zatřetí, odmítnutí brání vzniku nového 

výrobku, pro který existuje potencionální poptávka spotřebitelů.“ a uzavřel: „Pokud je 

zajištěna existence takových okolností, odmítnutí soutěžitele v dominantním postavení 

                                                 
161 BURYAN, J. Rozsudek ve věci Microsoft: odmítnutí poskytnout licenci k právům duševního vlastnictví 
jako zneužití dominantního postavení, Jurispridence, 2007, č. 7-8, str. 19. 
162NERUDA, R. Rozsudek ve věci Microsoft potvrdil směřování soutěžní politiky EU, Právní zpravodaj : 
časopis pro právo a podnikání, 2007, č. 10, str. 3. 
163 Cit. rozhodnutí Komise ve věci Microsoft, odst. 709. 
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poskytnout licenci k předmětu práva duševního vlastnictví může být porušením článku 

102 SFEU, ledaže by takové jednání bylo objektivně odůvodnitelné.“164  

 Podmínky pro shledání výjimečných okolností zneužití můžeme je shrnout jako: 

(i) nezbytnost, (ii) okolnost podle které dotčené odmítnutí může vyloučit hospodářskou 

soutěž a (iii) omezení brání technickému vývoji na úkor spotřebitelů. Podle soudu 

v daném případě byly všechny tyto podmínky Komisí spolehlivě prokázány. 

Společnosti Microsoft se nepodařilo prokázat objektivní důvody pro ospravedlnění 

svého jednání a Tribunál tak potvrdil zjištění Komise o zneužití dominantního 

postavení.  

 Po právní stránce má toto rozhodnutí velký význam v souvislosti s aplikací 

pravidel o odmítnutí dodávek na poli práva duševního vlastnictví. Tribunál ve svém 

rozhodnutí jednoznačně stanovil, že právo na ochranu duševního vlastnictví musí 

respektovat ustanovení SFEU o ochraně hospodářské soutěže. Zneužitím dominantního 

postavení ve formě odmítnutí dodávek tak může být i odmítnutí poskytnout licenci 

k právům duševního vlastnictví, pokud jsou splněny podmínky soudem vymezené a 

neposkytnutí licence není objektivně zdůvodněno. Rozhodnutí je o to významnější, že 

šlo o oblast „softwarového průmyslu“ a bylo jím potvrzeno, že uvedená pravidla se 

vztahují i na ni. 

 Důsledky v podobě uložení pokuty a nápravných opatření byly sice již výše 

zmíněny. Připomeňme, že společnosti Microsoft byla uložena pokuta bezmála 500 

milionů Eur a povinnost poskytnout informace o interoperabilit ě a dodávat systém 

Windows i bez WMP. 

  

3.3.3. Česká úprava a rozhodovací praxe 

 
 Odmítnutí dodávek v českém právu podřazujeme za skutkovou podstatu zneužití 

vyjádřenou v ustanovení § 11 odst. 1  písm. d) ZOHS. Někdy je možné odmítnutí 

dodávat posoudit také jako diskriminační jednání,165 které je zakázáno ustanovením § 

11 odst. 1  písm. c) ZOHS. 

                                                 
164 Srovnej rozsudek Tribunálu T 201/04 Microsoft, odst. 331-333. 
165 Srovnej MUNKOVÁ, J., SVOBODA, P., KINDL, J., cit. dílo, str. 179. 
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 Odmítnutí dodávek zboží se týká případ ve věci Česká rafinérská.166 Uvedená 

společnost zneužila svého dominantního postavení na trhu petrochemických surovin 

tím, že  zastavila dodávky surovin svému sesterskému závodu Chemopetrol Litvínov 

v rámci holdingu Unipetrol. K tomu došlo tím, že zpracovatelská společnost 

Chemopetrol vypověděla původní smlouvu z důvodu nesouhlasu s původně sjednanými 

cenami a mezi oběma podniky pak neexistovala smlouva o vzájemných dodávkách. 

Společnosti potřebovaly uzavřít novou smlouvu. V rámci vyjednávání o podmínkách 

nového kontraktu, Česká rafinérská přerušila dne 31. května 2002 o půlnoci na dobu cca 

39 hodin bez objektivně ospravedlnitelného důvodu dodávky tomuto svému 

dlouhodobému odběrateli. Předseda Úřadu posoudil veškeré provedené důkazy a dospěl 

k závěru, že „Česká rafinérská si byla vědoma nezbytnosti nadále ve spolupráci 

pokračovat, když hodlala v rámci této spolupráce získat pro sebe výhodné podmínky, 

což za dané situace nemůže být objektivně ospravedlnitelným důvodem pro přerušení 

dodávek.“ Jak se později ukázalo, nebyly vyčerpány všechny možnosti k řešení neshod 

mezi uvedenými společnostmi a navíc bylo objektivně zřejmé, že vzájemná spolupráce 

musí do budoucna pokračovat. „[…] p řerušení dodávek těchto surovin ze strany 

společnosti Česká rafinérská s cílem vynutit si pro sebe určité cenové podmínky ve 

smlouvách [je] porušením zákona o ochraně hospodářské soutěže, působí-li toto 

jednání dominantního soutěžitele újmu jinému soutěžiteli.167 

 Rozhodnutí Úřadu je velmi sporné a diskutabilní, což ostatně dokládá fakt, že 

v řízení před soudy tento případ ještě stále není uzavřen. Spory se vedou jednak o 

správné vymezení relevantního trhu a také o otázku samostatnosti soutěžitele uvnitř 

jedné hospodářské jednotky. Krajský soud v Brně k žalobě České rafinérské rozhodnutí 

předsedy Úřadu pro nezákonnost zrušil. Nejvyšší správní soud však nyní rozsudek 

Krajského soudu v Brně již podruhé zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.168 Podle 

názoru NSS se totiž skutečně může jednat o nepřiměřený krok ze strany společnosti 

Česká rafinérská naplňující znaky zneužití dominantního postavení. NSS dal tak za 

pravdu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.169 

                                                 
166 Rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 16.5.2003, č.j. R 73/2002, kterým zčásti změnil a zčásti potvrdil 
rozhodnutí ÚOHS ze dne 30.10.2002, č.j. S 142/022186/02-VOII. 
167 BEDNÁŘ, J , cit. dílo, str. 156. Společnosti Česká rafinérská byla za zneužívající jednání uložena 
rozhodnutím předsedy ÚOHS pokuta ve výši 6 mil. Kč,- 
168 Srovnej Rozsudek NSS č.j. 5 Afs 21/2010-295 ze dne 13.4.2011 (Česká rafinérská). 
169 Viz cit. rozsudek. 
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3.4. Odmítnutí přístupu k hlavním nebo podstatným zařízením 

 

3.4.1. Charakteristika a základní znaky 

 
 Zneužití dominantního postavení ve formě odmítnutí přístupu k hlavním nebo 

podstatným zařízením se může dopustit soutěžitel, který kontroluje přístup k určitému 

trhu, neboť ovládá zařízení, bez nichž není možné na tomto trhu podnikat. 

 Tato zařízení, označovaná jako essential facilities,170 jsou nejčastěji definována 

jako zařízení nebo infrastruktura ovládaná dominantním podnikem, která jsou nezbytná 

pro to, aby na stejném trhu mohly působit také jiné podniky a aby tito získali přístup 

k zákazníkům.171 Český zákon je vymezuje jako přenosové sítě nebo obdobná rozvodná 

a jiná infrastrukturní zařízení. Jedná se tedy buď o investičně vysoce nákladná zařízení, 

nebo taková, která nelze paralelně vybudovat. Zejména jde o různé veřejné sítě, jako 

například telekomunikační síť, počítačová rezervační služba letecké společnosti, letiště, 

přístavy, železniční síť apod. Přitom platí, že se musí jednat o natolik významná 

zařízení, že jiní soutěžitelé nemohou bez spoluužívání takového zařízení působit na 

stejném trhu jako dominantní soutěžitelé.172 Povinnost dominantních podniků umožnit 

přístup k zařízením, bez kterých by ostatní podniky vůbec nemohly poskytovat svá 

plnění se někdy v teorii označuje jako doktrína essential facilities.173  

 K zákazu odmítnout přístup nestačí, že dominant má soutěžní výhodu v přístupu 

k infrastruktuře, ale musí ji mít v tzv. „smrtícím sevření“.174 Přitom rozhodná je pouze 

skutečnost, že dominant toto zařízení fakticky ovládá, a to bez ohledu na právní důvod. 

Může tedy jít i o situaci, kdy dominantní soutěžitel má takové zařízení jen v nájmu, 

nebo kdy jsou vlastněna jiným subjektem, který však dominant majetkově nebo jinak 

kontroluje. 

