
Resumé 
 

Diplomová práce na téma „Distribuční dohody“ pojednává o distribučních dohodách 

jako o jednom z možných způsobů zabezpečení distribuce zboží. Distribuční dohody jsou 

takovým typem uspořádání distribučních vztahů, kdy na jedné straně stojí dodavatel zboží a 

na druhé jeho odběratel, který zboží nakupuje za účelem jeho dalšího prodeje.  

Téma distribučních dohod je zajímavé zejména z toho důvodu, že je v praxi velice 

častým a nezbytným právním instrumentem v obchodních vztazích a přitom není na národní, 

evropské či mezinárodní úrovni právně upraveno. Příliš pozornosti mu nevěnuje ani právní 

teorie. Naopak existuje v této oblasti poměrně rozsáhlá rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže a judikatura Evropského soudního dvora, které zejména tvořily podklad 

této práce. 

Distribuční dohody nejen upravují závazkové vztahy mezi podnikateli, nýbrž mají 

často negativní dopad na hospodářskou soutěž. Ve své diplomové práci proto nahlížím na 

distribuční dohody jak z pohledu závazkového práva, tak z pohledu soutěžního práva. Cílem 

této práce bylo zejména popsat distribuční smlouvu jako nepojmenovaný smluvní typ, 

vymezit její základní náležitosti. Jádrem práce  je  rozdělení distribučních dohod na jednotlivé 

typy, jejich charakteristika a nalezení konkrétních vlivů na hospodářskou soutěž, a to 

především pomocí praktických příkladů.   

Celá práce je rozdělena do třech kapitol. První kapitola je věnována obecnému 

výkladu o distribučních dohodách, který zahrnuje zejména vysvětlení pojmů souvisejících 

s tímto druhem distribuce, právní úpravu distribučních dohod a definici distribučních dohod 

jednak z pohledu závazkového práva a jednak z pohledu soutěžního práva.  

Druhá kapitola je zaměřena na studium rámcové distribuční smlouvy, kterou považuji 

za základ ostatních typů distribučních dohod. V této části se mimo odvození základních 

obsahových náležitostí distribučních smluv věnuji rovněž obecně rámcové smlouvě jako 

dalšímu nepojmenovanému institutu závazkového práva.  

Třetí kapitolu tvoří jednotlivé typy distribučních dohod. Věnuji se zde smlouvám o 

výhradní distribuci a o výhradních dodávkách, dohodám o nákupu jedné značky a o 

výhradním odběru, distribučním smlouvám uzavíraným v rámci systému selektivní distribuce 

a franchisovým smlouvám. V závěru této kapitoly jsou stručně rozebrány i některé další 

vertikální dohody, které tvoří často obsahovou součást distribučních smluv a mohou 

narušovat hospodářskou soutěž. 



 Diplomová práce tak zejména na základě praktických zkušeností, judikatury, 

rozhodovací praxe soutěžních orgánů a výkladových dokumentů Evropské komise podává 

ucelený náhled na distribuční dohody a poskytuje názorný postup při posuzování jejich 

protisoutěžního charakteru. 

 


