
Abstrakt 

 

Blokové výjimky představují nástroj vynětí ze zákazu dohod omezujících 

hospodářskou soutěž podle článku 101 odst. 1 SFEU. Hlavním cílem mé diplomové 

práce je analyzovat a popsat vývoj pojetí blokových výjimek a nastínit, jak blokové 

výjimky fungují v praxi.  

 Blokové výjimky jsou vydávány formou nařízení o blokové výjimce v souladu 

s článkem 101 odst. 3 SFEU. V tomto ustanovení jsou zakotveny podmínky, na základě 

kterých je možné určité typy dohod vyjmout ze zákazu dohod dle 

článku 101 odst. 1 SFEU. Nařízení o blokových výjimkách jsou vydávána Radou nebo, 

a to je častější, Komisí. V případě, že dohoda splňuje kritéria nařízení o blokové 

výjimce, je tato dohoda platná a účinná, aniž by bylo třeba dalšího povolení. 

Práce obsahuje šest kapitol. První dvě kapitoly jsou úvodní. Kapitola první se 

zaobírá ochranou hospodářské soutěže obecně. Následuje pak druhá kapitola, jež 

pojednává o hlavních výjimkách ze zákazu dohod, jakými jsou zákonné výjimky dle 

článku 101 odst. 3 SFEU nebo vynětí ze zákazu dohod na základě pravidla de minimis. 

Kapitola třetí, jež je rozdělena do tří částí, vysvětluje vývoj přístupu ke konceptu 

blokových výjimek. Nejprve je pozornost věnována historickému kontextu v rámci 

Evropských společenství/Evropské unie, zvlášť jsou pak v části druhé vyloženy 

důsledky přijetí nařízení Rady č. 1/2003. Třetí část analyzuje oblast českého 

zákonodárství. 

Kapitola čtvrtá je zaměřena na praktické otázky blokových výjimek, jakými jsou 

postup vydávání, obsahové znaky nebo nepoužití nařízení o blokových výjimkách. 

Dále jsou v kapitole páté této práce představeny druhy blokových výjimek spolu 

s příklady pro ilustraci. Popsány jsou horizontální, vertikální a sektorové blokové 

výjimky. 

Kapitola šestá je rozdělena do dvou částí a jejím smyslem je nastínit relevantní 

rozhodovací praxi. První část upozorňuje na důležitá rozhodnutí Evropského soudního 

dvora nebo Komise, ve druhé části je zvažována rozhodovací činnost českých soudů a 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

Závěry jsou obsaženy v posední části práce, kde jsou shrnuty stěžejní poznatky. 

 