 Zneužití dominantního postavení spočívá v odmítnutí poskytnout jiným 

soutěžitelům za přiměřenou úhradu přístup k takovým zařízením, pokud dominantní 

                                                 
170 Anglický pojem essential facilities se vžil a je běžně používán v české literatuře. 
171 Někdy se podstatná zařízení označují jako „kritická zařízení“, srovnej PETR, M. a kol., cit. dílo, str. 
340. 
172BEDNÁŘ, J., cit. dílo, str. 162. 
173 Srovnej JONES A., SUFRIN B., cit. dílo, str. 537. 
174 ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P., JEŽEK, J. a kol., cit. dílo, str. 453. 
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soutěžitelé současně neprokážou, že takové spoluužívání  není z provozních nebo  jiných 

důvodů  možné anebo je od nich nelze spravedlivě vyžadovat.175 Zneužívajícího jednání 

se dopustí ten, kdo jiným soutěžitelům v přístupu k těmto zařízením přímo brání nebo 

ten, kdo stanoví pro užívání podstatného zařízení tak obtížné či nevýhodné podmínky, 

že to konkurenty staví do velice nevýhodné pozice na trhu.176  

 Z výše uvedeného vyplývá, že tato skutková podstata zneužití se vyskytuje 

nejčastěji v tzv. síťových odvětvích, jako jsou telekomunikace nebo energetika, kde ve 

většině případů působí přirozené monopoly. Tato odvětví nyní procházejí procesem 

liberalizace a výsledkem by měl být vznik účinné konkurence na těchto trzích. 

Budování alternativních zařízení a sítí si lze představit jen velmi těžko, a proto je otázka 

zajištění férového přístupu do těchto sítí a k těmto zařízením naprosto klíčová pro vznik 

a ochranu soutěžního prostředí. Nutno ještě zmínit, že za podstatná zařízení lze 

v některých případech považovat také výlučná práva duševního vlastnictví. 

 Můžeme shrnout, že dominantní soutěžitel má povinnost poskytnout třetím 

stranám přístup k jím ovládaným zařízením, pokud jsou tyto třetí strany na užití těchto 

zařízení závislé při dodávkách svým zákazníkům a vybudování vlastní infrastruktury  

není realistickou alternativou. Pokud by však soutěžitel v dominantním postavení 

prokázal, že po něm nelze spravedlivě požadovat poskytnutí přístupu jiným 

soutěžitelům k jeho přenosovým či jiným sítím, nebo to není z provozních nebo jiných 

důvodů možné, potom se o zneužití dominantního postavení jednat nebude.  

 

3.4.2. Komunitární úprava a rozhodovací praxe 

 
 Doktrína essential facilities se v komunitárním právu vyvinula z judikatury a 

podle rozhodovací praxe Komise a evropských soudů může být dominantovo odmítnutí 

přístupu k podstatným zařízením porušením článku 102 SFEU v písm. b). V této 

souvislosti uvedu případy Bronner (1998) a GVG/FS (2003).  

                                                 
175 Definice je převzatá z ust. § 11 odst. 1 písm. f) ZOHS, ale platí obecně i v právu komunitárním. 
176 Může se jednat o diskriminační praktiky, kdy dominant uplatňuje rozdílné podmínky vůči jednotlivým 
soutěžitelům, kteří užívají dané zařízení, nebo pokud jim zařízení poskytuje za méně výhodných 
podmínek než má on sám. Srovnej BEDNÁŘ, J., cit. dílo, str. 163. 
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 Ve věci Bronner177 řešil ESD v rámci předběžné otázky spor mezi dvěma 

rakouskými společnostmi, firmou Oscar Bronner a společností Mediaprint. Pan Bronner 

byl editorem, vydavatelem a distributorem deníku Der Standard. Naproti tomu 

společnost Mediaprint, tisková skupina s velmi významným podílem na rakouském trhu 

novin, vydávala deníky Neue Kronen Zeitung a Kurier. Pro jejich distribuci vybudovala 

na vlastní náklady systém donášek novin do domácností, který byl v Rakousku jediný 

na celostátní úrovni. Mediaprint odmítla poskytnout přístup k uvedenému systému za 

přiměřenou odměnu svému konkurentovi, Bronnerovi, nebo s tím sice souhlasila, ovšem 

pouze za podmínky pokud od skupiny koupí některé další služby. Podle Bronnera se 

jednalo o zneužití dominantního postavení spočívající v odmítnutí umožnit přístup ke 

schématu celostátního doručování.  

  Soud nejprve připomněl své závěry z dřívější judikatury178 a konstatoval, že aby 

mohl být učiněn závěr „[…] ohledně existence zneužití dominantního postavení ve 

smyslu článku [102 SFEU] v situaci, jako je situace, která je předmětem […] předběžné 

otázky, je třeba nejen to, aby odmítnutí služby, kterou je donáška do domu, mohlo 

vyloučit veškerou hospodářskou soutěž na trhu deníků ze strany žadatele o službu a 

nemohlo být objektivně odůvodněno, ale rovněž, aby služba sama o sobě byla nezbytná 

k výkonu činnosti uvedeného žadatele v tom smyslu, že neexistuje žádná skutečná nebo 

potencionální náhrada uvedeného systému donášky do domu.“179 Když to shrneme, 

ESD použil následující test pro určení, kdy je odmítnutí přístupu k essential facilities 

zneužitím dominantního postavení: (i) odmítnutí pravděpodobně povede k vyloučení 

soutěže na trhu; (ii) přístup ke službě jako takové musí být nepostradatelný pro chod 

obchodu konkurentů, tedy, nesmí existovat žádná skutečná či potenciální alternativa  

v dané oblasti (doručování do domů); (iii) dotčené zařízení nemá žádný skutečný ani 

potenciální substitut a (iv) odmítnutí nemůže být objektivně ospravedlněno. 

 V tomto případě podmínky splněny nebyly a systém skupiny Mediaprint nebyl 

shledán nenahraditelným, protože pan Bronner mohl, ať již sám, či ve spolupráci 

s jinými vydavateli, vytvořit vlastní donáškový systém. Navíc existují, podle názoru 

soudu i jiné náhradní možnosti pro distribuci tiskovin, jako například poštovní zásilky, 

                                                 
177 Rozsudek ESD C-7/97 Bronner, [1998] ECR I-7791. 
178 ESD odkazoval na rozhodnutí ve věci Commercial Solvents či Magill a připomněl, že „jednání je 
zneužívající, pokud mohlo vyloučit veškerou hospodářskou soutěž ze strany konkurenčního podniku“. 
179 Odst. 41 cit. rozhodnutí. 



71 
 

prodej v obchodech a na stáncích apod. Závěr ESD tedy zněl, že dominantní podnik 

neměl povinnost doručovat Bronnerovy tiskoviny a nezneužil svého postavení. 

 Typický příkladem odmítnutí přístupu k podstatným zařízením, a sice 

k infrastruktuře na trhu železniční přepravy osob, je případ GVG/FS.180  Italská státem 

vlastněná společnost Ferovie dello SpA (dále jen „FS“) byla nejvýznamnějším italským 

železničním provozovatelem, správcem italské železniční infrastruktury a zároveň i 

orgánem rozhodujícím o přístupu k této infrastruktuře.181 Německá společnost Georg 

Verkehrorganisation GmbH (dále jen „GVG“) zamýšlela provozovat mezinárodní 

dálkovou železniční přepravu osob na trati mezi německými městy (Karlsruhe, 

Mannheim, Koblenz), přes Basilej, Domossolu a končící v Miláně. Zatímco vstup na 

trať v Německu a přes švýcarské území proběhl bez problémů, pak v přístupu na 

navazující italskou trať vedoucí přes Domodossolu do Milána  jí bylo bráněno ze strany 

společnosti FS, protože GVG by se tak stala konkurentem společnosti ovládané právě 

FS. GVG potřebovala vytvořit se společností FS mezinárodní sdružení za účelem 

vstupu na trh provozování mezinárodní železniční přepravy osob na trati mezi 

Domodossolou a Milánem a potřebovala získat trakci, tedy lokomotivy, kvalifikované 

strojvedoucí se znalostí trati a související technické zabezpečení. Jelikož FS odmítla 

vytvořit s GVG mezinárodní sdružení, odmítla se zabývat žádostí GVG o přístupu 

k infrastruktuře (tedy přístupu do železniční sítě)  a odmítla také poskytnout GVG 

potřebnou trakci, obrátila se GVG se svou stížností na Evropskou Komisi pro podezření 

ze zneužití dominantního postavení. Komise aplikovala doktrínu podstatného zařízení 

