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ÚVOD 

 V obchodních vztazích dochází b�žn� mezi podnikateli k r�zným obchodním 

operacím. Podnikatel, vyráb�jící n�jaké zboží nebo poskytující n�jaké služby, se snaží zajistit 

nejefektivn�jším zp�sobem distribuci svého zboží �i služeb. Za tímto ú�elem hledá vhodné 

obchodní partnery, kte�í by jeho zboží a služby distribuovali r�znými cestami ke kone�ným 

zákazník�m. Jedním ze zp�sob�, kterým m�že podnikatel zajistit distribuci svého zboží, je 

vytvo�ení distribu�ního systému uzavíráním distribu�ních dohod. Studium t�chto dohod je 

p�edm�tem této diplomové práce. 

 Na distribu�ní dohody lze nahlížet ze dvou úhl� pohledu. Z pohledu závazkového 

práva jimi lze rozum�t distribu�ní smlouvy, tedy právní úkony zakládající závazkový vztah 

mezi dodavatelem a distributorem. Na distribu�ní dohody lze však nahlížet také z pohledu 

sout�žního práva v souvislosti s jejich �astým negativním dopadem na hospodá�skou sout�ž. 

Z tohoto hlediska jsou distribu�ní dohody vertikálními dohodami. Za ú�elem co nejlepší 

distribuce zboží jsou mezi stranami sjednávány takové dohody, které mohou omezovat jejich 

konkurenty v možnosti vyráb�t �i prodávat konkuren�ní zboží. V této diplomové práci se 

budu zabývat studiem distribu�ních dohod jak z hlediska závazkového práva, tak z hlediska 

práva sout�žního. 

  Jedním z cíl� této práce je popsat distribu�ní dohody jako smluvní typy, které však 

navzdory svému �astému používání nejsou upraveny právními p�edpisy. Na základ� obecných 

právních princip� a judikatury se pokusím odvodit jejich právní režim a vymezit jejich 

podstatné náležitosti. Vzhledem k absenci nejen právní úpravy, ale i teoretických výklad� na 

toto téma bude sou�ástí této práce také snaha o definici jednotlivých pojm� s distribu�ními 

dohodami souvisejícími. Zárove� se tato práce bude v�novat dopad�m distribu�ních dohod na 

hospodá�skou sout�ž. 

 V praxi je mezi podnikateli uzavíráno velké množství typ� distribu�ních dohod. 

Jednak se jimi budu v této práci zabývat obecn� jako jednou skupinou smluvních vztah�

mající ur�ité spole�né znaky a jednak budou podrobn� rozebrány hlavní typy distribu�ních 

dohod. U jednotlivých typ� se budu snažit dodržovat obdobnou strukturu spo�ívající ve 

vysv�tlení významu dohody, vymezení defini�ních znak� a nalezení konkrétních negativních i 

pozitivních vliv� na hospodá�skou sout�ž. Každý ze základních typ� bude dopln�n p�íkladem 

z rozhodovací praxe Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout�že, na n�mž budou ukázány a 

doloženy teoretické záv�ry. 
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 Vzhledem k harmoniza�ní �innosti Evropské unie v oblasti hospodá�ské sout�že, jež 

se projevuje zejména v n�kolika p�ímo aplikovatelných na�ízení, na n�ž odkazují i národní 

p�edpisy, bude celou prací založenou na národní úprav� prolínat úprava evropského práva.  
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1. OBECNÝ VÝKLAD K DISTRIBU�NÍM DOHODÁM 

  

 P�edtím, než se budeme v�novat jednotlivým distribu�ním smlouvám, a to jak 

z pohledu závazkového práva, tak z pohledu práva sout�žního, je pot�ebné objasnit si význam 

samotné distribuce zboží a možnosti její realizace a definovat základní pojmy s ní související. 

Potom p�istoupíme k definici samotných distribu�ních dohod a jejich za�azení do systému 

práva. Protože distribu�ní dohody jsou zna�n� ovliv�ovány i pravidly hospodá�ské sout�že, je 

nutné uvést do problematiky zakázaných dohod a výjimek z nich. V záv�ru úvodní kapitoly 

nalezneme právní prameny distribu�ních dohod, a to jak v právu národním, tak komunitárním.   

1.1 Význam distribuce v obchodních vztazích 

V každodenním život� celé spole�nosti dochází k nezm�rnému množství nejr�zn�jších 

operací založených na nákupu, prodeji a sm�n� zboží �i služeb. Tyto operace probíhají na 

r�zných úrovních trhu. Koup� ur�itého zboží spot�ebitelem v obchod� je úkonem na 

spot�ebním trhu a je zpravidla posledním z delšího �i kratšího �et�zce podobných operací. Než 

se zboží dostane od výrobce ke kone�nému spot�ebiteli, projde r�zn� dlouhou cestou, jejímž 

právním základem jsou zpravidla dvoustranné dohody uzavírané na trhu organizací. 

Vyrobí-li výrobce ur�itý produkt, má zajisté zájem na tom, aby se dostal do rukou co 

nejv�tšímu po�tu vhodných spot�ebitel�. Výrobci se v této chvíli naskýtá více možností, jak 

zajistit nejvhodn�jší distribuci svého výrobku. Otázka, jakým zp�sobem uvést výrobek na trh, 

je tedy jedna ze základních, které musí výrobce �ešit, p�i�emž neexistuje obecná odpov�	 na 

otázku, který z dále popsaných zp�sob� je nejefektivn�jší. Výrobce by m�l tuto otázku �ešit 

s ohledem na svou strukturu, velikost, možnosti a celkovou situaci na trhu. 

Cesta výrobku k zákazníkovi m�že být p�ímá. Je tomu tak v p�ípad�, kdy výrobce 

uvádí své výrobky na trh sám, a tudíž sám, zpravidla prost�ednictvím svých zam�stnanc�, 

zajiš
uje jejich prodej. S tímto druhem distribuce se lze setkat zejména u prodeje materiál�, 

surovin, stroj�. Nep�ímá distribu�ní cesta, která se využívá p�edevším u spot�ebního zboží, 

spo�ívá naopak v p�ítomnosti mezi�lánku na cest� od výrobce ke spot�ebiteli. Tímto 

mezi�lánkem je �asto obchodní zástupce �i jiný zprost�edkovatel, který vykonává pro výrobce 

zprost�edkovatelskou �innost na základ� n�které ze smluv, jež m�žeme souhrnn� ozna�it jako 

smlouvy obstaravatelského typu, tedy zejména smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy o 
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zprost�edkování, smlouvy mandátní a smlouvy komisioná�ské. T�etím, rovn�ž nep�ímým, 

zp�sobem je prodej výrobk� prodejci, který postupuje výrobek prodejem dál, a
 už p�ímo 

spot�ebitel�m v p�ípad� maloobchodu nebo dalším obchodník�m v p�ípad� velkoobchodu.1

Prodejce takto jedná na základ� smluv, které ozna�ujeme jako distribu�ní smlouvy a jejichž 

studium je hlavním p�edm�tem této práce.  

V praxi se velice �asto setkáme se smíšeným zp�sobem distribuce výrobk�, který 

kombinuje p�ímou a nep�ímou distribuci. V takovýchto p�ípadech výrobce v�tšinu výrobk�

prodá zprost�edkovatel�m a prodejc�m k dalšímu prodeji, prodej malé �ásti si však zajistí 

sám. Výjimkou nejsou ani složit�jší distribu�ní systémy, jako nap�íklad p�ípad, kdy výrobce 

prodává �ást výrobk� p�ímo spot�ebitel�m, �ást prost�ednictvím maloobchodních prodejc�

nebo obchodních zástupc� a �ást nabízí velkoobchodnímu distributorovi, který dál prodává 

výrobek, a
 už pod svou obchodní zna�kou �i zna�kou výrobce, dalším prodejc�m.      

  

1.2 Pojem distribu�ních dohod 

P�esnou definici distribu�ních dohod nenalezneme v žádném zákon�, neposkytuje nám 

ho ani judikatura. Dokonce i �eská právní teorie se definici tohoto pojmu vyhýbá. P�esto, že 

jde o právní úkony v praxi velice �etné a pro obchodní styk velmi d�ležité, spousta odborník�

v oboru práva tento pojem nezná, a tak není toto pojmenování v praxi p�íliš �asté, tudíž ani 

jeho definice není zcela jasná a ustálená. Na za�átku této práce se tedy pokusím o vymezení 

pojmu distribu�ních dohod, jeho za�azení v systému práva, jakož i o vysv�tlení souvisejících 

termín�, bez nichž bychom nemohli distribu�ní dohody dostate�n� p�esn� definovat. 

1.2.1 Vymezení základních pojm�  

P�edn� je nezbytné uvést pojmy, s nimiž se v praxi setkáváme jako se synonymy pro 

ozna�ení distribu�ních dohod. Zejména jde o pojem distribu�ní smlouva. Tyto dva pojmy 

budou mít ve v�tšin� p�ípad� shodný význam, nicmén� i p�esto je vhodné ujasnit si rozdíly 

mezi pojmem smlouva a dohoda. Distribu�ní smlouva je institut závazkového práva. Je to 

dvoustranný právní úkon, v n�mž se jedna strana zavazuje k ur�itému jednání a druhá strana 

má právo toto jednání od druhé strany vyžadovat. Naopak s pojmem dohoda, konkrétn�

                                                
1 Kindl, J.: Kartelové a distribu�ní dohody. Teorie a praxe, C. H. Beck, Praha 2009, s.237-238  
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distribu�ní dohoda, se setkáváme zejména v sout�žním právu. Je jím myšleno jakékoliv i 

neformální ujednání mezi stranami i ml�ky u�in�né jednání, jímž strany projevují sv�j 

spole�ný zám�r ovlivnit hospodá�skou sout�ž na trhu. Z uvedeného lze tedy dovodit, že 

distribu�ní dohoda je pojem širší než distribu�ní smlouva, v rozsahu práce budou mít však oba 

pojmy v n�kterých p�ípadech totožný obsah a budou �asto používány synonymn�. V ur�itých 

p�ípadech je však nutné rozdíly mezi t�mito dv�ma pojmy �init, nap�íklad v p�ípad�, kdy 

r�zné vertikální dohody jsou obsaženy v jedné distribu�ní smlouv�. Obdobn� se ohledn�

rozdílu pojm� dohoda a smlouva vyjád�il Ú�ad pro ochranu hospodá�ské sout�že (dále také 

jen jako Ú�ad). Smlouva zakládá soukromoprávní vztah mezi smluvními stranami a m�že 

obsahovat dohody narušující sout�ž podle zákona o ochran� hospodá�ské sout�že. Zabývá-li 

se Ú�ad takovou dohodou z hlediska jejích ú�ink� na hospodá�skou sout�ž, vztahuje se jeho 

p�sobnost pouze na posouzení dohody, která m�že mít protisout�žní ú�inky, a�koliv tak �iní 

v souvislostech celé smlouvy.2

Za ozna�ení stejného významu jako distribu�ní smlouva lze považovat pojmenování 

dealerská smlouva. V mezinárodním obchod�, kde jsou tyto smlouvy velmi �astým 

instrumentem, se vžilo spíše ozna�ení distributorská smlouva. V n�kterých p�ípadech je 

smlouva nazvána jako rámcová distribu�ní smlouva, což je z�ejm� ozna�ení nejvhodn�jší a 

nejvíce odpovídající tomuto smluvnímu typu, nebo
 vystihuje povahu smlouvy. �asto jsou 

také distribu�ní smlouvy ozna�eny názvem jejich konkrétního typu, nap�. smlouva o výhradní 

distribuci, smlouva o výhradních dodávkách, smlouva o franchisingu atd.  

Distribu�ními smlouvami jsou takové smlouvy, které na trhu organizací mezi sebou 

uzavírá výrobce a distributor za ú�elem distribuce výrobku. Jinými slovy lze také �íct, že 

distribu�ní smlouvy zajiš
ují p�echod výrobk� od výrobce ke spot�ebiteli.   

Distribucí lze rozum�t souhrn materiálních, obchodních a právních operací 

sm��ujících k prodeji zboží a služeb prodejc�m, distributor�m a spot�ebitel�m.3 Subjekty 

distribuce jsou tedy výrobci, distributo�i a spot�ebitelé. Subjekty distribuce je nutné odlišit od 

subjekt� distribu�ní smlouvy, jímž nem�že být spot�ebitel. Smlouva uzav�ená mezi 

distributorem a spot�ebitelem nebo výrobcem a spot�ebitelem je smlouvou spot�ebitelskou, 

nikoliv distribu�ní, a bude proto podléhat odlišnému právnímu režimu. P�edm�tem distribuce 

jsou zboží a služby. Distribuce zboží byla již nastín�na výše, nicmén� podobný postup 

absolvují i poskytovatelé služeb p�i zprost�edkovávání služeb svým zákazník�m, a�koliv není 

                                                
2 Rozhodnutí Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout�že ze dne 15.1.2009, �.j. S 114/2008/KD-466/2009/830,  
odst. 97   
3 Ferrier, D.: Droit de la distribution, 5 ème édition, Litec 2009, s. 19
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tak nápadný jako u distribuce zboží. U služeb m�žeme rozlišit služby, které jsou poskytovány 

v souvislosti s prodejem zboží. Nap�íklad p�i koupi pánského obleku je nabízena možnost 

úprav délky kalhot na  míru. Tyto služby jsou distribuovány spole�n� se zbožím a sledují jeho 

režim. Jiná je situace u služeb, jež nedoprovází žádné zboží, jsou poskytovány samy o sob�.  

 Pod ozna�ením distributor rozumíme podnikatele, jehož p�edm�tem �innosti je nákup 

zboží �i služeb a jejich další prodej, a to jak maloobchodní, tak velkoobchodní. 

Velkoobchodem rozumíme prodej zboží a služeb firmám a organizacím, jež je dále prodávají 

již koncovým spot�ebitel�m nebo dalším organizacím. Maloobchodníci naopak kupují zboží a 

služby od výrobc� �i velkoobchodník� a prodávají je kone�ným spot�ebitel�m. 

Velkoobchodník� i maloobchodník� existuje mnoho typ�, zejména podle zp�sobu nákupu a 

prodeje, pop�ípad� zprost�edkování prodeje zboží a podle služeb, které p�i tom nabízejí.  

 B2B trh (business-to-business trh) neboli trh organizací p�edstavuje trh, kde p�sobí 

organizace, které prodávají a nakupují výrobky a služby za ú�elem jejich použití k výrob�

dalších výrobk� a služeb nebo za ú�elem jejich dalšího prodeje.4 V porovnání se 

spot�ebitelským trhem je B2B trh mnohem v�tší, jak je vidno z následujícího p�íkladu. 

Produkt, který si koupí spot�ebitel v obchod�, byl p�ed vstupem na spot�ebitelský trh 

p�edm�tem vícero r�zných obchodn�právních závazkových vztah� na úrovni B2B trhu. Tedy 

koupíme-li si ve stavebninách obkladový kámen, byl tento dodán do maloobchodního 

podniku z�ejm� na základ� distribu�ní smlouvy s v�tším distributorem. Ten koupil obklad od 

výrobce obkladu, výrobce obkladu má dále uzav�ené množství smluv s dodavateli stavebních 

materiál�, stavební chemie, obalových materiál�, forem atd. a tito dodavatelé zpracovávají 

materiál poté, co jej koupí od t�ža�ských spole�ností. Smlouvy uzavírané na této úrovni jsou 

zejména rámcové distribu�ní smlouvy, rámcové kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy 

obstaravetelského typu, smlouvy související s dopravou, i když poslední uvedené hrají 

v nastín�ném p�ípad� spíše technicko-realiza�ní úlohu. Nelze tedy pochybovat o d�ležitosti a 

významu distribu�ních dohod.  

 Cestu, kterou výrobek projde od jeho výroby až po koupi kone�ným spot�ebitelem, a 

organizace, které jsou tohoto procesu ú�astny, nazýváme distribu�ním systémem nebo 

distribu�ní cestou, v ekonomii se rovn�ž užívá pojem marketingové cesty. Souhrn všech 

smluv, které jednotlivé �lánky distribu�ního systému mezi sebou uzav�ou, a souhrn vztah�, na 

jejich základ� vzniklých, ozna�ujeme názvem distribu�ní sí
. Distribu�ní sí
 vyjad�uje rozsah 

distribuce výrobku a m�že být tedy r�zn� široká �i naopak úzká. Záleží na tom, s kolika 

                                                
4 Kotler P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G.: Moderní marketing, 4. evropské vydání, p�eložili Jana 
Langerová, Vladimír Nový, Praha: Nakladatelství Grada Publishing, a.s., 2007, s. 362 
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distributory uzav�el dodavatel distribu�ní smlouvu, na tom, zda je na jednom trhu zastoupen 

pouze jedním distributorem, zda využívá i jiných zp�sob� distribuce, zda si �ást výrobk�

prodává sám a tak podobn�. 

    

1.2.2 Distribu�ní smlouvy jako obchodní smlouvy  

 Smlouva v obecném slova smyslu je nej�ast�jší právní skute�ností, na jejímž základ�

vzniká závazkový právní vztah. Jeho charakter je d�ležitý pro ur�ení právního režimu 

závazkového vztahu i samotné smlouvy, která je jeho právním d�vodem. Obchodní smlouva 

je taková smlouva, která zakládá obchodní závazkový vztah.5

 Obecn� lze �íci, že obchodní závazkové vztahy jsou ty závazkové vztahy, o nichž je 

stanoveno, že se �ídí obchodním zákoníkem.6 Režim obchodního zákoníku bude v souladu 

s ustanovením § 261 zákona �. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obchodní zákoník) 

namíst� vždy, stanoví-li tak zákon. U závazk�, u nichž obchodn�právní režim takto stanoven 

není, dává obchodní zákoník možnost stranám smluvního vztahu dohodnout si úpravu jejich 

vztahu podle obchodního zákoníku. Ustanovení § 262 obchodního zákoníku vyžaduje pro 

tento druh dohody písemnou formu.  

 Obchodní závazkové vztahy, jež se obligatorn� budou �ídit obchodním zákoníkem, 

d�líme na absolutní a relativní. Prvn� jmenované jsou pod�ízeny obchodnímu zákoníku vždy, 

bez ohledu na své subjekty, a v zákon� jsou taxativn� vypo�teny.7  Oproti tomu pod�ízenost 

relativního závazkového vztahu obchodnímu zákoníku závisí na povaze jeho subjekt� a 

�innosti t�chto subjekt�. Za prvé �adíme mezi relativní závazky vztahy mezi podnikateli8

vznikající p�i jejich podnikatelské �innosti9, p�i�emž podle § 261 odst. 1 obchodního 

zákoníku musí být vztah k jejich podnikatelské �innosti z�ejmý již v okamžiku vzniku 

závazkového vztahu. Obchodnímu zákoníku bude tedy vždy podléhat závazkový vztah 

                                                
5 Bej�ek, J., Eliáš, K., Raban, P. a kol.: Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. 5. vydání. Praha : C. H. 
Beck, 2010, s. 49  
6 Plíva, S. Obchodní závazkové vztahy, 2. aktualizované vydání, Praha: ASPI, 2009, s. 19 
7 § 261 odst. 3 obchodního zákoníku 
8 Kdo je podnikatelem stanoví § 2 odst. 2 obchodního zákoníku a je jím a) osoba zapsaná v obchodním rejst�íku, 
b) osoba, která podniká na základ� živnostenského oprávn�ní, c) osoba, která podniká na základ� jiného než 
živnostenského oprávn�ní podle zvláštních p�edpis�, d) osoba, která provozuje zem�d�lskou výrobu a je zapsána 
do evidence podle zvláštního p�edpisu. 
9 Pro ú�ely vymezení obchodních závazkových vztah� je vhodné rozlišovat pojem podnikatelská �innost a pojem 
podnikání, nebo
 z výše uvedeného formálního pojetí „podnikatele“ vyplývá, a v praxi k tomu také dochází, že 
podnikatelem m�že být i osoba,  která nepodniká. Proto pojem podnikatelská �innost chápejme jako �innost 
podnikatele (i nepodnikajícího) a pojem podnikání jako specifickou �innost definovanou v § 2 odst. 1 
obchodního zákoníku. 
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založený smlouvou mezi dv�ma podnikateli, jejíž p�edm�t bude souviset s p�edm�tem 

podnikatelské �innosti obou podnikatel�. Vstoupil-li by jeden z podnikatel� do závazkového 

vztahu bez souvislosti ke své podnikatelské �innosti, tedy p�i uspokojování svých osobních 

pot�eb, nelze považovat tento vztah za obchodn�právní, s výjimkou situace, kdy je 

obchodn�právní režim dohodnut stranami smluvn�, nebo
 tento podnikatel má v tomto vztahu 

postavení slabší strany a vystupuje tedy jako spot�ebitel. 

 Za druhé pat�í k relativním závazkovým vztah�m vztahy mezi podnikateli, do nichž 

vstupují p�i své podnikatelské �innosti, a jednotkou územní samosprávy, založené za ú�elem 

zabezpe�ování ve�ejných pot�eb.  

 Vztahy založené distribu�ními dohodami, jsou vztahy mezi výrobcem, respektive 

dodavatelem zboží a distributorem a jsou vždy v souvislosti s podnikatelskou �inností obou 

subjekt�. Dodavatel na základ� distribu�ní smlouvy prodává své výrobky, distributor odebírá 

výrobky od dodavatele a prodává je dalším subjekt�m a tato �innost je p�edm�tem 

podnikatelské �innosti distributora. Vztahy vzniklé z distribu�ních dohod jsou proto 

obchodními závazkovými vztahy, distribu�ní smlouvy pak obchodními smlouvami a oba 

instituty budou proto shodn� podléhat obchodn�právním p�edpis�m.   

1.3 Distribu�ní dohody z pohledu sout�žního práva 

  

P�edchozí výklad byl v�nován distribu�ním smlouvám jako smluvním typ�m a 

závazkovým vztah�m z nich vznikajícím, tedy šlo o hledisko závazkového práva. Distribu�ní 

dohody však mají význam i v oblasti sout�žního práva. P�i ur�itém stupni tržní síly by totiž 

dodavatel s odb�ratelem spole�nými ujednáními byli schopni omezit možnost vstupu na trh 

dalším sout�žitel�m, a tak výrazn� narušit hospodá�skou sout�ž.  

1.3.1 Zákaz dohod narušujících hospodá�skou sout�ž 

Hospodá�ská sout�ž existuje tak dlouho, jak existuje sám obchod.  Je to dáno tím, že 

stejné zboží na trhu nabízí více subjekt� a ty mezi sebou soupe�í o siln�jší postavení na trhu. 

Není možné, aby existoval obchod bez hospodá�ské sout�že a není to ani žádoucí, protože 

hospodá�ská sout�ž je motivujícím prvkem pro sout�žitele a výhodná pro spot�ebitele. 
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Z t�chto d�vod� tedy právo usiluje o ochranu hospodá�ské sout�že p�ed jakýmkoliv jejím 

narušováním.    

Základní pramen �eského sout�žního práva, zákon �. 143/2001 Sb., o ochran�

hospodá�ské sout�že a o zm�n� n�kterých zákon� (dále také jen zákon o ochran� hospodá�ské 

sout�že) ve svém § 3 obdobn� jako ustanovení �l. 101 Smlouvy o fungování Evropské unie 

(dále jen Smlouva) prohlašuje takové dohody sout�žitel�, jejichž cílem nebo výsledkem je 

narušení hospodá�ské sout�že, za zakázané a neplatné.10 Z uvedené generální klauzule 

vyplývají �ty�i základní znaky skutkové podstaty narušení hospodá�ské sout�že. Prvním 

znakem je pluralita sout�žitel�. Sout�žitelem je podle obchodního zákoníku každá fyzická a 

právnická osoba, která se ú�astní hospodá�ské sout�že, a to i když není podnikatelem. Zákon 

o ochran� hospodá�ské sout�že obsahuje ve svém § 2 vlastní definici sout�žitele. Rozši�uje 

v ní definici uvedenou v obchodním zákoníku o sdružení fyzických a právnických osob, 

sdružení sdružení a jiné formy seskupování,  a  to  i  v  p�ípad�, že tato sdružení a seskupení 

nejsou právnickými osobami, pokud se ú�astní hospodá�ské sout�že nebo ji mohou svou 

�inností ovliv�ovat. Druhým znakem je jednání sout�žitel�, které se m�že projevit ve t�ech 

formách, a to jako dohoda mezi sout�žiteli, rozhodnutí sdružení a jednání ve vzájemné shod�. 

M�že jím být v podstat� jakákoli i neformální dohoda, která alespo� m�že narušit 

hospodá�skou sout�ž. K narušení hospodá�ské sout�že musí dojít na relevantním trhu, jenž je 

t�etím znakem generální skutkové podstaty. K jednotnému vnímaní pojmu relevantní trh a 

jako vodítko p�i vymezování relevantního trhu vydala Evropská komise (dále jen Komise) 

Sd�lení o definici relevantního trhu pro ú�ely práva hospodá�ské sout�že Spole�enství.11

Relevantní trh slouží ke stanovení hranic hospodá�ské sout�že mezi podniky, pomáhá ur�it, 

které podniky jsou sout�žiteli a které nikoliv. Sd�lení rozlišuje relevantní trh výrobkový a 

relevantní trh zem�pisný. První jmenovaný je trh všeho zboží, které spot�ebitele hodnotí 

s ohledem na vlastnosti, cenu, použití jako zastupitelné. Druhý jmenovaný p�edstavuje oblast, 

kde se podniky ú�astní nabídky a poptávky zboží a kde jsou dostate�n� homogenní podmínky 

pro hospodá�skou sout�ž a tyto ho odlišují od sousedních zem�pisných oblastí. Mimo t�chto 

dvou hledisek vymezuje relevantní trh Ú�ad pro ochranu hospodá�ské sout�že v praxi p�i 

posuzování dohod narušujících hospodá�skou sout�ž ješt� z pohledu �asového, a to za ú�elem 

ur�ení, zda jde o trh, kde se trvale st�etává poptávka s nabídkou �i o trh, který vzniká nahodile 

                                                
10 Dohody, které jsou právními úkony, jsou absolutn� neplatné podle § 39 ob�anského zákoníku. Dohodami ve 
smyslu dohod narušujících hospodá�skou sout�ž však mohou být i další jednání, která nenapl�ují znaky právních 
úkon� (viz níže) a nelze u nich tedy mluvit o neplatnosti podle ob�anského zákoníku. Jsou-li n�kdy ozna�eny 
tyto dohody za neplatné, míní se tím neplatnost v obecném slova smyslu, ve smyslu zákazu takové dohody.  
11 Sd�lení Komise k definici relevantního trhu pro ú�ely práva hospodá�ské sout�že Spole�enství, OJ 1997/C 
372/5  
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nebo nepravideln�. Poslední znak tvo�í narušení hospodá�ské sout�že jako výsledek nebo cíl 

jednání sout�žitel�. Toto narušení spo�ívá ve vylou�ení, omezení nebo zkreslení hospodá�ské 

sout�že. V komunitárním sout�žním právu se k uvedeným znak�m p�idávají další dva znaky. 

P�edm�tné jednání musí být zp�sobilé ovlivnit obchod mezi �lenskými státy a dopad na 

hospodá�skou sout�ž musí být citelný (effet sensible). 

Poslední z uvedených znak�, citelný dopad na hospodá�skou sout�ž, je projevem 

pravidla de minimis. Doktrína de minimis byla p�ijata �eským právem a inkorporována do 

zákona o ochran� hospodá�ské sout�že zákonem �. 155/2009 Sb., kterým se m�ní zákon �. 

