
Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá soutěžním právem Evropské unie, konkrétně 

soukromoprávními důsledky dohod omezujících hospodářskou soutěž (které definuje článek 

101 odstavec 1 SFEU) a jejich vymáháním. Chápe své téma široce, a proto se nezabývá pouze 

soukromoprávními důsledky a jejich vymáháním, ale rozebírá i charakter zakázanosti a 

neplatnosti těchto dohod na základě kauzálního vztahu těchto právních institutů k předmětným 

důsledkům. Rovněž i soukromoprávní prosazování soutěžního práva EU (prostřednictvím 

kterého jsou soukromoprávní důsledky vymáhány) popisuje nejen z perspektivy tématu této 

práce, ale i z pohledu jeho vztahu s prosazováním veřejnoprávním a zabývá se i interakcí mezi 

těmito dvěma systémy. 

Kapitola 2. této práce poskytuje základní úvod do problematiky dohod omezujících 

hospodářskou soutěž v právu EU, popisuje zakázanost vyplývající z článku 101 odstavce 1 

SFEU a zabývá se neplatností podle odstavce 2 tamtéž. Té poskytuje větší prostor z důvodu 

značných nejasností ve vlastnostech této neplatnosti z pohledu interpretace její právní úpravy a 

otázek absolutnosti neplatnosti a možnosti oddělit neplatná ustanovení od zbytku. 

Kapitola 3. se týká důsledků dohod omezujících hospodářskou soutěž. Definuje je a 

stanovuje jejich výčet. Sestavuje jejich systém a popisuje kauzální vztahy mezi nimi. 

Kapitola 4. se týká soukromoprávního prosazování soutěžního práva EU jako nástroje 

k prosazení a vymožení nároků vyplývajících ze soukromoprávních důsledků. Definuje ho, 

popisuje jeho vztah k prosazování veřejnoprávnímu a jejich vzájemné spolupůsobení. Zabývá 

se také jeho vývojem z pohledu SDEU a dalších orgánů EU. 

Kapitola 5. popisuje aktuálně platnou právní úpravu vztahující se na celé 

soukromoprávní prosazování. Rozebírá také možnost kolektivního prosazování soutěžního 

práva EU. 

Kapitola 6. zkoumá hmotněprávní nároky vyplývající ze soukromoprávních důsledků, 

na které se vztahuje úprava popsaná v kapitole 5. Poskytuje dále úvahy nad využitelností 

jednotlivých nároků v oblasti soukromoprávního prosazování. 



Kapitola 7. předkládá ucelený přehled o soukromoprávním důsledku v podobě nároku 

na náhradu škody. Mimo ostatní hmotněprávní nároky je vyčleněn z důvodu značně rozsáhlejší 

právní úpravy, která je zvláštní vůči té popsané v kapitole 5. 

V kapitole 8. jsou poté popsány některé zvláštní procesněprávní důsledky dohod 

omezujících hospodářskou soutěž. 

V závěrečných kapitolách 9. a 10. autor práce kriticky hodnotí popsanou právní úpravu 

a nachází prostor pro její doplnění a zefektivnění. Ten posléze zaplňuje návrhem několika bodů 

právní úpravy. 

Autor práce se k institutu soukromoprávního prosazování soukromoprávních důsledků 

dohod omezujících hospodářskou soutěž staví pozitivně a chápe jeho přínosnost v právním řádu 

EU. Nicméně, se současným stavem jeho právní úpravy, který se značně promítá i do stavu 

jeho reálného (ne)využívání, projevuje nespokojenost. 