(essential facilities doctrine), podle níž soutěžitel v dominantním postavení 

v poskytování zařízení či vybavení, které je nezbytným předpokladem pro vstup a 

působení na daném relevantním trhu, zneužije svého postavení tím, že bez objektivně 

ospravedlnitelného důvodu zamezí ostatním soutěžitelům v přístupu k tomuto zařízení či 

vybavení. Komise také zkoumala, zda odmítnutí společnosti FS nebylo podloženo 

žádným objektivně ospravedlnitelným důvodem? Jako ospravedlňující důvod odmítnutí 

vytvořit mezinárodní sdružení neuznala „komerční zájem společnosti FS na zachování 

svého monopolního postavení na uvedené trati.“ Stejně tak odmítnutí poskytnout 

                                                 
180 Rozhodnutí Evropské komise COMP/37.685 GVG/FS  ze dne 27.8.2003. 
181 Pokud někdo chce získat přístup k železniční infrastruktuře, tzn. určitý časový prostor na tratích 
železniční sítě, musí získat informace o dostupnosti železničních tras a jejich cenách, povolení 
k využívání kapacity tratě, kontrolu vlakové soupravy, přístup k zařízením na čerpání paliv a ke stanicím 
vlaků a také přístup k servisu a k dalším technickým zařízením. 
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potřebnou trakci „nebylo možné ospravedlnit žádným objektivním důvodem, neboť 

společnost FS má dostatek volné trakční kapacity (především dostatek volných 

lokomotiv), kterou může společnosti GVG nabídnout za odměnu, která odpovídá 

obvyklým obchodním podmínkám. Dále pak společnost FS nebyla vázána žádným 

závazkem veřejných služeb, jejichž poskytování by bylo ohroženo službami, které 

zamýšlela provozovat společnost GVG.“182 Jelikož jednání společnosti FS nebylo 

objektivně ospravedlnitelné, posoudila Komise toto jednání jako zneužití dominantního 

postavení.183 

 

3.4.3. Česká úprava a rozhodovací praxe 

  
 Právní úprava v České republice je v tomto směru odlišná od komunitární 

úpravy, jelikož skutková podstata odmítnutí přístupu k hlavním nebo podstatným 

zařízením je výslovně upravena v zákoně o ochraně hospodářské soutěže v ustanovení § 

11 odst. 1 písm. f). Novelou zákona184 byla tato skutková podstata rozšířena tak, že pod 

ni spadá nejen odmítnutí přístupu k tzv. essential facilities, ale i odmítnutí přístupu 

k využití práva duševního vlastnictví a vztahuje se i na zařízení, jejichž využití je 

nezbytné k účasti na jiném trhu, než na kterém dominant působí. Jde o speciální 

variantu k odmítnutí dodávek uvedenou pod písmenem d). Je třeba zmínit, že v českém 

právu upravují některé sektorově specifické zákony ve svých ustanoveních povinnost 

poskytnout třetím osobám na nediskriminačním základě přístup k rozvodným zařízením 

a sítím.185 

 ÚOHS zabýval otázkou podstatných zařízení například ve věci ČSAD Liberec.186 

Tato společnost byla provozovatelem (a z větší části i vlastníkem) autobusového nádraží 

v Liberci a zároveň působila na následném trhu provozování vnitrostátní veřejné 

                                                 
182 Citováno podle BEDNÁŘ, J., cit. dílo, str. 312. 
183 Pokuta však v tomto případě nebyla Komisí uložena s přihlédnutí k novosti posuzovaného případu a 
k tomu, že FS učinila všechny potřebné kroky k nápravě svého jednání. 
184 Zákon č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o 
změně některých zákonů. 
185 Srovnej zákon č. 458/2008 Sb., energetický zákon nebo zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích. 
186 Rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 15.5.2006, č.j.: R 10/2005, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí 
ÚOHS ze dne 6.6.2005 č.j.: S 12/05-3865/05-ÚHS. Věc byla také podrobena soudnímu přezkumu, 
srovnej níže. 
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linkové osobní autobusové dopravy na lince Praha – Liberec a zpět.187 Na uvedený 

následný trh zamýšlela vstoupit společnost STUDENT AGENCY (dále jen „SA“) a 

požádala společnost ČSAD Liberec o umožnění využívání služeb188 jím provozovaného 

autobusového nádraží (dále jen „AN“). Společnost ČSAD Liberec však odmítla bez 

objektivně ospravedlnitelného důvodu vyjednávat se společností SA o využívání 

nádraží, zatímco jiným soutěžitelům jeho využívání umožnila. ČSAD Liberec tedy 

znemožnila společnosti SA využívat služeb poskytovaných nádražím v Liberci a SA 

musela odbavovat své cestující mimo prostory autobusového nádraží. Teprve až poté co 

bylo vydáno soudem usnesení o předběžném opatření189 umožnila ČSAD společnosti 

SA vjezd na nádraží. Přesto jí však nebylo umožněno využívat všech služeb 

autobusového nádraží, jako například informačního systému, což představovalo značné 

znevýhodnění oproti dalším dopravcům. Pokud cestující požadoval informaci o nabídce 

spojů na lince Praha – Liberec přímo na autobusovém nádraží Liberec, mohl volit pouze 

z nabídky dopravců zahrnutých do systému, aniž by se dozvěděl, že na lince operuje 

další dopravce.  

 Toto chování vedlo ke vzniku újmy na straně SA, která provozovala 

autobusovou linku ve směru z Liberce do Prahy za symbolickou cenu 1,- Kč, a to s 

cílem kompenzovat diskomfort způsobený cestujícím v důsledku neexistence předem 

specifikovaného místa odjezdu a nedostatečné informovanosti o časech odjezdů. 

Působení STUDENT AGENCY na trhu tedy nebylo po nezanedbatelnou dobu 

rentabilní. Újma přitom nebyla způsobena pouze společnosti SA, ale i konečným 

spotřebitelům – cestujícím: „[…]V případě spotřebitelů lze hovořit o újmě nemateriální, 

která spočívala ve snížené kvalitě služeb vnitrostátní veřejné autobusové dopravy na 

lince Praha – Liberec a diskomfortu při cestování, zhoršené orientaci cestujících 

(nedostatek informací o příjezdových a odjezdových místech autobusů Student Agency a 

o časech jejich odjezdů) a snížené bezpečnosti při cestování, neboť nástupní a výstupní 

místa pro autobusy Student Agency se nacházela v místech s rušnou dopravou. Ostatně 

samotný faktický zmenšený výběr spotřebitelů orientujících se při volbě dopravce na 

uvedené lince podle informací zprostředkovaných informačním systémem autobusového 

                                                 
187 Společnost ČSAD Liberec je tedy vertikálně integrovaným soutěžitelem. 
188 Zejména o přidělení příjezdových a odjezdových stání dle jízdního řádu. 
189Usnesení bylo vydáno Krajským soudem v Ústí nad Labem. 



74 
 

nádraží lze z povahy věci považovat za újmu spotřebitelů (a to obecně, nikoli pouze 

zákazníků společnosti Student Agency).“190 

 Úřad se zabýval povahou autobusového nádraží Liberec provozovaného 

společností ČSAD ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm. f) ZOHS, tedy zda se jedná 

o podstatné zařízení? Podle názoru ČSAD v daném případě jediným „v úvahu 

přicházejícím typem zneužití dominantního postavení [bylo] odepření přístupu k 

nezbytnému zařízení (essential facility)“. Úřad dospěl k závěru, že „společnosti 

provozující veřejnou linkovou osobní autobusovou dopravu nepotřebují jako nutnou 

(esenciální) kvalitu využívat konkrétní zastávku (byť by se jednalo o autobusové nádraží 

nacházející se v koncovém bodě dané linky) pro to, aby se mohly účastnit soutěže na 

trhu služeb poskytovaných dopravci provozujícími veřejnou linkovou osobní 

autobusovou dopravu (tyto služby společnost STUDENT AGENCY poskytuje v podstatě 

nepřetržitě od zahájení provozu na dané lince).“ Podle ÚOHS společnost ČSAD 

Liberec „neprovozuje zařízení ve smyslu § 11 odst. 1 písm. f) zákona (tzv. essential 

facility), neboť i bez přístupu k tomuto zařízení může společnost STUDENT AGENCY 

(příp. jiný dopravce) působit v soutěži na trhu, tj. může nabízet své služby 

zákazníkům.191   

 Závěr ÚOHS, že sice nešlo o odmítnutí přístupu k podstatnému zařízení, přesto 

však jednání společnosti ČSAD Liberec naplnilo obecné znaky generální klauzule, a 

proto došlo ke zneužití dominance, byl účastníkem řízení, společností ČSAD Liberec, 

rozporován. Případ byl proto přezkoumán i soudně a řešil jej Krajský soud v Brně192 a 