143/2001 Sb., o ochran� hospodá�ské sout�že, a zárove� nahradila dosavadní koncept 

bagatelních dohod (viz níže). S ú�inností od 1. zá�í 2009 tvo�í citelný dopad na hospodá�skou 

sout�ž jeden ze zákonných p�edpoklad� pro zákaz dohod narušujících hospodá�skou sout�ž i 

v národním právu. Toto pravidlo je vyjád�eno druhou v�tou § 3 odst. 1 zákona o ochran�

hospodá�ské sout�že tak, že dohody, jejichž dopad na hospodá�skou sout�ž je zanedbatelný, 

nejsou považovány za zakázané.12      

Pravidlo de minimis není v souvisejících ustanoveních Smlouvy ani v jiných 

komunitárních právních p�edpisech vyjád�eno. Vyvinulo se na základ� praxe Evropského 

soudního dvora a Evropské komise. Proto také nenalezneme v pozitivním právu žádné 

vymezení dohod, jejichž dopad na hospodá�skou sout�ž je zanedbatelný. Nejvýznamn�jším 

kritériem se stala velikost tržní síly ú�astník� dohody. Nicmén� i to je vyjád�eno pouze jako 

soft law v podob� Oznámení Komise z roku 200113 a Oznámení Ú�adu pro ochranu 

hospodá�ské sout�že o dohodách, jejichž dopad na hospodá�skou sout�ž je zanedbatelný, 

z roku 2009. Aplikace pravidla de minimis však není podle praxe ESD založena jen na 

kvantitativním m��ítku tržní síly, nýbrž bere v úvahu i další hlediska jako nap�íklad strukturu 

relevantního trhu, délku p�edm�tné dohody a podobn�.14 Z obou oznámení lze tedy u�init 

shodný záv�r spo�ívající v tom, že pokud se jimi budou sout�žitelé �ídit, je jim poskytnuta 

jistota, že se nedopustí zakázaného jednání, nep�ekra�ují-li stanovené hranice tržních podíl�. 

A naopak, p�esahují-li je, nelze takovou dohodu automaticky považovat za neplatnou, nýbrž 

je nutné zabývat se dalšími aspekty dané dohody. 

Z d�vodu rozdílného dopadu dohod uzav�ených mezi podniky na stejné úrovni trhu a 

podniky na r�zných úrovních trhu na hospodá�skou sout�ž se p�istoupilo k d�lení dohod na 

                                                
12 Munková, J., Kindl, J.: Zákon o ochran� hospodá�ské sout�že. Komentá�, 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 
s. 42 a s. 94 
13 Oznámení Komise o dohodách menšího významu, které výrazn� neomezují hospodá�skou sout�ž podle �l. 81 
odst. 1 smlouvy o založení Evropského spole�enství (de minimis), OJ 2001/C 368/07  
14 Munková, J., Kindl, J.: Zákon o ochran� hospodá�ské sout�že. Komentá�, 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 
s. 44 
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dohody horizontální a vertikální. Projevem tohoto d�lení je i stanovení r�zných limit� pro 

bagatelní dohody horizontální a vertikální. Distribu�ní dohody jakožto dohody mezi 

dodavatelem a odb�ratelem �adíme na základ� § 5 odst. 2 zákona o ochran� hospodá�ské 

sout�že mezi vertikální dohody, tedy dohody mezi sout�žiteli p�sobícími na r�zných úrovních 

trhu. Oproti tomu dohody uzav�ené mezi sout�žiteli na stejné úrovni trhu ozna�ujeme jako 

dohody horizontální. Z po�átku ú�innosti generální klauzule v zakládací smlouv� Evropských 

Spole�enství panovaly rozpory o tom, zda je aplikovatelná jak na dohody horizontální, tak 

vertikální, �i jen na prvn� jmenované, nebo
 vertikální dohody nebyly v té dob� považovány 

za protisout�žní. Nejistota o aplikaci tohoto ustanovení byla ukon�ena rozsudkem Evropského 

soudního dvora, který jej prohlásil za použitelný pro oba dva typy dohod.15

Oznámení Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout�že stanoví hranice tržních podíl�

ú�astník� kartelových dohod zcela shodn� s Oznámením Komise. U horizontálních dohod 

�iní prahová hodnota 10 % sou�tu tržních podíl� ú�astník� dohody. Vertikální dohody 

nepodléhají zákazu, pokud podíl žádného ú�astníka dohody na trhu nep�esahuje 15 %. 

Pravidlo de minimis se však nevztahuje na tzv. tvrdá omezení. Jde o taková omezení, jejímž 

cílem, a
 p�ímým �i nep�ímým, je narušení hospodá�ské sout�že a tento spo�ívá zejména ve 

stanovení prodejních cen, omezení výroby �i prodeje, rozd�lení trhu a klientely. U takových 

dohod není t�eba zkoumat podíl na trhu jejich ú�astník�, nebo
 net�ží z výhod pravidla de 

minimis. Na druhou stranu však nelze tyto dohody považovat automaticky za zakázané. Je 

nutné prokázat, že napl�ují definici �l. 101 odst. 1 Smlouvy. V distribu�ních smlouvách bude 

tvrdým omezením nap�íklad takové, které by omezovalo odb�ratele v možnosti ur�it si 

prodejní cenu odebíraného zboží, nebo takové, které omezuje území, na n�mž m�že odb�ratel 

zboží prodávat, nebo skupinu zákazník�, kterým m�že zboží nabízet. Nicmén� oznámení 

Komise zárove� stanoví i výjimky, kdy taková ujednání tvrdými nejsou.16 Tyto výjimky 

v podstat� umož�ují legáln� uzavírat exkluzivní distribu�ní smlouvy, kterými se budeme 

zabývat ve t�etí kapitole, kde budou rovn�ž rozebrána jednotlivá ujednání.  

Vedle generální klauzule uvádí zákon o ochran� hospodá�ské sout�že shodn�

s �lánkem 101 Smlouvy o fungování EU demonstrativní vý�et skutkových podstat narušení 

hospodá�ské sout�že, s nimiž se v praxi setkáváme nej�ast�ji. Jde o dohodu, jejímž 

p�edm�tem je ur�ení ceny nebo jiné obchodní podmínky, rozd�lení trhu, omezení �i kontrola 

výroby nebo odbytu, uplat�ování rozdílných podmínek k jednotlivým obchodním partner�m, 

                                                
15 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ve v�ci 56 a 58/64 ze dne 13. �ervence 1966, Grundig & Consten vs. 
Komise 
16 Oznámení Komise o dohodách menšího významu, které výrazn� neomezují hospodá�skou sout�ž podle �l. 81 
odst. 1 smlouvy o založení Evropského spole�enství (de minimis), OJ 2001/C 368/07, �l. 11 
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podmín�ní uzav�ení smlouvy jiným pln�ním. K t�mto skutkovým podstatám p�idává zákon o 

ochran� hospodá�ské sout�že ješt� jednu navíc oproti komunitární úprav�, a to skupinový 

bojkot, tedy dohodu spo�ívající v závazku jejích ú�astník� nespolupracovat s jinými 

konkurenty. Ob� úpravy, jak národní, tak komunitární, pojaly vý�et skutkových podstat jako 

demonstrativní, dohodou narušující hospodá�skou sout�ž m�že tedy být i jakákoliv jiná 

dohoda, napl�uje-li znaky generální klauzule.  

    

1.3.2 Výjimky ze zákazu  

Zákaz dohod vyjád�ený generální klauzulí a jednotlivými díl�ími skutkovými 

podstatami není absolutní. Národní i komunitární úprava z n�j za spln�ní ur�itých podmínek 

p�ipouští výjimky. Výjimky m�žeme rozd�lit na legální, které zp�sobují vyjmutí dohody ze 

zákazu p�ímo na základ� zákona, a blokové. Blokové výjimky, zavedené komunitárním 

právem, nicmén� provedené i zákonem o ochran� hospodá�ské sout�že, se uplatní tehdy, 

spl�uje-li dohoda podmínky stanovené zvláštními na�ízeními. 

 P�i studiu zákazu kartelových dohod a výjimek z nich je t�eba mít vždy na pam�ti 

rozd�lení dohod na horizontální a vertikální. Vertikální dohody mají na základ� logického 

úsudku a zejména na základ� praxe menší dopad na hospodá�skou sout�ž než dohody 

horizontální. Aby se vertikálními dohodami dosáhlo takového ú�inku jako dohodami 

horizontálními, je zapot�ebí, aby oba ú�astníci m�li pom�rn� silné postavení na daném trhu. 

Navíc vertikální dohody na rozdíl od horizontálních �asto p�ináší prosp�ch spot�ebitel�m a 

usnad�ují distribuci a obchod se zbožím. 

 Do 1.9.2009 byla základní legální výjimka ud�lena bagatelním dohodám. Paragraf 6, 

který v odstavci 1 tuto výjimku upravoval, byl však zákonem �. 155/2009 Sb. zrušen, namísto 

n�j byla p�ijata koncepce de minimis, a tak se citelný dopad dohod narušujících hospodá�skou 

sout�ž na hospodá�skou sout�ž namísto jednoho z kritérií pro vyjmutí ze zákazu stal jedním 

z pojmových znak� zákazu t�chto dohod. Zárove� byla ze zákona o ochran� hospodá�ské 

sout�že vy�ata i zvláštní legální výjimka vyjád�ená v § 6 odst. 1 písm. c) pro dohody 

odbytových organizací a sdružení zem�d�lských výrobc� o prodeji nezpracovaných 

zem�d�lských komodit. Tato úprava byla nahrazena pouhým odkazem na komunitární úpravu 

v § 4 odst. 1 uvedeného zákona. 

 Z legálních výjimek tak k sou�asnému platnému právnímu stavu z�stává nadále 

v zákon� vyjád�ena pouze výjimka stanovená ustanovením § 3 odst. 4 zákona o ochran�
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hospodá�ské sout�že, jež je reflexí na národním poli komunitárního ustanovení �l. 101 odst. 3 

Smlouvy o fungování EU. Tato ustanovení vyjímají za spln�ní stanovených podmínek dohody 

ze zákazu automaticky, aniž by bylo zapot�ebí konkrétního správního rozhodnutí. K tomuto 

stavu se dosp�lo na komunitární úrovni na�ízením Rady �. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o 

provád�ní pravidel hospodá�ské sout�že stanovených v �láncích 81 a 82 Smlouvy o založení 

Evropského spole�enství a na �eské úrovni zákonem �. 340/2004 Sb., kterým se m�ní zákon 

�. 143/2001 Sb., o ochran� hospodá�ské sout�že a n�které další zákony, a jenž promítl zm�ny 

v evropském sout�žním právu do �eského právního �ádu. Do okamžiku p�ijetí zm�n, jež 

p�inesly zmín�né právní p�edpisy, byla aplikována zásada individuálních výjimek, o jejichž 

ud�lení musel podnik, který cht�l výjimku ze zákazu obdržet, požádat Komisi, respektive 

Ú�ad pro ochranu hospodá�ské sout�že, šlo-li o narušení sout�že na �eském trhu. Tyto orgány 

následn� individuáln� posoudily spln�ní podmínek vyjád�ených v �l. 101 odst. 3 Smlouvy o 

fungování EU, které z�staly nezm�n�ny i po p�echodu od ud�lování individuálních výjimek 

k automatickému vyn�tí na základ� zákona, a na základ� posouzení výjimku dohod� ud�lily 

nebo její ud�lení odmítly. Od ú�innosti na�ízení Rady �. 1/2003 Komise ani Ú�ad individuální 

výjimky neud�luje, je tedy na samotných sout�žitelích posoudit spln�ní podmínek �l. 101 

odst. 3 a podle toho takovou dohodu bu	 uzav�ít �i neuzav�ít. Dohoda, která spl�uje 

podmínky uvedeného �lánku, je totiž od okamžiku svého uzav�ení legální, naopak dohoda, 

která napl�uje znaky �l. 101 odst. 1, ale nespl�uje podmínky �l. 101 odst. 3, je bez dalšího 

zakázaná a neplatná.17 Podmínky, které musí dohoda spl�ovat, spo�ívají jednak v pozitivních 

p�ínosech pro výrobu, distribuci a rozvoj, stejn� jako pro spot�ebitele, kte�í musí mít 

p�im��ený podíl na výhodách spojených s dohodou. A jednak spo�ívají v požadavku 

nezbytnosti takových omezení k dosažení výše zmín�ného p�ínosu. V praxi to znamená, že by 

volba jiné možnosti, která by byla sice výrazn� mén� omezující z hlediska hospodá�ské 

sout�že, vedla k mnohem mén� efektivnímu �ešení. Posledním požadavkem je skute�nost, že 

dohoda nevede k vylou�ení sout�že na podstatné �ásti trhu.18 Okruh dohod, které po spln�ní 

všech podmínek budou požívat výjimku ze zákazu, není nikterak omezen. Teoreticky není 

tedy vylou�eno, aby byla na základ� tohoto ustanovení povolena nap�íklad i dohoda s tvrdým 

omezením, prakticky však bude tento p�ípad málo pravd�podobný. 

 Vedle výjimek stanovených p�ímo v zákon� mohou být dohody vy�aty ze zákazu na 

základ� blokových výjimek. Blokové výjimky jsou v podstat� souborem na�ízení evropského 

                                                
17 Eliáš, K., Bej�ek, J., Hajn, P., Ježek, J. : Kurs obchodního práva. Obecná �ást, sout�žní právo, 5. vydání, 
Praha: C.H. Beck, 2007, s. 445 
18 K jednotné aplikaci, výkladu a hodnocení t�chto �ty� podmínek vydala Komise Pokyny o použití �l. 81 odst. 3 
Smlouvy o založení Evropského spole�enství, OJ 2004/C 101/08 
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práva stanovující podmínky pro vyn�tí ur�itých kategorií dohod z jejich zákazu. Jsou 

v podstat� konkretizací �l. 101 odst. 3 Smlouvy, který stanoví, že zákaz dohod vyjád�ený 

v odstavci prvním je neú�inný mimo jiné pro dohody nebo kategorie dohod spl�ující 

v ustanovení uvedené podmínky. Zárove� �l. 103 odst. 1 oprav�uje orgány EU k p�ijetí 

pot�ebných p�edpis� k provedení zásad daných �lánky 101 a 102 Smlouvy. Zákon o ochran�

hospodá�ské sout�že p�evzal ustanovením § 4 blokové výjimky do národního práva. Znamená 

to, že i p�esto, že dohoda nenapl�uje jeden ze základních znak� skutkové podstaty kartelu 

podle evropského práva, tedy neovliv�uje obchod mezi �lenskými státy, ale jinak spl�uje 

podmínky stanovené na�ízením ud�lujícím blokovou výjimku, je tato dohoda vy�ata ze 

zákazu na vnitrostátní úrovni. Mimo to je v § 4 odst. 2 zákona o ochran� hospodá�ské sout�že 

dána Ú�adu možnost povolit blokové výjimky i pro další skupiny dohod. Na�ízení 

upravujících blokové výjimky je celá �ada a jsou vystaveny na shodné struktu�e. Je v nich 

vždy vymezen p�edm�t na�ízení, definovány použité pojmy, stanoveny p�edpoklady pro 

ud�lení výjimky a vy�tena omezení, na která se výjimka nevztahuje. V rámci studia 

distribu�ních dohod se budeme podrobn�ji zabývat na�ízením Komise �. 330/2010, které se 

dotýká vertikálních dohod.  

1.4 Právní úprava distribu�ních dohod 

 Výše jsme již definovali distribu�ní smlouvy jako obchodní smlouvy a vztahy z nich 

vyplývající jako obchodní závazkové vztahy. Proto se na n� bude aplikovat obchodní 

závazkové právo. Distribu�ní smlouvy však nejsou upraveny v obchodním zákoníku jako 

zvláštní smluvní typ, jedná se tedy o smlouvy nepojmenované �ili inominátní. Ur�itou úpravu, 

a to v podob� omezení usilujících o ochranu hospodá�ské sout�že, m�žeme najít v evropském 

sout�žním právu, zejména v na�ízení Komise �. 330/2010. 

1.4.1 Právní úprava obchodních závazkových vztah�

    

Základním p�edpisem obchodního práva je zákon �. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 

Ten ve svých úvodních ustanoveních vymezuje okruh záležitostí, na n�ž se vztahuje. 

Obchodní zákoník upravuje postavení podnikatel�, obchodní závazkové vztahy a n�které jiné 
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vztahy, které s podnikáním souvisí. Vzhledem k výše uvedenému nás bude zajímat zejména 

úprava obchodních závazkových vztah�. 

Obchodní závazkové vztahy se �ídí primárn� ustanoveními obchodního zákoníku. 

V p�ípad�, že tento neobsahuje úpravu daného vztahu, použijí se p�edpisy práva ob�anského. 

Není-li daný vztah upraven ani tam, použije se obchodních zvyklostí, není-li jich, pak zásad, 

na nichž spo�ívá obchodní zákoník. 

 Obchodní zákoník se �lení do �ty� �ástí, z nichž t�etí �ást je v�nována obchodním 

závazkovým vztah�m. Tato �ást je dále rozd�lena do t�í hlav. První hlava s názvem Obecná 

ustanovení obsahuje úpravu obecných institut� závazkového práva použitelnou pro všechny 

obchodní závazkové vztahy, není-li daná otázka �ešena u konkrétního smluvního typu 

zvláštním ustanovením. Obsahem této hlavy je nap�íklad vznik závazk�, jejich zajišt�ní a 

zánik, prodlení dlužníka a v��itele, proml�ení. Jednotlivé otázky zde však nejsou upraveny 

komplexn�, nýbrž zpravidla jen do té míry, do jaké se odchylují od ustanovení ob�anského 

zákoníku. Druhá hlava nesoucí název Zvláštní ustanovení o n�kterých obchodních 

závazkových vztazích se v�nuje podrobn�ji konkrétním smluvním typ�m. Jde o ty smluvní 

typy, které se b�hem dlouhodobého vývoje obchodního styku ukázaly jako 

nejfrekventovan�jší a jejich úprava jako nejvíce žádoucí. Neznamená to však, že uzavírání 

smluv jiných než výslovn� upravených v zákon�, je v praxi výjimkou. Uzavírají se tak 

smlouvy, které mají již spole�ností vžité pojmenování i základní náležitosti, a�koli v žádném 

zákon� upraveny nejsou. T�etí hlava t�etí �ásti s názvem Zvláštní ustanovení pro závazkové 

vztahy v mezinárodním obchodu upravuje n�která ujednání objevující se typicky 

v mezinárodním obchodním styku.   

1.4.2 Právní režim inominátních smluv 

 Vedle smluvních typ� jednozna�n� pojmenovaných a upravených v zákon� jsou �asto 

v obchodním styku uzavírány smlouvy, které v obchodním zákoníku nenajdeme. M�že se 

jednat o smluvní typ, který sice není upraven v obchodním zákoníku, ale je upraven 

ob�anským zákoníkem, v tom p�ípad� se pro jeho úpravu použijí ustanovení ob�anského 

zákoníku o tomto smluvním typu, další otázky vznikající v souvislosti s touto smlouvou se 

však budou �ešit podle obchodního zákoníku. Strany však mohou uzav�ít i smlouvu, která 

není upravena v žádném zákon�. O p�ípustnosti takové smlouvy není pochyb, nebo
 obchodní 

závazkové právo vychází ze zásady bezformálnosti, která znamená, že nejsou obecn�
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p�edepsány žádné formální požadavky podmi�ující platnost smlouvy. To umož�uje uzavírat 

smlouvy, které nejsou v zákon� výslovn� jako smluvní typ upraveny. Ustanovení § 269 

odst. 2 obchodního zákoníku tuto možnost už jen deklaruje a stanovuje požadavek ur�itosti 

takové smlouvy. Smlouvy, které nejsou upraveny zákonem, se nazývají jako nepojmenované 

�i inominátní. Mezi n� pat�í i distribu�ní dohody. Inominátní smlouvy budou podléhat 

ustanovením obchodního zákoníku v p�ípad�, že zakládají obchodní závazkový vztah. Pro to, 

aby byla smlouva považována za inominátní, však neposta�uje jako d�vod její pojmenování. 

V souladu se zásadou posuzování smluv podle jejich obsahu bude smlouva takovým 

smluvním typem, jehož podstatné náležitosti obsahuje, a�koliv její pojmenování se s názvem 

smluvního typu shodovat nebude.      

Aby mohla být inominátní smlouva považována za smlouvu a aby byla zp�sobilá 

založit obchodní závazkový vztah, musí strany dostate�n� ur�it p�edm�t závazku. V opa�ném 

p�ípad� k jejímu uzav�ení nedojde. Obsah závazku bude na prvním míst� posuzován na 

základ� dohodnutého obsahu smlouvy. Nebude-li n�která otázka smluvn� upravena, nabízí se 

otázka, �ím vším se bude smlouva �ídit. Vždy se bezpochyby budou na inominátní smlouvu 

vztahovat ustanovení první hlavy t�etí �ásti obchodního zákoníku, pokud se strany ujednáním 

ve smlouv� tam, kde je to možné, od této úpravy neodchýlí. Obchodní zákoník je založen na 

zásad� dispozitivnosti, která je zakotvena v jeho § 263 odst. 1 a která je tímto ustanovením 

zárove� prolomena. Taxativn� jsou zde stanovena ustanovení, od kterých se nelze odchýlit. 

Odchýlit se strany nemohou ani od ustanovení stanovující požadavek písemné formy pro 

ur�itý právní úkon. Vedle použití obecných ustanovení obchodního závazkového práva se lze 

ztotožnit s názorem, že se na inominátní smlouvu aplikují ustanovení obchodního zákoníku 

upravující smluvní typ inominátní smlouv� nejbližší. K tomuto záv�ru dojdeme na základ�

subsidiárního použití § 853 ob�anského zákoníku.19 V p�ípad�, že obchodní zákoník žádná 

aplikovatelná ustanovení neobsahuje, použijí se subsidiárn� obsahov� a ú�elov� nejbližší 

ustanovení ob�anského zákoníku.20 Strany mohou úpravu svých vztah� vy�ešit také tím 

zp�sobem, že odkáží na konkrétní ustanovení zákona.  

 Jednotlivé distribu�ní dohody, s výjimkou jediného typu, pat�í k inominátním 

smlouvám a budou se tedy na n� vztahovat výše uvedená pravidla. Jedinou distribu�ní 

smlouvou, kterou �eský právní �ád zná, je smlouva o výhradním prodeji, upravená v § 745 

obchodního zákoníku. Toto ustanovení je za�azeno mezi zvláštní ujednání v hlav� upravující 

                                                
19 Pokorná, J., Kova�ík, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentá�. II. díl, Praha: Wolters Kluwer �R, a.s. 2009, 
s.1287   
20 Plíva, S.: Obchodní závazkové vztahy, 2. aktualizované vydání, Praha: ASPI, 2009, s. 44 
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závazkové vztahy v mezinárodním obchodu a v souladu s úvodním paragrafem této hlavy se 

bude vztahovat jen na takovou smlouvu, jejíž jeden ú�astník má sídlo, místo podnikání nebo 

bydlišt� na území jiného státu než ostatní ú�astníci. Smlouva o výhradním prodeji m�že být 

tedy podle �eského práva uzav�ena pouze v mezinárodním obchod�. Je-li taková smlouva 

uzav�ená mezi �eským dodavatelem a �eským distributorem, p�jde o inominátní smlouvu. 

1.4.3 Evropská právní úprava   

1.4.3.1 Vývoj právní úpravy distribu�ních dohod 

 Snaha o spole�nou úpravu sout�žního práva existovala mezi státy hned od po�átku 

hospodá�ské integrace21, nebo
 spole�ná pravidla hospodá�ské sout�že jsou jednou z 

nezbytných podmínek p�i vytvá�ení spole�ného trhu.22 Distribu�ní dohody byly na 

komunitární úrovni poprvé upraveny v osmdesátých letech dvacátého století, a to �ty�mi 

na�ízeními ud�lujícími blokové výjimky pro n�které distribu�ní dohody. Na�ízením Komise 

(EHS) �. 1983/83 byla zavedena bloková výjimka pro dohody o výlu�né distribuci, na�ízení 

Komise (EHS) �. 1984/83 upravovalo blokovou výjimku pro dohody o výlu�ném odb�ru, 

na�ízení Komise (EHS) �. 4087/88 vyjímalo ze zákazu franchisové dohody a na�ízení Komise 

(EHS) �. 123/1985 se dotýkalo smluv o distribuci automobil�. K p�ijetí zmín�ných na�ízení 

došlo na základ� dosavadních zkušeností p�inášejících poznatek o tom, že distribu�ní dohody 

nep�edstavují pro hospodá�skou sout�ž takové nebezpe�í jako dohody horizontální a zpravidla 

spl�ují podmínky stanovené v �lánku 85 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského 

spole�enství23. Studium automobilové distribuce ponecháme v této práci stranou, nebo
 již od 

za�átku byla p�edm�tem zvláštní, samostatné úpravy a b�hem jejího vývoje se tak utvo�ila 

odlišná pravidla pro blokovou výjimku, než je tomu u ostatních distribu�ních dohod. 

 Jak bylo tedy bezprost�edn� nazna�eno, vyvíjela se úprava jednotlivých distribu�ních 

dohod, s výjimkou distribu�ních smluv o automobilech, jednotným sm�rem a vyústila tak 

v p�ijetí na�ízení Komise �. 2790/1999 ze dne 22. prosince 1999, o použití �l. 81 odst. 3 

Smlouvy o založení Evropského spole�enství na kategorie vertikálních dohod a jednání ve 

                                                
21 Proces evropské hospodá�ské integrace byl zapo�at založením Evropského spole�enství uhlí a oceli v roce 
1952 
22 Eliáš, K., Bej�ek, J., Hajn, P., Ježek, J.: Kurs obchodního práva. Obecná �ást, sout�žní právo, 5. vydání, Praha: 
C.H. Beck, 2007, s. 437 
23 Pozd�ji �l. 81 odst. 3, dnes �l. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie 
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vzájemné shod�, kterým byla ud�lena bloková výjimka ze zákazu vyjád�eném v �l. 81 odst. 1 

Smlouvy o založení Evropského spole�enství obecn� vertikálním dohodám a které nahradilo 

p�edcházející t�i na�ízení. Toto na�ízení bylo p�ijato na �asov� omezené období, a tak ho 

s ú�inností od 1. �ervna 2010 nahradilo na�ízení Komise �. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010, 

o použití �l. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod 

a jednání ve vzájemné shod� (dále jen na�ízení), které p�edchozí úpravu v podstat� p�ejalo. 

K usnadn�ní výkladu a aplikace na�ízení vydala Komise Pokyny k vertikálním omezením.24  

K vyn�tí distribu�ních dohod ze zákazu bylo p�istoupeno zejména proto, že praxe 

ukázala p�evažující p�ínos distribu�ních dohod, zejména v podob� podpory distribuce a výhod 

pro spot�ebitele. Distribu�ní smlouvy usnad�ují cestu výrobku na trh a ke kone�nému 

spot�ebiteli, což je výhodné jak pro výrobce, tak pro spot�ebitele, protože díky vhodn�

zvolené distribuci se k n�mu dostává žádané zboží. Obecn� totiž platí, že výrobce disponuje 

jedním druhem výrobk� v obrovském množství, zatímco spot�ebitel žádá velký výb�r druh� v 

minimálním množství. Distribu�ní smlouvy rovn�ž pomáhají rozvíjet konkurenci mezi 

sout�žícími podniky, a to konkurenci necenovou. Zejména pro malé a st�ední podniky je 

výhradní distributor �asto jedinou možností k uvedení výrobku na trh a upev�ování pozice na 

trhu. 

Dalším pozitivem, které mohou distribu�ní smlouvy p�inášet, je odstra�ování 

problému parazitování. Jedná se o chování konkuren�ního distributora nebo konkuren�ního 

dodavatele, jenž �erpá výhody z propagace �i podobného stimulujícího jednání jiného 

distributora, p�íp. dodavatele na podporu prodeje svých výrobk�. Smlouvy zaru�ující 

exkluzivitu takovému distributorovi �i výrobci mohou být �ešením tohoto problému.  

Kladným ú�elem, za nímž jsou exkluzivní distribu�ní dohody uzavírány, je také snaha 

snížit celkové náklady p�i výrob� a distribuci výrobku, protože povede ve finále k nižší cen�

pro spot�ebitele. D�ležitá budou také výhradní ujednání sledující zám�r výrobce proniknout 

na zahrani�ní trh �i budování nové zna�ky.  