                                                 
190 Cit. rozh. předsedy ÚOHS. NSS se s tímto názorem ohledně vzniku újmy plně ztotožnil navíc dodal: 
„Skutečnost, že se společnost Student Agency úspěšně etablovala na trhu, nevylučuje vznik újmy. 
Následná cenová politika společnosti Student Agency byla přímou reakcí na diskriminační jednání 
stěžovatele. Lze předpokládat, že pokud by stěžovatel [ČSAD Liberec] nejednal, tak jak je nyní 
posuzováno, společnost Student Agency by k takto razantnímu kroku nepřistoupila.“…“ Soud pokládá za 
splněnou i újmu konečným spotřebitelům, přičemž se plně ztotožnil se závěry žalovaného ohledně snížení 
komfortu cestujících.“ 
191 Cit. rozh. ÚOHS. Předseda ÚOHS závěr ÚOHS potvrdil ve svém druhostupňovém rozhodnutí slovy: 
„Ve správním řízení bylo prokázáno, že společnost Student Agency i přes zamezení přístupu na AN 
Liberec provozovala autobusovou dopravu na lince Praha – Liberec, byť za výrazně ztížených podmínek. 
Využívání služeb poskytovaných AN Liberec autobusovým dopravcům je tak sice zásadním předpokladem 
pro účinnou konkurenci na navazujícím trhu služeb poskytovaných dopravci provozujícími vnitrostátní 
veřejnou linkovou osobní autobusovou dopravu na lince Praha – Liberec, nikoli však nezbytnou 
podmínkou pro samotné působení soutěžitele na tomto trhu. AN Liberec tak nelze kvalifikovat jako tzv. 
nezbytné infrastrukturní zařízení ve smyslu § 11 odst. 1 písm. f) zákona, jehož existenci toto ustanovení 
předpokládá pro naplnění zde definované skutkové podstaty zneužití dominantního postavení.  
192 Rozsudek KS v Brně sp. zn. 62 Ca 27/2006 ze dne 6.4.2007. 
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následně Nejvyšší správní soud, který zamítl svým rozsudkem193 kasační stížnost 

podanou společností ČSAD Liberec. V daném případě vyvstala zajímavá otázka, zda 

v okamžiku, kdy není splněna některá z podmínek jednotlivých skutkových podstat (v 

našem případě dle § 11 odst. 1 písm. f) ZOHS), je zneužití dominantního postavení 

vyloučeno, anebo zda jej lze i přesto deklarovat s poukazem na generální klauzuli? Oba 

soudy potvrdily závěr ÚOHS, že autobusové nádraží není ve smyslu § 11 odst. 1 písm. 

f) zákona podstatné zařízení bez něhož jiní soutěžitelé provozující autobusovou dopravu 

nemohou působit na příslušném trhu. Přesto však uznaly, že nemožnost jeho využití 

způsobuje zřetelnou soutěžní nevýhodu a ani v takových případech nelze principiálně 

rezignovat na konstatování protisoutěžního jednání. „Jak generální klauzule, tak i 

skutkové podstaty uvedené pod jednotlivými písmeny § 11 odst. 1 zákona o ochraně 

hospodářské soutěže mají svůj význam a ani jedna skupina není nadbytečnou.“194 Sama 

skutečnost, že přístup na autobusové nádraží není nepostradatelnou podmínkou pro 

vstup na trh, neznamená, že stěžovatel nemohl zneužít své dominantní postavení a že 

jinému soutěžiteli nezpůsobil újmu. Z rozsudku NSS tedy vyplynulo, že i když 

konkrétní jednání dominanta, jevově připomínající „pojmenovanou“ skutkovou 

podstatu uvedenou v § 11 odst. 1 písm. a) až f) zákona o ochraně hospodářské soutěže, 

nenaplňuje jeden z jejích předpokladů, může toto jednání přesto představovat zneužití 

dominance, pokud jsou naplněny znaky generální klauzule upravené v §11 odst. 1 

ZOHS. Na závěr můžeme shrnout, že ČSAD Liberec využila své monopolní pozice na 

trhu provozování autobusového nádraží v Liberci ke znevýhodnění svého konkurenta na 

navazujícím trhu vnitrostátní autobusové dopravy. Učinila tak z obavy ze vstupu silného 

konkurenta na trh poskytování autobusové dopravy na konkrétní lince, na němž rovněž 

sama působila a kde její pozice nebyla tak silná. 

 

3.5. Výhradní dohody 

 

3.5.1. Charakteristika a základní znaky 

 

                                                 
193 Rozsudek NSS, č.j. 8 Afs 48/2007-235 ze dne 26. 4. 2010. 
194 Cit. rozh. NSS. 



76 
 

 Výhradními dohodami195 nazýváme praktiky dominanta, který podmiňuje 

uzavření smlouvy s odběrateli tím, že budou dlouhodobě odebírat zboží či služby 

výhradně od něj. Jde o nástroj dominantního podniku, který používá k „připoutání“ 

důležitých zákazníků. Smlouvy o výhradním obchodování směřují k vytlačení ostatních 

soutěžitelů z trhu nebo přinejmenším konkurenty staví do soutěžně nevýhodné pozice. 

Pokud tedy výhradní dohody uzavírají podstatnou část trhu konkurentům a oslabují tím 

soutěž,  jde o typickou vylučovací zneužívající praktiku. 

 Odběrateli dominantního podniku mohou být koneční spotřebitelé, distributoři 

dominantova zboží, nebo zpracovatelé dominantním soutěžitelem nabízených surovin či 

produktů. Zpravidla jsou nuceni uzavírat dlouhodobé smlouvy, které je zavazují k tomu, 

aby odebírali veškeré nebo podstatnou část jimi poptávaného zboží právě od 

dominantního podniku. V některých případech ani nemusí být písemná smlouva 

uzavřena a odběratel je k dominantnímu podniku vázán závazkem výlučnosti tzv. de 

facto.196 Důsledkem potom je, že odběratelé nemohou svobodně přejít k jinému 

dodavateli výrobků či služeb, ačkoli ten by mohl nabízet kvalitnější výrobky či 

výhodnější ceny. Pro dominantního soutěžitele je uzavírání výhradních dohod naopak 

velmi výhodné, protože může lépe plánovat skladování a má jistý odbyt svého zboží, 

což je nesporná výhoda oproti ostatním soutěžitelům na trhu. Ti jsou tak v mnohých 

případech nuceni z trhu odejít a navíc se vytváří silné bariéry vstupu potenciálních 

nových konkurentů.  

 Skutková podstata výhradních dohod je velmi blízká výše popsaným věrnostním 

rabatům, protože záměr jednání dominanta je v podstatě shodný. Cílem v obou 

případech je „nefair“ způsobem připoutat svého odběratele a uměle podpořit jeho 

loajalitu. V praxi jsou smluvní ujednání v podobě výhradních odběrů často 

kompenzována právě poskytováním rabatů ze strany dominantního podniku a obě 

praktiky se tak doplňují. 

 Uzavření smlouvy bývá někdy vynucováno ze strany dominanta a spojeno s 

hrozbami či nátlakem.197 Odběratelé jsou nuceni odmítnout výhodnější nabídku 

                                                 
195 Tato zneužívající praktika je někdy nazývána jako „výhradní obchody“, „výlučné vazby“ či „závazky 
exkluzivity“. V anglickém jazyce jako exclusive dealing nebo exclusive contracts.  
196 Srovnej ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P., JEŽEK, J. a kol., cit. dílo, str. 453. Srovnej také níže 
případ Van den Bergh Foods. 
197 Formy nátlaku mohou být různé. Dominant může pohrozit, že zboží či služby nebudou dodány, že 
neposkytne  obdobně dlouhou záruční dobu nebo náhradní díly apod. Smlouvy většinou obsahují vysoké 
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konkurenta nebo o ní dominantního soutěžitele přímo informovat.198 Výhradní dohody 

jsou však zakázané i když jsou uzavírány zcela dobrovolně bez jakékoliv formy nátlaku 

nebo pokud jsou samotným odběratelem dokonce požadovány. Nicméně je nutno 

podotknout, že v některých případech i tyto dohody mohou být objektivně 

ospravedlnitelné, například pokud jde o krátkodobé exkluzivní smlouvy na dobu 

určitou, které zajišťují spotřebitelům jistotu dodávek nebo pokud jsou dodávky spojeny  

s rozsáhlými investicemi dominantního soutěžitele ve vztahu k odběrateli.199 

 

3.5.2. Komunitární úprava a rozhodovací praxe 

  

 Výhradní dohody jsou zneužívající praktikou, která není výslovně uvedena 

v ustanovení čl. 102 SFEU, ale je třeba ji subsumovat pod generální klauzuli. 

 Komise označuje výhradní dohody (exclusive dealing) za jednu z praktik, kterou 

se může dominantní podnik pokusit o zabránění konkurentům prodávat své výrobky 

zákazníkům a uzavřít jim tím trh, čehož lze dosáhnout jednak povinností výhradního 

odběru (exclusive purchasing) a jednak poskytováním rabatů.200  

 Výhradní dohody byly řešeny v evropské judikatuře například v již zmiňovaném 

případě Hoffmann-La Roche (1979) nebo ve věci Van den Bergh Foods (2003). 

 Evropský soudní dvůr se ve věci Hoffmann-La Roche zabýval jak věrnostními 

rabaty, tak výhradními dohodami, přičemž k závadné povaze druhé jmenované praktiky 

konstatoval: „ Podnik, který je v dominantním postavení na trhu a připoutává zákazníky 

– i když to činí na jejich žádost – jejich závazkem či slibem obstarávat všechny nebo 

většinu svých požadavků výhradně od uvedeného podniku, zneužívá své dominantní 

postavení ve smyslu článku [102 SFEU], ať je uvedený závazek sjednán bez další 

kvalifikace nebo je poskytnut v souvislosti s přiznáním rabatu.“201  

                                                                                                                                               
smluvní pokuty za porušení povinnosti odebírat zboží výlučně od dominantního subjektu, případně 
hrozby odstoupení od smlouvy, snížení množstevních rabatů atd. 
198 Srovnej tzv. anglickou klauzuli („english clause“) rozebíranou již v souvislosti s případem Hoffmann-
La Roche v kap. 5.5.2, kdy odběratel je zavázán informovat dominantní podnik vždy, pokud dostane 
výhodnější nabídku od jiného soutěžitele a je oprávněn ji přijmout jedině tehdy, pokud dominantní 
soutěžitel nedá sám nabídku srovnatelnou nebo nižší. 
199 Například z důvodu vybudování infrastruktury nebo z důvodu bezpečnosti, srovnej ŠEMORA, V., cit. 
článek, str. 51.  
200 Srovnej Pokyny pro posuzování vylučovacích praktik, odst. 32. 
201Cit. rozsudek ESD 85/76 Hoffmann-La Roche, odst. 89. 
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 V dalším případě Van den Bergh Foods202 šlo o zvláštní typ výhradních dohod, 

které měly za cíl vytvořit distribuční síť pro prodej zmrzliny. Společnost Van den Bergh 

Foods (díle jen „VBF“)203 byla hlavním výrobcem zmrzliny v Irsku. Maloobchodním 

prodejnám poskytovala zdarma mrazící boxy a sama zajišťovala i jejich opravu a 

údržbu. Odběratelé však byli smlouvami zavázáni uchovávat v boxech výhradně 

zmrzlinu od této společnosti a nesměly v nich být zmrzliny od jiných výrobců. 

Obchodníci, kteří smlouvu uzavřeli, se tak de facto stali exkluzivními odběrateli 

zmrzliny pouze od VBF (to platilo přinejmenším pro malé provozovny, v nichž nebylo 

možné instalovat druhý mrazicí box). 

 Když se konkurenční společnost Mars pokoušela proniknout na irský trh a 

někteří maloobchodníci začali uchovávat v mrazících boxech i zboží od této firmy, 

vyzvala VBF, poté co to zjistila, k plnění povinností vyplývajících z výhradní doložky. 

Komise dospěla k závěru, že tato výhradní doložka je v rozporu s právem hospodářské 

soutěže ES. Jelikož je VBF společností v dominantním postavení, mají smlouvy 

s takovou doložku za následek uzavření trhu pro konkurenty. Tribunál potom 

rozhodnutí Komise potvrdil. Dospěl k závěru, že VBF zaujímá na trhu kusové zmrzliny 

dominantní postavení a i když je poskytování mrazících boxů pod podmínkou 

výlučnosti běžnou praktikou, může omezit soutěž pokud ji provozuje společnost v 

dominantním postavení. Soud souhlasil s Komisí, že „Van den Bergh Foods zneužila 

své dominantní postavení na trhu tím, že přiměla prodejce, kteří neměli vlastní mrazící 

pult nebo pult pro zmrzliny od jiného dodavatele než od Van den Bergh Foods, aby za 

účelem ukládání kusové zmrzliny přijali dohodu o poskytování pultů pod podmínkou 

výlučnosti. Porušení článku [102 SFEU] má v tomto případě podobu nabídky dodání 

mrazících pultů maloobchodním prodejcům a jejich údržby zdarma. […] Klauzule 

výlučnosti měla za účinek bránění maloobchodním prodejcům v prodeji jiných značek 

zmrzliny, přestože poptávka po těchto jiných značkách existovala, a bránění 

konkurenčním výrobcům v získání přístupu na relevantní trh.204  

 

                                                 
202Rozsudek Tribunálu T-65/98 Van den Bergh Foods, [2003] ECR II-4653. 
203Dříve se nazývala „HB Ice Creams“ a je členem skupiny Unilever. 
204 Odst. 159, 160 cit. rozh.  
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3.5.3. Česká úprava a rozhodovací praxe 

  
 Tak jako v právu komunitárním, tak i v českém právu jsou výhradní dohody 

skutkovou podstatou zneužití dominantního postavení, která není výslovně uvedená ve 

výčtu zneužívajících praktik v § 11 odst. 1, ale spadá pod generální klauzuli uvedeného 

ustanovení a jako taková je českým právem zakázána.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže řešil problematiku výhradních dohod 

například v již výše zmiňovaném případě Linde gas a.s.205 Linde uzavírala se svými 

odběrateli smlouvy o dodávkách technických plynů, které obsahovaly závazek, že 

zákazník odebere celkovou svou spotřebu technických plynů výlučně od společnosti 

Linde. „Ustanovení o výhradním odběru zcela zjevně brání rozvoji konkurenčního 

prostředí, neboť zavázaný zákazník, a to formou výhradního odběru, nemůže ani část 

objemu svých odběrů technických plynů realizovat  prostřednictvím jiných dodavatelů. 

Aplikace těchto závazků vede k omezení odběratele ve volbě zdroje svých dodávek 

technických plynů, když cílem je faktické a dlouhodobé připoutání si druhé smluvní 

strany. Ve vztahu ke konkurentům účastníka řízení se vytváří překážka vstupu na trh, 

což vede k upevnění pozice dominantního soutěžitele na trhu a tím k narušení 

hospodářské soutěže. Protisoutěžní charakter závazků k výlučnému odběru byl navíc 

umocněn tím, že společnost Linde mohla kdykoliv uplatnit smluvní pokutu za jeho 

porušení.“206 Linde zavazovala své odběratele k výlučným odběrům technických plynů 

v lahvích, čímž způsobila újmu jak spotřebitelům, tak i svým konkurentům a porušila 

tak zákon o ochraně hospodářské soutěže.207 

Úřad sice vycházel při rozhodování v tomto případu z evropské judikatury, 

avšak jeho přístup v této věci je kritizován jako velmi formalistický.208 Společnost 

Linde se například bránila tím, že za nedodržení závazku výhradního odběru nikdy 

neuplatnila sjednanou smluvní pokutu a navíc, že někteří z jejích odběratelů se ani 

necítili být tímto závazkem vázáni. Nadto někteří konkurenti dokázali být i přes 

praktiky Linde úspěšní. Úřad však tyto námitky neuznal a místo toho, aby zkoumal 

důsledky daného jednání na soutěž a provedl ekonomickou analýzu případu, zvolil 

                                                 
205 Srovnej cit. rozhodnutí Linde Gas a.s. (dříve LINDE TECHNOPLYN a.s.). Případ byl rozebírán již 
v souvislosti s cenovou diskriminací v kap. 2.3.3.  
206 BEDNÁŘ, J., cit. dílo, str. 149. 
207 ÚOHS uložil společnosti LINDE za zneužití dominantního postavení pokutu ve výši 12 mil. Kč. 
208 Srovnej PETR, M. a kol., cit. dílo, str. 372-3. 
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jednodušší formalistický přístup, kdy bezpečně prokázal všechny znaky stanovené 

zákonem  a jednání Linde zhodnotil jako zneužití dominance. Se závěry Úřadu se poté 

spokojily i soudy.   

 

3.6. Srovnání právních úprav v oblasti necenových praktik a zhodnocení 

 

3.6.1. Komparace mezi českou a komunitární právní úpravou v oblasti 

necenových praktik 

 
 Skutková podstata vázaných obchodů je v komunitárním právu zakázána 

ustanovením čl. 102 písm. d) SFEU a její český odraz můžeme nalézt v ustanovení § 11 

odst. 1 písm. b). Někteří autoři polemizují nad tím, zda česká verze skutečně 

reprodukuje svůj komunitární vzor. Konkrétně se jedná o význam obchodních zvyklostí. 

Pojem „commercial usage“ v komunitární úpravě povoluje současný prodej dvou 

výrobků, které mají nějaké technické či podobné objektivní zdůvodnění. V českém 

právu jsou „obchodní zvyklosti“ chápány spíše ve smyslu dobrých mravů soutěže.209 

 V evropském právu spadá pod skutkovou podstatu omezování výroby, odbytu 

nebo technického vývoje na úkor spotřebitelů vyjádřenou v ustanovení článku 102 

písm. b) SFEU více zneužívajících praktik v podobě odmítnutí dodávek, odmítnutí 

přístupu k essential facilities a odmítnutí přístupu k využití práva duševního vlastnictví 

popř. k jiným sítím. Na rozdíl od toho česká právní úprava obsahuje ustanovení § 11 

odst. 1 písm. d) ZOHS, který je odrazem článku 102 písm. b) SFEU a je jím 

postihováno zejména odmítnutí dodávek.  Český zákon navíc ještě obsahuje výslovný 

zákaz odmítnutí poskytnout podstatná zařízení (essential facilities) v ustanovení § 11 

odst. 1 písm. f), pod který spadá odmítnutí přístupu k infrastrukturním zařízením a 

přenosovým sítím a odmítnutí přístupu k duševnímu vlastnictví. Nutno zmínit, že 

někteří autoři považují odmítnutí obchodování neboli odmítnutí dodávek za 

                                                 
209 Srovnej MUNKOVÁ, J., SVOBODA, P., KINDL, J., cit. dílo, str. 177. 
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diskriminační praktiku a jako takovou zakázanou písmenem c) článku 102 SFEU 

v komunitárním právu a rovněž písmenem c) v ustanovení § 11 odst. 1 ZOHS.210 

 Naproti tomu výhradní dohody jsou zneužívající praktikou, která není výslovně 

uvedena ve výčtu zneužívajících praktik podle článku 102 SFEU ani dle §11 odst. 1 

ZOHS.  Jak v právu komunitárním, tak i v českém právu jsou však výhradní dohody 

považovány za zakázanou zneužívající praktiku, která spadá pod generální klauzuli a 

jejich protisoutěžní charakter byl potvrzen judikaturou. 