V�tšinou jsou však pozitivní ú�inky distribu�ních dohod podmín�ny �asovou 

omezeností. V okamžiku, kdy už si podnik vybuduje pom�rn� silné postavení na trhu, by další 

setrvání v exkluzivním distribu�ním vztahu mohlo vést k vytla�ování jeho konkurent� z trhu a 

nebylo by tedy nadále žádoucí. A proto i p�es veškerá výše vyjmenovaná, p�ípadn� i 

nevyjmenovaná pozitiva mohou být distribu�ní dohody omezením narušujícím hospodá�skou 

                                                
24 Sd�lení Komise - Pokyny k vertikálním omezením, OJ 2010/C 130/01 (dále jen Pokyny k vertikálním 

omezením) 
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sout�ž, a tedy hodná zákazu podle �l. 101 odst. 1 Smlouvy. Bude tomu tak zejména tehdy, 

je-li narušení sout�že samotným cílem dohody a nebo v p�ípadech, kdy narušení sout�že není 

jejím cílem, ale pro silné postavení zú�astn�ných stran na trhu vyvolává dohoda tento 

následek. Nej�ast�ji p�jde o následek v podob� uzav�ení trhu pro vstup dalších distributor�

nebo dodavatel�, oslabení sout�že, zejména cenové, na horizontální úrovni, jak mezi 

dodavatelem a jeho konkuren�ními podniky, tak mezi odb�ratelem a jeho konkurenty, 

usnadn�ní nekalých praktik mezi nimi, jakož i vytvá�ení p�ekážek bránících integraci trhu.25

  

1.4.3.2 Na�ízení Komise �. 330/2010 

Na�ízení ud�luje blokovou výjimku ze zákazu dohod narušujících hospodá�skou 

sout�ž vertikálním dohodám spl�ujícím podmínky stanovené na�ízením. A�koliv jsme již 

výše definovali vertikální dohody v souladu se zákonem o ochran� hospodá�ské sout�že a 

právní teorií, je pro vymezení v�cné p�sobnosti na�ízení nezbytné uvést definici vertikálních 

dohod, jak ji p�edkládá pro vlastní pot�eby samo na�ízení. To ve své definici vychází ze t�ech 

znak� vertikálních dohod. Vertikálními dohodami tak jsou 1) dohody a jednání ve vzájemné 

shod�, která jsou uzav�ena mezi dv�ma a více podniky, 2) které p�sobí pro ú�ely dohody na 

r�zné úrovni trhu a 3) které se týkají podmínek nákupu, prodeje a dalšího prodeje zboží a 

služeb. 

Bloková výjimka je na�ízením ud�lena takovým dohodám, o nichž lze tém�� s jistotou 

p�edpokládat, že nenarušují hospodá�skou sout�ž. Jako hlavní kritérium k ur�ení takových 

dohod stanovuje na�ízení stejn� jako v p�ípad� pravidla de minimis velikost podílu ú�astník�

dohody na trhu. Základní p�edpoklad, který tedy podle na�ízení musí spl�ovat dohoda, aby 

mohla �erpat výjimku, je nep�ekro�ení prahové hodnoty tržního podílu, která �iní u 

dodavatele 30 % relevantního trhu, na kterém prodává zboží, p�íp. nabízí služby, a u 

kupujícího 30 % relevantního trhu, na kterém nakupuje zboží �i služby. 

V tomto míst� se budeme ješt� v�novat krátkou úvahou tomu, pro� bylo jako zásadní 

kritérium pro ur�ení nebezpe�nosti zvoleno práv� kritérium tržního podílu. Z logického 

úsudku plyne, že �ím v�tší a siln�jší podnik s velkým obratem, tím nebezpe�n�jší budou 

z hlediska ohrožení hospodá�ské sout�že distribu�ní smlouvy, které uzav�e. Proto se 

z ekonomického hlediska jeví spíše jako nejvhodn�jší kritérium tržní síly. Nabízí se však 

otázka, jak vyjád�it tržní sílu. Tržní sílu podniku nelze totiž posuzovat jen na základ� souhrnu 

                                                
25 Pokyny k vertikálním omezením, bod 100 
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prodej�, p�íp. nákup� uskute�n�ných podnikem na relevantním trhu. Je t�eba na jeho 

postavení nahlížet v souvislosti se strukturou celého trhu – tedy vzít do úvahy zejména po�et 

konkurent� na trhu, jejich podíl na trhu, p�ekážky vstupu na trh, finan�ní sílu podniku a 

n�které další indikátory. Z uvedeného je však z�ejmé, že stanovit m��ítko tržní síly, by bylo 

velmi náro�né. A p�i pot�eb� zakotvení takového kritéria do právního p�edpisu za ú�elem 

posuzování legality je vyžadován ur�itý stupe� právní jistoty, kterého by nejisté a neur�ité 

vyjád�ení tržní síly jist� nemohlo dosáhnout. Jako nejlepší kritérium nebezpe�nosti dohod 

nahrazující tržní sílu byl shledán tržní podíl. Tržní podíl u dodavatele vyjad�uje objem 

prodej� zboží na trhu a u odb�ratele objem nákup� zboží na trhu. Na�ízení poskytuje ne p�íliš 

pevné vodítko k výpo�tu tržního podílu. Má se vycházet z údaj� o hodnotách prodej�, p�íp. 

nákup�, nejsou-li však tyto k dispozici, pak lze tržní podíl ur�it na základ� jiných 

d�v�ryhodných informací. Podíl na trhu se ur�uje na základ� údaj� týkajících se p�edchozího 

kalendá�ního roku. 

 Vedle dohod spl�ujících kritérium tržního podílu, vyjímá na�ízení ze zákazu podle �l. 

101 odst. 1 Smlouvy také dohody uzav�ené mezi sdružením podnik� a jeho �leny a dohody 

mezi takovým sdružením a dodavateli za podmínky, že všichni �lenové sdružení jsou 

maloobchodníci se zbožím a že žádný z nich nemá ro�ní obrat vyšší než 50 milion� eur. 

 Negativn� vymezuje blokovou výjimku �l. 4 na�ízení, který vyjmenovává tvrdá 

omezení. Na dohody obsahující takové ujednání se výjimka nevztahuje. Tvrdými omezeními 

jsme se zabývali již v kapitole 1.3.1 v souvislosti s dohodami zanedbatelného významu. Na 

rozdíl od tvrdých omezení zp�sobují vylou�ená omezení neuplatn�ní výjimky nikoliv na 

celou dohodu, ale pouze na ono vylou�ené ujednání. Vylou�eným omezením je jakýkoliv 

zákaz sout�žit na dobu delší, než je 5 let, dále je jím závazek zabra�ující odb�rateli po 

skon�ení dohody vyráb�t, nakupovat a prodávat zboží a služby a také závazek �len� systému 

selektivní distribuce neprodávat zna�ky ur�itých sout�žících dodavatel�. Vylou�eno však není 

omezení stanovující zákaz sout�žit po skon�ení dohody vztahující se ke konkurujícímu si 

zboží, pokud je sou�asn� omezen na prostory a pozemky, kde odb�ratel p�sobil b�hem 

existence smluvního vztahu s dodavatelem. Dalšími p�edpoklady p�ípustnosti takového 

ujednání jsou nezbytnost závazku k ochran� know-how a �asová omezenost maximáln� na 

dobu jednoho roku. Tvrdá a vylou�ená omezení objevující se typicky v n�kterém typu 

distribu�ní smlouvy budou rozebrána v souvislosti s výkladem k jednotlivým typ�m 

distribu�ních smluv.  
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2. RÁMCOVÁ DISTRIBU�NÍ SMLOUVA 

 Jsou-li definovány základní pojmy související s distribucí z p�edchozí kapitoly, 

m�žeme se v této kapitole v�novat základnímu právnímu prost�edku distribuce, a tou je 

rámcová distribu�ní smlouva obecn�. V následujících kapitolách bude vysv�tlen jednak pojem 

rámcové smlouvy, jednak rozebrány jednotlivé náležitosti rámcové distribu�ní smlouvy a 

jednak stru�n� nastín�na forma a náležitosti díl�ích smluv, jimiž se rámcová distribu�ní 

smlouva realizuje. 

2.1 Rámcová smlouva 

 Jedním z hlavních znak� distribu�ních smluv je, že jsou smlouvami rámcovými. 

Rámcová distribu�ní smlouva tak, jak bude popsána a rozebrána v této podkapitole a 

následujících podkapitolách druhé kapitoly, je základní a nejjednodušší distribu�ní smlouvou. 

Její strukturu a znaky považuji za pilí� distribu�ních smluv, který tvo�í základ ostatních typ�

t�chto smluv a ke kterému již podle konkrétní distribu�ní smlouvy p�istupují jednotlivá 

specifika a závazky charakterizující daný typ smlouvy a odlišující jej od ostatních 

distribu�ních smluv. 

  S rámcovou smlouvou se setkáváme v praxi �asto a v r�zných právních odv�tvích, 

a�koliv žádnou obecnou úpravu rámcové smlouvy v obchodním ani ob�anském zákoníku 

nenalezneme. Vlastní úpravu rámcové smlouvy obsahuje zákon o ve�ejných zakázkách26, pro 

v�tšinu rámcových smluv však zákonnou úpravu a definici nemáme. 

 Vzhledem k absenci právní úpravy se bude p�i uzavírání rámcových smluv postupovat 

podle ustanovení § 51 ob�anského zákoníku, p�jde-li o ob�anskoprávní vztah, nebo podle 

ustanovení § 269 odst. 2 obchodního zákoníku v p�ípad� obchodn�právního vztahu. Jedná se 

tedy o nepojmenovanou smlouvu a bude podléhat režimu inominátních smluv, který jsme 

rozebrali v p�edchozí kapitole. Tento záv�r potvrdil i Nejvyšší soud, když se v jednom svém 

rozhodnutí27 zabýval otázkou, zda m�že být rámcová kupní smlouva považována za smlouvu 

kupní podle § 409 a následujících obchodního zákoníku. Soud došel k záv�ru, že rámcová 

smlouva nenapl�uje jednu z podstatných náležitostí kupní smlouvy, a to ur�ení v�ci, jež má 

                                                
26 § 11 zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách 
27 Rozhodnutí Nejvyššího soudu �R ze dne 29.11.2010, sp.zn. 29 Cdo 3863/2009 
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být p�edm�tem p�evodu vlastnického práva. Tato v�c musí být ur�ena jednotliv� nebo co do 

množství a druhu. V rámcové smlouv� však je v�c vymezena obecn�jším zp�sobem, její 

specifikace je pak obsažena v jednotlivých díl�ích smlouvách.   

 Rámcová smlouva se však od kupní smlouvy a od ostatních smluvních typ� v�bec 

odlišuje zejména svou funkcí. Jejím ú�elem není totiž poskytnout ur�ité pln�ní, ale vytvo�it 

podklad pro uzavírání konkrétních smluv, na jejichž základ� bude dané pln�ní uskute��ováno. 

P�i hledání nejbližšího smluvního typu upraveného zákonem nalezneme nejv�tší podobnost se 

smlouvou o uzav�ení smlouvy budoucí. Spole�ným znakem t�chto dvou typ� smluv je 

p�edevším jejich funkce zajistit si uzav�ení smluv v budoucnosti a stanovení podmínek 

uzav�ení t�chto smluv.28 Rozdíl je v tom, že u rámcové smlouvy p�jde o opakující se 

uzavírání smluv p�i realizaci dlouhodobého obchodního vztahu mezi smluvními stranami, u 

smlouvy o smlouv� budoucí se jedná o jednorázové uzav�ení smlouvy v budoucnosti. 

Shodným znakem obou smluv je také jejich obecnost. Není totiž nijak omezeno, s výjimkou 

logiky a smyslu jednotlivých smluvních typ�, uzav�ení kterých smluv mají zabezpe�ovat. U 

rámcové smlouvy p�jde tedy nej�ast�ji o kupní smlouvy, p�íp. smlouvy o dílo. Lze si však 

p�edstavit i jiné díl�í smlouvy, nap�. smlouvy o poskytování r�zných služeb, smlouvy o 

p�eprav� a další.  

Rámcovou smlouvou obecn� se tedy strany zavazují k ur�itému pln�ní, které se však 

stane pro strany povinným až okamžikem uzav�ení díl�í smlouvy. Protože se rámcová 

smlouva využívá k realizaci opakujícího se shodného �i podobného pln�ní29 a díl�ích smluv 

se tedy p�edpokládá velké množství, je v zájmu smluvních stran co nejvíce zjednodušit obsah 

díl�ích smluv a všechny podmínky a obsahové náležitosti, jež mají být pro všechny díl�í 

smlouvy shodné, p�evzít do úpravy smlouvy rámcové.30  

2.2 Náležitosti rámcové distribu�ní smlouvy 

 Rámcovou distribu�ní smlouvu m�žeme z obsahové hlediska rozd�lit na dv� složky. 

Jedna z nich upravuje dlouhodobou spolupráci stran založenou na závazku dodávat, odebírat a 

                                                
28 V teorii se tyto ob� smlouvy �adí mezi tzv. p�ípravné smlouvy, viz Bej�ek, J., Eliáš, K., Raban, P. a kol: Kurs 
obchodního práva. Obchodní závazky. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 88 
29 Zoufalý, V., Munková, J. a kol.: Velká kniha smluvních vzor�, 5. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, s. 206 
30 Rámcová smlouva by se dala ozna�it také jako normativní, toto ozna�ení je užito nap�. v Bej�ek, J., Eliáš, K., 
Raban, P. a kol.: Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 88, a p�ebírá 
ho do svého rozhodnutí i Nejvyšší soud (Rozhodnutí Nejvyššího soudu �R ze dne 28. kv�tna 2008, sp. zn. 32 
Odo 629/2006) 



27

dál prodávat zboží a práva a povinnosti z toho plynoucí. Druhá obsahová složka se dotýká 

smluvních podmínek typických pro kupní smlouvy, za kterých budou jednotlivé díl�í smlouvy 

uzavírány.31   

2.2.1 Smluvní strany 

 Z d�vodu absence právní úpravy institutu distribu�ní smlouvy, neexistuje ani jednotné 

ozna�ení jejích subjekt�. Na jedné stran� distribu�ní smlouvy stojí ten, kdo se zavazuje 

dodávat zboží druhé stran�. Nej�ast�ji je ozna�ován jako dodavatel. Jelikož však distribu�ní 

smlouva je zabezpe�ovacím rámcem pro jednotlivé kupní smlouvy, lze pro subjekty použít i 

pojmy typické pro smlouvu kupní. Dodavatel zde vystupuje na stran� prodávajícího, proto se 

lze v praxi setkat i s tímto ozna�ením. Je-li dodavatelem sám výrobce zboží, které je 

p�edm�tem distribuce, používá se �asto pro ozna�ení smluvní strany p�ímo pojem „výrobce“.  

 Druhá smluvní strana, která se v distribu�ní smlouv� zavazuje odebírat na základ�

jednotlivých kupních smluv zboží od dodavatele a dále ho prodávat, se nazývá zpravidla 

odb�ratelem. Rovn�ž se objevují názvy distributor �i prodejce nebo v terminologii kupní 

smlouvy se používá ozna�ení kupující.  

 Z d�vodu odlišení distribu�ní smlouvy od kupní smlouvy se p�ikláním k pojmenování 

subjekt� pojmy dodavatel a odb�ratel. Používáním t�chto termín� se p�edejde zám�n�

distribu�ní smlouvy zejména s rámcovou kupní smlouvou. Rámcovou kupní smlouvou se také 

prodávající zavazuje dodávat kupujícímu zboží a ten naopak ho odebírat na základ� díl�ích 

kupních smluv. Rozdíl spo�ívá v tom, že podstatným znakem rámcové kupní smlouvy není 

závazek kupujícího odebrané zboží prodávat t�etím osobám, a proto v ní nejsou ani upraveny 

povinnosti kupujícího k t�etím osobám. Nevylu�uje to však skute�nost, že kupující, který 

kupuje zboží od prodávajícího na základ� rámcové kupní smlouvy, toto zboží m�že dále 

prodávat.   

 Vedle pojmenování smluvních stran se vyskytuje otázka, kdo m�že být subjektem 

smluvního vztahu založeného distribu�ní smlouvou. Tímto tématem jsme se zabývali již 

v první kapitole p�i odvozování obchodn�právního režimu distribu�ních smluv, kde jsme oba 

subjekty definovali jako podnikatele. 

                                                
31 Rozehnalová, N., St�elec, K., Sehnálek, D., Valdhans, J.: Mezinárodní obchodní transakce, Brno: Masarykova 
univerzita, 2004, s. 14 
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2.2.2 P�edm�t smlouvy 

 Cílem distribu�ní smlouvy je distribuce zboží založená na dlouhodobé spolupráci. 

P�edm�t smlouvy promítá tento cíl do konkrétního závazku, jímž má být distribuce zboží 

realizována. P�edm�tem smlouvy je tedy závazek dodavatele dodávat odb�rateli své zboží a 

závazek odb�ratele odebírat zboží od dodavatele a dále ho prodávat t�etím osobám. 

 Distribu�ní smlouvy jsme výše definovali jako smlouvy rámcové. Pozastavila bych se 

zde proto nad otázkou, zda není takto vymezený p�edm�t v rozporu s p�edm�tem rámcové 

smlouvy ve výkladu, jenž nám podává judikatura. Nejvyšší soud v jednom ze svých 

rozhodnutí32 vymezil rámcovou smlouvu jako nepojemenovanou smlouvu, která nezakládá 

závazkový vztah a smluvním stranám neplynou tedy z této smlouvy práva a povinnosti. 

P�edm�tem rámcové smlouvy je stanovení základních pravidel, kterým budou podléhat 

v budoucnu uzavírané realiza�ní smlouvy.  

Vzhledem k faktu, že jak distribu�ní, tak rámcová smlouva jsou smlouvami v zákon�

neupravenými, objevuje se v praxi množství alternativ a hybridních rámcových smluv, které 

nemusí vždy zcela odpovídat definici nabízené právní teorií �i judikaturou. Ostatn� vždy bude 

p�i posuzování smluv platit pravidlo jejich posuzování podle obsahu. O tom, že distribu�ní 

smlouvy jsou smlouvami rámcovými není pochyb. Zda však zakládají stranám p�ímo práva a 

povinnosti, nebo zda tak �iní až díl�í (realiza�ní) smlouvy bude záležet na jejich obsahu 

stanoveném stranami.  

 V praxi se m�žeme setkat s distribu�ní smlouvou, která bude upravovat zejména 

podmínky kupních smluv a závazek spolupráce bude obsahovat jen v podob� obecného 

ustanovení, stanovujícího, že dodavatel bude dodávat odb�rateli ur�ené výrobky a odb�ratel je 

bude odebírat a dále prodávat, bez ur�ení jakéhokoliv množství pro odb�r nebo nap�íklad 

závazku výlu�nosti odb�ru pro ur�ité území. Taková smlouva, v souladu se záv�rem 

Nejvyššího soudu uvedeným výše, nebude p�ímo zavazovat k ur�itému jednání, dokud nebude 

uzav�ena konkrétní realiza�ní smlouva. Naopak taková smlouva, v níž se nap�íklad jedna ze 

stran zaváže k exkluzivit�, bude zakládat práva a povinnosti již sama o sob�, a to v podob�

povinnosti zdržet se uzav�ení distribu�ní smlouvy s jinou osobou pro území a výrobky, na n�ž 

se vztahuje exkluzivita.  

 Samotný p�edm�t distribuce nemusí být v rámcové distribu�ní smlouv� nijak 

konkretizován, posta�í jeho obecné vymezení. P�esné ozna�ení zboží je pak sou�ástí 

jednotlivých objednávek. Platnosti distribu�ní smlouvy tedy nebrání ur�ení p�edm�tu 
                                                
32 Rozsudek Nejvyššího soudu �R ze dne 22. zá�í 2009, sp. zn. 23 Cdo 1888/2007 



29

distribuce zcela obecným ozna�ením, jako nap�íklad odb�ratel se zavazuje odebírat od 

výrobce obkladový kámen, nebo ješt� obecn�ji zboží dodávané dodavatelem. Vzhledem 

k tomu, že se distribu�ní smlouva nemusí vztahovat na celý sortiment výrobce, bývá �astou 

p�ílohou distribu�ní smlouvy seznam výrobk�, kterých se distribuce týká.       

2.2.3 Cena 

 Distribu�ní smlouvou se odb�ratel zavazuje kupovat od dodavatele zboží a prodávat 

ho dál. Z toho vyplývá dvojí odlišné vymezení cen v distribu�ním smluvním vztahu. První se 

týká cen, za které odb�ratel nakupuje zboží od dodavatele (kupní cena), druhé cen, za které 

bude prodejce prodávat zboží t�etím osobám (prodejní cena). Je tedy na míst� zabývat se 

otázkou, zda je nutné �i v�bec možné stanovit v distribu�ní smlouv� ob� tyto ceny, jakým 

zp�sobem a do jaké míry je vhodné tyto ceny ve smlouv� upravit. 

Nepochybn� bude v distribu�ní smlouv� upravena cena, za niž odb�ratel nakupuje 

zboží od dodavatele. Kupní cenu si mohou strany smluvit r�znými zp�soby. M�že tak být 

u�in�no odkazem na obecný ceník výrobce. Takový zp�sob by však nebyl pro distributora 

p�íliš lákavý, proto se �ast�ji setkáme se stanovením kupní ceny procentuální slevou z ceny 

zboží vedené v ceníku výrobce, jež v takových p�ípadech tvo�í p�ílohu smlouvy. Tato sleva 

m�že být u�in�na závislou na množství zboží odebraném prodejcem. P�i odb�ru nižším než je 

ten, k n�muž se základní sleva vztahuje, bude poskytnuta sleva nižší až žádná, naopak p�i 

výrazn� vyšším odb�ru m�že být dohodnuto zvýšení slevy. Systém slev m�že být nastaven 

také tak, že se sleva bude se zvyšujícím se odebraném množství, pop�. obratu postupn�

zvedat, �ímž bude motivovat distributora k co nejv�tšímu prodeji svým zákazník�m. Jiný 

p�ípad je, když si strany dohodnou kupní cenu zboží, kterou odb�ratel zaplatí dodavateli, bez 

ohledu na ceník výrobce.33

Složit�jší otázkou je stanovení ceny, za kterou bude zboží prodáváno t�etím osobám. 

V praxi se m�žeme setkat s dohodami, v nichž je upravena nejen kupní cena, ale i cena 

p�eprodejní. P�íkladem je dohoda, kdy se odb�ratel zaváže prodávat t�etím osobám zboží 

podle aktuálního ceníku výrobce, p�i�emž on sám nakupuje zboží se slevou. Naskýtá se 

otázka p�ípustnosti takového ujednání. Zde totiž zasahují do principu smluvní volnosti stran 

ve�ejnoprávní pravidla hospodá�ské sout�že. Podle nich pat�í omezení odb�ratele v ur�ení cen 

zboží pro jeho další prodej k tvrdým omezení. Ujednání o prodejní cen� není tedy 

                                                
33 Zoufalý, V., Munková, J. a kol.: Velká kniha smluvních vzor�, 5. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, s. 721 
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automaticky zakázané, nicmén� lze �íci, že se u dohod obsahujících taková ustanovení jejich 

neplatnost tak�ka presumuje, jsou zpravidla podrobeny d�kladn�jšímu zkoumání ze strany 

Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout�že �i Komise. Nezávadná by taková ujednání byla 

v p�ípadech, kdy smluvní strany prokáží, že vliv jejich dohody na hospodá�skou sout�ž není 

citelný. P�jde zejména o podniky, jejichž podíl na trhu bude velmi nízký.34 Z hlediska 

omezení ve�ejného práva je nej�istší cestou ponechání stanovení prodejních cen na odb�rateli.    

Za distribuci zboží, k níž se ve smlouv� zavazuje odb�ratel, není stanovena žádná 

úplata. Výhoda distributora spo�ívá ve slev� z b�žné ceny zboží. Ziskem distributora ze 

zajišt�ní distribuce zboží je tedy rozdíl ceny, za kterou výrobek prodá, a ceny, za kterou jej 

nakoupil od dodavatele, po ode�tení náklad� na provedení distribuce.

  

2.2.4 Základní práva a povinnosti smluvních stran 

Vzhledem k faktu, že distribu�ní smlouvy jsou smlouvami nepojmenovanými, budou 

práva a povinnosti plynoucí pro smluvní strany z takových smluv záležet vždy na  tom, co vše 

si strany ve smlouv� upraví. Ze samotného ú�elu distribu�ních smluv však lze vyvodit n�kolik 

základních práv a povinností obou stran. Každé povinnosti jedné strany odpovídá právo druhé 

strany stejného obsahu, proto se následující odstavce v�nují pouze jedné stránce z této 

dvojice.   

2.2.4.1 Povinnosti dodavatele 

 Základní povinností dodavatele je, jak vyplývá ze samého p�edm�tu distribu�ní 

smlouvy, povinnost dodávat odb�rateli zboží na základ� objednávek u�in�ných odb�ratelem 

v souladu s rámcovou smlouvou. Zboží je dodavatel povinen dodávat druhé smluvní stran� za 

dohodnutou cenu, ve smluvené dob� a na smluveném míst�. K ur�ení podmínek dodání, 

zejména p�epravy a p�edání zboží se v mezinárodním obchod� používá pravidel Incoterms 

stanovených Mezinárodní obchodní komorou. A�koliv jsou Incoterms ur�eny prioritn� pro 

mezinárodní obchodní styk, jsou hojn� p�ejímány i do vnitrostátních distribu�ních smluv.  

 Další povinnost odb�ratele souvisí s funkcí distribu�ního vztahu spo�ívající ve 

vytvo�ení odbytové sít� pro zboží výrobce. Aby toho mohl odb�ratel dosáhnout a zajistit 

žádoucí propagaci zboží, je dodavatel povinen p�edávat za tímto ú�elem prodejci nezbytné 

                                                
34 Munková, J., Svoboda ,P., Kindl, J.: Sout�žní právo, Praha : C.H. Beck, 2006, s. 136-137 
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informace o svém zboží, poskytovat mu reklamní materiály, vzorky svých výrobk�, p�ípadn�  

panely se svými výrobky a další prost�edky nezbytné k podpo�e marketingu. 

  

2.2.4.2 Povinnosti odb�ratele 

 Hlavní povinností odb�ratele je prodej zboží koupeného od dodavatele na základ�

jednotlivých objednávek u�in�ných v souladu se smlouvou t�etím osobám. Prodejce provádí 

na základ� distribu�ní smlouvy prodej dalším prodejc�m nebo spot�ebitel�m vlastní jménem a 

na vlastní ú�et. Prodej vlastním jménem a na vlastní ú�et je hlavním rozdílem od smlouvy o 

obchodním zastoupení a smluv obstaravatelského typu. Odb�ratel je povinen prodávat zboží 

za dohodnutou cenu, pokud se strany ve smlouv� na prodejní cen� dohodly. Rovn�ž je 

povinen prodávat zboží na míst�, na kterém se strany dohodly. 

 Dále je obecnou povinností distributora zajistit propagaci zboží za ú�elem nalezení 

vhodné cílové skupiny spot�ebitel� a vytvo�ení co nejefektivn�jší distribu�ní sít�. Distributor 

je tedy povinen vyžádat si od dodavatele pot�ebné materiály, reklamní p�edm�ty, informace a 

vzorky nutné k marketingové politice. Zárove� je odb�ratel povinen dbát pokyn� dodavatele 

ohledn� použití reklamních prost�edk�, zp�sob� prezentace jeho zboží v provozovn� a 

zachovávat ur�itou úrove� prodeje. Odb�ratel má rovn�ž povinnost postupovat p�i distribuci 

zboží pe�liv�, provozovat prodej s náležitou odbornou pé�í a v souladu se zájmy výrobce, 

stejn� jako chránit výrobcovo dobré jméno a zachovávat jeho obchodní tajemství. 