 

3.6.2. Shrnutí a zhodnocení věci 

 

 Uplatňování vázaných prodejů předpokládá významnou tržní sílu podniku. Bez 

ní je vázání prodejů běžnou obchodní praktikou a není nic závadného na dodání více 

produktů jednomu zákazníkovi, pokud je ten oba chce. Pokud ale dominantní podnik 

odmítne zákazníkovi dodat určitý produkt, pokud si nepořídí i další, tzv. vázaný 

produkt, může to mít za následek vyloučení konkurentů z druhého trhu. Na první pohled 

se tak může zdát, že dodání kompletního balíčku produktů může být pro konečného 

spotřebitele výhodné. Z druhého pohledu však takové jednání může vést k přelévání 

dominance z jednoho trhu na druhý, což může vést k eliminaci levnějších a 

kvalitnějších výrobků jiných soutěžitelů. Je proto na místě zdůraznit, že každé 

podezření na uplatňování zakázaných vázaných obchodů je nutné zkoumat individuálně 

a řádně se vypořádat se všemi důvody, které by mohly mít charakter objektivního 

ospravedlnění. Zejména je třeba brát v úvahu argumenty jako jsou bezpečnost nebo 

ochrana zdraví a života. Stejně tak navazující služby (například zajišťování oprav 

v řádné záruční lhůtě) mohou být rozhodující kritéria pro posouzení, zda určité jednání 

ještě spadá do kategorie akceptovatelných, nebo již zakázaných jednání. Dominantní 

podniky se často snaží hájit vázání výrobků bezpečnostními důvody či ochranou 

veřejného zdraví před jinými, neúplnými či poruchovými produkty. V této souvislosti je 

však nutné připomenout, že tyto hrozby by předně měly řešit příslušné orgány státní 

správy a nikoliv výrobci předmětných výrobků.211   

                                                 
210 MUNKOVÁ, J., KINDL, J. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 2. vydání. Praha : C.H. 
Beck, 2009, str. 121.  
211 K tomu srovnej cit. rozh. Tribunálu ve věci Hilti,  odst. 118 a 119. 
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 Platí, že každá společnost může svobodně podnikat, uzavírat smlouvy a volně 

disponovat s vlastním majetkem podle svého uvážení. Jde o základní zásady na nichž je 

založena tržní ekonomika a ani dominantní podnik nesmí být zbaven možnosti vybírat 

si partnery, se kterými bude obchodovat. Proto by měl být zákaz odmítnout dodávky a 

stejně tak zákaz odmítnout přístup k hlavním nebo podstatným zařízením spíše 

výjimkou a podnikům by měla být zajištěna svoboda volby partnerů, která také 

podporuje soutěž samotnou z dlouhodobého hlediska. Pokud by totiž podniky neměly 

jistotu ohledně svých výstupů, například by se obávaly toho, že svá vlastním nákladem 

vybudovaná zařízení nebo patentované výrobní postupy budou muset poskytnout svým 

konkurentům, potom by tyto podniky ztratily ochotu a iniciativu angažovat se 

v takových aktivitách. Tento názor zastává také generální advokát Jacobs, který ve 

svém stanovisku k případu Bronner řekl: „Ospravedlnění zásahů do dominantovy 

smluvní svobody soutěžními zájmy vyžaduje velice často pečlivé vyvažování 

protichůdných ohledů. Z dlouhodobého hlediska je všeobecně prosoutěžní a v souladu 

se zájmy spotřebitelů umožnit společnosti uchovat si pro její vlastní potřebu zařízení, 

které pro potřebu podnikání vyvinula. Například, kdyby byl přístup k výrobě, prodeji či 

distribuci umožněn příliš snadno, soutěžitel by neměl žádnou motivaci zařízení vyvíjet. I 

když za takových podmínek bude soutěž krátkodobě zvýšena, z dlouhodobého hlediska 

však bude snížena. Navíc, motivace dominantní společnosti investovat do efektivních 

zařízení bude snížena, pokud budou ostatní soutěžitelé moci využít benefity z nich 

plynoucí. Tudíž, pouhá skutečnost, že uchování si zařízení pro vlastní potřebu 

dominanta mu zajišťuje výhodu nad ostatními soutěžiteli, nemůže ospravedlnit 

požadavek na její zpřístupnění.“ S tímto názorem nelze nesouhlasit. Pokud podnik 

v dominantním postavení odmítne dodávat jinému podniku své zboží nebo služby, nebo 

odmítne přístup k tzv. essential facilities, případně odmítne poskytnout licenci k právům 

duševního vlastnictví, je třeba v každém individuálním případě poctivě zjišťovat, zda 

pro takové jednání byly objektivně ospravedlnitelné důvody na straně dominantního 

podniku. Dominantovi musí být dána možnost dokázat, že odmítnutí bylo nezbytné 

proto, aby se jeho investice navrátily a aby pro něj i pro ostatní zůstala motivace 

k investicím i do budoucna.  

 Vzhledem k tomu, že jsem výše věnovala značný prostor případu Microsoft, 

který řeší dvě zmiňované praktiky, naskýtá se nyní otázka stručného zhodnocení. 
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Uvedené rozhodnutí vyvolalo celou škálu mnohdy dosti rozporuplných komentářů, bylo 

diskutováno v odborných kruzích a vzbudilo zájem i široké veřejnosti. Je třeba říci, že 

Komise se zabývala tímto případem více jak pět let a vydala velmi podrobné a rozsáhlé 

třísetstránkové rozhodnutí. Kdyby nebylo Tribunálem potvrzeno, autorita Komise 

jakožto soutěžního orgánu by byla pravděpodobně velmi poškozena. Komentátoři se 

většinou shodují na tom, že rozhodnutí nebylo v judikatorní rovině nijak inovativní, 

nepřineslo nový rozměr a navíc ani nikam neposunulo snahu o modernizaci soutěžního 

práva změnou z formalistického na ekonomický a na následcích založený přístup.212 

Tribunál se zaměřil na rekapitulaci stanovisek obou stran, zopakoval stávající relevantní 

judikaturu a posléze se v drtivé většině ztotožnil se závěry Komise. Zda tomu tak bylo 

kvůli technologické složitosti celé kauzy nebo proto, že vše podstatné již bylo 

judikováno, můžeme pouze spekulovat.  

 Komise se sice pokusila o ekonomickou analýzu trhu v souladu s Novým 

přístupem. Je však otázkou do jaké míry se jí podařilo překonat zažitý formalistický 

přístup?213 V rámci svého šetření Komise totiž vůbec nezjišťovala, zda byla na trhu 

poptávka po samostatné verzi Windows bez multimediálního přehrávače? Komise se 

nedotázala hlavních výrobců osobních počítačů (jako je HP nebo Dell apod.), zda by 

měli zájem o verzi Windows bez tohoto přídavku, nebo zda by koneční spotřebitelé o ni 

měli zájem?214 Je fakt, že koneční spotřebitelé nejraději kupují osobní počítače, které 

jsou již vybaveny hardware a software produkty. V naprosté většině případů mají 

osobní počítače prodávané konečným spotřebitelům před-instalované PC operační 

systémy (a to většinou právě Windows). Zda spotřebitelé chtějí operační systém bez 

WMP, když si ve skutečnosti operační systém samostatně přímo nekupují, se v tomto 

světle jeví jako zbytečná otázka. Ve skutečnosti spotřebitelé raději koupí osobní počítač, 

který má již před-instalovanou řadu software produktů, mezi kterými nesmí chybět 

operační systém včetně přehrávače.215 Tímto se opět dostáváme zpět k základní otázce, 

zda se jedná o jeden produkt nebo skutečně o produkty dva? Ve světle výše uvedených 

                                                 
212 Srovnej např. NERUDA, R., cit. článek, str. 4, AHLBORN, CH., EVANS, S.D., cit. článek, str. 18 a n. 
213 Formalistický přístup především ze strany Tribunálu kritizuje např. AHLBORN, CH., EVANS, S.D. 
v cit. článku, str. 18 a n. 
214 BELLIS, J.F., KASTEN, T., The Microsoft Windows Media Player tying case str. 129-130, in 
RUBINI, L. Microsoft on Trial – Legal and Economic Analysis of a Trandatlantic Antitrust Case, 
Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2010 stejně tak EVANS, D.S., PADILLA A.J., Tying 
under Article 82 and The Microsoft Decision in JONES A., SUFRIN B., cit. dílo, str. 526. 
215 BANASEVIC, N., HELLSTRÖM, P., cit. dílo, str. 65-6. 
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argumentů se navíc nápravná opatření Komise jeví jako velice neefektivní, už i z toho 

důvodu, že se pravděpodobně nenajde příliš mnoho spotřebitelů, kteří si koupí operační 

systém Windows bez integrovaného WMP, když za stejnou cenu mohou mít celý 

komplet.  

 Podle mého názoru by některé argumenty Microsoftu (jako například, že 

investoval do vývoje svých technologií obrovské finanční částky a proto by jeho práva 

k duševnímu vlastnictví měla být respektována) měly být uznány jako objektivně 

ospravedlnitelné důvody pro odmítnutí přístupu k takto složitě vyvinutým technologiím 

v počítačovém průmyslu. Povinnost poskytovat licence by totiž mohla mít za následek, 

že nejen Microsoft, ale i ostatní velké firmy ztratí motivaci investovat do nových 

projektů a inovací, pokud ostatní společnosti budou mít potom jednoduše přístup 

k informacím, které jsou výsledkem dlouholeté a finančně velmi náročné práce, a budou 

smět tyto informace používat pro výrobu svých vlastních produktů, které budou 

konkurovat výrobkům dominanta. Na druhou stranu je ale zase potřeba vzít v úvahu, že 

pouze dominantní podnik má dostatečné zdroje na to, aby v určité oblasti investoval do 

inovací, které povedou k vytvoření zcela nových výrobků či služeb. 

 Kritika rozhodnutí Microsoft se ozývá především z Amerického kontinentu, 

zejména z důvodu odlišného přístupu k právu na ochranu hospodářské soutěže. 

Smyslem amerického soutěžního práva (antitrust law) je chránit především spotřebitele, 

nikoliv ostatní soutěžitele. Pokud není prokázána újma vzniklá konečným 

spotřebitelům, potom americké soutěžní orgány nemají právo zasahovat a situace je 

ponechána samotnému trhu. Z těchto důvodů bylo ve Spojených státech poté, co bylo 

rozhodnutí Komise potvrzeno Tribunálem, vydáno prohlášení o znepokojení, zda je 

evropská soutěžní politika skutečně v zájmu spotřebitelů. Kritici poukazují na to, že 

rozhodnutí ještě více přispělo k prohloubení rozdílů mezi evropským a americkým 

soutěžním právem. Lze jej totiž chápat jako velké vítězství Komise a důležitý signál 

ohledně dalšího směřování evropské soutěžní politiky ve vztahu k dominantním 

podnikům. Podniky, které působí globálně, budou muset v důsledku toho 

pravděpodobně vyvíjet pro oblast USA a Evropy odlišné obchodní politiky tak, aby 

neporušily tamní soutěžní pravidla týkající se jejich tržní moci. To však může 
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v konečném důsledku vést k vývoji různých výrobků pro evropské a americké trhy, 

odlišné cenové strategie apod.216  

 Konečně poslední skutková podstata, která byla uvedena v rámci necenových 

praktik, jsou výhradní dohody. Ta je poněkud specifická, jelikož bývá v naprosté 

většině případů doprovázena cenovou formou zneužití, a sice poskytováním různých 

slev a rabatů. Dominant se snaží pomocí slev a rabatů přimět zákazníka uzavřít 

dlouhodobou smlouvu o výhradním neboli exkluzivním odběru a tím si ho takzvaně 

„přivázat“ k sobě na dlouhou dobu. Mimo to v některých případech dochází při tom 

ještě k uplatňování rozdílných podmínek při shodném nebo srovnatelném plnění, tedy 

k diskriminaci odběratelů ze strany dominantního soutěžitele. Tak tomu bylo například 

ve zmiňovaném případě Linde Gas. Tady je dobře vidět jak jsou v praxi jednotlivé 

zneužívající praktiky kombinovány ze strany dominantního podniku a jak cenové 

praktiky často doplňují ty necenové. Co se týče výhradních dohod jako takových, 

nezáleží na tom, zda odběratel je zavázán odebírat veškeré nebo jen část poptávaného 

zboží od dominanta. Zneužívající povaha těchto dohod spočívá v tom, že zákazník 

ztrácí možnost svobodné volby smluvního partnera pro dané vyhrazené množství a je 

nikoliv dobrovolně nýbrž povinně loajální k dominantovi. Exkluzivita se tak považuje 

za zneužití dominantního postavení pouze tehdy, pokud uzavírá podstatnou část trhu 

konkurentům, oslabuje tím soutěž a pro takové jednání neexistuje objektivní 

ospravedlnění. 

 

                                                 
216 Kritiku uvedeného rozhodnutí blíže přináší například AHLBORN, CH., EVANS, S.D., cit. článek.  
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Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo porovnat právní úpravu v oblasti zneužívání 

dominantního postavení na komunitární a české úrovni a na pozadí judikatury zmapovat 

dění a přístup soutěžních orgánů, jakož i vývoj tohoto fenoménu. Na tomto místě se 

pokusím shrnout a zobecnit základní poznatky a čtenář ať posoudí sám, zda vytyčeného 

cíle bylo dosáhnuto. 

Z předcházejících výkladů je zřejmé, že existuje velké množství zneužívajících 

praktik, které jsou způsobilé narušit fungující soutěž na trhu, případně ji zcela vyloučit. 

Soutěžitelé, kteří disponují tržní mocí, se mohou v rámci svých soutěžních vztahů 

chovat nezávisle a takzvaně „určovat podmínky hry“ pro své smluvní partnery. 

Vyvstává otázka, kdy je takové jednání dominantních podniků ještě přiměřené a kdy jde 

již o zneužití tržní moci? Tuto otázku se  snažili vyřešit jak zákonodárci v rámci tvorby 

právní úpravy, tak soutěžní orgány a soudy při její aplikaci. 

 Obě právní úpravy, jak komunitární tak i česká, týkající se problematiky 

zneužití dominantního postavení jsou velmi strohé a vyznačují se častým používáním 

neurčitých právních pojmů, které většinou nejsou v právním textu definovány. 

Komunitární právní úpravu tvoří jen jediný článek a česká úprava na tom není 

rozsahově o moc lépe. Jak doufám z textu této práce vyplynulo, že české soutěžní právo 

vymezuje dominantní postavení, jakož i jednotlivé formy zneužívajících praktik 

principiálně shodně jako právo komunitární. Český zákonodárce se inspiroval nejen 

zněním článku 102 SFEU, což je základní stavební kámen komunitární úpravy, ale i 

evropskou judikaturou. V zásadě jedinou podstatnější odlišností české úpravy je to, že 

převzala do právního textu některé z definic, které na komunitární úrovni vyplývají z 

judikatury. Je přitom otázkou, zda převzetí definic a jejich zakotvení přímo do právního 

textu zákona nebylo nadbytečné a zda to nebylo spíše na škodu věci? Došlo tím 

v podstatě k zafixování obsahového významu pojmů a nemožnosti dosažení jejich 

případné změny prostřednictvím interpretace. V případě změny chápání určitého pojmu 

tak bude nutné provést legislativní změny zákona. 

Hospodářská soutěž je dynamickým procesem, který se neustále vyvíjí a mění, a 

tudíž ani není reálně možné stanovit, která jednání ji přesně narušují. Proto je jak 
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komunitární, tak i česká právní úprava zakazující zneužití dominantního postavení, 

vystavěna na principu generální klauzule postihující nepřeberné množství praktik, které 

mohou v praxi vyvstat. Následně uvedený výčet zneužívajících praktik v obou právních 

úpravách je pouze demonstrativní. Vzhledem ke strohosti a můžeme říci až vágnosti 

právních úprav je jasné, že rozhodovací praxe a judikatura hraje na poli práva zneužití 

dominantního postavení klíčovou úlohu a proto jí je v této práci věnován značný 

prostor.  

Nevýhodou tohoto přístupu je skutečnost, že soutěžní právo není pro své 

adresáty, tj. podniky účastnící se soutěže na trhu, příliš srozumitelné. Ze samotných 

norem soutěžního práva se jejich adresáti dozví jen málo o svých povinnostech. Těžko 

v nich naleznou jednoznačná a snadno aplikovatelná pravidla pro své chování, natož 

aby se dozvěděli o tom, jaký přístup k nim zvolí orgán aplikující právo a jaká pokuta 

jim případně hrozí. Podrobnosti o obsahu právních norem je třeba hledat v desítkách až 

stovkách stran rozhodnutí soutěžních orgánů a neméně obsáhlé judikatuře soudů, která 

na ně navazuje. Můžeme shrnout, že obecnost a neurčitost právní úpravy sice umožňuje 

flexibilně reagovat na jakékoliv praktiky v hospodářské soutěži, na druhou stranu je 

v rozporu s požadavkem právní jistoty svých adresátů. Jen dostatek informací 

soutěžitelů o tom, jaké jednání v hospodářské soutěži je zakázané a co bude následovat 

v případě porušení stanovených zákazů, napomáhá prevenci a efektivní ochraně 

hospodářské soutěže. Proto je nutné vytvářet dostatečné množství srozumitelných a 

jednoznačných vodítek, což je úkol především pro soutěžní orgány, u nás Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže. 