2.2.5 Další ujednání ve smlouv�

 Vedle základních, shora uvedených náležitostí obsahuje distribu�ní smlouva zpravidla 

i další. Jedním z nich je ujednání o délce její ú�innosti. Jelikož distribu�ní smlouvy odráží 

dlouhodobý obchodní vztah, uzavírají se na dobu neur�itou �i delší dobu ur�itou, n�kdy 

s automatickým obnovením na stejnou �i jinak ur�enou dobu. V souvislosti s tím si strany ve 

smlouv� domlouvají zp�sob vypov�zení smlouvy a odstoupení od smlouvy.  

 Strany si ve smlouv� upravují rovn�ž platební podmínky. Ty mohou být sjednány 

r�zným zp�sobem. Prodejce se nap�íklad zaváže zaplatit kupní cenu do n�kolika dní po 

p�evzetí zboží. Nebo m�že prodejce zaplatit dodavateli cenu podle jeho všeobecného ceníku, 

jímž se prodejce �ídí p�i dalším prodeji, a dodavatel následn� za ur�ité období vrací prodejci 

�ástku odpovídající slev�, kterou se ve smluv� zavázal poskytnout. Platební podmínky mohou 
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být sjednány také tak, že prodejce zaplatí ur�ité procento již p�i akceptaci objednávky 

dodavatelem, zbytek p�i p�evzetí zboží, resp. do n�kolika dní od p�evzetí.35  

�astým vedlejším ujednáním objevujícím se v distribu�ních smlouvách je doložka o 

exkluzivit�. Ta m�že zavazovat jen jednu ze smluvních stran nebo m�že být vzájemná pro 

ob� strany. Ne vždy je však druhá strana v natolik silném postavení, aby mohla exkluzivitu po 

svém obchodním partnerovi také požadovat. Typický je p�ípad malého výrobce, který se snaží 

prosadit na trh. Zpravidla se mu to poda�í díky v�tšímu distributorovi, kterému p�islíbil 

exkluzivitu. Výlu�nost ve prosp�ch prodejce tedy znamená závazek dodavatele nedodávat na 

ur�itém území dohodnuté zboží jiným distributor�m. Naopak výlu�nost ve prosp�ch 

dodavatele znamená, že prodejce nebude odebírat konkrétní výrobky k prodeji na 

dohodnutém území od jiných dodavatel�. Tyto závazky jsou specifickým znakem 

exkluzivních distribu�ních smluv, jimž se v�nuje následující kapitola. P�edm�tem závazku 

výlu�nosti nejsou jen distribu�ní smlouvy s jinými podniky, ale i jiné typy distribuce, tedy 

smlouvy o obchodním zastoupení a další obstaravatelské smlouvy. Takový závazek nemusí 

znamenat pro výrobce jen zákaz sjednávat si jiné distributory, nýbrž i omezení pro n�j samého 

v p�ímé distribuci svých výrobk� na daném území. Stejn� tak pro distributora bude znamenat 

závazek, že nebude vyráb�t zboží shodné se zbožím, jež má distribuovat pro dodavatele. 

Závazek exkluzivity musí být vždy specifikován p�esn� ur�enými výrobky a místem 

distribuce.  

 V praxi se lze setkat i s r�znými modifikacemi exkluzivních doložek. Takové jedno 

exkluzivní ujednání je možné dovodit z rozhodnutí Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout�že36, 

které �ešilo ud�lení individuální výjimky pro distribu�ní dohodu obsahující ujednání o 

personální exkluzivit� pracovník�. Jedná se o takový závazek distributora spo�ívající v tom, 

že jeho jednotliví pracovníci nebudou p�i pln�ní smlouvy distribuovat jiné konkuren�ní 

produkty sou�asn�. V porovnání se zákazem pro distributora odebírat konkuren�ní produkty 

jiné zna�ky, m�že distributor odebírat i výrobky jiných zna�ek, nicmén� musí koordinovat 

jejich distribuci tak, aby ur�ití prodejci �i obchodní zástupci distributora prodávali vždy 

výhradn� smluvní výrobky a nikoliv n�které konkuren�ní. Tím bude daný prodejce usilovat o 

prodej výrobk� výhradn� jedné zna�ky a dodavatel se vyhne p�ípadu, kdy by více propagoval 

výrobky konkuren�ní.   

 Ve smlouv� m�že být obsažena množstevní doložka. Ta stanoví minimální množství, 

které se odb�ratel zavazuje koupit od dodavatele za ur�ité ve smlouv� definované období – 

                                                
35 Zoufalý, V., Munková, J. a kol.: Velká kniha smluvních vzor�, 5. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 721 
36 Rozhodnutí Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout�že ze dne 29. b�ezna 2004, �.j. S 11/04-2110/04-ORP 
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zpravidla rok, pololetí, �tvrtletí �i m�síc. Tím si zejména dodavatel zajiš
uje minimální odbyt 

zboží. Ale i odb�ratel m�že mít na stanovení množstevních kvót zájem, nap�íklad z d�vodu 

zajišt�ní kontinuity zásobování. Závazek odb�ru minimálního množství je zpravidla zajišt�n 

sankcí. M�že jí být smluvní pokuta nebo povinnost zaplatit cenu minimálního množství 

k odb�ru i v p�ípad�, není-li tato kvóta spln�na, to znamená zaplatit cenu neodebraného zboží. 

Další možnou sankcí je ztráta výhody slevy na kupní cen�, pokud je sleva vázána na odb�r 

ur�itého množství zboží. 

 P�edm�tem smluvního ujednání v distribu�ní smlouv� bývá i smluvní pokuta. Smluvní 

pokuta se sjednává jako obecná podmínka platná pro jednotlivé uzav�ené kupní smlouvy, a to 

zejména k zajišt�ní závazku odb�ratele zaplatit �ádn� a v�as kupní cenu a závazku dodavatele 

dodat ve stanovené lh�t� objednané zboží. M�že být však sjednána i pro p�ípad porušení 

jiných povinností, jako nap�íklad p�i nespln�ní závazku minimálního odb�ru nebo závazku 

exkluzivity.   

Vedlejším ujednáním objevujícím se v distribu�ní smlouv� je i výhrada vlastnictví. P�i 

realizaci díl�ích objednávek dochází k p�evodu vlastnického práva z dodavatele na odb�ratele. 

V souladu s ustanovením § 443 odst. 1 obchodního zákoníku p�echází zásadn� vlastnické 

právo na odb�ratele okamžikem p�evzetí zboží. Výhrada vlastnictví p�edstavuje pro strany 

možnost sjednat si jiný okamžik p�echodu vlastnického práva. Strany tak mohou odložit 

nabytí vlastnického práva odb�ratelem až do okamžiku, dokud není zcela splacena kupní cena 

objednaného zboží. O platnosti ujednání o výhrad� vlastnictví v rámcové smlouv� by mohly 

být ur�ité pochybnosti. P�edm�t závazku vyplývajícího z rámcové smlouvy je pon�kud 

neur�itý, a není tudíž p�esn� specifikováno zboží, jehož vlastnictví se výhrada týká. Zpravidla 

je zde zboží definováno jako zboží, které bude na základ� jednotlivých objednávek dodáno 

odb�rateli, p�i�emž up�esn�ní druhu a množství zboží bude práv� v jednotlivých 

objednávkách. Druhým sporným bodem je skute�nost, že ustanovení o výhrad� vlastnictví je 

v systematice obchodního zákoníku za�azeno mezi ustanovení upravující kupní smlouvu. 

Vrchní soud v jednom ze svém rozsudku z tohoto za�azení vyvodil, že výhrada vlastnictví 

m�že být sjednána pouze v díl�ích kupních smlouvách a nikoli v rámcové smlouv�.37 Ze 

systematiky obchodního zákoníku však nelze usuzovat, že výhradu vlastnictví je možné 

sjednat výhradn� v kupní smlouv� upravené ustanovením § 409 a následujícími, nýbrž je 

možnost si ji sjednat kdykoli, kdy smluvn� dochází k p�evodu vlastnického práva.38 Výhrada 

                                                
37 Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. kv�tna 2009, �. j. 9 Cmo 277/2008-116 
38 Dle názoru Nejvyššího soudu vyjád�eného v rozsudku ze dne 29.11.2010, sp.zn. 29 Cdo 3863/2009, kterým 
byl zrušen citovaný rozsudek Vrchního soudu, není rozhodné, jakým zp�sobem dojde ke sjednání výhrady 
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vlastnictví v rámcové smlouv� bude tedy obecn� sjednanou podmínkou vztahující se na 

jednotlivé objednávky, nebude-li v nich sjednán odlišný režim.  

  Pravidlem v distribu�ních vztazích založených distribu�ními smlouvami bývá, že 

distributor prodává výrobky pod ochrannou známkou výrobce, p�i�emž zachovává jeho firmu 

a logo. Nicmén� ani p�ípady, kdy si strany ve smlouv� ujednají, že prodejce bude distribuovat 

výrobky pod svou ochrannou známkou, nejsou výjime�né. K t�mto ujednáním dochází 

zejména v p�ípadech, kdy na daném území má distributor významn�jší postavení a znám�jší 

jméno než dodavatel.  

  

2.3 Díl�í kupní smlouvy 

 Podmínky stanovené rámcovou distribu�ní smlouvou se realizují až konkrétními 

(díl�ími) kupními smlouvami. Z d�vodu p�edpokládané dlouhodobosti distribu�ního vztahu a 

�asté frekvence kupních smluv mají strany zájem na co možná nejv�tším zjednodušení díl�ích 

smluv. Jejich forma je zpravidla upravena rámcovou smlouvou. Nej�ast�ji se jedná o pouhé 

objednávky, v dnešní dob� zejména elektronické, nejsou však vylou�eny objednávky 

prost�ednictvím faxu, telefonické �i písemné. Kupní smlouva je uzav�ena v okamžiku, kdy 

dojde odb�rateli akceptace objednávky od dodavatele.   

 Obsah objednávky stejn� jako akceptace bývá omezen na podstatné náležitosti kupní 

smlouvy v souladu s ustanovením § 409 obchodního zákoníku. Oba úkony obsahují tedy 

vymezení množství a druhu zboží, jež je objednáváno a jeho cenu. Kupní smlouva je 

podrobn� upravena obchodním zákoníkem a není nutné se jí ve stanoveném rozsahu této 

diplomové práce více zabývat.  

                                                                                                                                                        
vlastnictví, je-li tak u�in�no p�ed samotným p�evodem vlastnictví a  je-li dostate�n� ur�en p�edm�t, kterého se 
výhrada týká. M�že tak být tedy ujednáno nap�íklad v dodatku ke kupní smlouv� nebo ve smlouv� rámcové. 
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3. JEDNOTLIVÉ TYPY DISTRIBU�NÍCH DOHOD 

 Tato kapitola je v�nována jednotlivým typ�m distribu�ních dohod tvo�ícím distribu�ní 

sí
, v níž je zboží p�esunováno od výrobce ke kone�nému spot�ebiteli. Pojmenovat a 

obsáhnout všechny takové dohody, k nimž mezi dodavateli a distributory v praxi dochází �i 

m�že docházet, by bylo velice náro�né a p�esahovalo by rozsah této práce. V následujících 

podkapitolách se tedy budeme v�novat nejvýznamn�jším a nejfrekventovan�jším z nich.  

   První kategorií distribu�ních dohod jsou smlouvy založené na exkluzivit� �ili 

exkluzivní smlouvy, kam za�azuji smlouvy o výhradní distribuci, o výhradních dodávkách, o 

nákupu jedné zna�ky, o výhradním odb�ru a selektivní distribu�ní systém. Franchisovou 

smlouvu jsem pro její jedine�nost a odlišnost za�adila do podkapitoly druhé. Na záv�r jsou 

za�len�ny rozli�né dohody, které nejsou distribu�ními dohodami v pravém slova smyslu, 

nebo
 nesm��ují p�ímo ke sjednání distribu�ního vztahu. Jsou to však vertikální dohody, které 

bývají v praxi mezi dodavateli a distributory v souvislosti se zajiš
ováním distribuce �asto 

uzavírány. V t�chto p�ípadech nejde zpravidla o smlouvy, nýbrž o ujednání, která se mohou 

objevit v r�zných distribu�ních smlouvách. Tato ujednání mohou mít �asto protisout�žní 

povahu.39

Je nutné zmínit, že v�tšina autor� zabývajících se distribu�ními dohodami shodn�

s obsahem Pokyn� Komise za�azuje mezi tyto dohody smlouvy o obchodním zastoupení. Je 

nepochybné, jak bylo v textu již n�kolikrát nazna�eno, že takové smlouvy jsou dohodami na 

vertikální úrovni a že zajiš
ují distribuci zboží. Nicmén� nespl�ují definici distribu�ních 

smluv, která byla uvedena výše, zejména její znak, že distributor zboží dále prodává vlastním 

jménem a na vlastní ú�et. Tento znak odlišuje distribu�ní smlouvy od smluv o obchodním 

zastoupení, které se více hodí za�adit mezi smlouvy obsatravatelského typu. Podstatou 

smlouvy o obchodním zastoupení je závazek obchodního zástupce vyvíjet dlouhodob� pro 

zastoupeného �innost sm��ující k uzavírání ur�itého druhu smluv �i sjednávat a uzavírat 

obchody jménem zastoupeného a na jeho ú�et. Z d�vodu této zásadní odlišnosti od 

distribu�ních smluv se v této práci nebudu smlouvami o obchodním zastoupení zabývat. 

                                                
39 Vyjmenované typy distribu�ních smluv se vícemén� shodují s typy uvád�nými �eskými autory, (viz nap�. 
Kindl, J.: Kartelové a distribu�ní dohody. Teorie a praxe, C.H.Beck, Praha 2009, s. 243 nebo  Raus, D.: 
Kartelové dohody, C.H.Beck, Praha 2009, s. 218), stejn� jako s t�íd�ním používaným v evropském právu (viz 
Pokyny Komise k vertikálním omezením nebo Bellamy & Child: European Community Law of Competition, 6. 
vydání, Oxford University Press, 2008, s. 406). Odlišnosti se objevují práv� ohledn� t�etí uvád�né skupiny 
dohody, nap�íklad dohoda o ur�ení prodejních cen �i vázané obchody jsou n�kterými autory �azeny mezi 
distribu�ní dohody, a�koliv jde spíše o vertikální dohody objevující se v distribu�ních dohodách. 
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 Výše uvedené t�íd�ní není jediné možné a ani není zcela vy�erpávající. Distribu�ní 

dohody lze rozd�lit také na specializa�ní dohody, pod n�ž spadají dohody upravené 

v podkapitole 3.1,  a dohody o franšíze.40 Název specializa�ní dohody byl této kategorii dohod 

dán podle skute�nosti, že jejich strany, tedy dodavatel a distributor z�stávají každý ve své 

specializaci – dodavatel se zam��uje na výrobu a distributor na prodej zboží.41 Tyto dohody 

pak dál m�žeme rozd�lit podle subjektu, který je jimi omezován. Za prvé jde o dohody 

p�inášející prosp�ch odb�rateli, tedy takové, které omezují primárn� dodavatele v jeho 

možnostech prodeje zboží, kam se �adí selektivní distribu�ní systém a dohody o výhradní 

distribuci a o výhradních dodávkách. Naopak k dohodám omezujícím distributora v jeho 

možnostech nákupu zboží pat�í dohody o nákupu jedné zna�ky a o výhradním odb�ru.  

  

3.1 Smlouvy založené na exkluzivit�

3.1.1 Smlouva o výhradní distribuci a o výhradních dodávkách 

Teoretická východiska – smlouva o výhradní distribuci 

 Podstatou tradi�ní definice smlouvy o výhradní distribuci je závazek dodavatele 

prodávat své zboží pouze jednomu distributorovi, který bude pov��en jeho distribucí pro 

ur�ité vymezené území.42 Velmi podobn� je definována smlouva o výhradním p�id�lování 

zákazník�. Jde o dohodu, kterou se dodavatel zavazuje prodávat své výrobky pouze jednomu 

distributorovi, který je bude prodávat pouze ur�ité skupin� zákazník�.43 Vzhledem k obsahu 

t�chto dohod, jejich pozitivním vliv�m na obchod a jejich negativním dopad�m na 

hospodá�skou sout�ž, lze považovat tyto dv� smlouvy jako dv� varianty smlouvy o výhradní 

distribuci. Z toho d�vodu je proto vhodné rozlišovat smlouvu o výhradní distribuci v širším 

slova smyslu a smlouvu o výhradní distribuci v užším slova smyslu.  

 Smlouvou o výhradní distribuci v širším slova smyslu rozumíme dohodu, kde se 

dodavatel zavazuje dodávat své zboží pouze jednomu odb�rateli, p�i�emž se singularita 

odb�ratele bude vztahovat bu	 k ur�itému území, potom p�jde o smlouvu o výhradní 

                                                
40 Toto t�íd�ní je typické pro francouzské distribu�ní právo. Dohody o franchise se v tomto systému �len�ní 
nazývají „accords de réitération“, kde „réitération“ znamená opakování. Daný název je této skupin� dohod dán 
proto, že se uzavírají za ú�elem opakování toho, co se již jednou osv�d�ilo, tedy procesu distribuce daného zboží 
�i služeb, a to prost�ednictvím poskytnutí franchisy. 
41 Ferrier, D.: Droit de la distribution, 5 ème édition, Litec 2009, s. 233-234 
42 Pokyny k vertikálním omezením, bod 151 
43 Pokyny k vertikálním omezením, bod 168 



37

distribuci v užším slova smyslu, nebo k ur�ité skupin� zákazník�, v tom p�ípad� se jedná o 

smlouvu o výhradním p�id�lování zákazník�.44   

�eské pozitivní právo nezná smlouvu o výhradní distribuci, nýbrž upravuje jako 

smluvní typ v mezinárodním obchodu smlouvu o výhradním prodeji. Na základ� definice 

uvedené v ustanovení § 745 obchodního zákoníku, která ji vymezuje jako smlouvu, v níž se 

dodavatel zavazuje nedodávat ur�ené zboží v ur�ité oblasti jiné osob� než odb�rateli, lze 

usuzovat na obsahovou totožnost smlouvy o výhradní distribuci a smlouvy o výhradním 

prodeji.45 Smlouva o výhradním prodeji je však v �eském právu upravena jen pro mezinárodní 

obchodní vztahy, a je proto t�eba, bude-li uzav�ena mezi dv�ma �eskými podniky, t�ebaže pod 

názvem smlouva o výhradním prodeji, považovat ji za smlouvu nepojmenovanou.  

 Z p�edm�tu smlouvy o výhradní distribuci vymezeného výše m�žeme vyvodit 

podstatné náležitosti této smlouvy. Smlouva musí obsahovat ur�ení zboží, kterého se výhradní 

distribuce týká, vymezení území, na n�mž má k výhradní distribuci docházet, a závazek 

dodavatele, že nebude za ú�elem distribuce na smluvním území dodávat smluvn� ur�ené 

zboží jinému odb�rateli. Smlouva o výhradním prodeji uzav�ená podle obchodního zákoníku 

vyžaduje k platnosti ješt� písemnou formu. Ostatní distribu�ní smlouvy, které jsou smlouvami 

nepojmenovanými, písemnou smlouvu ze zákona nevyžadují, pokud jedna ze stran neprojeví 

v�li uzav�ít smlouvu písemn�.46 Nicmén� vzhledem ke složitosti distribu�ních smluv obecn�

lze p�edpokládat, že takové smlouvy budou uzav�eny písemn�. Minimáln� je t�eba písemnou 

formu t�mto typ�m smluv doporu�it.  

 Vymezení zboží obecn� v distribu�ních smlouvách bylo rozebráno v kapitole druhé. 

V exkluzivních smlouvách však najdeme jistá specifika. Zboží zde musí být ur�eno alespo�

druhov�. Ustanovení § 745 odst. 2 obchodního zákoníku rovn�ž stanoví, že smlouva o 

výhradním prodeji je neplatná, není-li v ní ur�ena oblast nebo druhy zboží a není-li písemná. 

Co se tý�e území, na n�mž výhradn� má být zboží distribuováno, m�že být r�zn� velké. 

Dodavatel tak m�že mít svého výhradního distributora v ur�itém m�st�, kraji, regionu, stát�

až dokonce pro celé území Evropské unie. P�i ur�ování výhradní oblasti není podstatné, kde 

má distributor sídlo nebo na jakých zem�pisných trzích p�sobí, exkluzivita se bude vztahovat 

jen k území, které si strany ve smlouv� vyty�í. K vymezení území ve smlouv� o výhradním 

prodeji podle obchodního zákoníku se vyjad�uje Nejvyšší soud v jednom svém rozhodnutí, 

                                                
44 Obdobn� Kindl, J.: Kartelové a distribu�ní dohody. Teorie a praxe, C.H.Beck, Praha 2009, s. 249, naopak jako 
na dva r�zné typy nahlíží na tyto smlouvy Komise v Pokynech k vertikálním omezením, body 151-173 nebo 
Raus, D.: Kartelové dohody, C.H.Beck, Praha 2009, s. 218   
45 Synonymie pojm� „smlouva o výhradním prodeji“ a „smlouva o výhradní distribuci“ vyplývá nap�. i z �lánku 
Fiala, T.: Distribu�ní smlouvy v sout�žním právu Evropské Unie (dokon�ení), Právní rádce 5/3 (1997), s. 6 
46 § 272 odst. 1 obchodního zákoníku 
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jímž se odmítá dovolání.47 Ve smlouv� o výhradním prodeji, která byla p�edm�tem 

rozhodování soudu, byl mezi dodavatelem a odb�ratelem sjednán výhradní prodej 

vymezeného zboží v tuzemsku i v zahrani�í. Nejvyšší soud zopakoval ve svém rozhodnutí 

záv�r jak vrchního, tak krajského soudu, jež považovaly takové vymezení za neuspokojivé, 

nebo
 ve skute�nosti nejde o vymezení výhradní oblasti, když jí je celý sv�t, a proto prohlásil 

celou smlouvu za neplatnou z d�vodu absence její podstatné náležitosti. Smlouva o 

výhradním prodeji �i výhradní distribuci uzav�ená mezi dv�ma tuzemskými podniky je sice 

smlouvou nepojmenovanou, kde si obsah smlouvy sjednávají strany zcela voln� za podmínky, 

že dostate�n� ur�í její p�edm�t, nicmén� by se na ni na základ� pravidla o aplikaci nejbližšího 

ustanovení použila práv� ustanovení § 745 a následující obchodního zákoníku aplikující se 

jinak pouze na mezinárodní závazkové vztahy. Také definice smlouvy o výhradní distribuci 

v Pokynech Komise k vertikálním omezením, v odborných publikacích i v praxi Ú�adu pro 

ochranu hospodá�ské sout�že p�edpokládají vymezení oblasti, na níž se má výhradní prodej 

uskute��ovat. Domnívám se, že z hlediska závazkového práva by bylo vymezení oblasti jako 

celý sv�t dostate�n� ur�ité. Požadavek vymezení oblasti výhradního prodeje má však spíše 

ve�ejnoprávní ko�eny, v podob� ochrany hospodá�ské sout�že, kde by takováto absolutní 

územní exkluzivita, znamenala výrazný zásah do hospodá�ské sout�že. Podle rozhodujících 

soud� bylo úmyslem zákonodárce, aby oblast, na n�ž se exkluzivita prodeje vztahuje, byla 

ur�ena konkrétním územím a nikoliv jako oblast celého sv�ta. Tento záv�r by se m�l 

aplikovat i na smlouvu o výhradní distribuci, která nebude uzav�ena podle § 745 a 

následujících obchodního zákoníku, nebo
 její smysl a cíl je stejný.   

Ve vyhrazené dané oblasti nesmí dodavatel dodávat smluvené zboží jiným osobám, a 

to a
 p�ímo nebo nep�ímo prost�ednictvím t�etích osob. Tento závazek dodavatele v sob�

zahrnuje povinnost zajistit, aby jeho ostatní odb�ratelé neprodávali smluvní zboží na 

výhradním území prvního distributora. Tuto svou povinnost dodavatel realizuje díky 

omezením dodavatel�, která jsou sou�ástí smluv o výhradní distribuci, spo�ívajících v zákazu 

jejich aktivních prodej� na jiném než smluvním území. Aktivním prodejem se rozumí prodej 

iniciovaný distributorem, tedy takový, p�i kterém distributor usiluje o prodej zboží na jiném 

než smluvním území. Naopak pasivní prodej je iniciován zákazníkem z d�vodu neuspokojené 

poptávky na mimosmluvním území a prodej zboží uskute�n�ný distributorem na tomto území 

je jen odpov�dí na tuto poptávku.48 Zákaz pasivních prodej� distributor� na jiném než 

smluvním území není zpravidla obsahovou složkou smluv o výhradní distribuci. Není totiž 

                                                
47 Rozhodnutí Nejvyššího soudu �R ze dne 20. zá�í 2010, sp. zn. 23 Cdo 2489/2010  
48 Fiala, T.: Distribu�ní smlouvy v sout�žním právu Evropské Unie, Právní rádce 2/1997, s. 9
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žádoucí zamezovat takovým prodej�m, které mají uspokojit pot�eby spot�ebitel�, jež nejsou 

uspokojeny na jejich území. Zájmy spot�ebitel� zde jsou p�ed�azeny zájm�m podnikatel�. 

V evropském právu se rovn�ž projeví zájem zachování jednotného trhu. Takové ujednání, 

které by zcela zamezovalo prodeji ur�itého zboží na ur�itém území, bývá ozna�ováno také 

jako absolutní územní exkluzivita a je nebezpe�né z hlediska hospodá�ské sout�že a podle 

na�ízení Komise �. 330/2010 pat�í mezi tvrdá omezení.      

 Dohody o výhradní distribuci p�ináší do ekonomického a obchodního prost�edí jak 

pozitivní vlivy, tak dopady negativní, a to zejména v podob� omezování hospodá�ské sout�že. 

Nejprve se budeme v�novat jejich pozitiv�m.    

 Jedním z pozitivních ú�ink� výhradní distribuce je eliminování problému parazitování, 

n�kdy nazývaného také jako problém �erného pasažéra. Distributor za ú�elem distribuce 

zboží na ur�itém území zpravidla musí investovat nemalé prost�edky do propagace a 

marketingu. V p�ípad�, že by ostatní distributo�i nebyli omezeni v prodeji p�edm�tného zboží 

na daném území, mohli by n�kte�í z nich p�i jeho prodeji t�žit z úsilí prvního distributora, aniž 

by se na zajišt�ní odbytu zboží n�jak marketingov� podíleli. Dohody o výhradní distribuci, 

jejichž sou�ástí je, jak bylo výše �e�eno, omezení ostatních odb�ratel� v aktivních prodejích 

na výhradním území, poskytují pro distributora jistotou, že vynaložené náklady nebude úro�it 

n�kdo jiný a jsou tedy jeho motivací k zajiš
ování vyššího odbytu zboží. Dalším p�ínosem 

smluv o výhradní distribuci je jejich schopnost p�ispívat k otevírání nových trh� a k pohybu 

subjekt� na trzích. Protože �asto chce-li vstoupit na trh nový subjekt, je p�íslib výhradní 

distribuce jedinou možnou cestou, jak se na daný trh prosadit. Výhradní distribu�ní systém 

rovn�ž p�ináší dodavateli úspory díky omezení po�tu distributor�, ty umož�ují snížení 

maloobchodních cen a mohou být tak prosp�šné kone�ným spot�ebitel�m. Vý�et pozitivních 

ú�ink� dohod o výhradní distribuci není vy�erpán, jedná se však o ty nejvýznamn�jší, 

s kterými se lze nej�ast�ji setkat. 

 Primárním negativním dopadem na hospodá�skou sout�ž, který mohou mít dohody o 

výhradní distribuci, je omezení sout�že v rámci zna�ky (intra-brand competition), to 

znamená, že je snížen po�et subjekt�, kte�í mohou výrobky dané zna�ky prodávat. Je-li 

distributor na ur�itém území sám, je to v podstat� on, kdo ur�uje prodejní ceny. Dochází tak 

k rozd�lení trhu z hlediska stanovování odlišných cen. Za ur�itých podmínek m�že výhradní 

distribuce vést až k uzav�ení trhu pro nové distributory. Jaký dopad však bude mít omezení 

sout�že v rámci zna�ky na hospodá�skou sout�ž je závislé na tom, jaké je postavení 

dodavatele a jeho konkuren�ních podnik� na trhu a jak vyvinutá je mezizna�ková sout�ž. 

Bude-li konkurence na trhu silná, projeví se omezení zp�sobené dohodou o výhradní 
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distribuci pouze v rámci zna�ky a toto omezení bude vyváženo dostate�nou sout�ží 

mezizna�kovou a nebude z hlediska hospodá�ské sout�že nikterak nebezpe�né. Naopak se na 

trhu s velkým množstvím subjekt� jeví uspo�ádání vertikální vztah� jako pot�ebné. Bude-li 

však na trhu p�sobit jen málo sout�žících podnik�, hrozí v rámci snížení sout�že v rámci 

zna�ky i narušení mezizna�kové sout�že (inter-brand competition). Toto riziko je ješt�

zvýšeno v p�ípad� tzv. vícenásobných výhradních distribucí.49 50  

 Smlouvy o výhradní distribuci spadají do p�sobnosti na�ízení Komise 330/2010 a 

vztahuje se tedy na n� bloková výjimka za p�edpokladu, že žádná ze smluvních stran 

nedosahuje t�icetiprocentního podílu na trhu. Avšak i p�i nedosažení této hranice existují dva 

p�ípady, kdy m�že být taková smlouva zakázaná podle �l. 101 odst. 1 Smlouvy. Za prvé jde o 

p�ípad, kdy obsahuje tvrdá omezení, za druhé pak, využije-li Komise možnost odebrat výhody 

blokové výjimky, pokud dopady dohody na hospodá�skou sout�ž jsou obzvláš
 silné a nejsou 

vyváženy p�ínosy, a�koliv by jinak dohoda napl�ovala podmínky stanovené v �l. 101 odst. 3 

Smlouvy.51 Jak vyplývá z uvedeného, nebrání tedy v ud�lení blokové výjimky, obsahuje-li 

smlouva další omezení vedle závazku výhradní distribuce, nepat�í-li mezi tvrdá omezení. 

Nej�ast�jším tvrdým omezením, které se ve smlouvách objevuje a kterému je práv� pro jeho 

protisout�žní ú�inky vhodné se vyhnout, je stanovení prodejních cen. 

 Vedle ur�ení prodejních cen se ve smlouv� o výhradní distribuci objevují mnohá další 

ujednání. N�která z nich byla rozebrána již výše v rámci výkladu o rámcové distribu�ní 

smlouv� jako povinnost odb�ru minimálního množství, ujednání o ochranné známce, 

povinnost propagace zboží a zp�sob jeho prezentace. Vedle t�chto ujednání však existují 

n�která typická p�ímo pro tento typ distribu�ní smlouvy. Smluvní strany se mohou dohodnout 

na zákazu odb�ratele vyráb�t a odebírat od t�etích osob konkuren�ní výrobky. Jde o 

kombinaci omezení výhradní distribuce a povinnosti nákupu jedné zna�ky. Jinou možností je 

ujednání o výhradním odb�ru. Tímto se distributor zavazuje odebírat smluvní zboží pouze od 

smluvního dodavatele, nikoliv tedy od jiných distributor�. Distributor m�že být také omezen 

v prodeji smluvního zboží jen na n�které skupiny zákazník�, respektive n�kte�í zákazníci 

mohou být z jeho distribuce vylou�eni, protože jsou bu	 p�edm�tem výhradní distribuce 

jiného odb�ratele nebo ponechány k zásobování p�ímo dodavatelem. Ujednání ve smlouv�, 

jehož p�edm�tem by bylo ur�it ú�el kone�ného užití prodávaného zboží, není tak �astým 

                                                
49 Pokyny k vertikálním omezením, bod 154 
50 Jde o p�ípad, kdy jednomu distributorovi byla sv��ena výhradní distribuce více konkuren�ních výrobk� od 
r�zných dodavatel�. Takový distributor nebude v d�sledku p�íliš motivován k cenové sout�ži. 
51 Bellamy & Child: European Community Law of Competition, 6. vydání, Oxford University Press, 2008, s. 
431 
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jevem v distribu�ních smlouvách a zpravidla by bylo z hlediska hospodá�ské sout�že 

zakázané. Výjimku tvo�í omezení od�vodn�ná nap�íklad ochranou všeobecného zdraví.52

Vyjmenovaná ujednání nejsou kompletní, nicmén� jsou to ta nej�ast�jší, b�žn� se objevující 

ve smlouvách o výhradní distribuci. Z pohledu sout�žního práva zvyšují tato ujednání riziko 

narušení hospodá�ské sout�že tím, že budou spadat pod �l. 101 odst. 1 a nebudou již 

napl�ovat podmínky odst. 3 uvedeného �lánku pro ud�lení výjimky.        

Teoretická východiska - dohoda o výhradních dodávkách 

Dohody o výhradních dodávkách za�azuji do stejné kategorie jako dohody o výhradní 

distribuci, nebo
 jejich spole�ným znakem je omezení dodavatele v po�tu odb�ratel�, jímž je 

na základ� dohod oprávn�n dodávat své zboží. Dle mého názoru jde o velmi podobnou formu 

omezení distribuce, která se liší v ší�i exkluzivity. Lze na ni proto v p�evážné mí�e vztáhnout 

poznatky ohledn� p�ínos� a negativních dopad� na hospodá�skou sout�ž uvedené u dohod o 

výhradní distribuci.53 V této podkapitole bude poukázáno pouze na odlišnosti t�chto dvou 

dohod.  

Dohoda o výhradních dodávkách není již definována novým na�ízením o blokových 

výjimkách pro vertikální dohody, tak jak tomu bylo v p�edchozím na�ízení Komise �. 

2790/1999. Nicmén� Pokyny Komise vydané k na�ízení Komise �. 330/2010 tuto dohodu 

k jednotlivým možným vertikálním omezením zahrnují. Definice obsažené v t�chto dvou 

dokumentech však obsahují významný rozdíl. Dle aktuálních Pokyn� Komise se jedná o 

takovou dohodu, kdy dodavatel je povinen prodávat své výrobky výhradn� nebo p�edevším 

jedinému odb�rateli, a
 už obecn� nebo pro konkrétní použití. Mezi dohody o výhradních 

dodávkách se zahrnují tedy nejen takové, kde je stanoven jediný odb�ratel pro výrobky 

dodavatele, ale i takové, které spo�ívají v množstevní povinnosti uložené dodavateli ohledn�

dodávaného zboží stanovené tak, aby dodavatel dodával zboží p�evážn� tomuto odb�rateli. 

Zmín�ný zásadní rozdíl, který p�inesla nová úprava vertikálních omezení, spo�ívá ve 

vymezení trhu, k n�muž se tato exkluzivita odb�ratele vztahuje. Podle p�edchozí právní 

úpravy byl dodavatel povinen dodávat zboží jedinému kupujícímu v rámci Evropského 

spole�enství. Toto vymezení však Pokynech Komise k na�ízení �. 330/2010 chybí. 

Exkluzivita dodávek není vztažena ani k relevantnímu trhu. Domnívám se, že takovou 

                                                
52 Bellamy & Child: European Community Law of Competition, 6. vydání, Oxford University Press, 2008, s. 
449-450 
53 Kindl, J.: Kartelové a distribu�ní dohody. Teorie a praxe, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 251 
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výhradní dodávkou by tedy mohl p�íklad uvedený v podkapitole o výhradní distribuci, kde se 

dodavatel zavázal prodávat zboží pouze jedinému odb�rateli vymezeném absolutn�, tedy na 

území �eské republiky i v zahrani�í.54 Nicmén� vzhledem k faktu, že dohody o výhradních 

dodávkách v �eském právu nejsou upraveny a v komunitárním právu jsou upraveny pouze na 

úrovni soft law, je jejich definice a zárove� aplikace uvedené definice složitá a nejasná. 

V oblasti dopadu dohod o výhradních dodávkách na hospodá�skou sout�ž je t�eba 

zmínit, že rozhodujícím kritériem pro ud�lení blokové výjimky je zde tržní podíl odb�ratele. 

Možným d�sledkem t�chto dohod je totiž uzav�ení trhu pro další kupující, kterým je zamezen 

p�ístup ke zboží dodavatele. K tomuto efektu m�že dojít zpravidla pouze p�i silném postavení 

odb�ratele na trhu. Z tohoto hlediska je rovn�ž d�ležité posouzení postavení odb�ratele na 

dalších stupních distribu�ního �et�zce, tedy na úrovni trhu, kde odb�ratel vystupuje na stran�

prodávajícího. �ím vyšší bude podíl odb�ratele na této úrovni trhu, tím bude narušení 

hospodá�ské sout�že pravd�podobn�jší. Možné negativní ú�inky dohod se zvyšují rovn�ž s 

délkou trvání takového závazku.       

Rozbor p�íkladu z praxe �eského práva 

Uzavírání smluv o výhradní distribuci je mezi podniky b�žná záležitost. Krom�

vyjednávání obchodních, platebních, cenových a dalších podmínek obchodní spolupráce se 

smluvní strany musí p�i uzavírání takových smluv zaobírat jejich platností z hlediska 

sout�žního práva. Jak bylo již �e�eno výše, m�že taková smlouva snadno obsahovat n�které 

tvrdé ujednání, nap�íklad o stanovení prodejních cen nebo o absolutní exkluzivit� anebo 

samotná dohoda o výhradní distribuci m�že v d�sledku silného postavení smluvních stran na 

trhu znamenat narušení hospodá�ské sout�že. Do p�ijetí zákona �. 340/2004 Sb., který nabyl 

ú�innosti dne 2.6.2004, bylo nutné p�edkládat takové smlouvy, které napl�ovaly znaky 

generální klauzule stanovené v § 3 odst. 1 zákona o ochran� hospodá�ské sout�že a o nichž se 

strany domnívaly, že vyhovují kritériím pro ud�lení individuální výjimky, k posouzení Ú�adu 

pro ochranu hospodá�ské sout�že. Ten na základ� prozkoumání jednotlivých podmínek mohl 

výjimku ud�lit �i nikoliv. Od ú�innosti jmenovaného zákona p�ešla povinnost posuzování 

konformity smlouvy s pravidly hospodá�ské sout�že na samotné podniky. Podmínky 

posuzování z�staly shodné, avšak rozdíl nastal v aplikaci. Spl�uje-li dohoda p�edpoklady 

stanovené ustanovením § 3 odst. 4 zákona o ochran� hospodá�ské sout�že, je vy�atá ze 

                                                
54 Viz zde s. 32-33 
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zákazu automaticky a je tedy z pohledu sout�žního práva platná.55 V d�sledku této procesní 

zm�ny ubylo p�ípad�, o nichž rozhoduje Ú�ad pro ochranu hospodá�ské sout�že, respektive 

nerozhoduje nyní o t�chto smlouvách preventivn�, nýbrž ex post, v d�sledku podez�ení 

z porušení pravidel hospodá�ské sout�že.    

V rozebíraném p�ípadu56 byla uzav�ena smlouva o výhradním prodeji, v níž dodavatel, 

výrobce nealkoholockých nápoj�, pov��il distributorskou spole�nost výhradním prodejem ve 

smlouv� ur�ených nápoj� ve vyjmenovaných státech. Dodavatel se ve smlouv� zavázal 

nedodávat na smluvním území zboží jiným zákazník�m. Ostatní ustanovení distribu�ní 

smlouvy se týkala platebních a obchodních podmínek, objednávek a dodání zboží, ujednání o 

zajiš
ování reklamy, o ochran� dobrého jména dodavatele a n�která další, ne však n�jak 

omezující z hlediska hospodá�ské sout�že.  

P�i rozhodování, zda byla smlouvou o výhradní distribuci narušena hospodá�ská 

sout�ž, posuzuje Ú�ad pro ochranu hospodá�ské sout�že smlouvu v jednotlivých krocích, 

v nichž by m�li postupovat i samotní podnikatelé p�ed tím, než smlouvu uzav�ou, aby se 

ujistili o její p�ípustnosti. Prvním nezbytným krokem je vymezení relevantního trhu, na n�mž 

má k distribuci zboží docházet, a to v�cn�, geograficky a �asov�.  

Z citovaného rozhodnutí Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout�že lze vysledovat 

zp�sob ur�ování relevantního trhu ze všech t�í hledisek. P�edm�tem této smlouvy je výhradní 

prodej nápoj�, definovaných ve smlouv� jejich názvy, na území �eské republiky a dalších 

vyjmenovaných stát�, mezi nimi nap�íklad Polsko a Izrael. P�i ur�ování geografického trhu se 

bude vycházet z výhradního území odb�ratele, p�i�emž jím m�že být jen takový trh, který je 

dostate�n� homogenní a kde jsou pravidla hospodá�ské sout�že odlišující jej od ostatních 

oblastí. V daném p�ípad� je relevantním trhem trh celostátní, tedy trh �eské republiky, a to 

proto, že Ú�ad pro ochranu hospodá�ské sout�že �eší ovliv�ování hospodá�ské sout�že na 

vnitrostátním trhu. Pokud by se tedy jednalo o prodej v Polsku, spadala by dohoda do 

p�sobnosti Komise, protože jedním ze základních znak� narušení hospodá�ské sout�že podle 

evropského práva je vliv na obchod mezi �lenskými státy. V p�ípad� Izraele jsou d�ležité 

normy mezinárodního práva. �asový trh znamená ur�ení, jak �asto, zda opakovan� �i 

nahodile, se na daném trhu st�etává nabídka s poptávkou. Z toho hlediska je daný trh trvalý. 

P�i ur�ení v�cného trhu se vychází z vý�tu zboží, které je p�edm�tem distribuce a je jako 

                                                
55 Platnost smlouvy je samoz�ejm� podmín�na spln�ním dalších náležitostí, než je soulad s pravidly hospodá�ské 
sout�že. K minimálnímu obsahu nepojmenovaných smluv a aplikaci základních právních princip� na 
nepojmenované smlouvy viz podkapitolu 1.4.2 a ke konkrétním obsahovým náležitostem smlouvy o výhradní 
distribuci viz podkapitolu 3.1.1.1. 
56 Rozhodnutí Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout�že ze dne 20. prosince 2002, �.j. S 214/02-2493/02 
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nezbytná náležitost ve smlouv� ur�eno. Seznam smluvního zboží však nelze považovat za 

jeden celek, nýbrž je nutné posuzovat jednotlivé výrobky dle jejich vlastností a ú�elu 

z hlediska jejich zastupitelnosti, jak bylo uvedeno výše. V daném p�ípad� obsahuje vý�et 

smluvních výrobk� n�kolik druh� energetických a iontových nápoj� a nápoj ice coffee. 

A�koliv ice coffee stejn� jako všechny uvedené energetické nápoje má povzbuzující ú�inky, 

nelze podle Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout�že považovat tyto produkty za zastupitelné a 

je tedy t�eba rozlišit trh energetických a iontových nápoj� od trhu ledových káv.57 Ur�ení 

v�cného relevantního trhu bývá �asto komplikované a ne vždy zcela jednozna�né, nebo
 je 

nutné vzít v potaz spoustu aspekt�, a tak je práv� ur�ení relevantního trhu �asto d�vodem 

podání opravného prost�edku smluvními stranami. Z toho vyplývá, že i z jedné, na první 

pohled jednotné smlouvy o výhradní distribuci, mohou vzniknout distribu�ní vztahy na vícero 

trzích. A jak lze vid�t v uvedeném p�íklad�, jde jak o r�zné trhy geografické, tak výrobkové. 

Druhým krokem p�i posuzování nebezpe�nosti dohody o výhradní distribuci je ur�ení 

podíl� zú�astn�ných podnik� na trhu. V dohod� o výhradní distribuci je rozhodující podíl 

obou stran na každém z dot�ených trh�. Ur�ení postavení spole�nosti na trhu vychází z údaj�

za p�edchozí kalendá�ní rok, a to zejména z u�in�ného objemu prodej� a výše obratu. Pokud 

odb�ratel, stejn� jako v tomto p�ípad�, nedistribuuje žádné jiné konkuren�ní výrobky na 

relevantním trhu, je jeho podíl na trhu, vzhledem k tomu, že se jedná o výhradní distribuci, 

stejný s podílem dodavatele. V p�ípad�, kdy má odb�ratel více dodavatel� konkuren�ního 

zboží, je t�eba stanovit jeho podíl na trhu s p�ihlédnutím k prodeji konkuren�ních výrobk�

všech jím odebíraných zna�ek. Odlišný podíl na obou výrobkových trzích zp�sobuje odlišné 

posouzení distribuce jednotlivých výrobk�, v tomto p�ípad� jiné posouzení výhradního 

prodeje energetických nápoj� a jiné posouzení výhradního prodeje ice coffee.   

Následující krok spo�ívá v posouzení, zda jde o dohodu, která m�že narušovat 

hospodá�skou sout�ž podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona o ochran� hospodá�ské sout�že. Jak 

bylo vyloženo již v teoretickém výkladu o t�chto dohodách, mohou dohody o výhradním 

prodeji narušit hospodá�skou sout�ž zejména tím, že omezují p�ístup ostatních distributor� na 

smluvním území k daným výrobk�m. Ostatní distributo�i mají možnost získat tyto výrobky 

pouze od výhradního distributora, ne však za stejných podmínek, jako je získal výhradní 

distributor, �ímž ostatní distributo�i ztrácí schopnost konkurovat výhradnímu distributorovi 

v prodeji t�chto výrobk�. Ú�ad tedy usoudil, že p�edm�tná smlouva spl�uje znaky skutkové 

                                                
57 Samostatný trh ledových káv definoval až p�edseda ÚOHS v rozhodnutí ze dne 29. b�ezna 2004, �.j. R 1/2003 
s odkazem na komunitární rozhodnutí Komise. V prvním stupni byl ice coffee za�azen na trh balených 
nealkoholických ochucených nápoj�
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podstaty narušení hospodá�ské sout�že podle § 3 odst. 1 a že následn� je t�eba zkoumat, zda 

dohoda spl�uje p�edpoklady pro ud�lení výjimky ze zákazu. P�i sou�asném právním stavu, 

kdy podmínka citelnosti zásahu do hospodá�ské sout�že tvo�í jeden z podstatných znak�

generální klauzule, by již v této fázi posuzování dohody, bylo t�eba brát v úvahu podíl 

sout�žitel� na trhu.58 V p�ípad� energetických nápoj� spole�nosti PINELLI, která má v této 

oblasti zhruba padesátiprocentní podíl na trhu, by dohoda o výhradním prodeji t�chto 

produkt� pod zákaz vyjád�ený v § 3 odst. 1 zákona o ochran� hospodá�ské sout�že m�la 

spadat. Naopak v p�ípad� prodeje nápoje ice coffee zabírá spole�nost na trhu zanedbatelný 

podíl a dohoda uzav�ená mezi dodavatelem a odb�ratelem neobsahuje žádná tvrdá omezení, 

nespadá tedy pod zákaz stanovený v zákon� o ochran� hospodá�ské sout�že. 

Je-li výsledkem p�edchozího kroku zjišt�ní, že dohoda spadá pod zákaz vyjád�ený v 

§ 3 odst. 1 zákona o ochran� hospodá�ské sout�že, je t�eba p�istoupit k pr�zkumu, zda m�že 

dohoda �erpat výjimku z tohoto zákazu. Ú�ad posuzoval spln�ní podmínek stanovených dnes 

již neplatnou vyhláškou �. 198/2001 Sb., která umož�ovala ud�lit obecnou výjimku n�kterým 

vertikální dohodám. Tato vyhláška byla zrušena a namísto toho se za sou�asné právní úpravy 

posoudí možnost ud�lení výjimky podle na�ízení Komise 330/2010, které se díky ustanovení 

§ 4 odst. 1 zákona o ochran� hospodá�ské sout�že aplikuje i na dohody uzav�ené na �eském 

trhu. Je-li tržní podíl obou zú�astn�ných nižší než 30 %, je t�eba se p�esv�d�it o absenci 

tvrdých omezení. Ve zmín�ném p�íkladu o distribuci nápoj� nem�že být dohoda o prodeji 

energetických nápoj� kv�li vysokému podílu sout�žitel� na trhu ze zákazu vy�ata ani na 

základ� blokové výjimky. Naopak �ást dohody o výhradním prodeji, která se dotýkala 

produktu ice coffee, byla Ú�adem ozna�ena za povolenou. Tím byla dohoda rozšt�pena na dv�

�ásti, pro n�které výrobky byla platnou, pro ostatní zakázanou. § 3 odst. 3 zákona o ochran�

hospodá�ské sout�že p�ipouští neplatnost pouze �ásti dohody, pokud však z její povahy, 

obsahu a ú�elu nevyplývá, že ji nelze od ostatního obsahu odd�lit. V tomto p�ípad� aplikoval 

Ú�ad citované ustanovení nesprávn�, jak potvrdil p�edseda Ú�adu ve zmi�ovaném rozkladu. 

Seznam zboží, který je podstatnou náležitostí smlouvy o výhradní distribuci, je nutné 

posuzovat jako celek, a proto je-li dohoda vztahující se k �ásti zboží neplatná, je neplatná celá 

dohoda. Stejn� tak i z ekonomického hlediska je t�žko p�edstavitelné, že by strany m�ly 

zájem na pln�ní smlouvy jen ohledn� jednoho výrobku a pro ostatní výrobky by si dodavatel 

hledal jiného odb�ratele.     

                                                
58 Ke zm�n� definice narušení hospodá�ské sout�že a jeho posuzování viz nap�. rozhodnutí Ú�adu pro ochranu 
hospodá�ské sout�že ze dne 23. prosince 2009, �.j. S147/2008/KD-16672/2009/820 



46

Pro úplnost je nutné doplnit, že po p�ijetí novely �. 340/2004 Sb. o zm�n� zákona o 

ochran� hospodá�ské sout�že, by bylo t�eba posoudit, zda dohoda nespl�uje podmínky pro 

�erpání legální výjimky podle § 3 odst. 4 zákona o ochran� hospodá�ské sout�že, na základ�

�ehož by byla automaticky ze zákazu vy�ata. Zú�astn�né strany by však musely dokázat, že 

dohoda napomáhá rozvoji distribuce �i výroby, p�ináší výhody spot�ebitel�m, neobsahuje 

ujednání, která nejsou nezbytná k dosažení jejích výhod a nevylu�uje hospodá�skou sout�ž na 

podstatné �ásti trhu. 

3.1.2 Selektivní distribu�ní systém 

Teoretická východiska 

Dodavatelé mohou využít k prodeji svého zboží systém selektivní distribuce. Jde o 

distribu�ní systém vytvo�ený distribu�ními smlouvami, které uzav�el dodavatel s odb�rateli, 

kte�í spl�ují dodavatelem p�edem stanovené podmínky. Je možné najít ur�ité podobnosti mezi 

selektivním distribu�ním systémem a výhradní distribucí. Oba dva typy omezují dodavatele 

v možnostech dodávek nesmluvním odb�ratel�m. Rozdíl je však v základu omezení po�tu 

odb�ratel�, když u výhradní distribuce jde o po�et území, p�ípadn� o po�et skupin zákazník�, 

v p�ípad� selektivní distribuce je po�et distributor� omezen v d�sledku stanovení kritérií pro 

výb�r odb�ratel�, a to zejména v závislosti na povaze výrobk�. Distribu�ní dohody zakládající 

systém selektivní distribuce nebyly, jak vyplývá z výše uvedeného výkladu o vývoji právní 

úpravy distribu�ních dohod, p�edm�tem komunitární úpravy do vydání na�ízení Komise 

�. 2790/1999. Samo jmenované na�ízení, stejn� jako jej nahrazující na�ízení Komise 

�. 330/2010, obsahuje definici selektivního distribu�ního systému, na rozdíl od ostatních 

distribu�ních systém� a dohod, které nikde v platném právu Evropské unie �i �eské republiky 

definovány nejsou. Systémem selektivní distribuce se tedy rozumí „takový distribu�ní systém, 

ve kterém se dodavatel zavazuje p�ímo nebo nep�ímo k prodeji smluvního zboží nebo služeb 

pouze distributor�m vybraným na základ� stanovených kritériích a ve kterém se tito 

distributo�i zavazují, že nebudou prodávat toto zboží �i služby neschváleným distributor�m na 

území, které je dodavatelem vyhrazeno pro provoz systému.“
59

 Defini�ními znaky distribu�ní smlouvy o selektivní distribuci jsou tedy ur�ení zboží, 

které má být distribuováno, závazek dodavatele dodávat zboží pouze vybraným distributor�m, 
                                                
59 Na�ízení Komise �. 330/2010, �l. 1 odst. 1 e) 
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a závazek odb�ratele prodávat zboží pouze schváleným distributor�m �i kone�ným 

zákazník�m. Kritéria, na jejichž základ� jsou distributo�i vybíráni, bývají �asto technické 

podmínky prodeje, schopnost zajistit p�edprodejní a poprodejní servis, požadavek kamenné 

prodejny, vhodnost prodejních prostor, zp�sob prezentace zboží �i kvalifika�ní požadavky na 

personál. Závazek odb�ratele prodávat zboží pouze schváleným distributor�m �i kone�ným 

zákazník�m s sebou nese nejen zákaz aktivních prodej� neschváleným distributor�m, ale na 

rozdíl od smlouvy o výhradní distribuci zákaz veškerých, tedy i pasivních prodej�. Takové 

omezení je podle na�ízení o blokové výjimce vy�ato z tvrdých omezení. Nesmí však 

omezovat prodeje �leny selektivního distribu�ního systému p�sobícími na maloobchodní 

úrovni kone�ným uživatel�m. Naopak omezení zakazující velkoobchodním distributor�m 

prodávat zboží kone�ným uživatel�m, tedy takovým, kte�í nakupují zboží pro vlastní pot�eby 

a nikoli za ú�elem jeho dalšího prodeje, nep�edstavuje podle názoru Komise a Evropského 

soudního dvora samo o sob� zásah do hospodá�ské sout�že a není tvrdým omezením, nebo
 je 

v souladu s funk�ním rozlišením velkoobchodník� a maloobchodník�.60   

Dohody uzavírané v rámci selektivní distribuce p�ináší stejn� jako p�edchozí dohody 

ur�itá rizika pro hospodá�skou sout�ž, a to zejména v podob� omezení sout�že v rámci zna�ky 

a vylou�ení ur�itého typu distributor� z trhu. Pokud není dostate�n� rozvinuta sout�ž mezi 

zna�kami, pak m�že mít omezení sout�že v rámci zna�ky dopad i na mezizna�kovou sout�ž. 

Více nebezpe�ná je situace, kdy více dodavatel� konkuren�ního zboží využívá tento typ 

distribuce, obzvláš
 jsou-li jejich kritéria pro výb�r distributor� obdobná až shodná. 

V d�sledku tohoto kumulativního ú�inku m�že snadn�ji dojít k uzav�ení trhu pro ur�ité typy 

odb�ratel�, tedy t�ch, kte�í požadovaná kritéria nespl�ují. Uvedená negativa jsou však �asto 

p�evážena pozitivními ú�inky dohod, je-li jejich uzav�ení opodstatn�né zejména povahou 

výrobku. Selektivní distribuce má totiž velký význam obzvláš
 p�i distribuci luxusního a 

zna�kového zboží a technicky náro�ných výrobk�. Pomáhá jednak zachování zna�kového a 

luxusního charakteru zboží a jednak umož�uje vhodným zp�sobem prodávat výrobky, které 

vyžadují odborné znalosti a p�ístup. Z judikatury Evropského soudního dvora lze odvodit 

základní skupiny výrobk�, pro které je použití systému selektivní distribuce ospravedln�no 

jejich povahou. Jedná se zejména o elektronické zboží61, zna�kové kosmetické p�ípravky62, 

                                                
60 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ve v�ci 26/76 ze dne 25. �íjna 1977, Metro Grossmärkte GmbH vs. 
Komise, odst. 28 
61 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ve v�ci 26/76 ze dne 25. �íjna 1977, Metro Grossmärkte GmbH vs. 
Komise 
62 Rozhodnutí Soudu prvního stupn� ve v�ci T-19/91 ze dne 27. února 1992, Société d’hygiène dermatologique 
de Vichy vs. Komise,  
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oblast p�esného strojírenství, konkrétn� hodinky a fotoaparáty, klenoty,63 ale nejsou 

vylou�eny ani další okruhy zboží. Vedle vyjmenovaných výrobk�, bude systém selektivní 

distribuce nezbytn� využit v p�ípadech, kdy bude jeho využití vyplývat z právní úpravy.64

Takovým p�íkladem m�že být distribuce lék� a obecn� farmaceutických produkt�, které na 

základ� ve�ejnoprávní regulace v �eském právu mohou být distribuovány jen na základ�

povolení Státního ústavu pro kontrolu lé�iv. 