Od konce 90. let minulého století začala Komise uskutečňovat odlišnou politiku 

v oblasti soutěžního práva. Tato politika je založena na větším důrazu na ekonomický a 

na následcích založený přístup, někdy též nazývaný jako Nový přístup a v posledních 

šesti letech se snaží o zavedení Nového přístupu také do oblasti posuzování 

zneužívajících praktik dominantních podniků. Někdy se hovoří o tzv. reformě článku 

102 SFEU, který ač zůstává formálně nezměněn, aplikační praxe se mění a posouvá 

směrem k ekonomickému přístupu. Ačkoli reforma článku 102 SFEU není v této práci 

podrobně rozebírána, jelikož její výklad by již přesáhl téma a rozsah této diplomové 

práce, můžeme některé její rysy vypozorovat na uvedených rozhodnutích. Je patrné, že 

Komise ve své aplikační praxi v průběhu času značně rozvinula koncept zneužití 
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dominantního postavení, jakož i rozšířila a upřesnila jednotlivé formy zneužívání. 

Interpretace článku 102 SFEU ze strany Komise, která podléhala pochopitelně 

bedlivému dohledu komunitárních soudů prošla značným vývojem. Až donedávna byla 

většina forem zneužívajícího jednání per se zakázána, bez jakéhokoli hlubšího 

zkoumání jednotlivých případů a pokud Komise objevila pouhý vylučující záměr, bylo 

zpravidla již předem rozhodnuto, že jednání odsoudí. V poslední době je však cílem 

Komise uplatňovat více ekonomický přístup, v rámci kterého musí analyzovat dopady a 

skutečné účinky předmětného jednání dominantních podniků na relevantní trh a nikoli 

pouze jeho formu. Na případech uváděných v této práci jako příklady jednotlivých 

forem zneužívajících praktik lze vypozorovat postupný odklon od formalistického 

přístupu Komise, který spočívá v prostém prokázání existence některých formálních 

znaků, což postačuje k tomu, aby bylo dané jednání označeno za závadné, k více 

flexibilnímu ekonomickému a na následcích založenému přístupu, který vyžaduje 

detailnější ekonomické analýzy jednotlivých případů. Symbolem zavádění Nového 

přístupu bylo vydání Pokynů pro posuzování vylučovacích praktik a nyní se již 

připravuje nový dokument, který bude pokrývat vykořisťovací praktiky. 

Pokud se zmiňuji o probíhající reformě interpretace právní úpravy zneužití 

dominantního postavení, je nutné říci také pár slov k právě se vyvíjejícímu konceptu 

objektivního ospravedlnění dominantních podniků, neboli objective justification. Tento 

fenomén totiž s Novým přístupem velice úzce souvisí. Jak známo, čl. 102 SFEU 

neobsahuje žádné výjimky ze zákazu zneužití dominantního postavení. Obecně však 

můžeme říci, že dnešní trend hlubšího zkoumání jednotlivých případů a provádění 

ekonomických analýz ze strany soutěžních orgánů umožňuje (nikoli však zajišťuje!) 

dominantním podnikům ospravedlnit své jednání, pokud je racionální a ve svých 

důsledcích vlastně pro-soutěžní. Objektivní ospravedlnění je opět značně široké téma, 

které by vydalo na samostatnou práci. Na tomto místě jsem chtěla pouze poukázat na 

skutečnost, jak se přístup evropských autorit v průběhu času mění a i když k možnosti 

objektivního ospravedlnění stále převládá spíše negativní postoj, už jen fakt, že na první 

pohled zneužívající jednání může být za jistých okolností ospravedlněno, je velký posun 

v přístupu k hodnocení zneužívání dominantního postavení. 

Co se týče české rozhodovací praxe, není to zatím s aplikací ekonomického a na 

následcích založeného přístupu tak „žhavé“. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
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zatím nepřistoupil k provádění důkladných ekonomických analýz trhu tak jako Komise 

a jak se zdá ani české soudy to po Úřadu prozatím nevyžadovaly. V České republice 

tedy prozatím přetrvává formalistický přístup, což bylo v této práci na vybraných 

případech demonstrováno. 

Je bez pochyby, že samotnou existenci dominantního postavení na trhu nelze 

démonizovat a zabraňovat tak dalšímu růstu podniků. Smyslem práva zakazující 

zneužití dominantního postavení není ochrana malých a středních podnikatelů před těmi 

velkými, kteří si vybudovaly silnou pozici na trhu díky své výjimečné výkonnosti, 

kvalitě svých výrobků, investicím do vývoje a výzkumu apod. To by vedlo 

k diskriminaci velkých a úspěšných podniků a v konečném důsledku i k újmě 

samotných spotřebitelů. Pouze takové chování dominantních soutěžitelů, které by 

mohlo vyloučit ostatní konkurenty z trhu, případně by odradilo potenciální nové 

soutěžitele od vstupu na trh a které není objektivně ospravedlnitelné, lze označit za 

zneužití dominantního postavení a takové jednání je na místě sankcionovat. 
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Seznam zkratek 

       

EU     Evropská unie 

ES     Evropské společenství 

SFEU      Smlouva o fungování Evropské unie 

SES     Smlouva o založení Evropských společenství 

ESD     Evropský soudní dvůr 

SPS      Soud prvního stupně 

Komise    Evropská komise 

Pokyny     Pokyny k prioritám Komise v oblasti prosazování  

     práva při používání článku 102 Smlouvy o   

     fungování EU na zneužívající chování   

     dominantních podniků vylučující ostatní   

     soutěžitele. 

ZOHS     Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské  

     soutěže  a o změně některých zákonů v platném  

     znění. 

ÚOHS     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 

Soutěžní orgán   Orgán pověřený v jednotlivých členských   

     Evropské unie dozorem nad dodržováním pravidel  

     hospodářské soutěže. V České republice je   

     soutěžním orgánem Úřad pro    

     ochranu hospodářské soutěže a Evropská komise. 
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Zneužití dominantního postavení – jednotlivé formy 

zneužívajících praktik v komunitárním a českém právu 

 

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

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. 
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Abuse of Dominant Position - Individual Forms of Abusing 

Practices under Community and Czech law 

 

Abstract 
 

 Competition is a basic mechanism of the market economy. It encourages 

companies to provide consumers products they want, encourages innovation, and 

pushes the prices down. In order to be effective, competition needs independent 

undertakings which are subject to the competitive pressure. That was the reason why 

Competition law has developed. It should pre-eminently ensure to preserve the 

competition on the market. Competition law comprising three pillars, namely cartel 

agreements prohibition, merger control and the law against abuse of dominant position. 

This thesis focuses on the last mentioned branch of the competition law. Attention is 

aimed to the individual possible forms of abusive conduct of dominant undertakings. 

The text explicates this problem from the Czech and European law perspective and 

attempts to explain individual forms of abusing practices in the light of case law. It only 

contains substantial law, procedural law is not covered. 

 The main aim of the thesis is to bring out the comparison between the legislation 

relating to the individual forms of abusing practices in the European law and Czech law 

and to find out if the approach of the competition authorities on the European and Czech 

level to the investigation of abusing practices is the same or not? To survey this an 

extensive analysis of case law is presented. 

 I have chosen this topic because I find very interesting to observe how the world 

of business is under the circumspect control of competition authorities. Furthermore is 

very intriguing to survey how was the law of abuse of dominant position developing 

over time.  

 The structure of the theses is as follows. It is composed of three main chapters: 

Chapter one is introductory and describes the law of abuse of dominant position in 

general view. The object of interest is to introduce reader to the problem and to explain 

how an abuse of dominant position is regulated by the European law as well as by the 
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Czech law. Attention is paid also to the basic division of individual forms of abusing 

practices. 

 The chapter two deals with some of the price – based practices and it is 

subdivided into four parts. Part one describes Excessive prices, part two deals with 

Predatory prices, part three focuses on Discriminatory prices and finally part four is 

devoted to the Fidelity rebates. Each of these parts has its own structure: on the first 

place the general characteristic of the practice is discussed. There is described the basis 

of the concrete matter and it is explained why such a practice has to be pursued as 

abusive one. Subsequently the European law and legal practice of Commission and 

European Court of Justice is illustrated. Substantial attention is paid to the analysis of 

the leading cases relating to the anticompetitive behaviour in question and also the 

development of these judicial decisions is examined. Finally is reported on the relevant 

Czech legislation and Czech legal practice relating to the issue on question. In the end 

of Chapter Two is presented the comparison between European and Czech law 

addressing to the price – based practices. There are mentioned some similarities and 

differences between them. Lastly my personal evaluation of the discussed issue is 

presented and eventually the differences in the approach of competition authorities is 

mentioned. 

 Chapter three examines some of non – price practices and consists of five parts. 

Part one focuses on Tying and Bundling. Part two investigates Limiting production, 

markets or technical development. Part three addresses the issue of Refusal to deal. Part 

four deals with Essential Facilities doctrine and finally part five concentrates on 

Exclusive contracts. The structure of each of mentioned passage is the same as in the 

previous Chapter two. In the end of Chapter three is drawn the comparison between the 

European and Czech legislation relating to non-price practices and basic similarities and 

differences are highlighted. Last but not least my personal opinions and evaluation of 

the previous analysis is presented.  

 The text is closed by the conclusion emphasizing some of the general findings of 

the thesis. In my opinion the main aim of the thesis pointed out above was reached. 

 After the conclusion list of relevant sources is included, as well as the list of 

relevant applied judicial and administrative decision and used abbreviations. 
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