Z d�vodu rozdílnosti pozitivních a negativních vliv� r�zných dohod selektivní 

distribuce na hospodá�skou sout�ž vyplynulo z praxe Evropského soudního dvora d�lení 

selektivního distribu�ního systému na kvalitativní a kvantitativní. V již citovaném rozsudku 

„Metro“ vyty�il Evropský soud podstatu �ist� kvalitativní selektivní distribuce, která byla 

n�kolikrát zopakována v dalších rozhodnutích ohledn� tohoto typu dohod a dokonce p�evzata 

do textu Pokyn� Komise k vertikálním omezením. V uvedeném p�ípad� podala spole�nost 

Metro, zabývající se velkoobchodním prodejem, stížnost proti rozhodnutí Komise, kterým 

byla p�iznána výjimka pro spole�nost SABA, výrobce spot�ební elektroniky, pro dohody 

uzav�ené v rámci systému selektivní distribuce, kterými bylo smluvním velkoobchodním 

distributor�m zakázáno zásobovat se od distributor� nepat�ících do tohoto systému a rovn�ž 

jim bylo zakázáno prodávat zboží kone�ným spot�ebitel�m, kte�í je nenakupují za ú�elem 

jeho dalšího prodeje. Spole�nost SABA odmítla uzav�ít distribu�ní smlouvu se spole�ností 

Metro, protože nespl�ovala podmínky stanovené spole�ností SABA pro za�azení do sít� jejích 

distributor�. Spole�nost Metro pat�í mezi velkoobchody založené na systému „cash and 

carry“65, kde zákazníkem samoobslužného obchodu mohou být jen maloobchodníci nebo 

instituce (jako nap�íklad školy, nemocnice, restaurace), které zde nakupují k uspokojení 

vlastních pot�eb. Tak nap�íklad ur�itá škola by mohla nakoupit rozhlasová za�ízení zna�ky 

SABA v obchod� Metro za ú�elem jejich instalace ve škole. Nebyla by tedy spln�na 

podmínka, aby velkoobchodníci prodávali zboží pouze maloobchodník�m, kte�í budou zboží 

dál distribuovat. Jak již bylo vyloženo výše, takový požadavek není v rozporu se sout�žním 

právem. Soud stížnost spole�nosti Metro zamítl. V uvedeném rozhodnutí ozna�il soud jako 

slu�itelné s �l. 85 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského spole�enství distribu�ní dohody 

selektivního distribu�ního systému, pokud kritéria výb�ru distributor� jsou objektivní a 

kvalitativního charakteru, tedy zejména související s odbornou kvalifikací distributora, jeho 

                                                
63 Fiala, T.: Selektivní distribu�ní systémy a sout�žní právo Evropské unie, �asopis pro právní v�du a praxi 
2/1997, s. 248-249 
64 Ferrier, D.: Droit de la distribution, 5 ème édition, Litec 2009, s. 268 
65 V �eské republice je nejznám�jším velkoobchodem „cash and carry“ velkoobchod „Makro“ 
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personálu, s vhodností místa prodeje za podmínky, že jsou tato kritéria stejná pro všechny 

potenciální distributory a nejsou aplikována diskriminujícím zp�sobem.66

Z uvedeného záv�ru Evropského soudního dvora se vyvinula definice �ist�

kvalitativního selektivního distribu�ního systému, který není v rozporu s pravidly 

hospodá�ské sout�že. Za prvé, využití takového systému musí vyžadovat povaha výrobku. O 

jaké výrobky jde p�edevším, bylo již zmín�no výše. Za druhé, kritéria výb�ru prodejc� musí 

být objektivní a kvalitativní povahy, jednotná a nediskriminující. To znamená, že splní-li 

prodejce dodavatelem stanovená kritéra pro vstup do distribu�ní sít�, nem�že s ním dodavatel 

odmítnout uzav�ít distribu�ní smlouvu. Objektivními kvalitativními kritérii jsou p�edevším 

lokalita, vzhled a funk�nost prodejních prostor, kvalifikovaný personál.67 Za t�etí, kritéria pro 

výb�r distributor� mohou být jen taková, která jsou nezbytn� nutná k dosažení ú�elu 

selektivní distribuce, tzn. nap�íklad k poskytnutí odborných služeb p�i prodeji technicky 

náro�ných výrobk�.   

Je-li po�et distributor� omezen na základ� jiných než uvedených objektivních a 

kvalitativních kritérií, ozna�uje se tento zp�sob za kvantitativní systém selektivní distribuce. 

Obecn� lze za kvantitativní kritéria výb�ru distributor� považovat všechna, která p�ekra�ují 

hranici nezbytnosti k dobré komercializaci a distribuci výrobku, zejména taková, která nejsou 

ospravedln�na povahou výrobku. K takovým typickým omezením pat�í stanovení po�tu 

distributor� na ur�itou oblast, ur�ení vzájemné vzdálenosti jednotlivých distributor�, 

stanovení maximálního �i minimálního obratu. Rozlišení kvalitativních a kvantitativních 

kritérií není vždy zcela jednozna�né. D�kazem toho je množství rozhodnutí Komise, Ú�adu 

na ochranu hospodá�ské sout�že a soud�. Jako p�íklad uvedu kauzu „Vichy“, kterou se 

zabýval Soud prvního stupn�.68 Spole�nost Vichy stanovila jako jedno z kritérií pro vstup do 

distribu�ní sít� výrobk� Vichy požadavek, aby byly její výrobky prodávány farmaceutem 

v lékárn�. Takové kritérium bylo ozna�eno Komisí i soudem za kvantitativní na rozdíl od 

požadavku, aby byly výrobky Vichy prodávány prodejci s farmaceutickým vzd�láním. 

Požadavek na kvalifika�ní vlastnosti prodejc� je tedy podle rozhodnutí kvalitativním 

kritériem a v souladu s pravidly hospodá�ské sout�že. Naopak další požadavek navíc, že 

prodejcem m�že být jen farmaceut prodávající výrobek v lékárn�, nep�im��en� zužuje po�et 

možných distributor�. Z hlediska kvalifikace totiž není rozdíl mezi dv�ma uvedenými typy 

                                                
66 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ve v�ci 26/76 ze dne 25. �íjna 1977, Metro Grossmärkte GmbH vs. 
Komise, odst. 20 
67 Fiala, T.: Selektivní distribu�ní systémy a sout�žní právo Evropské unie, �asopis pro právní v�du a praxi 
2/1997, s. 249 
68 Rozhodnutí Soudu prvního stupn� ve v�ci T-19/91 ze dne 27. února 1992, Société d’hygiène dermatologique 
de Vichy vs. Komise 
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prodejc� a požadavek prodeje v lékárn� není povahou výrobku od�vodn�n. P�i�emž soud zde 

zárove� zopakoval poznatek z d�ív�jšího rozhodnutí69, že na kvantitativním charakteru 

kritéria nem�ní nic fakt, že stanovená kritéria spl�uje pom�rn� velký po�et distributor�, jak 

tomu bylo nap�íklad v p�ípadu s lékárnami.   

Kvantitativní systém selektivní distribuce napl�uje svou podstatou znaky stanovené 

v �l. 101 odst. 1 Smlouvy a v § 3 odst.1 zákona o ochran� hospodá�ské sout�že. Za ur�itých 

podmínek však m�že obdržet výhody z blokové výjimky podle na�ízení Komise �. 330/2010 

nebo legální výjimky podle �l. 101 odst. 3 Smlouvy a § 3 odst. 4 zákona o ochran�

hospodá�ské sout�že. Blokovou výjimku �erpají dohody selektivního distribu�ního systému 

v p�ípad�, nep�ekra�ují-li strany dohody podíl na trhu ve výši 30 % a neobsahují-li uvedené 

dohody tvrdá omezení. I p�esto, že nebude dohoda spl�ovat p�edpoklady k ud�lení blokové 

výjimky, m�že být legální, vyhoví-li požadavk�m �l. 101 odst. 3 Smlouvy. K zjišt�ní toho, 

zda spadá dohoda pod tuto výjimku, je t�eba zkoumat spoustu aspekt�, podobn� jako tomu 

bylo u výše uvedených typ� distribu�ních dohod. Jedná se hlavn� o dodavatelovo postavení 

na trhu, postavení jeho konkurent� na trhu, po�et selektivních distribu�ních sítí existujících na 

relevantním trhu, vstupní bariéry a vysp�lost trhu.  

Rozbor praktického p�íkladu 

 Posuzováním distribu�ních dohod v rámci selektivního distribu�ního systému se Ú�ad 

pro ochranu hospodá�ské sout�že zabývá spíše v malé mí�e. Jednak je to zp�sobeno celkovým 

úbytkem p�ípad� týkajících se distribu�ních dohod v souvislosti se zrušením ud�lování 

individuálních výjimek a jednak není tento distribu�ní systém v �eské republice v porovnání 

s ostatními tolik používán.  

 Ú�ad v této oblasti posuzoval zakázané dohody v distribu�ních smlouvách spole�nosti 

Tupperware Czech Republic, spol. s r.o., která k distribuci svého zboží využívala systém 

selektivní distribuce.70 Jmenovaná spole�nost se zabývá prodejem plastových kuchy�ských 

pot�eb pro domácnost. Prodej byl uskute��ován pomocí nezávislých distributor�, s nimiž 

uzavírá spole�nost distribu�ní smlouvy. Tito distributo�i pak prodávají výrobky Tupperware 

prost�ednictvím poradky�, které jako osoby samostatn� výd�le�n� �inné zprost�edkovávají 

prodej zboží na základ� smlouvy o zprost�edkování uzav�ené mezi distributorem a poradkyní, 

                                                
69 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ve v�ci 243/83 ze dne 3. �ervence 1985, SA Binon & Cie proti SA 
Agence et messageries de la presse 
70 Rozhodnutí Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout�že ze dne 5. �íjna 2005, �.j. S 9/05-5466/05-OOHS 
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aniž by je nakupovaly do svého vlastnictví. Z hlediska tématu této práce bude zajímavá 

zejména distribu�ní smlouva uzavíraná mezi spole�ností Tupperware jako dodavatelem a 

jejími distributory. 

 V distribu�ní smlouv� se distributor zavazuje objednávat od dodavatele zboží 

dodavatele za stanovení pom�rn� rozsáhlého vý�tu povinností distributora. Mimo jiné se tak 

distributor zavazuje usilovat o prodej výrobk� Tupperware zákazník�m v cenách 

doporu�ovaných dodavatelem. Rovn�ž distributor p�ijal ve smlouv� povinnost usilovat o to, 

aby nedocházelo k op�tovnému prodeji smluvních výrobk� a aby nebyly tyto výrobky 

exportovány. Sou�ástí smlouvy byl také zákaz konkurence v podob� závazku distributora 

neprodávat �i jinak nepodporovat prodej, distribuci a reklamu jiného zboží bez souhlasu 

dodavatele. Smlouva upravovala zp�sob, jakým distributo�i mohou prodávat zboží kone�ným 

zákazník�m. D�lo se tak výhradn� prost�ednictvím prezentací uspo�ádaných poradkyní, a to 

bu	 v domácnosti zákazníka �i v distribu�ním st�edisku. Smlouva také stanoví požadavek na 

distributora zajistit a udržovat v území distribuce prostory vhodné k zajišt�ní distribuce zboží, 

tedy tzv. distribu�ní st�ediska, která musí být schválena dodavatelem, stejn� jako jakákoliv 

jejich úprava �i zm�na. Distributorem zboží Tupperware se pak m�že stát pouze osoba 

s p�edchozími zkušenostmi skupinové manažerky, tedy poradkyn�, která vede alespo� šest 

nových poradky�, a která dlouhodob� dosahovala dobrých obchodních výsledk�. 

Ú�ad pro ochranu hospodá�ské sout�že se zabýval otázkou, zda výše popsaná smlouva 

s ohledem zejména na zmín�ná ujednání a uvedená kritéria selekce distributora nenarušuje 

hospodá�skou sout�ž ve smyslu § 3 odst. 1 zákona o ochran� hospodá�ské sout�že. 

Ú�ad nejd�íve vymezil relevantní trh zboží. Pro ur�ení výrobkového trhu bylo v tomto 

p�ípad� d�ležité nejen p�esné definování zboží vzhledem k jeho zastupitelnosti, ale také 

specifický distribu�ní kanál, kterým jsou domácí prezentace zboží. Výrobky nabízené tímto 

zp�sobem nelze z pohledu spot�ebitel� považovat za zastupitelné obdobnými výrobky 

prodávanými v obchodech, nebo
 zákazník�m je p�i této distribuci p�edvedeno praktické 

využití výrobku spojené zpravidla s konzumací a dárkem v podob� p�edvád�ného zboží, 

p�ípadn� s dalšími službami, kterých se zákazník�m v obchodech nedostává. Z t�chto d�vod�

vymezil Ú�ad relevantní trh jako trh plastových kuchy�ských pot�eb pro domácnost 

nabízených prost�ednictvím uzav�ené prezentace. Distribu�ní st�ediska spole�nosti 

Tupperware byla rozmíst�na na území �eské a Slovenské republiky, proto je geografický trh 

vymezen územím t�chto dvou stát�. Z �asového hlediska se jedná o trh trvalý. Na takto 

vymezeném trhu zabírá spole�nost Tupperware podíl ve výši 100 %.  
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Ú�ad posuzoval jednotlivá ujednání zvláš
 i v jejich vzájemné souvislosti. Zejména se 

zabýval ustanovením o doporu�ených cenách výrobk�. Šet�ením došel k záv�ru, že a�koliv ve 

smlouv� jsou ceny kone�ným zákazník�m stanoveny jako doporu�ené, ve skute�nosti bylo ze 

strany dodavatele jejich dodržování kontrolováno a cht�l-li distributor prodat výrobek za jinou 

než v ceníku stanovenou cenu, musel si vyžádat souhlas dodavatele. Dohoda o ur�ení prodejní 

ceny je jedna z nejfrekventovan�jších dohod narušujících hospodá�skou sout�ž. Její zákaz je 

potvrzen uvedením v demonstrativním vý�tu zakázaných dohod v § 3 odst. 2 zákona o 

ochran� hospodá�ské sout�že. Další dohodou, která je zp�sobilá narušit hospodá�skou sout�ž 

podle § 3 odst. 1 zákona o ochran� hospodá�ské sout�že, je ujednání o omezení dalšího 

prodeje a zákazu exportu. Takové omezení omezuje distributory ve výb�ru kone�ného 

zákazníka a rovn�ž vytvá�í p�ekážku obchodu na spole�ném trhu mezi �lenskými státy 

Evropské unie. Vzhledem k faktu, že se jedná o dohody uzavírané v rámci systému selektivní 

distribuce, hodnotil Ú�ad tuto dohodu v souvislosti s tímto systémem, nebo
 jak bylo již 

uvedeno v teoretické �ásti, je ujednání, které zamezuje prodeji zboží distributor�m, jež nejsou 

�leny selektivního systému, charakteristickým závazkem tohoto typu distribu�ních smluv. 

V daném p�ípad� byl však zakázán prodej nejen neautorizovaným distributor�m, nýbrž i 

�len�m distribu�ního systému. Z rozhodnutí o rozkladu podaném proti rozhodnutí prvního 

stupn�71 vyplývá, že systém selektivní distribuce nelze kombinovat s omezením, které nutí 

distributory nakupovat zboží pouze z jednoho zdroje, tedy s ujednáním o výhradním odb�ru. 

Avšak omezení obsažené v p�edm�tné smlouv� znamená nep�ímo pro distributory zboží 

Tupperware závazek výhradního odb�ru, nebo
 nemají od koho jiného zboží nakoupit. 

Zárove� Ú�ad posuzoval kritéria stanovená dodavatelem pro distributory v rámci systému 

selektivní distribuce. Kritéria, již zmín�ná výše, spo�ívala zejména v zachování kvality 

výrobk� a odbornosti prodeje, lze je proto definovat jako kvalitativní. Nicmén� na uzav�ení 

distribu�ní smlouvy s dodavatelem nem�l distributor ani p�i spln�ní stanovených p�edpoklad�

nárok. Stanovená kritéria nebyla tedy zcela nediskriminující. Vzhledem k tomu, že v daném 

p�ípad� neexistovala sout�ž mezizna�ková, omezovala vyjmenovaná ujednání ve svém celku 

výrazn� sout�ž uvnit� zna�ky.  

Ú�ad musel zkoumat, zda dohody nenapl�ují podmínky pro ud�lení blokové výjimky. 

Vzhledem k výši podílu dodavatele na trhu a vzhledem k tomu, že dv� z uvedených ujednání 

jsou �azena mezi tvrdá omezení, nep�ipadalo �erpání výhod z blokové výjimky v úvahu. Ani 

legální výjimka podle § 3 odst. 4 zákona o ochran� hospodá�ské sout�že by nemohla být 

                                                
71 Rozhodnutí p�edsedy Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout�že ze dne 14. prosince 2006, R 17/2005-
22148/2006/300 
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uplatn�na z d�vodu výrazných negativních dopad� na hospodá�skou sout�ž, které nejsou 

kompenzovány dostate�nými výhodami pro spot�ebitele ani zlepšením distribuce 

p�edm�tného zboží. 

Ú�ad se zabýval posouzením daného p�ípadu rovn�ž z hlediska komunitárního práva, 

nebo
 p�edm�tné dohody m�ly dopad na obchod mezi �lenskými státy. Tento dopad na 

obchod mezi �lenskými státy spo�íval jednak v území, na n�ž se vztahovala smlouva a které 

pokrývalo území dvou �lenských stát�, a jednak v zákazu exportu, který výrazn� omezuje 

obchod mezi �lenskými státy. Vzhledem k harmonizaci národní a komunitární úpravy je 

výsledek posouzení t�chto dohod shodný. Dohoda o cenách pro další prodej a dohoda o 

zamezení op�tovného prodeje a o zákazu vývozu zboží podléhají zákazu podle § 3 odst. 1 

zákona o ochran� hospodá�ské sout�že, resp. �l. 81 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského 

spole�enství.      

3.1.3 Dohoda o nákupu jedné zna�ky a o výhradním odb�ru 

Teoretická východiska 

 Dohoda o nákupu jedné zna�ky je �astým ujednáním vyskytujícím se v distribu�ních 

smlouvách a vytvá�í tak další jejich typ. Dohoda o nákupu jedné zna�ky pat�í k t�m, které 

p�ináší výhodu z exkluzivity dodavateli. Odb�ratel se v takové dohod� zavazuje, že nebude 

odebírat žádné konkuren�ní zboží od jiných dodavatel� a nebude takové zboží ani nijak 

zpracovávat a prodávat. Dohodu o nákupu jedné zna�ky je nutné odlišovat od dohody o 

výhradním odb�ru, jejímž p�edm�tem je odlišný závazek, a�koliv je také ku prosp�chu 

dodavatele. Podstatou dohody o výhradním odb�ru je závazek odb�ratele odebírat zboží 

vymezené ve smlouv� pouze od dodavatele, s nímž je tato smlouva uzav�ena, a ne od t�etích 

osob. Neomezuje však odb�ratele v možnosti nakupovat konkuren�ní zboží �i sám zboží 

stejného druhu vyráb�t. V praxi nejsou v názvech smluv tyto pojmy vždy rozlišovány. Navíc 

se m�žeme v distribu�ní smlouv� setkat i s jejich kombinací. Distribu�ní smlouva, jejímž 

základem je dohoda o nákupu zboží pouze jednoho výrobce, bude zde tedy nazývána jako 

smlouva o nákupu jedné zna�ky. 

Podstatné náležitosti smlouvy o nákupu jedné zna�ky lze vyvodit z její uvedené 

definice a dále z pravidel hospodá�ské sout�že, které omezují strany v jejich smluvní volnosti. 

Smlouva tedy musí obsahovat ur�ení výrobk�, které mají být odb�ratelem p�eprodávány, 
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závazek odb�ratele neodebírat konkuren�ní zboží a dobu, na kterou se exkluzivita odb�ru 

sjednává. Vymezení zboží je obdobné jako u ostatních exkluzivních smluv. Je pot�ebné ur�it 

alespo� druh zboží, které má být distribuováno, aby bylo jasné, k jakému zboží se exkluzivita 

nákupu vztahuje. Podstatou závazku odb�ratele neodebírat a neprodávat zboží konkuren�ní 

tomu, které je uvedeno ve smlouv�, je zákaz konkurence. Na druhou stranu však není 

odb�ratel omezen v možnosti odebírat zboží dané zna�ky od jiných dodavatel�. Zákaz 

konkurence je jedním z omezení narušujících hospodá�skou sout�ž, je-li sjednán na dobu delší 

než p�t let. Takové omezení pak pat�í k vylou�eným omezením, tedy takovým, na které se 

nevztahuje pravidlo de minimis ani bloková výjimka.72 Z toho d�vodu bude proto podstatnou 

náležitostí smlouvy i ur�ení doby, po kterou bude závazek exkluzivity platit.  

Dohoda o nákupu jedné zna�ky je svou podstatou protisout�žní, protože zabra�uje 

prodejci zásobovat se daným typem výrobk� z vícero zdroj� a omezuje zárove� další 

dodavatele, kte�í tak nemohou distribuovat své zboží prost�ednictvím t�ch prodejc�, kte�í mají 

již s jiným dodavatelem uzav�enou dohodu o nákupu jedné zna�ky. Hlavní negativní dopad, 

který mohou mít tyto dohody na sout�ž mezi podniky, je uzav�ení trhu konkuren�ním 

dodavatel�m.73 Dohody o nákupu jedné zna�ky ovliv�ují sout�ž mezizna�kovou, z toho 

d�vodu jsou zpravidla nebezpe�n�jší než dohody o výhradním odb�ru, které se primárn�

týkají sout�že v rámci zna�ky. Protože však p�ináší pozitivní vlivy na distribuci a obchod se 

zbožím �erpají �asto blokovou, p�ípadn� legální výjimku z jejich obecného zákazu. Pro 

dodavatele tyto dohody p�edstavují  v�tší jistotu pravidelného odb�ru a umož�ují mu plánovat 

prodej s v�tší p�esností a na delší dobu, pro odb�ratele znamenají pravidelnost zásobování a 

spot�ebitel�m p�ináší výhody ve snadném a rychlém obstarání smluvního zboží. Evropský 

soudní dv�r v jednom ze svých prvních rozsudk� týkajících se distribu�ních dohod, známém 

pod názvem „Brasserie de Haecht“74, došel k záv�ru, že dohody, kterými se podnik zavazuje 

zásobovat se zbožím pouze od jednoho podniku s vylou�ením všech ostatních, nenapl�uje 

svou povahou znaky neslu�itelnosti se spole�ným trhem podle ustanovení �l. 85 odst. 1 

Smlouvy o založení Evropského spole�enství. Mohou je však napl�ovat, a
 už samostatn�

nebo ve spojení s dalšími dohodami, pokud jsou zp�sobilé ovlivnit obchod mezi �lenskými 

státy a mají za cíl nebo d�sledek zabránit, omezit nebo jinak narušit hospodá�skou sout�ž. 

Posouzení t�chto aspekt� je t�eba podle rozhodnutí soudu provád�t vždy v ekonomickém a 

právním kontextu a na základ� objektivních právních a skutkových okolností daného p�ípadu.  

                                                
72
�l. 5 na�ízení Komise �. 330/2010 

73 Pokyny k vertikálním omezením, bod 130 
74 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ve v�ci 23-67 ze dne 12. prosince 1967, S.A Brasserie Haecht vs. 
Consorts Wilkin-Janssen 
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Dohoda o nákupu jedné zna�ky je p�edm�tem blokové výjimky podle na�ízení Komise 

�. 330/2010 v p�ípad�, kdy smluvní strany nep�ekro�ily t�icetiprocentní práh podílu na trhu, 

neobsahují žádná tvrdá omezení a zákaz konkurence je v nich stanoven na maximáln� p�t let. 

V distribu�ních smlouvách se �asto objevuje ur�ení doby, na kterou se smlouva uzavírá, 

s automatickým prodlužováním. I takové automatické prodloužení, v jehož d�sledku by došlo 

k p�ekro�ení p�tileté lh�ty trvání závazku výhradního nákupu, by zp�sobovalo, že výjimka 

nebude dohod� ud�lena.75 Nespl�uje-li dohoda podmínky pro ud�lení blokové výjimky, je 

t�eba se zabývat dalšími kritérii za ú�elem ur�ení, zda spadá pod zákaz �l. 3 odst. 1 zákona 

o ochran� hospodá�ské sout�že, pop�. �l. 101 odst. 1 Smlouvy. T�mito kritérii bude zejména 

postavení smluvních stran na trhu a doba, na kterou je smlouva uzav�ena. Pravd�podobnost 

narušení hospodá�ské sout�že roste s dominancí dot�ených spole�ností na trhu a s délkou 

trvání povinnosti výhradního nákupu. D�ležitou roli hraje také rozsah prodej� dodavatele, na 

které se dohoda o nákupu jedné zna�ky vztahuje. Bráno v úvahu musí být taktéž množství 

ostatních sout�žitel� a jejich postavení na trhu, úrove� trhu a p�ekážky vstupu na trh.    

K problematice posuzování povahy dohod o nákupu jedné zna�ky a výhradním prodeji 

vydal Evropský soudní dv�r n�kolik rozhodnutí. Z nich nejvýznamn�jším je z�ejm�

rozhodnutí ve v�ci „Delimitis“76, kde se soud zabýval posouzením dohody o výhradním 

odb�ru piva a dalších nápoj� uzav�ené mezi spole�nostmi Stergios Delimitis, provozovatelem 

kavárny ve Frankfurtu nad Mohanem, na stran� odb�ratele a pivovarem Henniger Bräu AG 

coby dodavatelem. Soud zde pro posouzení protisout�žního charakteru dohody použil postup, 

který byl následn� opakovan� aplikován Komisí a Ú�adem pro ochranu hospodá�ské p�i 

rozhodování o podobných dohodách. Jde o dvoustup�ový test, spo�ívající v ov��ení dvou 

podmínek. Tou první je uzav�ení trhu, takže vstup nových sout�žitel� na trh je podstatn�

ztížen, stejn� jako zvýšení tržních podíl� sout�žitel� v dané dob� figurujících na trhu. Druhou 

podmínkou je skute�nost, že uzav�ené výhradní dohody k zmín�nému uzav�ení trhu 

významným zp�sobem p�isp�ly. Jsou-li spln�ny ob� tyto podmínky kumulativn�, je dohoda 

o výhradním odb�ru, p�íp. dohoda o nákupu jedné zna�ky, zakázána podle ustanovení § 3 

odst. 1 zákona o ochran� hospodá�ské sout�že, pop�ípad� �l. 101 odst. 1 Smlouvy.  

  

                                                
75 Raus, D.: Kartelové dohody, Praha: C. H. Beck, 2009, s. 225 
76 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ve v�ci C-234/89 ze dne 28. února 1991, Stergios Delimitis vs. 
Henniger Bräu AG 



56

Rozbor p�íkladu z praxe �eského práva  

 Dohody o nákupu jedné zna�ky a o výhradním odb�ru jsou typicky uzavírané v oblasti 

distribuce piva a pohonných hmot. Práv� na p�íkladu odb�ru piva si lze ukázat rozdíl mezi 

smlouvou o nákupu jedné zna�ky a smlouvou o výhradním odb�ru. Uzav�e-li pivovar 

smlouvu o nákupu jedné zna�ky s provozovatelem sít� restaurací, smí tento provozovatel ve 

svých za�ízeních distribuovat pouze pivo vyráb�né pivovarem, s nímž má uzav�enou smlouvu. 

Pivo této zna�ky však m�že nakoupit i od jiných dodavatel�, tedy zejména velkoobchodník�. 

Naopak uzav�ou-li zmi�ované podniky smlouvu o výhradním odb�ru, bude-li provozovatel 

chtít nakoupit pivo zna�ky vyráb�né smluvním pivovarem, je povinen tak u�init u smluvního 

dodavatele, tedy pivovaru. M�že však libovoln� uzavírat distribu�ní smlouvy s dalšími 

pivovary �i dodavateli piva ohledn� jiných zna�ek piv. V praxi se lze samoz�ejm� setkat 

s kombinací obou závazk�, tedy že provozovatel restaurace bude povinen odebírat jen pivo 

z jednoho pivovaru a jen od jednoho jediného dodavatele.       

 Dohoda o nákupu jedné zna�ky, p�ípadn� o výhradním odb�ru nemusí být vždy nutn�

obsažena v distribu�ní smlouv�. P�íkladem mohou být dohody mezi spole�ností Plze�ský 

Prazdroj a.s. na stran� dodavatele a �etnými restaura�ními za�ízeními na stran� odb�ratele, 

která se zavázala zásobovat se výhradn� pivem vyráb�ným spole�ností Plze�ský Prazdroj.77

V rámcové distribu�ní smlouv� uzav�ené mezi dodavatelem a odb�ratelem nebyl výhradní 

nákup piva ujednán. Taková dohoda byla sou�ástí smluv o výp�j�ce, které dodavatel uzav�el 

s p�evážnou v�tšinou odb�ratel�, nebo ve smlouv� o obchodních podmínkách. 

 Ú�ad se v daném p�ípad� zabýval otázkou, zda p�edm�tné dohody narušují 

hospodá�skou sout�ž a jsou tedy neplatné. Proto zkoumal zmín�né smlouvy v jejich 

ekonomickém a právním kontextu. Uvedený p�ípad je p�íkladem, kdy Ú�ad aplikoval pravidlo 

Delimitis. 

 Prvním p�edpokladem narušení hospodá�ské sout�že podle pravidla Delimitis je 

uzav�ení trhu pro ostatní sout�žitele. Prvním krokem k zjišt�ní tohoto bodu je vymezení 

relevantního trhu, a to op�t z hlediska výrobkového, zem�pisného a �asového. Tím v tomto 

p�ípad� byl trvalý, celorepublikový trh piva dodávaného ke spot�eb� v provozovnách. Ú�ad 

musel zjiš
ovat, jak obtížné je pro pivovary na takto vymezený trh proniknout nebo pro 

pivovary na tomto trhu p�sobící získávat nová odbytišt� pro své výrobky. P�i tomto zjiš
ování 

Ú�ad ov��oval zejména po�et provozoven jejich smluvní vztahy s dodavateli piva. Na trhu 

                                                
77 Rozhodnutí Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout�že ze dne 30.b�ezna 1998, �.j. S 11/98-240 
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existovalo v rozhodné dob� šest pivovar� s podílem na trhu vyšším než 5 %, p�i�emž nejvyšší 

podíl na trhu m�l pivovar Plze�ský Prazdroj. Bylo zjišt�no, že uzavírání smluv o výhradním 

nákupu jedné zna�ky je velice �astým distribu�ním zp�sobem u velkých pivovar�. Tyto 

pivovary nabízí provozovnám oplátkou za exkluzivitu zpravidla bezplatné zap�j�ení 

vý�epního za�ízení, dalšího majetku �i dokonce kompletní vybavení provozovny. Takové 

smlouvy zap�i�i�ují ukon�ení dosavadních smluvních vztah� provozoven s malými a 

st�edními pivovary, které si nemohou takovou investici do hostinských za�ízení dovolit. 

Stejn� tak neexistuje pro malé a st�ední pivovary tém�� žádná možnost vstupu na trh 

prost�ednictvím nezávislých distributor�, nebo
 tento mezi�lánek v distribu�ním �et�zci 

p�edstavuje pro pivovary velké navýšení náklad� spojených s distribucí a mimo to není tento 

zp�sob distribuce v oblasti distribuce piva vhodný, protože je zde zpravidla nutný p�ímý 

kontakt pivovaru s provozovnou. Dále Ú�ad pro ochranu hospodá�ské sout�že zjiš
oval, zda 

existuje na relevantním trhu kumulativní efekt v d�sledku situace, kdy více sout�žitel�

používá shodný zp�sob distribuce, v tomto p�ípad� dohodu o nákupu jedné zna�ky piva. Ze 

všech provozoven v �eské republice bylo výhradním nákupem od p�ti nejv�tších výrobc�

piva vázáno 59 % provozoven, 18 % bylo vázáno ostatními pivovary a 23 % nebylo vázáno 

exkluzivitou a mohlo tedy prodávat piva více zna�ek. Všechny výhradní dohody byly zárove�

uzavírány na dlouhou dobu, navíc s automatickým prodlužováním, prakticky tedy na dobu 

neur�itou. Na základ� uvedených skute�ností lze u�init záv�r shodný se záv�rem Ú�adu pro 

ochranu hospodá�ské sout�že, že došlo k uzav�ení trhu piva dodávaného do hostinských 

provozen. 

 Druhým krokem testu Delimitis je prokázání, že p�edm�tné dohody k uzav�ení trhu 

významn� p�ispívají. V tomto kroku je nutné posoudit zejména postavení dodavatele, 

množství jím uzav�ených exkluzivních dohod a trvání dohody. Plze�ský Prazdroj zaujímal ze 

všech pivovar� nejvyšší podíl na trhu. Stejn� tak uzav�el nejvíce exkluzivních dohod a vždy 

na delší dobu s automatickým prodlužováním. Jedna dohoda o výhradním nákupu uzav�ená 

mezi pivovarem Plze�ský Prazdroj a jednou z jeho provozoven by nem�la nijak velký vliv na 

uzav�ení trhu. Daný pivovar však uzav�el obdobné dohody tém�� se všemi svými odb�rateli, a 

proto jako sou�ást distribu�ní sít� založené na t�chto dohodách má každá z nich pro narušení 

hospodá�ské sout�že velký význam. Vzhledem k tomu, že je Plze�ský Prazdroj nejsiln�jším 

pivovarem a s nejv�tším po�tem vázaných provozoven, p�ispívá významn� k uzav�ení trhu 

piva. Oba p�edpoklady tzv. Delimitis testu byly v tomto p�ípad� spln�ny a došlo tedy 

k narušení hospodá�ské sout�že. 
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 Z praktických d�vod� bývají �asto dohody o nákupu jedné zna�ky a o výhradním 

odb�ru zkoumány nejprve metodou rozboru uvedenou v p�edchozí podkapitole v�nované 

smlouv� o výhradní distribuci. Podrobná analýza relevantního trhu, jak ji vyžaduje Delimitis 

test zejména v prvním kroku, je velmi náro�ná, a proto bývá �asto nejprve posuzováno 

spln�ní podmínek pro aplikaci blokové výjimky. Bez ohledu na velikost tržního podílu by 

dohody v daném p�ípad� nemohly obdržet blokovou výjimku již z d�vodu ustanovení o 

zákazu konkurence, který zde automatickým prodlužováním p�esahoval hranici p�t let. 

V p�ípad�, kdy dohoda neobdrží blokovou výjimku, zkoumá se možnost �erpat výhody 

z výjimky legální. V daném p�ípad� by však nebylo �erpání takové výjimky ospravedln�né, 

jak vyplývá z p�edchozího rozboru, zejména proto, že dochází k vylou�ení sout�že na 

p�evážné �ásti relevantního trhu a výhody v podob� zlepšení distribuce jsou zanedbatelné 

oproti negativním dopad�m na ostatní sout�žitele i na spot�ebitele. Pro n� totiž takové dohody 

p�ináší nevýhodu v podob� jejich omezení ve výb�ru z více zna�ek piva v p�evážné v�tšin�

provozoven.    

  

3.2 Franchisové smlouvy 

Teoretická východiska

Na úvod této kapitoly je t�eba zmínit nejednotnost, která vládne v pojmenování tohoto 

typu distribu�ních smluv. Franchisový zp�sob distribuce se u nás za�al rozvíjet pozd�ji než 

v jiných vysp�lých státech a ješt� ani dnes není rozší�en do takové míry, jak tomu je nap�íklad 

v západních zemích Evropy. A tak i název byl p�evzat z cizích jazyk� (angl. franchising, 

franc. la franchise) a jeho po�ešt�lá podoba se doposud nesjednotila. Vedle pojmu 

používaného v této práci se objevují rovn�ž varianty jako „fran�ízová smlouva“, „franšízová 

smlouva“, „franchisingová smlouva“ �i „smlouva o franchisingu“ nebo „smlouva o franšíze“. 

Pojmy používané v textu této práce vychází z názv� užívaných �eskou asociací franchisingu. 

Takové asociace, sdružující podnikatele využívající franchising jako formu podnikání, existují 

na národních úrovních v�tšiny stát� stejn� jako na evropské úrovni v podob� Evropské 

franchisové federace.  

P�edpokladem pro definování franchisové smlouvy je vymezení n�kolika základních 

pojm�. P�edn� je t�eba rozlišovat pojmy franchising a franchisa. �eská asociace franchisingu, 

vycházejíc z definice uvedené v Evropském kodexu etiky franchisingu jako dokumentu 
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stanovujícího základní pravidla mezinárodního franchisingu, definuje franchising jako 

odbytový systém, kterým se uvádí na trh zboží, služby a technologie, postavený na úzké a 

nep�etržité spolupráci nezávislých podnikatel� – franchisora a franchisant� – p�i�emž 

franchisanti provozují obchodní �innost v souladu s koncepcí franchisora.78 Franchisu 

definoval v jednom ze svých rozhodnutích Ú�ad pro ochranu hospodá�ské sout�že jako 

„soubor práv pr�myslového a duševního vlastnictví, vztahující se na ochranné známky, 

obchodní jména, názvy obchod�, užitné vzory, pr�myslové vzory, know-how a patenty, které 

mají být užívány p�i prodeji zboží nebo poskytování služeb kone�ným spot�ebitel�m.“
79

Franchisu lze však také chápat spíše jako licenci �i oprávn�ní ud�lené franchisantovi 

k provozování odbytového systému, a to tím, že bude užívat výše vyjmenovaná práva 

pr�myslového a duševního vlastnictví. Souhrn t�chto práv pak bývá nazýván franchisovým 

balíkem.80 Tyto odlišnosti v definicích však nemají pro studium a pochopení franchisového 

distribu�ního systému žádný výrazný d�sledek.  

Franchisová smlouva je za�azena mimo ostatní typy distribu�ních smluv, nebo
 se od 

nich liší hned n�kolika znaky. Jejich spole�ným znakem je, že jde o zp�sob distribuce, kdy 

jedna ze stran, v tomto p�ípad� franchisor, dodává zboží �i služby druhé stran�, zde 

franchisantovi, aby je prodávala dál. A�koliv dodávání zboží franchisorem a jeho distribuce 

franchisantem je nezbytnou obsahovou náležitostí franchisových smluv, jejich podstatným 

znakem je ud�lení licence na práva duševního vlastnictví franchisantovi. Zvláštností 

franchisové smlouvy tedy je, že spojuje dohodu o prodeji a nákupu a pravidlech spolupráce, 

jak je typické pro distribu�ní smlouvy, s dohodou o poskytnutí práv k nehmotným statk�m 

v jednom smluvním dokumentu.81 Dalším rozdílem je, že franchisant distribuuje výrobky �i 

služby franchisora pod firmou franchisora. Franchising se také na rozdíl od ostatních zp�sob�

distribuce používá p�edevším na maloobchodní úrovni, nicmén� ani velkoobchodní 

franchising není vylou�en. V neposlední �ad� odlišuje tento typ dohod od ostatních 

distribu�ních dohod úplata, kterou se zavazuje franchisant za poskytnutí franchisy zaplatit 

franchisorovi.     

Subjekty franchisového vztahu jsou tedy franchisor, který je poskytovatelem 

franchisy, a franchisant, p�íjemce �i nabyvatel franchisy. Oba dva jsou nezávislými 

podnikateli podnikajícími vlastním jménem na vlastní ú�et. Franchisor je vlastníkem ur�itého 

know-how, znalostí, zkušeností, ochranné známky a p�ípadn� dalších práv duševního 

                                                
78 http://www.czech-franchise.cz/franchising/definice-a-pojmy-ve-franchisingu/ 
79 Rozhodnutí Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout�že ze dne 3. �ervna 2003, �.j. S 55/03-2772/03-ORP 
80 Toto chápání franchisy zastává �eská asociace franchisingu 
81 Zoufalý, V., Munková, J. a kol.: Velká kniha smluvních vzor�, 5. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 348 
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vlastnictví, které využívá p�i prodeji svých výrobk� �i poskytování služeb kone�ným 

spot�ebitel�m. Je zpravidla vlastníkem známého podniku se známým obchodním jménem a 

propracovanou, úsp�šnou koncepcí prodeje zboží �i poskytování služeb.82 Rozší�ení t�chto 

výrobk� na nový trh se zachováním jejich standardu a dopl�kových služeb provádí franchisor 

tak, že prop�j�í svoje práva k nehmotným statk�m jinému podnikateli, který je bude využívat 

k prodeji výrobk� franchisora kone�ným zákazník�m. Fakt, že se jedná o samostatného 

podnikatele, kterému je ud�lena licence, odlišuje tento typ distribuce od podnikových 

prodejen.83  

Franchisová smlouva je stejn� jako ostatní distribu�ní smlouvy smlouvou v zákon�

neupravenou, a tedy nepojmenovanou. Její definici nám však nabízí judikatura. Vrchní soud 

v Praze p�i �ešení sporu vzniklého z franchisové smlouvy, kterou k distribuci pohonných hmot 

využívala jedna �erpací stanice, vymezil p�edm�t této smlouvy a ostatní její defini�ní znaky.84

Na základ� tam uvedených znak� franchisové smlouvy lze vyvodit následovnou definici. 

Franchisová smlouva je smlouva, ve které franchisor poskytuje franchisantovi výrobní nebo 

obchodní know-how a další pr�myslová práva a franchisant za to uvádí výsledky jeho 

podnikání na trh. Franchisant uvádí výrobky �i služby na trh pod obchodním jménem 

franchisora a odvádí franchisorovi za poskytnutí licence poplatek. Franchisor naopak nabízí 

franchisantovi v pr�b�hu trvání smlouvy obchodní a technickou pomoc. Obdobn�

franchisovou smlouvu definuje i Ú�ad pro ochranu hospodá�ské sout�že p�i posuzování 

franchisové smlouvy spole�nosti McDonald’s.85 Podle n�j je franchisová smlouva „dohoda, 

kterou poskytovatel franchisy poskytuje nabyvateli franchisy právo užívat franchisu – soubor 

znalostí, zkušeností, know-how, zavedené obchodní jméno nebo ochrannou známku pro ú�ely 

odbytu ur�itých druh� zboží nebo služeb.“   

Podle p�edm�tu franchisové smlouvy, tedy toho, jaké know-how franchisor 

franchisantovi poskytuje, lze rozlišovat franchising výrobkový, distribu�ní a franchising 

služeb. Druh� franchisingu a hledisek jeho t�íd�ní existuje v�tší množství, zejména 

ekonomické publikace se podrobn�ji zabývají r�znými druhy franchisingu.86 V obsahu této 

práce však nepovažuji za nutné se jimi konkrétn�ji zaobírat. O výrobkový neboli pr�myslový 

franchising se jedná v p�ípad�, kdy franchisor poskytuje franchisantovi know-how k výrob�

ur�itého výrobku, tedy výrobní receptury, a oprav�uje tak franchisanta k výrob� a distribuci 

                                                
82 Rozhodnutí Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout�že ze dne 23. �ervna 1999, �.j. S 50/99-240 
83 Zoufalý, V., Munková, J. a kol.: Velká kniha smluvních vzor�, 5. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 348 
84 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 28. dubna 1998, sp.zn. 7 A 170/95 
85 Rozhodnutí Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout�že ze dne 23. �ervna 1999, �.j. S 50/99-240 
86 Viz nap�. �ezní�ková, M.: Franchising: podnikání pod cizím jménem, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, 
s. 11 
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takového výrobku. Tento typ distribuce není tolik �astý a bude využíván jen u výrobn�

nenáro�ného zboží. P�íkladem by mohla být nap�íklad sí
 rychlého ob�erstvení McDonald’s, 

kde p�edm�tem franchisy je mimo jiné i jednotný výrobní proces nabízeného ob�erstvení. 

Distribu�ní franchising naopak sm��uje k distribuci výrobk� dodávaných franchisorem ve 

franchisových obchodech v souladu s koncepcí franchisora. Jako p�íklad lze uvést franchisové 

smlouvy, které uzavírají kosmetické spole�nosti, nap�íklad spole�nost Yves Rocher. 

Franchisor dodává franchisant�m kosmetické výrobky a ti je distribuují ve vzhledov�

shodných prodejnách, ozna�ených jménem franchisora, p�i poskytování shodných 

dopl�kových služeb zákazník�m. T�etím typem je franchising služeb využívaný poskytovateli 

služeb, nap�íklad restaura�ními za�ízeními. P�íkladem m�že být sí
 restaurací Výtopna, 

založených na obsluze zákazník� pomocí železnic a vlá�k�, kde sou�ástí poskytnuté franchisy 

je i know-how franchisora spo�ívající v obsluze zákazník� jednotným zp�sobem.   

P�i využití franchisy poskytnuté poskytovatelem franchisy jejímu nabyvateli uvádí 

nabyvatel franchisy výrobky franchisora na trh, p�ípadn� poskytuje služby franchisora 

zákazník�m. Ve smlouv� musí vždy být specifikováno, jaké výrobky, p�ípadn� služby má 

franchisant distribuovat.       

Obsahem franchisového balíku, ke kterému franchisor poskytuje franchisantovi 

licenci, mohou být jakékoliv znalosti, zkušenosti a práva k duševnímu vlastnictví. Zejména se 

jedná o obchodní jméno, logo, ochrannou známku, vzhled výrobk�, vybavení a vzhled 

prodejen, pr�myslové vzory, užitné vzory, patenty, veškeré technické a obchodní zkušenosti a 

metody, reklamní a organiza�ní systém a jakékoliv jiné know-how. Franchisant se zavazuje 

odvád�t franchisorovi za ud�lení licence poplatek. P�i uzav�ení smlouvy uhradí franchisant 

jednorázový vstupní poplatek za poskytnutí licence a následn� odvádí franchisorovi pr�b�žný 

franchisový poplatek stanovený procentuáln� z celkového obratu z uskute�n�ných prodej�. 

Pokud jde o závazek franchisora poskytovat obchodní a technickou pomoc a podporu 

franchisantovi, obsahuje tato povinnost zpravidla zajišt�ní školení, poskytování informací a 

poradenství p�i prodeji výrobk� �i poskytování služeb zákazník�m.  

Pro ur�ení doby trvání smlouvy platí to, co bylo uvedeno u rámcové distribu�ní 

smlouvy, stejn� jako pro n�které další, v této kapitole neuvedené, povinnosti smluvních stran, 

jako nap�íklad povinnost franchisora poskytovat franchisantovi reklamní materiály, povinnost 

franchisanta provád�t vhodnou propagaci a chránit dobré jméno franchisora nebo jeho 

povinnost zachovávat ml�enlivost o všech informacích tvo�ících frnachisový systém. Sou�ástí 

franchisových ujednání je zpravidla rovn�ž organizace kontroly franchisora nad provád�ním 
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distribuce franchisantem a závazek franchisanta nep�evést sv�j podnik bez souhlasu 

franchisora na t�etí osobu.  

Vedle uvedených ujednání se vyskytují ve franchisových smlouvách zpravidla 

ujednání upravující práva k užívání prostor ur�ených k distribuci výrobk� �i služeb. Tyto 

prostory je franchisant oprávn�n užívat na základ� podnájemní smlouvy uzav�ené 

s franchisorem, a to bu	 jako sou�ást franchisové smlouvy nebo jako smlouvy samostatné. 

Sou�ástí podnájemní smlouvy bude i úprava vnit�ních prostor podle p�edstav franchisora tak, 

aby odpovídala jeho jednotnému vzhledu provozoven pat�ících do franchisové sít�. Oprávn�ní 

franchisora provád�t takové úpravy však musí vyplývat z nájemní smlouvy, kterou uzavírá 

franchisor s pronajímatelem p�edm�tných nebytových prostor. 

Obsahovou náležitostí franchisových smluv je také vymezení území, na kterém je 

franchisant oprávn�n provozovat franchisový podnik. P�esné ur�ení smluvního území bude 

mít v�tší význam zejména v p�ípad�, bude-li ve smlouv� sjednána územní exkluzivita. 

Existuje více stup�� rigidnosti tohoto ujednání používaných ve franchisových smlouvách. Je 

možné dohodnout výhradní distribuci jednoho franchisanta na p�esn� vymezeném území, 

která bude v souladu s tím, co bylo uvedeno u smlouvy o výhradní distribuci, odpovídat 

povinnosti franchisora zajistit ochranu proti aktivním prodej�m na vymezeném území ze 

strany jiných nabyvatel� franchisy a zárove� bude obsahovat závazek franchisanta neprovád�t 

aktivní prodeje na výhradních územích ostatních franchisant�. �asto však vzhledem ke snaze 

dalšího rozvoje franchisové sít� není závazek exkluzivity tolik p�ísný a smluvní území 

franchisanta není vymezeno takto bezvýhradn�. Takové ustanovení ve smlouv� vymezující 

franchisantovo území p�sobnosti a závazek exkluzivity je d�ležité pro ur�ení toho, v jakém 

rozsahu má franchisant vyvíjet obchodní �innost a napomáhat k rozvoji franchisy.87  

Franchisantovi bývá �asto dána možnost po projednání s franchisorem rozvíjet svou 

podnikatelskou �innost z�ízením nové provozovny na smluvním území �i v jeho blízkosti. 

Zárove� m�že být v jeho prosp�ch sjednána nabídková povinnost franchisora, cht�l-li by 

franchisor v dané �i okolní oblasti z�ídit novou provozovnu. V jiných p�ípadech m�že 

franchisová smlouva obsahovat omezení v podob� selektivní distribuce, kdy franchisor 

poskytne franchisu všem franchisant�m, kte�í spl�ují franchisorem stanovená kritéria pro 

vstup do franchisové sít�. 

 B�žným ujednáním ve franchisových smlouvách je i ustanovení o zákazu konkurence. 

To spo�ívá v omezení franchisanta prodávat výrobky �i poskytovat služby konkurující t�m, 

                                                
87 Zoufalý, V., Munková, J. a kol.: Velká kniha smluvních vzor�, 5. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 351 
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které jsou vymezeny v p�edm�tu franchisové smlouvy s franchisorem. Franchisant se rovn�ž 

zavazuje k výhradnímu odb�ru zboží od franchisora nebo k odb�ru od n�j stanoveném 

procentuáln�. Zbývající pom�r zboží m�že franchisant odebírat od jiných dodavatel�, 

ur�ených franchisorem. Takové omezení bylo nap�íklad použito ve franchisových smlouvách 

spole�nosti Pronuptia de Paris zabývající se distribucí svatebních šat� a svatebních dopl�k�, 

které posuzoval Evropský soudní dv�r. 80 % zboží byl franchisant povinen odebírat od 

spole�nosti Pronuptia de Paris a zbytek od dodavatel� schválených franchisorem.88

 Tato zmín�ná ujednání jsou vertikálními omezeními hospodá�ské sout�že týkající se 

výrobku, který je distribuován. Jejich možný zásah do hospodá�ské sout�že se posuzuje 

stejným zp�sobem, jaký byl vyložen u jednotlivých typ� t�chto dohod. Pokyny Komise 

k vertikálním omezením však stanoví dv� specifika p�i posuzování franchisových dohod. 

První spo�ívá v tom, že �ím d�ležit�jší je p�evod knw-how pro fungování distribuce, tím je 

pravd�podobn�jší spln�ní kritérií pro ud�lení legální výjimky podle �l. 101 odst. 3 Smlouvy. 

Druhá odlišnost se týká zákazu sout�žit, který je obecn� omezen délkou p�ti let. Avšak 

v p�ípad�, kdy je takový zákaz nezbytný k zachování identity a pov�sti distribu�ní sít�, 

nebude taková dohoda spadat pod zákaz vyjád�ený v �l. 101 odst. 1 Smlouvy, a to po dobu 

trvání franchisové smlouvy.89  

Krom� t�chto ujednání m�že mít vliv na hospodá�skou sout�ž samotná podstata 

franchisové smlouvy, tedy zejména její ustanovení upravující p�evod práv k duševnímu a 

pr�myslovému vlastnictví. Na�ízení o blokových výjimkách pro kategorii vertikálních dohod 

však ze zákazu podle �l. 101 odst. 1 Smlouvy vyjímá ustanovení vertikálních dohod, jimiž se 

postupují práva duševního vlastnictví kupujícímu nebo se mu ud�luje licence k užívání t�chto 

práv, za spln�ní n�kolika podmínek. Ustanovení týkající se práv duševního vlastnictví nesm�jí 

být hlavním p�edm�tem dohody a musejí být p�ímo spojená s užíváním, prodejem �i dalším 

prodejem kupujícím nebo jeho zákazníky. Franchisové dohody budou p�edpoklady blokové 

výjimky spl�ovat v p�ípad�, kdy poskytnutí licence k práv�m duševního vlastnictví nebude 

jejich hlavním p�edm�tem, nýbrž spíše jen prost�edkem k �ádné distribuci zboží, a hlavním 

p�edm�tem smlouvy bude zejména úprava podmínek nákupu a prodeje distruovaného zboží. 

Výjimka by však nep�íslušela takovým dohodám, které obsahují restriktivní omezení mající 

stejný p�edm�t jako vertikální omezení, jež nespl�ují podmínky pro ud�lení blokové výjimky. 

Bude se jednat zejména o dohodu o ur�ení prodejních cen, o omezení okruhu zákazník�, 

                                                
88 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ve v�ci �. 161/84 ze dne 28. ledna 1986, Pronuptia de Paris GmbH vs. 
Pronuptia de Paris Irmgard Schillgalis, bod 6 
89 Pokyny Komise k vertikálním omezením, bod �. 190 
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omezení k�ížových dodávek mezi distributory uvnit� distribu�ního systému, je-li založen na 

selektivní distribuci a další omezení.        

 Problematikou franchisových dohod v souvislosti s otázkou spln�ní podmínek zákazu 

podle �. 101 odst. 1 Smlouvy se zabýval Evropský soudní dv�r nap�íklad v již zmín�né v�ci 

Pronuptia. Podle rozhodnutí v dané v�ci nelze �l. 101 odst. 1 Smlouvy aplikovat na 

franchisové dohody, pokud neobsahují omezení, která nejsou nezbytná pro napln�ní samotné 

podstaty franchisového systému. Podobn� i omezení o výhradní distribuci �i výhradním 

odb�ru jsou neodd�litelnou sou�ástí franchisové smlouvy, pokud sm��ují k zajišt�ní 

jednotného sortimentu zboží, k jednotnému zp�sobu reklamy, shodnému uspo�ádání 

prodejních míst, a nepodléhají proto aplikaci �l. 101 odst. 1 Smlouvy.90 Evropský soudní dv�r 

rovn�ž vyvodil, že pod zákaz �l. 101 odst. 1 Smlouvy nespadají ujednání zabra�ující profitu 

konkuren�ních sout�žitel� z know-how p�evedeného na franchisanta a veškeré podpory 

franchisantovi poskytnuté. A generální klauzule se také nevztahuje na ujednání mající za cíl 

zabezpe�it kontrolu nezbytnou k zajišt�ní identity a pov�sti firmy franchisora. 

 V p�ípad�, kdy i p�es výše uvedené argumenty budou franchisové dohody spadat pod 

zákaz �l. 101 odst. 1 Smlouvy, p�ípadn� § 3 odst. 1 zákona o ochran� hospodá�ské sout�že a 

nebudou spl�ovat p�edpoklady stanovené pro ud�lení blokové výjimky, je u franchisových 

dohod pom�rn� velká pravd�podobnost napln�ní podmínek legální výjimky podle �l. 101 

odst. 3 Smlouvy, p�ípadn� § 3 odst. 4 zákona o ochran� hospodá�ské sout�že. Samy totiž 

sm��ují ke zlepšení distribuce zboží a pro franchisora zpravidla znamenají velké investice.91   

Rozbor praktického p�íkladu 

Po p�ijetí novely zákona o ochran� hospodá�ské sout�že, zákona �. 340/2004 Sb., který 

zrušil ud�lování individuálních výjimek, zna�n� ubylo p�ípad�, kdy se Ú�ad pro ochranu 

hospodá�ské sout�že zabývá posuzováním franchisových dohod. B�emeno posuzování 

souladu dohod s p�edpisy sout�žního práva bylo p�eneseno na strany dohody. Nicmén� na 

rozbor jednotlivých aspekt� franchisových dohod v rámci této práce nemá taková 

procesn�právní zm�na velký vliv. 

 V teoretickém výkladu bylo uvedeno, že franchisové dohody mají ve v�tšin� p�ípad�

pozitivní vliv na distribuci a obchod, znamenají výhody pro spot�ebitele a nep�edstavují 

                                                
90 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ve v�ci �. 161/84 ze dne 28. ledna 1986, Pronuptia de Paris GmbH vs. 
Pronuptia de Paris Irmgard Schillgalis, bod 9 
91 Kindl, J.: Kartelové a distribu�ní dohody. Teorie a praxe, Praha: C. H. Beck, 2009, s. 262 
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podstatný zásah do hospodá�ské sout�že. Tento poznatek vyplývá i z praxe Ú�adu pro ochranu 

hospodá�ské sout�že, kdy v p�evážné v�tšin� p�ípad� Ú�ad ud�lil t�mto dohodám výjimku 

nebo v ur�ovacím �ízení dosp�l k záv�ru, že nejde o zakázanou, a tudíž neplatnou dohodu 

podle § 3 odst. 1 zákona o ochran� hospodá�ské sout�že. Ú�ad se v n�kolika �ízeních v�noval 

franchisovým smlouvám, které uzavírala spole�nost Barum Continental spol. s r.o. 

s jednotlivými franchisanty. Jedno z rozhodnutí Ú�adu, kterým ud�lil takové franchisové 

smlouv� individuální výjimku, bude p�edm�tem následujícího rozboru.92

 Ú�ad se p�i posuzování franchisových dohod zabývá v prvním kroku subjekty dohody. 

Franchisorem v uvedeném p�ípad� je výhradní distributor pláš
�, duší a vložek chrán�ných 

ur�itou ochrannou známkou. Vedle distributora bývá �asto franchisorem také nap�íklad 

výrobce distribuovaného zboží93, p�vodce a provozovatel ur�itého obchodního systému94
�i 

provozovatel restaura�ního za�ízení95. Franchisantem je podnikatel, a
 už se jedná o fyzickou 

nebo o právnickou osobu. Defini�ním znakem franchisových smluv je samostatnost jejich 

subjekt�. Proto se Ú�ad vždy zabývá majetkovým a právním propojením smluvních stran. 

V této fázi Ú�ad rovn�ž shrne, co je obsahem duševního vlastnictví franchisora, které je 

p�edm�tem licence ud�lené franchisorovi. Definice franchisy Ú�adu pro ochranu hospodá�ské 

sout�že byla uvedena v rámci teoretického výkladu a v jednotlivých rozhodnutích Ú�adu se 

její zn�ní nijak výrazn� neliší. 

 Po úvodním rozboru smlouvy zkoumal Ú�ad smlouvu z hlediska sout�žního. Vždy je 

t�eba posuzovat jednotlivá ustanovení jednak samostatn� a jednak v souvislostech smlouvy 

jako celku. V rozebíraném p�ípad� se franchisant zavazuje na vyhrazeném území prodávat 

výrobky odebírané od franchisora. K tomu mu franchisor umož�uje podnikat pod jeho 

ochrannou známkou s využitím jednotných obchodních postup� a jednotného zp�sobu 

provád�ní marketingu a reklamy a poskytuje mu k tomu pot�ebné know-how. Ze smlouvy 

vyplývá, že franchisant m�že prodávat výrobky franchisora pouze na vymezeném území, 

p�i�emž se zavazuje neprovád�t propagaci �i nez�izovat pobo�ky mimo toto území. Zboží 

definované ve smlouv� není franchisant oprávn�n odebírat od nikoho jiného než od 

poskytovatele franchisy. Franchisant není rovn�ž oprávn�n uzavírat franchisové smlouvy se 

spole�nostmi konkurujícími franchisorovi nebo v takových spole�nostech nabývat 

                                                
92 Rozhodnutí Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout�že ze dne 15. prosince 2003, �. j. S 191/03-7503/03-ORP 
93 Nap�. výrobce nábytku „KORYNA nábytek a.s.“, rohodnutí Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout�že ze dne 
23. kv�tna 1999, �. j. S 31/99-230,  
94 Nap�. zprost�edkovatel prodeje a nájmu nemovotostí „Realitní centrum s.r.o.“, rozhodnutí Ú�adu pro ochranu 
hospodá�ské sout�že ze dne 3. �ervna 2003, �.j. S 55/03-2772/03-ORP 
95 Nap�. provozovatel �et�zce restaurací Pilsner Urquell Original Restaurant „Plze�ský Prazdroj a.s.“, rozhodnutí 
p�edsedy Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout�že ze dne 12. �ervence 2005, �.j. R 36/2004 
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majetkovou ú�ast. Franchisová smlouva se uzavírá na dobu ur�itou s automatickým 

prodlužováním vždy o jeden kalendá�ní rok. 

 Ke zkoumání protisout�žních ú�ink� franchisové dohody je nutné nejd�íve vymezit 

relevantní trh, a to op�t z hlediska �asového, geografického a výrobkového. Následn� lze 

p�istoupit ke zkoumání, zda dohoda napl�uje znaky generální klauzule pro dohody narušující 

hospodá�skou sout�ž. Ú�ad posuzoval daný p�ípad v dob�, kdy nezanedbatelný vliv dohody 

na sout�ž tvo�il legální výjimku podle dnes již zrušeného § 6 odst. 1 zákona o ochran�

hospodá�ské sout�že. Naopak dnes klauzule de minimis p�evzatá z komunitárního práva tvo�í 

jeden z defini�ních znak� skutkové podstaty narušení hospodá�ské sout�že. Ú�ad posoudil 

dohody o omezení území franchisanta jako zp�sobilé narušit sout�ž podle § 3 odst. 1 zákona 

o ochran� hospodá�ské sout�že a následn� se zabýval možností �erpání legální nebo blokové 

výjimky. Dohoda neobsahuje tvrdá omezení, nebo
 zakazuje franchisantovi pouze aktivní 

prodeje na mimosmluvním území. Posouzení zákazu sout�žit obsaženého ve smlouv� se Ú�ad 

p�i �ešení p�ípadu nezabýval. Tento zákaz nicmén� není absolutní, protože umož�uje 

franchisantovi distribuovat konkuren�ní zboží jiným zp�sobem, než je franchising �i 

majetková ú�ast na konkuren�ní spole�nosti. A zárove�, a�koliv je v dohod� stanoven tento 

zákaz prakticky na dobu neur�itou, není vylou�eným omezením a nezp�sobuje tak vylou�ení 

aplikace blokové výjimky, nebo
 pro franchisové dohody neplatí hranice p�ti let stanovená 

na�ízením Komise �. 330/2010. P�esto žádnou z výjimek nebylo možné aplikovat, a to 

z d�vodu výše tržního podílu smluvních stran, který p�esahuje u dodavatele 30 %. Ú�ad tedy 

p�istoupil ke zkoumání spln�ní p�edpoklad� pro ud�lení individuální výjimky. Podmínky 

individuální výjimky jsou shodné jako podmínky sou�asné legální výjimky podle § 3 odst. 4 

zákona o ochran� hospodá�ské sout�že.  

 Ú�ad ov��il, že franchisová dohoda vede ke zlepšení odbornosti a kvality prodeje, 

zvýšení standardu služeb zákazník�m a vede k rozši�ování sortimentu zboží nabízeného 

zákazník�m. Obsažená ustanovení neukládají franchisantovi nadbyte�ná  omezení a sm��ují 

p�ímo k zajišt�ní efektivity a zlepšení standardu prodeje zboží. Vzhledem k tomu, že 

franchising jako distribu�ní systém je používán jen pro malou �ást zboží na relevantním trhu 

(mén� než 20 %) a na tomto trhu vystupují další sout�žitelé, posoudil Ú�ad, že dohoda 

neumož�uje vylou�it hospodá�skou sout�ž na podstatné �ásti trhu.  

 Ze stejných d�vod� by dohoda podle dnešní platné právní úpravy byla p�edm�tem 

legální výjimky a automaticky by byla vy�ata ze zákazu stanoveného v § 3 odst. 1 zákona o 

ochran� hospodá�ské sout�že.  
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3.3 N�které další dohody vyskytující se v distribu�ních smlouvách 
a jejich vliv na hospodá�skou sout�ž 

  

 Vedle základních typ� distribu�ních dohod dochází mezi odb�rateli a dodavateli 

k dalším r�zným ujednáním, jež mohou p�edstavovat vertikální omezení hospodá�ské sout�že. 

Tyto dohody se mohou vyskytovat v distribu�ních smlouvách, mimoto však mají i další r�zné 

formy, jako ústní dohoda �i sou�ást jiných smluv. Jedná se nap�íklad o dohody o ur�ení 

prodejní ceny, o omezení okruhu zákazník�, o vázaných obchodech. 

3.3.1 Dohoda o ur�ení prodejní ceny 

�astou dohodou obsaženou v distribu�ních smlouvách je dohoda o ur�ení prodejní 

ceny. Takové ujednání je ze své podstaty považováno za sm��ující k narušení hospodá�ské 

sout�že, a proto je i vy�ato z p�sobnosti na�ízení Komise �. 330/2010 stanovující pro n�které 

dohody blokové výjimky. V distribu�ní smlouv� se m�že vyskytnout více zp�sob� ur�ení 

ceny, za kterou má odb�ratel prodávat smluvní zboží svým zákazník�m. Jednak m�že být 

p�ímo stanovena výše prodejní ceny nebo je stanovena minimální cena, za kterou lze zboží 

prodat. Ve smlouvách se vyskytuje taktéž stanovení maximální prodejní ceny nebo alespo�

doporu�ení prodejní ceny.96 Maximální prodejní cena a doporu�ená cena nejsou automaticky 

hodnoceny jako protisout�žní. Na tyto dva zp�soby se tedy bloková výjimka za spln�ní 

ostatních p�edpoklad� v na�ízení stanovených vztahuje. Nešlo by však o povolené doporu�ení 

prodejní ceny v p�ípad�, kdy by sice cena byla ve smlouv� ozna�ena jako doporu�ená, ale 

dodavatel by takovou cenu pod tlakem �i sankcí po odb�rateli vyžadoval. Pak by se jednalo o 

nep�ímé ur�ení prodejní ceny, které by však stejn� jako p�ímé stanovení ceny a stanovení 

minimální ceny bylo tvrdým omezením. Ovšem i tato omezení mohou získat legální výjimku 

podle § 3 odst. 4 zákona o ochran� hospodá�ské sout�že, p�eváží-li jejich pozitivní ú�inky nad 

negativním vlivem na hospodá�skou sout�ž. Pozitivní ú�inky jsou však u tohoto typu dohod 

spíše ojedin�lé a projevují se zpravidla jen po krátkou dobu. Je tomu tak nap�íklad p�i uvád�ní 

nového výrobku na trh nebo p�i krátkodobé marketingové kampani. Také m�že dohoda o 

ur�ení prodejních cen napomoci p�i �ešení problému parazitování p�i poskytování 

p�edprodejních služeb n�kterými maloobchodníky. Ti jsou v jejich d�sledku chrán�ni proti 

                                                
96 Kindl, J.: Kartelové a distribu�ní dohody. Teorie a praxe, Praha: C. H. Beck, 2009, s. 244 
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t�m maloobchodník�m, kte�í takové služby neposkytují, pouze �erpají výhody ze služeb 

nabízených jinými odb�rateli a p�itom prodávají zboží za nižší ceny.97           

3.3.2 Dohoda o omezení okruhu zákazník�

 Distribu�ní smlouva m�že obsahovat dohodu, jejímž p�edm�tem je zákaz pro 

odb�ratele prodávat zboží odebrané od dodavatele jiným než ve smlouv� vymezeným 

zákazník�m. Takové dohody o omezení okruhu zákazník� pat�í podle na�ízení Komise 

�. 330/2010 k tvrdým omezením s výjimkou omezení aktivních prodej� na výhradním území 

nebo výhradní skupin� zákazník� vyhrazené jinému kupujícímu �i dodavateli, dále omezení 

velkoobchodník� v prodeji kone�ným uživatel�m, omezení �leny selektivního distribu�ního 

systému neschváleným distributor�m a omezení možnosti odb�ratele prodávat komponenty 

ur�ené k za�len�ní do jiných výrobk� zákazník�m, kte�í by je použili k výrob� stejného typu 

zboží. Dohoda o zákazu aktivního omezení okruhu zákazník� je sou�ástí smlouvy o 

výhradním p�id�lování zákazník�. Ta spo�ívá v tom, že dodavatel má pro ur�ité skupiny 

zákazník� jediného distributora. Zpravidla je tento zp�sob distribuce využíván na 

velkoobchodní úrovni. Nap�íklad si lze p�edstavit výrobce obkladového materiálu, který bude 

mít jednoho distributora k dodávání do obchod� typu „DIY“98, jednoho distributora 

k dodávání výrobk� do ostatních maloobchodních prodejen se stavebninami a jiného 

distributora k zásobování specializiovaných center. V takových smlouvách jsou pak jednotliví 

distributo�i omezeni v možnosti dodávat skupinám zákazník�, vyhrazeným jiným 

distributor�m. Jiným p�íkladem mohou být distribu�ní smlouvy, nikoliv však výhradní, ve 

kterých si dodavatel s distributorem sjednají takové omezení obzvláš
 z d�vodu, že si 

dodavatel nep�eje, aby jeho výrobky byly prodávány ur�ité skupin� zákazník�. Takovou 

smlouvu uzav�elo nakladatelství Albatros s �adou maloobchodních knihkupectví, do nichž 

dodávala své tituly.99 Sou�ástí t�chto smluv byl závazek odb�ratele spo�ívající v zákazu 

prodávat knihy nakladatelství Albatros jiným než kone�ným spot�ebitel�m a p�ípadn�

prodejc�m výslovn� uvedeným ve smlouv�. Dodavatel nevyužíval k distribuci svého zboží 

velkoobchodníky. Problematický se stal tento zp�sob distribuce v okamžiku vstupu na trh 

knihy Harry Potter a relikvie smrti, posledního dílu známé série. V d�sledku tohoto 

distribu�ního systému tak nemohly knihu prodávat hypermarkety. T�m byla tato možnost 

                                                
97 Pokyny k vertikálním omezením, bod 225 
98 DIY – do it yourself, nap�. obchodní sít� typu Bauhaus, Hornbach, Baumax atd. 
99 Rozhodnutí Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout�že ze dne 15. ledna 2009, �.j. S 114/2008/KD-466/2009/830 
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dána dva m�síce po uvedení knihy na trh prost�ednictvím specializovaných knihkupectví, kdy 

nakladatelství Albatros uzav�elo smlouvu s n�kterými velkoobchody za ú�elem distribuce této 

knihy práv� do hypermarket�. Takové omezení bylo Ú�adem shledáno jako protisout�žní, 

protože uzavíralo trh pro n�které odb�ratele, konkrétn� velkoobchodníky a hypermarkety, 

které o distribuci této knihy projevovaly zájem. Na základ� toho došlo k omezení sout�že 

v rámci zna�ky. Zárove� bylo toto omezení nevýhodné pro spot�ebitele. Hypermarkety totiž 

zpravidla nedodržují na rozdíl od specializovaných knihkupectví doporu�ené ceny knižních 

titul� a prodávají je podstatn� levn�ji. Prodej knihy v hypermarketech by tedy vedl ke snížení 

cen v knihkupectvích, z �ehož by t�žili kone�ní uživatelé. V uvedeném p�íkladu byl 

distributor�m zakázán aktivní i pasivní prodej velkoobchodník�m a hypermarket�m, jednalo 

se tedy o tvrdé omezení a dohoda nemohla �erpat výhody z blokové výjimky. Z uvedených 

skute�ností vyplývá, že dohoda nemohla spl�ovat ani p�edpoklady stanovené legální 

výjimkou v § 3 odst. 4 zákona o ochran� hospodá�ské sout�že a byla tedy protisout�žní. 

3.3.3 Vázané obchody  
  

 Vázanými obchody se rozumí p�ípady, kdy je kupující povinen od dodavatele, pop�. 

od osoby, kterou dodavatel ur�í, zakoupit vedle požadovaného produktu i další výrobek. 

P�edpokladem je, že oba výrobky jsou prodávány samostatn�. Pokyny Komise k vertikálním 

omezením stanoví základní defini�ní znak pro samostatnost a odlišnost vázaných výrobk�, 

který spo�ívá v tom, že zákazníci by nenakupovali druhý produkt, p�ípadn� by kupovali 

zastupitelný výrobek jiné zna�ky, v p�ípad�, kdy by neexistoval vázaný obchod.100 Vázané 

obchody p�edstavují nebezpe�í pro hospodá�skou sout�ž ze dvou d�vod�. Jednak v p�ípad�

dominantního postavení dodavatele na trhu m�že jít o porušení �l. 102 Smlouvy, tedy zneužití 

dominantního postavení, a jednak mohou p�edstavovat vertikální omezení a spadat tak pod 

zákaz vyjád�ený v �l. 101 odst. 1 Smlouvy. Taková dohoda však není považována za tvrdé 

omezení, nebo
 p�i nedominantním postavení sout�žitel� na trhu nebude zpravidla 

p�edstavovat významn�jší zásah do hospodá�ské sout�že. P�i dodržení hranice tržních podíl�

stranami dohody bude tedy taková dohoda �erpat blokovou výjimku. V opa�ném p�ípad� bude 

nutné zkoumat její dopady na hospodá�skou sout�ž a naopak p�ínosy pro distribuci a 

spot�ebitele. Základním možným problémem takových dohod je omezení sout�že na trhu 

s návazným produktem, které m�že p�i velkém objemu vázaných obchod� vést k jeho 

                                                
100 Pokyny Komise k vertikálním omezením, bod 215 
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uzav�ení. Rovn�ž m�že vést ke zvyšování cen. Z hlediska zp�sobu omezení hospodá�ské 

sout�že jsou tyto dohody nejvíce podobné dohodám o nákupu jedné zna�ky. Proto lze 

posuzování jejich protisout�žních následk� postavit na stejném postupu jako u jmenovaných 

dohod a obdobným zp�sobem je možno použít i „Delimitis test“.101   

                                                
101 Kindl, J.: Kartelové a distribu�ní dohody. Teorie a praxe, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 259 
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ZÁV�R 

 Distribu�ní dohody jsou velmi �astým právním nástrojem používaným výrobci a 

dodavateli zboží a služeb k vytvo�ení distribu�ního systému. Jako instrument závazkového 

práva nejsou distribu�ní smlouvy právn� upraveny a jsou tedy pln� závislé na ujednání 

smluvních stran. P�es absenci právní úpravy jsou distribu�ní smlouvy v obchodní praxi, a to 

zejména mezinárodní, pom�rn� vžitým úkonem, proto bylo možné vyvodit jejich základní 

obsahové náležitosti a vytvo�it pom�rn� komplexní náhled na tento smluvní typ. P�itom jsem 

vycházela zejména z vlastní zkušenosti a rozhodovací praxe sout�žních orgán� a národních a 

evropských soud�. Nicmén� vzhledem k principu smluvní volnosti, z n�hož závazkové právo 

vychází, z�stává konkrétní obsah distribu�ních dohod velmi rozli�ný. Obecn� bylo možné 

shrnout spole�né znaky distribu�ních dohod. Jsou jimi smluvní strany – dodavatel a odb�ratel, 

p�edm�t distribuce a závazek odb�ratele objednávat zboží od dodavatele za ú�elem jeho 

dalšího prodeje. Tento závazek se konkretizuje v jednotlivých základních typech smluv, 

kterými jsou dohody o výhradní distribuci, o výhradních dodávkách, o nákupu jedné zna�ky, 

o výhradním odb�ru, distribu�ní smlouvy v rámci systému selektivní distribuce a franchisové 

smlouvy. Další dohody, jimiž jsem se v práci zabývala, dopl�ují pojem distribu�ních dohod 

ve smyslu práva sout�žního. Lze si však p�edstavit i další možné dohody, které budou mezi 

dodavatelem a odb�ratelem za ú�elem zlepšení distribuce zboží uzavírány. Nepovažuji tedy 

m�j vý�et distribu�ních dohod za zcela uzav�ený, nicmén� pojímá p�evážnou v�tšinu b�žn� se 

vyskytujících distribu�ních dohod a poskytuje tak dostate�n� ucelený náhled na tuto skupinu 

obchodních vztah�. 

 Rozebrané p�íklady k jednotlivým typ�m dohod ukázaly posuzování jejich dopadu na 

hospodá�skou sout�ž. Se zm�nou právní úpravy, která nahradila ud�lování individuálních 

výjimek Ú�adem pro ochranu hospodá�ské sout�že automatickým vyn�tím ze zákazu p�i 

spln�ní v zákon� stanovených podmínek, odpadla Ú�adu velká �ást posuzovaných p�ípad�. 

V této práci uvedené p�íklady ukázaly konkrétní narušení hospodá�ské sout�že r�znými typy 

dohod a názorn� p�edvedly postup a metody p�i posuzování jejich souladu se zákonem. 

A�koliv Ú�ad bude za sou�asného právního stavu tímto zp�sobem rozhodovat již pouze 

ex post, je tento postup zárove� návodem k posouzení zákonnosti dohody jejími samotnými 

aktéry. 
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Resumé 

Diplomová práce na téma „Distribu�ní dohody“ pojednává o distribu�ních dohodách 

jako o jednom z možných zp�sob� zabezpe�ení distribuce zboží. Distribu�ní dohody jsou 

takovým typem uspo�ádání distribu�ních vztah�, kdy na jedné stran� stojí dodavatel zboží a 

na druhé jeho odb�ratel, který zboží nakupuje za ú�elem jeho dalšího prodeje.  

Téma distribu�ních dohod je zajímavé zejména z toho d�vodu, že je v praxi velice 

�astým a nezbytným právním instrumentem v obchodních vztazích a p�itom není na národní, 

evropské �i mezinárodní úrovni právn� upraveno. P�íliš pozornosti mu nev�nuje ani právní 

teorie. Naopak existuje v této oblasti pom�rn� rozsáhlá rozhodovací praxe Ú�adu pro ochranu 

hospodá�ské sout�že a judikatura Evropského soudního dvora, které zejména tvo�ily podklad 

této práce. 

Distribu�ní dohody nejen upravují závazkové vztahy mezi podnikateli, nýbrž mají 

�asto negativní dopad na hospodá�skou sout�ž. Ve své diplomové práci proto nahlížím na 

distribu�ní dohody jak z pohledu závazkového práva, tak z pohledu sout�žního práva. Cílem 

této práce bylo zejména popsat distribu�ní smlouvu jako nepojmenovaný smluvní typ, 

vymezit její základní náležitosti. Jádrem práce  je  rozd�lení distribu�ních dohod na jednotlivé 

typy, jejich charakteristika a nalezení konkrétních vliv� na hospodá�skou sout�ž, a to 

p�edevším pomocí praktických p�íklad�.   

Celá práce je rozd�lena do t�ech kapitol. První kapitola je v�nována obecnému 

výkladu o distribu�ních dohodách, který zahrnuje zejména vysv�tlení pojm� souvisejících 

s tímto druhem distribuce, právní úpravu distribu�ních dohod a definici distribu�ních dohod 

jednak z pohledu závazkového práva a jednak z pohledu sout�žního práva.  

Druhá kapitola je zam��ena na studium rámcové distribu�ní smlouvy, kterou považuji 

za základ ostatních typ� distribu�ních dohod. V této �ásti se mimo odvození základních 

obsahových náležitostí distribu�ních smluv v�nuji rovn�ž obecn� rámcové smlouv� jako 

dalšímu nepojmenovanému institutu závazkového práva.  

T�etí kapitolu tvo�í jednotlivé typy distribu�ních dohod. V�nuji se zde smlouvám o 

výhradní distribuci a o výhradních dodávkách, dohodám o nákupu jedné zna�ky a o 

výhradním odb�ru, distribu�ním smlouvám uzavíraným v rámci systému selektivní distribuce 

a franchisovým smlouvám. V záv�ru této kapitoly jsou stru�n� rozebrány i n�které další 

vertikální dohody, které tvo�í �asto obsahovou sou�ást distribu�ních smluv a mohou 

narušovat hospodá�skou sout�ž. 
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 Diplomová práce tak zejména na základ� praktických zkušeností, judikatury, 

rozhodovací praxe sout�žních orgán� a výkladových dokument� Evropské komise podává 

ucelený náhled na distribu�ní dohody a poskytuje názorný postup p�i posuzování jejich 

protisout�žního charakteru. 
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Abstract 

Distribution Agreements 

 My diploma thesis called „Distribution Agreements“ treats of distribution agreements 

as one possible way of distribution of products. Distribution agreements are a type of 

distribution relations arrangement where the purchaser buys products from the supplier in 

order to distribute them.  

The topic of distribution agreements is interesting especially from the reason that the 

distribution agreements are a very frequent and necessary legal instrument in business 

relations, but are not legaly regulated on national, european or even on the international scale. 

Neither the law theory treats of them too much. On the other side, there is a quite broad 

decision practice of Competion Authority and practice of the European Court of Justice. 

These decisions were used as a basis of this thesis.

Distribution agreements do not only handle the contractual relationship, but they have 

often anti-competitive effects. In this diploma thesis I handle both the aspect of contractual 

law and  the aspect of competition law. The aim of the work is especially to describe the 

distribution agreement in the sence of  an innominate contract type and to determine its 

essentials. The core of the work is a categorization of distribution agreements into individual 

types of distribution agreements, their characteristics and finding particular effects on the 

competition by analysing practical exemples.   

The whole work is divided into three chapters. First chapter concerns the general 

information about distribution agreements and contains especially explanation of some terms 

concerning this type of distribution, legal regulation and definition of distribution agreements 

from the point of view of the contractual law and the competition law.

Second chapter is aimed to the study of the framework distribution agreement which is 

supposed to be a base of the other types of distribution agreements. In this part, I follow both 

the essenials of the distribution contract and  also a framework contract in general meaning as 

an other innominate institute of the contractual law.   

The third chapter overviews particular types of ditribution agreements. In this place, I 

discuss exlusive distribution and suply agreements, exclusive purchasing and single branding 

agreements, selective distribution system and franchising agreements. In the end of this 
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chapter, some other vertical agreements which constitute often a part of a distribution contract 

and might affect the competition are analysed. 

The diploma thesis presents a compact view on the distribution agreements especially 

on the basis of practical experiences, decision practice of competition authorities and of the 

courts and interpretation documents of European Commission and ilustrates a method of 

examination of their anti-competitive character.  
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